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OFERTE SERVICIU
l SC Lider Profile AL SRL, sediul în Slatina,
Județul Olt, angajăm Ajutor în bucătărie care să
cunoască limba turcă și engleză avansat. Tel.
0734.119.933, CV la email: liderprofile@yahoo.
com
l Societatea Termomed SRL, cu sediul în
Medias, strada Iacob Pisso nr. 6, bloc 41, Sc. C,
etaj 2, apartament 36, județ Sibiu angajeaza 4
muncitori necalificati la asamblarea, montarea
pieselor din material plastic pentru constructii.
Informații se pot obține de luni -vineri la nr de
telefon 0731 372 740.
l Bogdan Restaurante SRL angajează ajutor
bucătar- cod COR-941101 -studii generale -7
posturi; barman cod-COR 513201 -studii medii
-5 posturi; ospătar (chelner) cod COR-513102
-studii medii -16 posturi; patiser cod
COR-751203 -1 post. Rugăm persoanele interesate să trimită CV la adresa: ionut.paun@citygrill.ro
l SC Dutch Trading International SRL,având
CUI 24304422,cu sediul în Oraș Mizil,Ferma de
Taurine,Clădirea C1,Biroul nr.2,str.Abatorului,nr.1,Județ Prahova,angajează: Îngrijitori
animale,Cod COR 921201 - 6 posturi, Bucătar,Cod COR 512001 - 1 post. Cerințe: studii
medii,cunoștințe de limba engleză,cunoștințe în
domeniul zootehnic. Selecția are loc în data de
27.04.2021,ora 10:00,la sediul societății din
orașul Mizil.
l SC ICCO Facility Management SRL,
persoană juridică având sediul social în Municipiul Brașov, strada Tudor Arghezi, nr.3, jud.
Brașov, România, angajează lăcătuș montator,
fierar betonist, faianțar, dulgher (exclusiv restaurator), zidar pietrar, izolator hidrofug, montatori pereți și plafoane din gips-carton, zugrav,
maistru construcții civile, industriale și agricole,
având studii medii. Pentru detalii, apelați:
0732.530.469.
l Anunţ concurs pentru 3 (trei) posturi contractuale. Grădinița Nr.24, cu sediul în localitatea
București, str. Nicolae Pascu nr.12, sector 3,
organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei)
posturi de îngrijitoare. Concursul va avea loc în
data de 16.05.2022, ora 10.00, la sediul unității.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial.
Relații telefon: 021.344.17.60.
l SC Vicinia Temp Cons SRL, cu sediul în Oraș
Căzănești, str.Noua, nr.9, jud.Ialomița,
J21/126/2022, CUI: 45721368, angajează:
Dulgher cu cod COR711501- 30 posturi și
muncitor necalificat în construcții, cu cod
COR931301- 60 posturi. Cerințe: studii medii,
vorbitor de limba engleză, nivel mediu. Selecția
va avea loc la sediul firmei în data de 27.04.2022,
ora 10.00.
l Posturi vacante la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu. Inspectoratul Școlar Județean
Giurgiu, cu sediul în Municipiul Giurgiu, Str.
dr.Ion Munteanu, nr.3, județul Giurgiu, anunță
organizarea concursului pentru ocuparea unor
posturi vacante pe perioadă determinată în
cadrul proiectului Proiectului „Educația, șansa
mea pentru o viața mai bună!- Program de
măsuri integrate de tip A două șansă pentru
tinerii NEETs” POCU/736/6/1/135855. Depunerea dosarelor de concurs se realizează până la

data de 13.05.2022. Relații suplimentare la sediul
instituției din Str. dr. Ion Munteanu, nr.3, telefon:
0246.214.255, Email: isjgiurgiu@yahoo.com
l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru
Creșterea Bovinelor Arad (S.C.D.C.B.Arad), cu
sediul în Arad, Calea Bodrogului nr.32, județul
Arad, în conformitate cu H.G.nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, anunţă
scoaterea la concurs a următoarelor posturi
contractual vacante: 1.muncitor calificat -electrician, studii medii, cu diplomă de calificare în
specialitatea postului, nu se solicită vechime.
2.muncitor calificat -lăcătuș-mecanic, studii
medii, cu diplomă de calificare în specialitatea
postului, nu se solicită vechime. Concursul va
avea loc la sediul instituției, la data de
17.05.2022, ora 10.00, proba scrisă, iar interviul
la data de 17.05.2022 la ora 14.00. Dosarele de
înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului. Informaţii se
obţin de la sediul S.C.D.C.B.Arad, telefon
0257/339.130, Serviciul Resurse Umane.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului Gorj organizează concurs în
data de 18.05.2022, ora 10.00 (proba scrisă) și
24.05.2022 (proba de interviu) la Cantina din
cadrul Complexului de recuperare și reabilitare
neuropsihiatrică pentru adulți „Bîlteni“, din
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr.34/Cantina din
cadrul Complexului de servicii comunitare
pentru copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu, din
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, în funcție de
numărul de candidați, pentru ocuparea a 8 (opt)
posturi vacante corespunzătoare unor funcţii
contractuale de execuţie după cum urmează: un post corespunzător funcţiei contractuale de
execuţie de asistent medical cu studii postliceale
la Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg.Jiu - Apartamentul de
tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a
copiilor „Tineretul“ - Rovinari; - un post corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de
asistent medical cu studii postliceale la
Complexul de servicii comunitare pentru copilul
în dificultate Tg.Jiu - Apartamentul de tip
familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor
„Rovinari“ - Rovinari; - un post corespunzător
funcţiei contractuale de execuţie de asistent
medical cu studii postliceale la Complexul de
servicii comunitare pentru copilul în dificultate
Tg.Jiu - Apartamentul de tip familial destinat
protecţiei rezidenţiale a copiilor „Primăverii“ Motru; - două posturi corespunzătoare funcţiei
contractuale de execuţie de asistent medical cu
studii postliceale la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Jiu -

Centrul de primire în regim de urgenţă - Tg.Jiu;
- două posturi corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie de asistent medical cu studii
postliceale la Complexul de servicii comunitare
pentru copilul în dificultate Tg.Cărbunești Centrul maternal - Tg.Cărbunești; - un post
corespunzător funcţiei contractuale de execuţie
de asistent medical cu studii postliceale la
Complexul de servicii comunitare pentru copilul
în dificultate Novaci - Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor „Huluba“.
Condiţii generale și specifice de îndeplinit de
către candidat pentru ocuparea posturilor
scoase la concurs: - absolvent(ă) studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă de școală
sanitară postliceală în specialitatea ”asistent
medical generalist”; - posesor al certificatului de
membru O.A.M.G.M.A.M.R.- asistent medical
generalist, avizat și valabil la data concursului.
Certificatul va fi însoțit de avizul anual pentru
autorizarea exercitării profesiei de asistent
medical generalist, avizat și valabil la data
concursului, sau de adeverință pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R;
- minimum 3 ani vechime în funcția de asistent
medical generalist/ specialitatea autorizată de
liberă practică. Înscrierile la concurs se fac în
perioada 21.04.2022–06.05.2022, inclusiv, ora
14,00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială și Protecţiei Copilului Gorj, din Târgu
Jiu, strada Siretului, nr.24 – Serviciul resurse
umane, salarizare și pentru funcţia publică.
Relaţii suplimentare la telefon 0253/212518 sau
la camera nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, din
Tîrgu Jiu, str. Siretului, nr. 24. Persoana de
contact: Arsenie Corina-Gabriela, consilier grad
profesional superior la Serviciul resurse umane,
salarizare și pentru funcția 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
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, cu normă
întreagă pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu HGR 286/2011 modificată prin H.G.R
nr.269/2016 pentru aprobarea Regulamentului
cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant, corespunzător funcțiilor contractuale și
a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare ale personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din

fonduri publice: Denumirea posturilor: - 1 post
referent de specialitate gradul I – Biroul
R.U.N.O.S. - 1 post referent de specialitate
gradul II – Biroul R.U.N.O.S. - 1 post muncitor
calificat IV – bucătar. Pentru posturile de referent de specialitate R.U.N.O.S. gradul I și II
probele concursului se vor desfășura la sediul
Spitalului Clinic De Urgenţă De Chirurgie
Plastică Reparatorie Și Arsuri, conform calendarului următor: - 17 Mai 2022, ora 10.00 –
proba scrisă; - 23 Mai 2022, ora 10.00 – proba
interviu. Pentru postul de muncitor calificat IV
- bucătar probele concursului se vor desfășura la
sediul Spitalului Clinic De Urgenţă De
Chirurgie Plastică Reparatorie Și Arsuri,
conform calendarului următor: - 17 Mai 2022,
ora 10.00 – proba scrisă; - 23 Mai 2022, ora 10.00
– proba practică; - 30 Mai 2022, ora 10.00 –
proba interviu. Se poate înscrie la concurs
persoana care îndeplinește următoarele condiţii
generale: - să fie cetăţean român sau cetăţeanul
unui stat aparţinând U.E.; - cunoaște limba
romană scris și vorbit; - are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale. - are capacitate deplină de exerciţiu; - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; - îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos
la concurs; - nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură 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 exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii specifice posturilor de referent de specialitate R.U.N.O.S.
gradul I și II; - diplomă de licență în specialitatea economică /juridică/ administrativă; minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea
biroului, respectiv resurse umane pentru postul
de referent de specialitate gradul I; - minim 3
ani și 6 luni vechime în specialitatea biroului,
respectiv resurse umane pentru postul de referent de specialitate gradul II. Condiţii specifice
postului de muncitor IV – bucătar; - certificat de
calificare pentru meseria de bucătar; - minim 1
an vechime în specialitatea postului; - studii
generale. Dosarul de inscriere la concurs va
cuprinde urmatoarele documente: - cerere de
inscriere la concurs, adresată conducătorului
unității; - act de identitate în original și copie; documente în original și copie, care să ateste
nivelul studiilor, diplomă școală generală,
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diplomă bacalaureat, 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 corespunzătoare, eliberată de medicul de familie; - curriculum vitae. Data limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de concurs, este 9
Mai 2022, orele 15,00, reprezentând 10 zile
lucrătoare de la afișarea anunţului la sediul
spitalului. 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 spitalului: www.arsuri.ro.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Constanța, cu sediul în Mun. Constanța, str.
Mihai Viteazu nr. 2B, jud. Constanța organizează, în temeiul H.G. nr.286/2011, modificată și
completată, concurs pentru ocuparea unui post
vacant, pentru implementarea Programului
Național de Cadastru și Carte Funciară, corespunzător funcțiilor contractuale de execuție din
cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Constanța, cu încadrare pe perioadă
determinată, după cum urmează: Serviciului
Cadastru, Biroul Înregistrare Sistematică- 1
post consilier cadastru debutant. Cerinţele
Postului: -studii de specialitate: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă–
specializarea cadastru, geodezie, topografie,
măsurători terestre; -nu se solicită vechime în
specialitate; -cunoștințe operare PC. Candidații
vor depune dosarele de participare la concurs
până la data de 09.05.2022 inclusiv, ora 16,30 la
sediul O.C.P.I. Constanța, secretariat. Concursul
se va desfășura astfel: Proba scrisă: -18.05.2022,
ora 10.00. Interviul: -24.05.2022, ora 10.00.
Relații suplimentare: la sediul O.C.P.I.
Constanța, Mun. Constanța, str. Mihai Viteazu
nr.2B, telefon 0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro
și pe site-ul www.ocpict.ro.
l Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 cu
sediul în Bld. George Coșbuc nr.6-16, sector 4,
București, organizează concurs de recrutare pe
perioadă nedeterminată a funcției contractual
vacante: -1 post consilier, treapta profesională
IA, în cadrul Direcției de Tineret și Sport,
conform HG 286/23.03.2011, condiții pentru
participarea la concurs: studii superioare–
universitare de licență absolvite cu diplomă,
vechime în specialitatea studiilor– nu este cazul,
vechime muncă– minim 5 ani. Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ
și de Sport Sector 4 cu sediul în Bld. George
Coșbuc nr.6-16, sector 4, București, organizează
concurs de recrutare pe perioadă determinată de
1 an, a funcției contractual vacante; -1 post
consilier, treapta profesională IA, în cadrul
Biroului Buget, Financiar- Contabilitate,
conform HG 286/23.03.2011, condiții pentru
participarea la concurs: studii superioare–
universitare de licență absolvite cu diplomă,
vechime în specialitatea studiilor– nu este cazul,
vechime muncă– minim 3 ani. Concursul se va
desfășura la sediul D.G.A.U.I.S. S4, astfel:
-selecția dosarelor: 10.05.2022; -proba scrisă în
data de 17.05.2022, ora 10.00; -proba interviu în
data de 20.05.2022, ora 10.00. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs în
perioada 26.04.2022- 09.05.2022 (de luni până
joi între orele 9:00–16:30 și vinerea între orele
9:00–13:30) la sediul Direcției de Administrare a
Unităților de Învățământ Sector 4 din Bld.
George Coșbuc nr.6-16, sector 4 sau pe adresa de
e-mail office@dgauis.ro. Relații suplimentare se
pot obține la sediul D.G.A.U.I.S. S4, persoana
de contact Lupu Anca, e-mail: office@dgauis.ro,
telefon: 0766.976.198.
l Aeroclubul României cu sediul în București,
Bd. Lascăr Catargiu nr.54 sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea unor posturi vacante–
personal contractual- în baza HG nr.286/2011
pentru aprobarea Regulamentului- cadru

privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale, completată și modificată prin
HG nr. 1027/2014- în data de 17.05.2022- proba
scrisă, respectiv în data de 24.05.2022 -interviu.
Dosarele se depun la sediul Aeroclubului
României până la data de 09.05.2022, ora 12:00.
Relaţii suplimentare se obţin la telefon
021.312.36.19 int.107. Posturi Vacante Comisia
de Concurs Nr.1: Concursul se va desfășura la
sediul Aeroclubului României din București,
sector 1, B-dul Lascăr Catargiu nr.54, în data de
de 17.05.2022 -proba scrisă, la ora 10:00,
respectiv în data de 24.05.2022 -interviu, începând cu ora 10:00. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile specifice pentru posturile
scoase la concurs, astfel: •Instructor parașutism
Cl. I –1 post la Serviciului Certificare Personal și
Tehnică Aeronautică (Parașutism și Aparate
Lansare la Zbor) din cadrul sediului Aeroclubului României: -studii medii și licenţă de
personal navigant; -deţinător al licenţei naţionale de parașutist și al calificărilor superioare de
instructor și recepţie și control (RC), sau -deţinător al licenţei naţionale de parașutist și a
calificării superioare de instructor și al autorizaţiei de examinator parașutist, sau- deţinător al
licenţei naţionale de parașutist și al calificării
superioare de instructor și a patru autorizaţii
specifice- tandem, AFF, SL, IAD; -vechime– nu
este cazul. •Pilot instructor Cl. II -1 post în
locația AT Arad: -studii medii și licenţă de
personal Navigant -deţinător al licenţei de pilot
și al calificării/ certificatului de instructor pentru
minim o clasă/un tip de aeronave și deţinător al
unei licenţe de pilot pe o altă clasă/tip de aeronavă, sau deţinător al licenţei de pilot și al calificării/certificatului de instructor pentru minim o
clasă/un tip de aeronave și deţinător al licenţei
naţionale de instructor parașutist; -vechime– nu
este cazul. •Pilot instructor Cl. I -1 post în
locația AT București: -studii medii și licenţă de
personal navigant; -deţinător al licenţei de pilot
și al calificării/ certificatului de instructor pentru
minim 2 clase /tipuri de aeronave, sau -deţinător
al licenţei de pilot și al calificării/certificatului de
instructor pentru minim o clasă și un tip de
aeronave, sau -deţinător al licenţei de pilot și al
calificării/ certificatului de instructor pentru
minim o clasă de aeronave și al privilegiului de
a efectua instruire în zbor instrumental (IRI);
-vechime– nu este cazul. •Pilot aeronavă Cl. a
III -a– 2 posturi în următoarele locații: AT Baia
Mare- 1 post; AT Ploiești– 1 post: -studii medii și
licenţă de personal navigant; -deţinător al
licenţei de pilot pentru minim o clasă/un tip de
aeronave; -vechime– nu este cazul. Posturi
Vacante Comisia de Concurs Nr.2: Concursul se
va desfășura în locația Aeroclubului Teritorial
Aurel Vlaicu– București, cu sediul în Str. Aeroportului nr.2, Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov, în
data de 17.05.2022- proba scrisă, la ora 10:00,
respectiv în data de 24.05.2022- interviu, începând cu ora 10:00. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile specifice pentru posturile
scoase la concurs astfel: •Șef secție– 1 post în
cadrul Secției de Reparații și Întretinere de Bază
Craiova: -studii medii și licenţă personal tehnic

aeronautic; -deţinător al calificării de personal
tehnic aeronautic cu licenţă în termen de valabilitate de minim 1 an și experienţă în activitatea
tehnică aeronautică de minim 2 ani. •Inginer
aviaţie debutant– 1 post în locația AT Brașov:
-studii superioare tehnice de licență din domeniul aeronautic– Facultatea de Inginerie Aeronautică; -vechime– nu este cazul. •Mecanic
aviaţie debutant- 1 post în locația AT BucureștiClinceni: -studii medii sau școală profesională–
profil tehnic; -vechime– nu este cazul. •Mecanic
aviaţie cls. I -1 post în locația AT Iași: -studii
medii sau școală profesională– profil tehnic;
-licență personal tehnic aeronautic în termen de
valabilitate; -vechime în activitatea aeronautică
de minim 6 ani. Calendarul de desfășurare a
Concursului: -26.04– 09.05.2022- depunere
dosare înscriere concurs (ora 12:00);
-11.05.2022- selecţie dosare și afisare rezultat
ora 12:00; -12.05.2022- depunere contestaţii
selecţie dosare; -13.05.2022- soluţionare contestaţii selecţie dosare și afișare rezultat, ora 12:00;
-17.05.2022- proba scrisă – ora 10:00;
-18.05.2022- afișare rezultate proba scrisă, ora
12:00; -19.05.2022- depunere contestaţii proba
scrisă, ora 12:00; -20.05.2022- soluţionare
contestaţii probă scrisă și afișare rezultat, ora
12:00; -24.05.2022- interviu începând cu ora
10:00; -25.05.2022- afișare rezultate interviu, ora
12:00; -26.05.2022- depunere contestaţii interviu
ora 12:00; -27.05.2022- soluţionare contestaţii
interviu și afișare rezultate finale. Notă: Programarea candidaţilor pentru interviu se va afișa pe
site-ul instituţiei în data de 18.05.2022, ora
12:00. •Pentru a ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant, candidații trebuie
să îndeplinească următoarele condiții generale,
conform art.3 al Regulamentului- cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie
2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și
domiciliul în România; b) cunoaște limba
română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor postului scos
la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea. Informaţii privind
înscrierea la concurs și depunerea dosarelor:
•Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
minime de vechime în specialitate necesare
exercitării funcţiei. •În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, respectiv până
în data de 09.05.2022 ora 12:00, candidaţii

depun dosarul de concurs care va conţine obligatoriu: a) Formularul de înscriere (se pune la
dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane al
Aeroclubului României); b) Copia actului de
identitate; c) Copia diplomei de studii și a altor
acte care atestă efectuarea specializării; d) Copii
licenţe/ carnet zbor/ jurnalul personalului tehnic
care atestă specializarea pentru postul solicitat.
Toate licențele/ calificările trebuie să fie în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului; e) Copia carnetului de muncă și/sau
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și
după caz, vechimea în specialitate necesare
ocupării funcţiei; f) Curriculum Vitae; g) Cazierul judiciar; h) Adeverinţă care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare, eliberată de
medicul de familie sau de către unităţi sanitare
abilitate și care să conţină în clar, data, numele
emitentului și calitatea acestuia– în format
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
•Actele prevăzute la pct.2 lit.b)-e) vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
l Ministerul Sănătăţii organizează concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant de
execuție, pe perioadă determinată, în cadrul
Direcției Monitorizare Implementare Spitale
Regionale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, astfel: -1 post contractual
vacant de execuție de consilier grad IA: -studii
universitare de licență absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul fundamental
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științe sociale, ramura de știință- științe economice; studii universitare de master în domeniul
administrației publice, management sau în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcției
publice sau cu diplomă echivalentă, conform
prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; -vechime în specialitatea studiilor
absolvite: 6 ani și 6 luni; -1 post contractual
vacant de execuție de consilier debutant: -studii
universitare de licență absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul fundamental
științe sociale/științe inginerești; -vechime în
specialitatea studiilor absolvite: 0 ani; -limba
engleză -nivel intermediar (certificat/document
echivalent valabil, care să ateste nivelul mediu de
cunoaștere al limbii engleze); -1 post contractual
vacant de execuție de consilier grad II: -studii
universitare de licență absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești, în una dintre specializările Construcții
civile, industriale și agricole, Inginerie civilă,
Inginerie urbană și dezvoltare regională sau
științe umaniste și arte în una dintre specializările
Arhitectură, Proiectare și planificare urbană,
Urbanism și planificarea teritoriului; -vechime în
specialitatea studiilor absolvite: 1 an; -locul de
muncă va fi la Direcția de Sănătate Publică Dolj.
Concursul se organizează la sediul Ministerului
Sănătății, Intr.Cristian Popișteanu nr.1-3, sect.1,
București, astfel: -proba scrisă: 16.05.2022, ora
10.00; -interviul se susţine într-un termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Dosarele de înscriere se depun la
sediul Ministerului Sănătăţii, intr.Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1, București -secretariatul
comisiei, parter, camera 38, în perioada 21.0406.05.2022, luni-joi, între orele 09.00-15.00, și
vineri, între orele 9.00-13.00. Condițiile de participare și de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării acestuia
sunt afișate la sediul instituției și publicate pe
pagina de internet a Ministerului Sănătății (www.
ms.ro). Relații suplimentare se pot obține la
telefon: 021.307.25.99, persoană de contact:
consilier Bulgariu Carmen, Direcția generală
resurse umane, structuri și politici salariale.

CITAŢII
l Eventualii moștenitori și eventualii succesibili
a i d e f u n c t u l u i Va s i l e D ă n i l ă , C N P
1280502400328, decedat la data de 28.12.2020,
cu ultimul domiciliu în municipiul București,
Str. Herța nr. 2, sector 2, sunt citați să se prezinte
la data de 27.04.2022, ora 11:00, la sediul Societății Profesionale Notariale „De Iure” București,
Calea Dudești nr. 139, Corp 1, etaj 1, Sector 3,
tel. 021/311.98.69, pentru dezbaterea succesiunii.
l Numitul Antonio Pascoal Miguel, cu ultimul
domiciliu cunoscut în București, sector 3, Aleea
Foișorului nr. 3, bl.4, sc.3, et.3, ap.53 este citat la
Judecătoria Sectorul 3 București, în data de 20
iunie 2022, ora 11.00, complet C6 familie,
camera 39, în calitate de pârât în dosarul
28336/301/2021, în proces de divorţ cu reclamanta Antonio Irina.
l Molnar Alexandru (Sandor), născut la data
de 02.05.1989, în calitate de pârât, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Satu Mare, cart.Sătmărel,
nr.241, este citat pentru data de 19.05.2022, ora
11.30, la Judecătoria Satu Mare, sala 7, în dosar
nr.3327/296/2021, având ca obiect succesiune și
partaj în proces cu Molnar Paul, Molnar Iosif,
Tursuc Sarolta.
l Gruia Mihaela Anca și Gruia Alexandru
Răzvan, moștenitori ai defunctului Gruia Ioan
Alexandru, cu ultimul domiciliu în Craiova, str.
G-ral Magheru, nr. 40, ap.1, județul Dolj, sunt
chemați pe data de 22.06.2022, la Tribunalul
Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Independenței, nr. 22, județul Teleorman, ora 09.00,
în proces cu apelantul Gruia Mihalache și alții,
în dosarul civil nr. 3523/329/2016* al Tribunalului Teleorman.
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DIVERSE
l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin
reprezentată prin Ciulianu Elena-Cozmina, in
calitate de administrator judiciar al Cargo Trans
Prompt SRL desemnat prin sentinta civila nr.
1900/18.04.2022, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in dosar nr.
36414/3/2021, notificã deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Cargo Trans Prompt SRL, cu sediul
social in București, Sectorul 5, Str. Fat Frumos,
Nr. 5, Bl. P12, Sc.1, Et. P, Ap.37, CUI 15924468,
nr. de ordine in registrul comertului
J40/15655/2003. Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta impotriva
Cargo Trans Prompt SRL, vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila,
cu referire la dosarul nr. 36414/3/2021, in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra
averii debitorului 02.06.2022; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar de creante
22.06.2022; c) termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la 18.07.2022; d) data
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor
27.06.2022, ora 14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 29.04.2022, ora 14.00 la
sediul administratorului judiciar.
l Anunț Plan de management ROSCI0316 SC
Multidimension SRL, reprezentată de director
general Bodescu Florian Paul, cu sediul în
comuna Săveni, Str.Ciprian Porumbescu nr.7,
județul Ialomița, telefon: 0723261739, elaborator (titular) al Planului de management al
sitului natura 2000 ROSCI0316 Lunca Râului
Doamnei, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul /programul menţionat și
declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune
a planului / programului poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș,
din localitatea Pitești, str. Egalității, nr.50A, jud.
Argeș, de luni până joi, între orele 9.00-11.00.
Observații/comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul A.P.M. Argeș în termen de 15 zile
de la data publicării anunțului.
l Anunț Plan de management ROSCI0268 SC
Multidimension SRL, reprezentată de director
general Bodescu Florian Paul, cu sediul în
comuna Săveni, Str.Ciprian Porumbescu nr.7,
județul Ialomița, telefon: 0723261739, elaborator (titular) al Planului de management al
sitului natura 2000 ROSCI0268 Valea Vâlsanului, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu
pentru planul /programul menţionat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a
planului / programului poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș,
din localitatea Pitești, str. Egalității, nr.50A, jud.
Argeș, de luni până joi, între orele 9.00-11.00.
Observații/comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul A.P.M. Argeș în termen de 15 zile
de la data publicării anunțului.
l Informaţii 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:
Autoritatea finanțatoare: Comuna Cernat, cu
sediul în comuna Cernat, sat Cernat, nr.456,
județul Covasna, e-mail: achizitii.cernat@gmail.
com, cod fiscal 4404338. Acordă finanțări
nerambursabile pentru activități nonprofit de
interes general, în conformitate cu prevederile
Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor
din fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general. Domeniile de intervenție selectate sunt: sport și tineret, cultură,
culte. Beneficiari direcți: -persoane fizice sau
persoane juridice fără scop patrimonial; -asociații ori fundații constituite conform legii -sau
culte religioase recunoscute conform legii.

Procedura aplicată: finanțarea nerambursabilă
acordată din fonduri publice unui beneficiar se
va face în baza unui contract de finanțare
nerambursabilă încheiat între Comuna Cernat,
județul Covasna și beneficiar, în urma aplicării
procedurii selecției publice de proiecte. Bugetul
finanțării nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliul Local nr.8/09.02.2022 este de
180.000 Lei, conform H.C.L. nr. 28/13.04.2022,
suma totală va fi defalcată pe domenii de activitate astfel: 25.000 Lei pentru sport și tineret,
75.000Lei pentru cultură și 80.000Lei pentru
culte. Programul pentru acordarea finanțărilor
nerambursabile este valabil pentru anul 2022.
Prevederile finale: Programul anual și Anunțul
de participare la selecția de proiecte va fi
publicat în Monitorul Oficial al României și
într-un cotidian central și în două cotidiene
locale și pe site-ul autorității publice finanțatoare: www.csernaton.ro.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Orașului Ardud, cu sediul în orașul
Ardud, Str.Nouă nr.1, judeţul Satu Mare, telefon
0261/767.130, e-mail: primaria@orasardud.ro,
cod fiscal 3897173. Autoritatea finanţatoare, în
baza Legii nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru
activităţi nonprofit de interes general, face
cunoscute domeniile pentru care se acordă
finanţări nerambursabile pentru anul de
execuţie financiar 2022. Domeniile pentru care
se acordă finanţare nerambursabilă în sumă
totală de 250.000 lei, respectiv Cultură: 160.000
lei, Tineret: 10.000 lei și Sport: 80.000 lei, sumă
aprobată pentru 2022, conform Bugetului de
venituri și cheltuieli în anul 2022 și
H.C.L.nr.35/19.04.2022, privind aprobarea
Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local în anul 2022.
l S.C. Nedrom Development B.V.Maastricht
Suc Bucuresti S.R.L. avand sediul in Str. Scoalei,
nr.12, bl.corp A, sc-, et.7, ap.2, Sect.2, Loc.Bucuresti, titular al planului/programului plan urbanistic zonal pentru modificare de tema la imobil
locuinte colective cu regim de inaltime
2S+P+2E+3Er autorizat prin AC NR.
253/10.11.2021 in sensul edificarii unui imobil
constructie cu destinatia locuinte colective cu
regim de inaltime 2S+P+2E+3E+4Er și reamenajare incinta din Loc.Voluntari str. Potcoavei,
nr.18, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu
pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a
planului /programului poate fi consultata la
sediul A.P.M. Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1,
sect.6, de luni pana joi intre orele 9:00-13:00.
Observatii /comentarii si sugestii se primesc in
scris la sediul A.P.M. Ilfov, (tel: 021/4301523,
021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile
de la data publicarii anuntului.
l SC Waref Rom SRL, proprietar al terenului
situat în comuna Balotești, tarla 118 parcela
462, 463, 464, lot 33, nr. cadastral 114693 și
52935, în suprafață de 20.124mp și 769mp,
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil pentru
documentația PUZ. Documentația a fost
depusă pentru consultare la Consiliul Județean
Ilfov la data de 14.04.2022. Observații/comentarii se primesc în scris la Direcția de Urbanism
din cadrul Consiliului Județean Ilfov, București,
sector 1, strada General Gheorghe Manu nr.18,
(tel.021.212.56.93), în termen de 15 zile de la
publicarea prezentului anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea Granat S.A. Cap Aurora, Hotel
Granat, Mangalia, Jud. Constanţa, J
13/2198/1995, CUI: RO 7616130. În temeiul
dispoziţiilor art. 117 al Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, modificată și republicată,
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subsemnatul Nicula George Gabriel, în calitate
de Administrator Unic, Convoc Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii
Granat S.A. (“Societatea”), persoană juridică
română, cu sediul în Cap Aurora, Hotel Granat,
jud. Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Constanţa sub nr. J13/2198/1995, având C.I.F.
7616130, în data de 23.05.2022, ora 12:00,
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la următoarea locaţie: Constanţa, str.
Timișana nr. 34, bloc BRD, etaj 3, jud.
Constanţa, cu următoarea Ordine de zi: 1.
Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorului pe anul 2021; 2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situaţia
financiară anuală la 31.12.2021; 3. Discutarea și
aprobarea situaţiei financiare anuale pe anul
2021; 4. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2021; 5. Prelungirea mandatului comisiei de cenzori; 6. Diverse. În cazul în
care la data și la ora precizate se constată că nu
sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru
desfășurarea Adunării Generale Ordinare, se
convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară,
cu aceeași ordine de zi și în același loc, în data
de 24.05.2022, ora 12.00, pentru Adunarea
Generală Ordinară. La Adunarea Generală
Ordinară vor participa toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la data de 30.04.2022,
stabilită ca dată de referinţă. Acţionarii pot
participa la adunare direct sau prin mandatari
împuterniciţi cu procură specială, ce se va
depune la sediul societăţii până la data de
20.05.2022. Administrator Unic, Nicula George
Gabriel.
l Societatea Complex Ovidiu Melody S.A.
Staţiunea Mamaia, Hotel Florida, J
13/2216/1995, CUI 8290619, Convocare.
Subsemnata, Neacșu Maria, în calitate de administrator unic, convoacă adunarea generală
ordinară a acţionarilor Societăţii Complex
Ovidiu Melody - S.A. (“Societatea”), persoană
juridică română, cu sediul în Staţiunea Mamaia,
Hotel Florida, judeţul Constanţa, înregistrată la
O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr.
J13/2216/1995, având CUI 8290619, în data de
23.05.2022, ora 12.00, la sediul societăţii din
staţiunea Mamaia, Hotel Florida, judeţul
Constanţa, cu următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorului pe anul 2021; 2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situaţia
financiară anuală la 31.12.2021; 3. Discutarea și
aprobarea situaţiei financiare anuale pe anul
2021; 4. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2021; 5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2022; 6. Prelungirea
mandatului cenzorilor; 7. Repartizarea profitului, provenit din situaţia financiară pe anul
2021, către acţionari. În cazul în care la data și
la ora precizate se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru desfășurarea
Adunării Generale Ordinare, se convoacă o
nouă Adunarea Generală Ordinară, cu aceeași
ordine de zi și în același loc, în data de
24.05.2022, ora 12.00. La Adunarea Generală
Ordinară vor participa toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la data de 01.05.2022,
stabilită ca dată de referinţă. Acţionarii pot
participa la adunare direct sau prin mandatari
împuterniciţi cu procură specială, ce se va
depune la sediul societăţii până la data de
20.05.2022. Administrator Unic, Neacșu Maria.
l Societatea Alliance Qwest Company S.A.
Constanţa, str. Timișana nr. 34, camera 7, etaj 4,
J 13/1894/2013, CUI 32155852. Convocare.
Subsemnatul, Raduca Septimiu Manuel, în
calitate de administrator unic al societăţii Alliance Qwest Company S.A., convoacă adunarea
generală ordinară a acţionarilor Societăţii Alliance Q West Company - S.A. (“Societatea”),
persoană juridică română, cu sediul în
Constanţa, str. Timișana nr. 34, camera 7, etaj 4,
judeţul Constanţa, înregistrată la O.R.C. de pe
lângă Tribunalul Constanţa sub nr.
J13/1894/2013, având CUI 32155852, în data de
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27.05.2022, ora 12.00, la sediul societăţii din
Constanţa, str. Timișana nr. 34, camera 7, etaj 4,
judeţul Constanţa, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorului pe anul 2021; 2. Prezentarea
Raportului Comisiei de Cenzori privind situaţia
financiară anuală la 31.12.2021; 3. Discutarea și
aprobarea situaţiei financiare anuale pe anul
2021; 4. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2021; 5. Prelungirea mandat
comisie de cenzori. În cazul în care la data și la
ora precizate se constată că nu sunt îndeplinite
condiţiile necesare pentru desfășurarea
Adunării Generale Ordinare, se convoacă o
nouă Adunare Generală Ordinară, cu aceeași
ordine de zi și în același loc, în data de
30.05.2022, ora 12.00. La Adunarea Generală
Ordinară vor participa toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la data de 01.05.2022,
stabilită ca dată de referinţă. Acţionarii pot
participa la adunare direct sau prin mandatari
împuterniciţi cu procură specială, ce se va
depune la sediul societăţii până la data de
26.05.2022. Administrator Unic, Raduca
Septimiu Manuel.
l Silk Estate S.A. J 13/1895/2013, CUI
32155895, Municipiul Constanţa, strada Timișanei nr. 34, încăperea 6, etaj 2, judeţul
Constanţa. Convocare. Subsemnatul, Raduca
Septimiu Manuel, în calitate de administrator
unic al societăţii Silk Estate S.A., convoacă
adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii Silk Estate - S.A. (“Societatea”), persoană
juridică română, cu sediul în municipiul
Constanţa, strada Timișanei nr. 34, încăperea 6,
etaj 2, judeţul Constanţa, înregistrată la O.R.C.
de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr.
J13/1895/2013, având CUI 32155895, în data de
27.05.2022, la ora 11.00, la sediul societăţii din
municipiul Constanţa, strada Timișanei nr. 34,
încăperea 6, etaj 2, judeţul Constanţa, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea
Raportului Administratorului pe anul 2021; 2.
Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori
privind situaţia financiară anuală la 31.12.2021;
3. Discutarea și aprobarea situaţiei financiare
anuale pe anul 2021; 4. Descărcarea de gestiune
a administratorului pentru anul 2021; 5. Renumirea comisiei de cenzori. În cazul în care la
data și la ora precizate se constată că nu sunt
îndeplinite condiţiile necesare pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare, se convoacă
o nouă Adunarea Generală Ordinară, cu aceeași
ordine de zi și în același loc, în data de
30.05.2022, ora 11.00. La Adunarea Generală
Ordinară vor participa toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la data de 1.05.2021,
stabilită ca dată de referinţă. Acţionarii pot
participa la adunare direct sau prin mandatari
împuterniciţi cu procură specială, ce se va
depune la sediul societăţii până la data de
26.05.2022. Administrator Unic, Raduca
Septimiu Manuel.
l Convocator: Consiliul de Administraţie al
IMOPOST Developments SA, cu sediul în
București, Calea Griviţei nr.136, corp A, etaj 1,
camera 17, sector 1, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J40/l 3379/2005, C.U.I.
17832131, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 27.05.2022, ora
09.00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul
zilei de 26.05.2022 sau reprezentanţii acestora
mandataţi în baza unei procuri speciale, cu
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea raportului Consiliului de Administraţie al societății
pentru anul 2021; 2. Prezentarea raportului
auditorului financiar al societății pentru anul
2021; 3. Discutarea, aprobarea sau modificarea,
după caz, a situaţiilor financiare anuale ale
societăţii, pe baza raportului Consiliului de
Administraţie și ale auditorilor și fixarea dividendului pe anul 2021; 4. Pronunţarea asupra
gestiunii și activităţii Consiliului de Administraţie al societății pe anul 2021, precum și
descărcarea de gestiune a acestuia; 5. Stabilirea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022; 6. Stabilirea programului de

activitate al societăţii pentru exercițiul financiar
2022. 7. Prelungirea mandatului cenzorilor
Dobrica Constanta, Vicovan Maria și a cenzorului supleant Ignat Gina pentru o perioadă de
3 ani. 8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administraţie pentru a semna toate
actele aferente Adunării Generale Ordinare.
Cererile privind introducerea unor noi puncte
pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de
Administraţie de către unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social, în cel mult 15 zile
de la publicarea convocării, în vederea publicării
și aducerii acestora la cunoștinţă celorlalţi acţionari. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în
scris (transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice: e-mail: mihaela.tapai@
comnord.ro). Acţionarii pot participa și vota în
Adunarea Generală prin reprezentare, în baza
unei împuterniciri acordate pentru respectiva
Adunare Generală. Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum și persoanele juridice
pot fi reprezentaţi/ reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor
persoane împuternicire pentru respectiva
Adunare Generală. Procurile vor fi depuse în
original până în ziua ședinţei, sub sancţiunea
pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea
adunare. Procurile vor fi reţinute de societate,
făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Procurile speciale pot fi ridicate de la
sediul societatii începând cu data convocării și
vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul
adunării până cel târziu la data de 26.05.2022,

orele 10.00. Reprezentantul acţionarului fiind
obligat ca la data adunării generale să aibă
asupra sa procura în original. Documentele
aferente ședinţei și procurile speciale pot fi obţinute de la d-na. Tapai Mihaela tel. 0724380099.
În situaţia în care Adunare Generală Ordinară
nu va putea delibera și vota în mod valabil, o a
doua Adunare Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 30.05.2022, la ora 09.00, în
același loc și cu aceeași ordine de zi. Președintele
Consiliului de Administraţie Tapai Mihaela.
l Convocator, nr. CP13733 din 20/04/2022:
Consiliul de Administrație al COMPIL Pipera
S.A. având sediul social în București, Șos.
Pipera nr.44, Sector 2, Cod poștal 020112,
telefon 0212321020, e-mail compil_pipera@
outlook.com, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/615/1991, având
contul IBAN RO05 RNCB 0070 0025 3530 0001
deschis la BCR Suc. Pipera și CIF RO 94,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 25/05/2022 ora 12:34, la sediul
societății, cu următoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2021; 2. Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2021;
3. Aprobarea raportului de gestiune pentru
exercițiul financiar al anului 2021; 4. Aprobarea
raportului comisiei de cenzori pe anul 2021; 5.
Descărcarea de gestiune a administratorilor
pentru activitatea desfășurată până la
31.12.2021; 6. Constatarea rezultatului realizat
la 31.12.2021; 7. Aprobarea programului de
activitate pe anul 2022; 8. Aprobarea bugetul de

venituri și cheltuieli pe anul 2022; 9. Aprobarea
mandatării președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor procedurilor
de publicitate la Oficiul Național al Registrului
Comerțului București cu privire la Hotărârea
A.G.O.A. și înregistrarea altor mențiuni; 10.
Informare cu privire la unele măsuri implementate pentru optimizarea și eficientizarea activității societății. 11. Diverse. În cazul în care
Adunarea nu este statutară, o nouă adunare va
avea loc în data de 02/06/2022 ora 12:34 la sediul
societății, cu aceeași ordine de zi. Președintele
Consiliului de Administrație, Voicu Alexandru.
l Convocator al Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor Societății URBANEX S.A.
URBANEX S.A. este o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România,
cu sediul social în str. Mărășești nr.45, Mun.Piatra
Neamț, jud.Neamț, înregistrată în Registrul
Comerțului sub nr. J27/19/1991 din data de
16.01.1991, Cod unic de înregistrare 2040028 din
data de 19.11.1992 („Societatea”). Consiliul de
Administrație al URBANEX S.A., reunit în data
de 18.04.2022, ora 11:00, la sediul societății mai
sus menționate, a dispus conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.1/18.04.2022, CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR în data de 30.05.2022, ora
10:00 in:Str.Constantin Bosianu nr.28, sect.4,
Mun.Bucuresti. În situația în care prima
Adunare Generală Ordinară a Acționarilor nu
poate avea loc din cauza neîndeplinirii condițiilor
de cvorum, Consiliul de Administrație convoacă
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prin prezenta o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 09.06.2022,
ora 10:00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.
La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de
30.04.2022, stabilită ca dată de referință. Participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se face în conformitate cu dispozițiile
Actului Constitutiv al societății, precum și cu
prevederile aplicabile societăților pe acțiuni
cuprinse în Legea.31/1990 privind societățile
comerciale.Pentru validitatea deliberărilor
Adunări Generale Ordinare a Acționarilor este
necesară prezența acționarilor reprezentând cel
puțin o jumătate din capitalul social al Societății.
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se iau cu votul acționarilor reprezentând
cel puțin o jumătate din capitalul social al Societății. Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii
condițiilor de cvorum prevăzute mai sus,
Adunarea Ordinară care se va întruni la a doua
convocare poate delibera asupra punctelor de pe
ordinea de zi a celei dintâi Adunări, indiferent de
cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea
voturilor exprimate. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul
sau mai mulți acționari reprezentând, individual
sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.
Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la
cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care
acționarii doresc să formuleze propuneri de
candidaturi privind numirea administratorilor, în
cerere vor fi incluse informații cu privire la
numele, localitatea de domiciliu și calificarea
profesională ale persoanelor propuse pentru
funcțiile respective. Fiecare acționar poate adresa
Consiliului, întrebări în scris referitoare la activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a
Adunării, urmând a i se răspunde în cadrul
Adunării. Acționarii pot participa și vota în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin
reprezentare, prin intermediul oricărei persoane,
sub rezerva excepțiilor prevăzute de lege și de
Actul constitutiv al societății URBANEX S.A.,
indiferent dacă aceasta are sau nu calitatea de
acționar al Societății, în baza unei împuterniciri
acordate pentru respectiva Adunare. Împuternicirea trebuie să se depună în original cu o oră
înainte de Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și se va reține la Societate făcându-se
mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al
ședinței Adunării Generale Ordinare a cționarilor. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:1.
Revocarea domnului Mihalcea Mihai-Viorel,
cetățean român, născut la data de 11.04.1952, în
Com.Cristești, jud.Iași, posesor al CI seria NT, nr.
398792, eliberată de SPCLEP Piatra Neamț, la
data de 15.08.2007, domiciliat în Municipiul
Piatra Neamț, str. Plantelor nr.5, jud.Neamț, din
funcția de administrator-vicepreședinte, deținută
în cadrul Consiliului de Adminstrație al Societății
Urbanex S.A.; 2.Numirea domnului Simion
Vasile, cetățean român, născut la data de
09.10.1972, în Com.Moldoveni, Jud.Neamț,
posesor al CI seria NT, nr. 801435, eliberată de
SPCLEP Piatra Neamț, la data de 02.11.2014,
domiciliat în Mun. Piatra Neamț, str.Pictor
Nicolae Grigorescu nr.7, bl.E13, sc.A, et.4, ap.19,
jud.Neamț, în funcția de administrator-vicepreședinte în cadrul Consiliului de Adminstrație al
Societății Urbanex S.A.;3.Ratificare tranzacție
din data de 21.12.2021 încheiată între CTT
CONSTRUCȚII SAFE S.R.L., URBANEX S.A.,
ECOTRANS S.R.L. și ASTRAL TRADING
S.R.L. referitoare la întinderea obligațiilor de
plată reciproce și stingerea obligațiilor de plată
reciproce;4. atificare împrumut în sumă de
1.750.000 lei acordat de CTT CONSTRUCȚII
SAFE S.R.L., în calitate de acționar majoritar al
societății URBANEX S.A., cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, Str.Mărășești, Nr.45, Jud.
Neamţ, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț sub nr.
J27/19/1991, având CUI RO2040028, către societatea URBANEX S.A., conform dispozițiilor
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legale, în vederea depășirii dificultăților financiare. 5.Actualizarea Actului constitutiv cu datele
noilor membri ai Consiliului de Administrație ca
urmare a punctelor 1 și 2. Lista cuprinzând
informații cu privire la numele, localitatea de
domiciliu, calificarea profesională a persoanei
propuse pentru funcția de administrator se află la
dispoziția acționarilor spre consultare și completare. Documentele și materialele informative
referitoare la punctele de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi
solicitate Președintelui Consiliului de Administrație al Societății URBANEX S.A. Brînzucă
Andrei-Mitruț-Președinte al Consiliului de
Administrație.
l Consiliul de Administrație al societății
GP&COMPANY SA prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul social în Timișoara, Str.Stan Vidrighin, Nr.22, în incinta
SPUMOTIM SA, Hala Industrială nr.5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub
nr.J35/26/1991, având codul de identificare fiscală
RO1812502 și identificatorul unic la nivel european ROONRC J35/26/1991, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la
data de 30.05.2022, ora 10.00, la adresa: Timișoara, Str.Stan Vidrighin, Nr.22, în incinta
SPUMOTIM SA, Hala Industrială nr.5, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor
la sfârșitul zilei de 25.04.2022, cu următoarea
Ordine de zi: 1.Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pe
anul 2021. 2.Descărcarea de gestiune a consiliului
de administrație pentru exerciţiul financiar pe
anul 2021. 3.Prezentarea si aprobarea raportului
auditorului financiar privind situaţiile financiare
pe anul 2021. 4.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021. 5.Aprobarea
modului de alocare a rezultatului societății
aferent anului 2021. 6.Aprobarea prelungirii
mandatului auditorului financiar al societatii, ca
urmare a expirarii mandatului. 7.Aprobarea
programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. În cazul în care
cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor se va ţine la data de 31.05.2022, la aceeași
oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.
Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a
adunării pot fi obţinute de la sediul societăţii.
Acţionarii pot participa la adunare personal sau
prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale,
conform dispoziţiilor legale.
l Subscrisul Cristam Insolv IPURL (fost
Cabinet Individual de Insolvență Stamen Cristian), cu sediul în Mun. Giurgiu, Str. Hristo
Botev, nr.5, jud.Giurgiu, reprezentat legal prin
Stamen Cristian, desemnat în dosarul
nr.2867/122/2012* de Tribunalul București în
calitate de administrator judiciar al Agrozootehnica SA Vedea, societate aflată în procedura de
insolvență, având sediul în com.Vedea, jud.
Giurgiu, înmatriculată la Registrul Comerțului
Giurgiu sub nr.J52/410/1991, identificată prin
cod unic de înregistrare 1284199, în conformitate cu prevederile legii nr.31/1990 (legea societăților comerciale) cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.g din legea nr.85/2006 (legea
insolvenței) și prevederile Actului constitutiv al
societății, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Agrozootehnica SA
VEDEA, în data de 24.05.2022, ora 12.00, la
biroul administratorului judiciar din B-dul.
București, bloc 103, sc.A, ap.1, mun.Giurgiu,
jud.Giurgiu. La adunarea generală pot participa
și vota toți acționarii înregistrați în Registrul
Acționarilor societății Agrozootehnica SA
Vedea, la data de referință 02.05.2022. În situația în care cvorumul prevăzut de legea societăților comerciale și Actul constitutiv al societății
nu este îndeplinit, Adunarea Generală va avea
loc în data de 25.05.2022, ora 12.00, la biroul
administratorului judiciar, cu aceeași ordine de
zi, respectiv: 1) Aprobarea situațiilor financiare
anuale ale societății aferente anului 2021. 2)
Aprobarea situațiilor financiare anuale ale

societății aferente anilor 2017, 2018, 2019 și
2020. Documentele și informațiile cu privire la
ordinea de zi indicată în prezenta convocare vor
fi comunicate de către administratorul judiciar
la solicitarea acționarilor sau pot fi studiate de
către aceștia la sediul societății. Acționarii pot fi
reprezentați la AGOA și prin reprezentanți
împuterniciți prin procură specială care va fi
depusă în original la biroul administratorului
judiciar cu 48 ore înainte de începerea ședinței.
Persoanele juridice pot participa la adunare prin
reprezentanții lor legali sau prin alte persoane
împuternicite în acest sens cu procură specială.
l În temeiul art. 111 și art.117 din Legea
nr.31/1990 privind societățile, și a actului constitutiv al societății, Consiliul de administrație al
SC COMPAN SA, cu sediul în Municipiul Iași,
Strada Nicolau, Nr.1, colţ cu str. Păcurari, parter,
Tr.I (sc.A), Bloc 588, Judet Iași, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr.J22/468/1993, CUI:
3911847, convoacă Adunarea Generală Ordinară
a acționarilor societății pentru data de 26 mai
2022, ora 11.00 și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor societății pentru data de 26
mai 2022, ora 12.00, la sediul societății din Iași,
Str.Socola, nr. 7, pentru toți acționarii înregistrați
în registrul acționarilor la data de 30.04.2022,
considerată ca dată de referință: I.Ordinea de zi
a Adunării Generale Ordinare a acționarilor
societății: 1)Prezentarea și aprobarea raportului
Consiliului de Administrație pentru activitatea
desfășurată în anul 2021; 2)Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pe anul
2021; 3) Prezentarea și aprobarea bilanțului
contabil și a contului de profit și pierderi pe anul
2021; 4) Aprobarea programului de activitate și
al BVC pentru anul 2022; 5)Diverse. II.Ordinea
de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății: 1)Prezentarea și aprobarea
etapei I de majorare a capitalului social de la
suma de 96.759,3396 Lei capital social inițial, la
suma de 294.980Lei, concomitent cu majorarea
valorii nominale a acțiunilor, de la valoarea
actuală de 1.6401 Lei/ acțiune, la valoarea de
5,00 Lei/acțiune. a.Majorarea capitalului social
se va face prin încorporarea primelor de capital
înregistrate în balanța contabilă la data de
31.03.2022 și prin încorporarea rezervelor; 2)
Aprobarea modificarea și reactualizarea actului
constitutiv al societății după cum urmează: a.al.3
al art.7 care va avea următorul conținut: Certificatul de acționar va purta semnătura președintelui Consiliului de Administrație și a unui
administrator. b.al.4 al.Art.7 care va avea următorul conținut: Emiterea certificatelor de acționar
se va face la cerere. c. eliminarea penultimul
aliniat al art. 7. d.al.1 al.art.8.2 care va avea
următorul conținut: Dreptul de proprietate
dobândit în urma cesiunii se face prin declarație
pe proprie răspundere însoțită de contractul de
cesiune. e.art.8.31 care va avea următorul
conținut: Un acționar poate transmite liber, prin
donație dreptul de proprietate asupra acțiunilor
deținute în cadrul societății către unul sau mai
mulți descendenți sau membri ai familiei sale, cu
numirea unui reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune, în
condițiile art.102 al.2 din Legea 31/1990. f.art.9
astfel: Al.4, 5, 6 ale Art.9 va avea următorul
conținut: 4: Acțiunile emise pentru majorarea
capitalului social vor fi oferite spre subscriere
acționarilor existenți, proporțional cu procentul
acțiunilor pe care le posedă. 5: Exercitarea dreptului de subscriere se va putea realiza numai în
interiorul termenului de 30 de zile calculat de la
data publicării hotărârii adunării generale, în
Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. 6:
După expirarea acestui termen, acțiunile rămase
nesubscrise vor fi repartizate până la epuizarea
lor, acționarilor care optează pentru aceasta,
proporțional cu procentul acțiunilor pe care le
posedă. g.art.12 al.3 ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, astfel:
-punctul 10 va avea următorul conținut: stabilește competențele și răspunderile consiliului de
administrație; -Eliminarea punctului 13, -Eliminarea Tezei 2 a pct.21. h.Modifică ultimul aliniat
al art.15 care va avea următorul conținut:
Adunarea generală se va întruni la sediul social
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al Societății, sau în orice alt loc anunțat în convocator. i.Modificarea penultimul aliniat al art.19
care va avea următorul conținut: În relațiile cu
terții Societatea este reprezentată de membrii
consiliului de administrație, iar în justiție de
către Președintele consiliului de administrație. j.
eliminarea: Pct.3 al al.3 al art.20.1, Pct.3, 6 și
ultima teză a ultimului aliniat al. al.3 de la
art.20.2. 3)Prezentarea și aprobarea etapei a II-a
de majorare a capitalului social prin oferirea
către acționari, spre subsriere, a unui număr de
176988 acțiuni la valoarea de 5 Lei /acțiune, în
vederea retehnologizării societății. 4)Diverse. În
cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 26.05.2022 au dreptul de a
participa și de a vota doar persoanele care sunt
acționari la data de 30.04.2022, data de referință.
Materialele informative cu privire la problemele
înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul
societății cu 30 zile inainte de data adunării
generale. Acționarii pot vota personal sau prin
procură specială autentificată. Procura specială
și o copie a actului de identitate vor fi depuse în
original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore
înainte de adunarea generală, sub sancțiunea
pierderii exercițiului dreptului de vot în aceste
adunări. Procurile vor fi reținute de societate,
făcându-se mențiune despre acestea în procesele-verbale. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de
zi a adunării generale. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate
de măsurile pe care COMPAN SA le ia pentru a
asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și
protejarea confidentialității și a intereselor
societății. În cazul în care la data de 26 mai 2022
nu se întrunește cvorumul pentru validitatea
deliberărilor, se convoacă o a doua Adunare
Generală Ordinară a acționarilor COMPAN SA,
pentru ziua de 27 mai 2022, ora 11.00 la sediul
societății din Iași, str.Socola, nr. 7 cu aceeași
ordine de zi. În cazul în care la data de 27 mai
2022 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă o a doua Adunare
Generală Extraordinară a acționarilor
COMPAN SA, pentru ziua de 27 mai 2022, ora
12.00 la sediul societății din Iași, str.Socola, nr.7
cu aceeași ordine de zi.

LICITAŢII
l S.C. Citadin S.A. IASI, cu sediul in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza licitatie
deschisa, cu oferte de pret in plic inchis, in
vederea atribuirii contractului de achizitie:
”prestare servicii cu buldoexcavator si autoutilitara 3,5 tone”. Procedura de achizitie se va
desfasura conform prevederilor “Regulamentului privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi. Pentru
participare la procedura de achizitie, ofertantii
trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in
„Documentatia de achizitie“. Documentatia de
achizitie va fi postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana pe data de
03.05.2022 ora 16:00, pe baza de cod unic de
acces, ce va fi comunicat doar persoanelor care
solicita in scris accesul la documentatie cu date
de identificare clara si cu declaratie pe propria
raspundere privind siguranta informatiilor
pentru evitarea introducerii unor virusi in
sistemul informatic al societatii. Criteriul care
va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul
cel mai scazut. Documentatia de ofertare va fi
depusa la sediul SC CITADIN SA pana la data
de 04.05.2022, ora 10:00. Deschiderea ofertelor
va avea loc la data de 04.05.2022, ora 12:00, la
sediul S.C. CITADIN S.A. Relatii suplimentare
privind procurarea documentatiei si conditiile
de participare se pot obtine la tel.: 0751048290.
l SC Magura 94 SRL, prin lichidator judiciar,
anunta vanzarea la licitatie publica la pretul de
1.784.160 lei + TVA a imobilului situat in com.
Bucov,str. DN1B, jud.Prahova, intabulat in CF
20396 Bucov format din teren intravilan si cladire
C1-locuinta; C2 - hala productie si C3 - hala
productie. Garantia de participare la licitatie este
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in cuantum de 178.416 lei si se plateste in contul
debitoarei. Licitatiile publice se organizeaza in
baza hotararii Adunarii Creditorilor din
18.01.2022 si vor avea loc pe data de: 05.05.2022,
26.05.2022, 09.06.2022, 23.06.2022, 28.07.2022
orele 12.00, la sediul administratorului judiciar
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B,
Et. 7. Conditiile de participare si relatii suplimentare in caietul de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar la pretul de 5.000 lei plus TVA si la tel.
0344104525.
l CONPET S.A. achiziționează bunuri/ servicii/
lucrări confom Normelor Procedurale Interne de
Achiziții, Revizia 4. În perioada 13 - 19.04.2022
s-au postat pe site-ul Conpet, următoarele achiziții: - Servicii pentru executarea verificării, întreținerii și reparării instalației de evacuare a fumului
și gazelor fierbinți în caz de incendiu Clădire
Dispecerat Central Conpet S.A. Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1-3 - termen decalat; - Furnizare de
mobilier, aparatură electrocasnică și accesorii, în
vederea dotării apartamentelor proprietate Conpet
S.A. din municipiul Constanța; - Achiziționarea
unui sistem de iluminat în Dispeceratul Central
Conpet; - Furnizare 5.400 litri de Spumant
concentrat sintetic cu formare de film apos (tip
AFFF), concentrație 6%, în locaţiile Marghita
(4.000 litri), Independenţa (1.400 litri). - Furnizare
program CorelDRAW Graphics Suite 2021 pentru
Windows, cu o licență inclusă pe termen nelimitat.
l U.A.T. Comuna Probota, județul Iași, CUI
4540364, telefon 0232/297572, email: primariaprobota@yahoo.com; Vânzare prin licitație publică
teren intravilan domeniul privat în suprafață de
0,0954ha, situat în T 233, CC 1623/4, A 1622/1/1.
Vânzare prin licitație publică teren intravilan
domeniul privat în suprafață de 0,1569ha, situat în
T 54, P 1147/4, P 1147/4/1. Vânzare prin licitație
publică teren intravilan domeniul privat în suprafață de 0,1000ha, situat în T 41, CC 725, A 726.
Vânzare prin licitație publică teren intravilan
domeniul privat în suprafață de 0,1000ha, situat în
T 159/1, P 1664/3/35. Vânzare prin licitație publică
teren intravilan domeniul privat în suprafață de
0,2086ha, situat în T 155, P 1792/6. Vânzările se
fac cu drept de preempțiune, conform art.364 din
O.U.G. 57/2019 și conform H.C.L. nr.25, 26, 27, 28
și 29/31.03.2022.
l Anunţ de Participare la licitaţie deschisă
pentru concesiune bunuri: 1. Informaţii generale
privind concedentul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de email a persoanei de contact: UAT
Comuna Popricani, județul Iași, CF 4540380, cu
sediul în localitatea Popricani, str. 1 Decembrie
1918, nr.82, comuna Popricani, județul Iași, tel/
fax 0232/708.104, e-mail: registratura@primariapopricani.ro, persoană de contact: insp. Roman
Elena Alina. 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Obiectul concesiunii îl reprezintă: 1) -26 loturi de
teren situate în intravilanul localităților Cârlig.
Moimești, Rediu- Mitropoliei, Vânători, Vulturi,
Popricani, comuna Popricani, jud. Iași pentru
realizarea (intrarea în legalitate) a obiectivelor de
locuințe și anexe aferente funcțiunii de locuire:
S1 -Rediu Mitropoliei nr. cad. 64930 -970mp; S2
–Popricani nr. cad. 64743 -650mp; S3 –Cârlig nr.
cad. 64685 -737mp; S4 -Popricani nr. cad. 64031
-528mp; S5 –Vânători nr. cad. 64849 -600mp; S6
-Rediu- Mitropoliei nr. cad. 63893 -848mp; S7
-Popricani nr. cad. 63548 -1020mp; S8 –Popricani
nr. cad. 63021 -893mp; S9 –Vulturi nr. cad. 65443
-608mp; S10 –Popricani nr. cad. 63348 -943mp;
S11 -Popricani nr. cad. 63302- 1057mp; S12 –
Popricani nr. cad. 64120- 1000mp; S13 –Cârlig
nr. cad. 65306- 1000 mp; S14 –Vânători nr. cad.
65070 -482mp; S15 –Vânători nr. cad. 65065
-620mp; S16 –Vânători nr. cad. 65066 -551mp;
S17 -Vânători nr. cad. 65067 -551mp; S18 -Vânători nr. cad. 65071- 551mp; S19 -Popricani nr.
cad. 65893- 1000mp; S20 -Popricani nr. cad.
61027- 977mp; S21 -Cârlig nr. cad. 647103
-1000mp; S22 -Cârlig nr. cad. 65889- 1000mp;
S23 -Moimești nr. cad. 65918- 635mp; S24
-Rediu- Mitropoliei nr. cad. 63899- 848mp; S25

-Popricani nr. cad. 65923- 970mp; S26 -Vânători
nr. cad. 65069- 551mp. 2) -3 loturi de teren,
amplasate în intravilanul localității Cârlig,
comuna Popricani, jud. Iași pentru investiții: S1
-Cârlig nr. cad. 63151- 868mp. (prestări servicii);
S2 -Cârlig nr. cad. 63152 -1132 mp. (service
auto, vopsitorie, tinichigerie); S3 -Cârlig nr. cad.
61156- 823mp. (fabrică de bere). Concesionarea
se face conform O.G. nr. 57/2019 și Hotărârii
Consiliului Local nr.18/24.02.2022. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: -cerere scrisă depusă la registratura Primăriei comunei Popricani, judeţul Iași. 3.2
Denumirea și adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei comunei Popricani,
județul Iași. 3.3 Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar: 10 lei ce se
achită la casieria Primăriei comunei Popricani,
județul Iași. 3.4 Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.05.2022, ora 12:00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1 Data limită de depunere a
ofertelor: 26.05.2022, ora 12:00. 4.2 Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei
Popricani, județul Iași. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
27.05.2022 , ora 12:00 la sediul Primăriei

comunei Popricani, județul Iași, localitatea
Popricani, str.1 Decembrie 1918, nr. 82, comuna
Popricani, județul Iași. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax si/sau adresa de email a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute: Tribunalului Iași, cu sediul în mun. Iași,
str. Elena Doamna, nr. 1A, tel. 0232/260600, fax:
0332/435700, e-mail: tr-iasi-pgref@just.ro, în
termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004.
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
Balotești, cu sediul social în comuna Balotești,
sat Săftica, Calea București nr.89, judeţul Ilfov,
telefon 021.351.10.92, fax 021.352.18.85, e-mail:
sediu@pblt.ro, cod fiscal 4532469. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: Trei imobile-terenuri în
suprafață totală de 14.850mp, aparținând
domeniului privat al Comunei Balotești, județul
Ilfov, T.69, P.226/1/2, P.224/1, având numere
cadastrale 66175, 66176, 66177, conform H.C.L.
nr. 8/28.01.2022 și temeiului legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: de
la sediul Primăriei Comunei Balotești sau accesată de pe site-ul Primăriei: http://www.primariabalotesti.ro/anunturi/. 3.2. Denumirea și adresa

serviciului /compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Achiziții Publice și Investiții,
etaj 1, din cadrul Primăriei Comunei Balotești,
comuna Balotești, sat Săftica, Calea București
nr.89, județul Ilfov. 3.3. Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04/05/2022, ora 15.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 12/05/2022, ora 11.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Balotești, comuna
Balotești, sat Săftica, Calea București nr.89,
județul Ilfov. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original și 1 exemplar copie. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 12/05/2022, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Balotești, comuna Balotești,
sat Săftica, Calea București nr.89, județul Ilfov,
Sala de Consiliu. 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 Ilfov, orașul Buftea, Str.Știrbei Vodă 24,
județul Ilfov, cod poștal 070000, telefon
021.312.23.43, fax 021.312.23.51, e-mail: tr-ilfov-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 20/04/2022.
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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:
Primăria Orașului Budești, Str. Gării nr.12,
județul Călărași, telefon/fax 0242/528.301,
e-mail: primaria.budesti@gmail.com, cod fiscal
4294154. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: teren arabil extravilan în suprafață de
5,3774Ha, lot nr.2, identificat cu nr.cadastral
23794, situat în tarlaua 15 din Orașul Budești,
teren ce aparține domeniului privat al Orașului
Budești, județul Călărași, temeiul legal: H.C.L.
nr. 28/11.04.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019,
art. 332-333. 3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de
la sediul Primăriei Orașului Budești, Str.Gării
nr.12, județul Călărași. 3.2. Denumirea și datele
de contact ale serviciului /compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: se
poate obține de la Compartimentul cadastru și
administrarea domeniului public și privat din
cadrul Primăriei Orașului Budești, Str.Gării
nr.12, județul Călărași. 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: 100 lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei Orașului Budești, Str.Gării nr.12, județul
Călărași. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 11.05.2022, ora 16.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 19.05.2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului
Budești, oraș Budești, Str.Gării nr.12, județul
Călărași. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul
exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 20.05.2022, ora 10.00, Primăria
Orașului Budești, Str.Gării nr. 12, județul Călărași. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași,
Călărași, Str.București nr.106, judeţul Călărași,
cod poștal 910068, telefon/fax 0242/315.736,
e-mail: trcl.reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 20.04.2022.
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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 Orașului
Băile Herculane, cu sediul în orașul Băile
Herculane, Str.Mihai Eminescu nr.10, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/560.439, e-mail:
primbh@yahoo.ro, cod fiscal 3227920. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren în suprafață
de 6mp, situat pe Str.Trandafirilor nr.60, bl.34,
sc.D, teren intravilan, aparține domeniului
privat al Orașului Băile Herculane, este înscris
în C.F.nr.32297 Băile Herculane, nr.cadastral
32297, conform H.C.L. nr. 13 din 31.01.2022 și
O.U.G. nr. 57/03.0.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției, Compartiment
Domeniul Public. 3.2. Denumirea și adresa
serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Compartimentul
Domeniul Public al Primăriei Băile Herculane,
Str.Mihai Eminescu nr. 10, județul Caraș-Severin. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 200
lei /exemplar, care se achită numerar la Casieria
Primăriei Orașului Băile Herculane.

3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
03.05.2022, ora 10.00. 4.Informaţii privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
13.05.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Secretariat, Primăria Orașului
Băile Herculane, Str. Mihai Eminescu nr.10, et.1,
județul Caraș-Severin. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 13.05.2022,
ora 12.00, la Primăria Orașului Băile Herculane,
Str.Mihai Eminescu nr.10, et.1, județul
Caraș-Severin, Sala de ședințe. 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 și
Fiscal a Tribunalului Caraș-Severin, Reșiţa, Str.
Horea nr.2-4, județul Caraș-Severin, telefon
0255/213.304, fax 0255/211.554, e-mail: jud-resita-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 20.04.2022.
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 Orașului
Băile Herculane, cu sediul în orașul Băile
Herculane, Str.Mihai Eminescu nr.10, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/560.439, e-mail:
primbh@yahoo.ro, cod fiscal 3227920. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren în suprafață
de 219 mp, situat în spatele imobilului cu nr.123
de pe Str. Trandafirilor, intravilan, aparține
domeniului privat al Orașului Băile Herculane,
este înscris în C.F. nr. 31755 Băile Herculane,
nr.cadastral 31755, conform H.C.L. nr.
12/31.01.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3.Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartiment Domeniul Public. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul Domeniul Public al
Primăriei Băile Herculane, Str.Mihai Eminescu
nr.10, județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 200 lei /exemplar,
care se achită numerar la Casieria Primăriei
Orășului Băile Herculane. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 02.05.2022, ora
10.00. 4. Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
12.05.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Secretariat, Primăria Orașului
Băile Herculane, Str. Mihai Eminescu nr.10, et.1,
județul Caraș-Severin. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
5.Data și locul la care se va desfășura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 12.05.2022,
ora 12.00, la Primăria Orașului Băile Herculane,
Str. Mihai Eminescu nr.10, et.1, județul
Caraș-Severin, Sala de ședințe. 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 și
Fiscal a Tribunalului Caraș-Severin, Reșiţa, Str.
Horea nr.2-4, județul Caraș-Severin, telefon
0255/213.304, fax 0255/211.554, e-mail: jud-resita-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 20.04.2022.
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:
Primăria Comunei Răcăciuni, Str.Ștefan cel
Mare nr.136, județul Bacău, telefon
0234/251.212, fax 0234/251.586, e-mail: secreta-
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riat@comunaracaciuni.ro, cod fiscal 4670330.
2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
imobil-teren intravilan în suprafață de 9,00mp,
situat în Comuna Răcăciuni, satul Răcăciuni,
Str.Ștefan cel Mare nr. 136, nr. cadastral 60616,
aparținând domeniului public al Comunei
Răcăciuni, conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 41/13.04.2022 și O.U.G.nr.57/03.07.2019,
art.332 și 333. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul
Achiziții Publice sau se poate consulta pe site-ul:
www.comunaracaciuni.ro, secțiunea -anunțuri/
comunicări. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului/ compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: se poate obține
de la Compartimentul Achiziții Publice din
cadrul Primăriei Comunei Răcăciuni, Str.Ștefan
cel Mare nr.136, județul Bacău. 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 la Casieria Primăriei Comunei Răcăciuni. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 06.05.2022, ora 10.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 16.05.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Compartimentul Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Comunei Răcăciuni, Str.Ștefan cel
Mare nr.136, județul Bacău. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 16.05.2022,
ora 15.00, Primăria Comunei Răcăciuni, Str.
Ștefan cel Mare nr.136, județul Bacău, Sala de
ședințe, et.1. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Bacău,
Bacău, Str.Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău,
cod poștal 600356, telefon 0234/514.419, fax
0234/525.211, e-mail: trbc-acte2civil@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
20.04.2022.
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:
Primăria Comunei Răcăciuni, Str. Ștefan cel
Mare nr.136, județul Bacău, telefon
0234/251.212, fax 0234/251.586, e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro, cod fiscal 4670330.
2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
imobil-clădire în suprafață construită de 35mp,
situată în Comuna Răcăciuni, satul Răcăciuni,
Str.Ștefan cel Mare nr. 136/A, cu nr.cadastral
60249, aparținând domeniului public al
Comunei Răcăciuni, conform Hotărârii Consil i u l u i L o c a l n r. 2 0 / 2 8 . 0 2 . 2 0 2 2 ș i
O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332 și 333. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achiziții Publice sau se
poate consulta pe site-ul: www.comunaracaciuni.ro, secțiunea -anunțuri/comunicări.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: se poate obține de la
Compartimentul Achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Răcăciuni, Str.Ștefan cel
Mare nr.136, județul Bacău. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
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O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ:
20 lei/exemplar, ce se achită la Casieria Primăriei Comunei Răcăciuni. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 06.05.2022, ora 10.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 16.05.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Compartimentul Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Comunei Răcăciuni, Str.Ștefan cel
Mare nr.136, județul Bacău. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 16.05.2022,
ora 13.00, Primăria Comunei Răcăciuni, Str.
Ștefan cel Mare nr.136, județul Bacău, Sala de
Ședințe, et.1. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Bacău,
Bacău, Str.Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău,
cod poștal 600356, telefon 0234/514.419, fax
0234/525.211, e-mail: trbc-acte2civil@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
20.04.2022.
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:
Primăria Comunei Păltinoasa, cu sediul în
comuna Păltinoasa, satul Păltinoasa, nr.419B,
județul Suceava, cod poștal 727415, telefon
0230/231.316, fax 0230/231.316, e-mail:
primaria_comunei_paltinoasa@yahoo.com, cod
fiscal 6552861. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: Spațiu în suprafaţă de 43,8mp,
format din: 3 camere, 1 grup sanitar și hol acces,
înscris în CF 32499 Păltinoasa, nr.cadastral
32499, amplasat în imobilul „Clădire Dispensar
uman”, situat în satul Păltinoasa, aflat în domeniul privat al Comunei Păltinoasa, județul
Suceava, pentru desfășurarea activității medicale de stomatologie, conform H.C.L. nr.
20/30.03.2022 și temeiului legal OUG nr.
57/03.07.2019, art.333, 362. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul
Urbanism și amenajarea teritoriului. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului
din cadrul Primăriei Comunei Păltinoasa,
comuna Păltinoasa, satul Păltinoasa, nr.419B,
județul Suceava. 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,
care se poate achita cu numerar la Casieria
Primăriei Comunei Păltinoasa sau în contul
RO66TREZ59421360250XXXXX deschis la
Trezoreria Gura Humorului, cod fiscal 6552861.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
11.05.2022, ora 16.00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19.05.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Păltinoasa, comuna Păltinoasa, satul Păltinoasa,
nr.419B, județul Suceava, Compartimentul
Urbanism și amenajarea teritoriului.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior
și unul interior. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.05.2022, ora 11.00, Primăria Comunei
Păltinoasa, comuna Păltinoasa, satul Păltinoasa,
nr.419B, județul Suceava. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
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apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava: municipiul Suceava, Str.Ștefan
cel Mare nr.62, județul Suceava, cod poștal
720062, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296,
e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 20.04.2022.
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: Comuna Voineasa,
cu sediul în comuna Voineasa, sat Mărgăritești,
Str.Petre Pandrea nr.122, județul Olt, telefon
0744.586.802, fax 0371/602.907, email: primariavoineasa@yahoo.com, cod fiscal 4395078. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: grajd animale în
suprafață de 797mp și teren în suprafață de
10.084mp, situat în județul Olt, comuna
Voineasa, sat Voineasa, tarlaua 107, parcela 2,
Cartea funciară nr.50453 Voineasa, aparține
domeniului privat al Comunei Voineasa, localizat în comuna Voineasa, sat Voineasa, județul
Olt, conform O.U.G. nr. 57/03.07/2019 și H.C.L.
nr. 17/25.03.2022. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
Documentația de atribuire poate fi descărcată
de pe site-ul official: www.primaria-voineasa.ro
sau se poate procura de la sediul Comunei
Voineasa, județul Olt, în baza unei solicitări
scrise. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții
Publice, Urbanism și Fonduri Europene,
Comuna Voineasa, cu sediul în comuna
Voineasa, sat Mărgăritești, Str.Petre Pandrea
nr.122, județul Olt. 3.3.Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 50Lei/exemplar, se achită numerar la
Casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.05.2022, ora 14.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 12.05.2022, ora 14.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Voineasa cu sediul în comuna
Voineasa, sat Mărgăritești, Str.Petre Pandrea
nr.122, județul Olt. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele se
vor depune într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 13.05.2022,
ora 10.00, la sediul Comunei Voineasa din
Comuna Voineasa, sat Mărgăritești, Str.Petre
Pandrea nr.122, județul Olt. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Olt, cu sediul în Slatina,
Str.Mânăstirii nr.2, județul Olt, telefon
0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 20.04.2022.
l Penitenciarul Craiova Pelendava, cu sediul în
comuna Malu Mare, strada Henry Ford, nr.65,
telefon: 0251.422.326, fax: 0251.524.554, scoate
la vânzare prin licitaţie deschisă cu strigare
bunuri din cadrul Compartimentelor Auto,
după cum urmează: Autocamion Roman, model
10215F, preţ de pornire a licitaţiei: 10.665,69Lei
cu TVA, garanţie de participare: 1.066,56Lei;
Autovidanjă AB, model 16215F, preţ de pornire
a licitaţiei: 8.649,76Lei cu TVA, garanţie de
participare: 864,97Lei; ARO 244L 25, preţ de
pornire a licitaţiei: 2.350,80Lei cu TVA, garanţie
de participare: 235,08Lei. Garanția de participare se depune în contul unității organizatoare a
licitației (RO38TREZ23G610700710101X,
deschis la Trezoreria Municipiului Craiova) sau
la casieria unității cu cel puțin trei zile lucră-

toare înaintea desfășurării licitației. Data
desfășurării licitaţiei este 10.05.2022, ora 10.00,
la sediul unității. Documentele de participare la
licitație se primesc de unitatea organizatoare cu
cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru
desfășurarea licitației de vânzare a bunurilor în
intervalul orar 7.30-15.30, de luni până vineri. În
caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în
zilele de 16.05.2022, ora 10.00, și 20.05.2022, ora
10.00. La licitaţia de vânzare a bunurilor poate
participa orice persoană fizică sau juridică care
va prezenta până la data-limită stabilită prin
caietul de sarcini următoarele documente:
chitanţa de achitare a taxei de participare la
licitaţie, copie de pe certificatul de înregistrare la
registrul comerţului sau, după caz, copie de pe
certificatul de înmatriculare la registrul comerţului și de pe codul fiscal, pentru persoanele
juridice, sau copie de pe actul de identitate,
pentru persoanele fizice, dovada virării în contul
unităţii a garanţiei de participare la licitaţie.
Notă: Menţionăm că bunurile sunt nefuncţionale.
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: U.A.T.Poiana
Mare, cu sediul în comuna Poiana Mare, Str.
Independenţei nr.8-10, județul Dolj, telefon
0251/236.284, fax 0251/235.048, e-mail: poiana_
mare@cjdolj.ro, cod fiscal 4711618. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: teren intravilan în suprafață
de 2.324 mp, situat în localitatea Poiana Mare,
Str.Morii Negrilă nr.2A, județul Dolj, având
nr.carte funciară 36361 -U.A.T. Poiana Mare,
aparținând domeniului privat al Comunei
Poiana Mare, conform H.C.L. nr. 4/09.02.2022 și
temeiul legal O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, depusă
la sediul U.A.T. Poiana Mare. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Juridic din cadrul U.A.T.
Poiana Mare, comuna Poiana Mare, Str.Independenței nr.8-10, județul Dolj. 3.3. Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 200Lei, se achită la
Casieria U.A.T. Poiana Mare sau în contul
acesteia RO23TREZ29321070250X, deschis la
Trezoreria Calafat, cod fiscal 4711618. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
04.05.2022, ora 16.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12.05.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: ofertele pot fi depuse la
Registratura U.A.T.Poiana Mare, comuna
Poiana Mare, Str. Independenței nr. 8-10,
județul Dolj. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
original. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
12.05.2022, ora 12.00, la sediul U.A.T.Poiana
Mare, comuna Poiana Mare, Str. Independenței
nr. 8-10, județul Dolj. 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 al Tribunalului Dolj, Craiova, Str.Brestei nr. 12, județul
Dolj, telefon 0251/418.612, fax 0251/410.140,
E-mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.04.2022.
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:
Comuna Sălățig, cu sediul în sat Sălățig, nr.121,
judeţul Sălaj, telefon 0260/650.480, e-mail:
primariasalatig@yahoo.com, cod fiscal 4291883.
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2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Suprafață de 225mp teren agricol, înscris în CF
50854, situat în sat Noțig, aparținând domeniului privat al Comunei Sălățig, în vederea
amplasării unor echipamente și instalații de
comunicații mobile 3G/4G. Închirierea se face
conform prevederilor art. 332-348 din O.U.G.
nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare și
H.C.L. Sălățig nr. 18/15.04.2022. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate ridica pe bază de solicitare scrisă,
de la sediul Comunei Sălățig, sat Sălățig, nr.121,
județul Sălaj. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Compartimentul
Achiziții Publice, din cadrul Comunei Sălățig,
sat Sălățig, nr. 121, județul Sălaj. 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:
taxa pentru obținerea unui exemplar este
100Lei/exemplar și se achită la Casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.05.2022, ora 16.00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12.05.2022, ora 08.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Comuna Sălățig, sat
Sălățig, nr. 121, județul Sălaj. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar în plic sigilat. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 12.05.2022, ora 10.00, la sediul
Comunei Sălățig, sat Sălățig, nr. 121, județul
Sălaj. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon
și /sau adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Judecătoria Jibou,
Jibou, Str. 1 Mai nr.8, județul Sălaj, telefon/fax
0260/644.117, e-mail: jud-jibou@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20.04.2022.

PIERDERI
l Subsemnatul Voicu Marian, declar pierdute
permisul de conducere si Cardul Tahograf. Se
declară nule.
l Pierdut certificat de inscriere a persoanei
juridice fara scop patrimonial Asociatia
“UNITI PENTRU EDUCATIE”, cu sediul in
Orasul Pantelimon, Bd. Biruintei, nr. 36, jud.
Ilfov, la parter, in incinta Gradinitei nr. 1 Pantelimon, CIF: 35178761, Nr. Registru Asociatii si
Fundatii: 35/10.08.2015 Judecatoria Cornetu, pe
care il declaram nul.
l Se declara pierdute Certificatul de inregistrare seria B2846833, emis in data de
14.11.2013, Certificatul constatator emis in data
de 14.11.2013 care atesta inregistrarea declaratiei pe proprie raspundere privind autorizarea
functionarii model 2 nr. 407441/06.11.2013
apartinand George Studio SRL, CUI 32468191,
J40/14040/2013, reprezentanta prin administrator Lita Gheorghe.

DECESE
l Cu adâncă durere, colegii din ICCEBucurești și Facultatea de Electronică
din Politehnica București anunță încetarea din viață a celei ce a fost un om cu
suflet ales, bună colegă, ingineră și
cercetătoare de excepție, SVETLANA
RAU. Va rămâne veșnic în memoria
noastră! Dumnezeu să o odihnească!
Slujba de înmormântare are loc Joi, 21
Aprilie, la ora 12.30, în cimitirul Buna
Vestire - Belu (Str. Nitu Vasile).

