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OFERTE SERVICIU
Energoplast SA angajează ambalator manual 

din România sau din strainatate pentru fabrica 
din Bistrița, cv-uri la adresa: valentina.arion@
energoplastbn.ro

SC Krisano Auto SRL, cu sediul în Craiova, 
CUI 32452241, angajează manipulanți mărfuri. 
Cerințe: școală generală. Tel.0773.993.278.

Van-Valina Trans din Vaslui angajează condu-
cători auto, vorbitori de limba rusă, pentru a 
efectua curse în Rusia, Belorusia, Turcia, în 
vederea lucrărilor de mentenanță a flotei noastre 
de camioane. Relații la 0754.279.931. Interviul- în 
data de 23 februarie 2022, la sediul firmei.

Daroanatolina din Vaslui angajează conducă-
tori auto pentru curse regulate în Rusia-Turcia, în 
vederea efectuării de lucrări tip service la camioa-
nele din flota noastră, trebuie să fie vorbitori de 
limba rusă. Relații la tel.0754.279.931. Interviul- 
în data de 23 februarie 2022, la sediul firmei.

Disofi Spedition din Vaslui angajează conducă-
tori auto, vorbitori de limba rusă, pentru a 
efectua curse regulate în Belorusia, Rusia, 
Ucraina. Relații la telefon: 0754.279.931. Inter-
viul- în data de 23 februarie 2022, la sediul firmei.

Fushaconstruct ion  SRL Predeal , 
CUI:45299710, angajează muncitori necalificați 
la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet. CV pe: o�ce@
jobtips.ro

AIS CAG KEBAB SRL Brasov, CUI: 
45261286, angajează bucătar. CV pe: office@
jobtips.ro

Amalaiden Consultanta SRL Brașov, 
CUI:44779884, angajează muncitor necalificat la 
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet. CV pe: o�ce@
jobtips.ro

Comuna Doba, cu sediul în localitatea Doba, 
nr.56, judeţul Satu Mare, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă 
nedeterminată pentru funcţia contractuală de 
execuţie de: inspector, gr.II, în cadrul Comparti-
mentului postimplementare proiecte finanţate 
din F.E.N., studii superioare economice și minim 
1 an vechime în specialitatea studiilor, în data de 
16.03.2022, ora 11.00 -proba scrisă și în data de 
17.03.2022, ora 11.00 -proba interviu, la sediul 
instituţiei. Dosarele se depun la sediul instituției 
până la data de 08.03.2022, ora 15.00. Date de 
contact: Ardelean Lorena Adina -secretarul 
comisiei de concurs. Detalii privind condiţiile 
specifice și bibliografia sunt disponibile pe pagina 
de internet al Comunei Doba: www.comunadoba.
ro, secţiunea „Anunţuri de angajare” sau se pot 
obţine de la sediul instituţiei: loc.Doba, str.Princi-
pală, nr.56, tel./fax: 0261.869.135, e-mail: doba@
sm.e-adm.ro.

Primăria Căzănești cu sediul în loc. Valea 
Cosustei, com. Căzănești, județul Mehedinți 
organizează concurs în baza H.G. nr.286/2011 cu 
modificările și completările ulterioare pentru 
ocuparea unui post contractual   temporar 
vacant. Denumirea postului- ȘEF SVSU –post 
contractul pe perioadă determinată. Condiții 
specifice de participare la concurs: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -atestat curs 
formare profesională pentru ocupația  șef SVSU; 

-permis conducere; -domiciliul stabil sau  reșe-
dința stabilită pe raza comunei Căzănești; -cunoș-
tințe minime de operare pe calculator; Data, ora 
și locul de desfășurare a concursului:  -Proba 
scrisă: 09.03.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Căzănești; -Proba de interviu: 11.03.2022 ora 
11.00, la sediul Primăriei Căzănești. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 
zile lucrătoare de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României și la avizierul 
Primăriei Căzănești. Condițiile de participare la 
concurs aprobate și bibliografia stabilită se 
afișează la sediul Primăriei Căzănești și pe site-ul 
oficial al acesteia (www.cazanestimh.ro). Relații 
suplimentare se pot obține  la tel 0252385062 –
persoană de contact Geicu Lica –Secretarul 
comisiei de concurs.

În temeiul H.G. 286/2011, modificată prin 
Hotărârea nr. 1027/2014, Editura Academiei 
Române, unitate din subordinea Academiei 
Române, cu sediul în București,  Calea 13 
Septembrie, nr.13, Sector 5, scoate la concurs 
următoarele posturi vacante cu normă întreagă, 
pe durată Nedeterminată: -1 post de referent de 
specialitate- contabilitate, gradul II(S)- Cerinţe: 
studii economice, absolvite cu diploma de licență; 
experiență financiar contabilă: min.3 ani; cunoș-
tințe operare PC; -1 post de consilier juridic, 
gradul II(S)- Cerinţe: licențiat(ă) al Facultății de 
Drept (științe juridice); experiență mai mare de 3 
ani în instituții publice. Candidaţii vor depune 
dosarele de concurs la secretariatul  Editurii 
Academiei Române până la data de 09.03.2022 
(inclusiv) orele 14:00. Condiţiile de participare și 
relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 
9:00-14:00 la telefon: 021.318.81.06, interioarele 
2102 și 2111. Persoane de contact: Prică Ion, 
Ionică Violeta. Concursul va consta într-o probă 
scrisă și se va desfășura în data de 16.03.2022, ora 
11:00, iar interviul se va desfășura în data de 
17.03.2022, ora 11:00 la sediul Editurii Academiei 
Române din Calea 13 Septembrie, nr.13, Sector 5, 
București.

Consiliul Judeţean Suceava anunţă: Consiliul 
Judeţean Suceava organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie 
vacante de muncitor calificat I (electrician) și 
muncitor calificat I (zidar) la Biroul administrativ 
din cadrul Serviciului logistic. Concursul se 
organizează la sediul din municipiul Suceava, str. 
Ștefan cel Mare nr. 36, „Sala Unirii”, în data de 
16.03.2022, orele 10.00, proba scrisă. Interviul va 
avea loc într-un termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei scrise. I. Condiţii 
generale: -candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul 
-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 
286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare. II. Condiţiile specifice: II.1. Muncitor cali-
ficat I (electrician) -un post vacant: -studii 
generale sau studii medii absolvite cu diplomă; 
-certificat/ atestat de calificare în meseria electri-
cian; -vechime în muncă: minimum 6 ani și 6 
luni; -vechime în meseria de electrician: 
minimum 4 ani. II.2. Muncitor calificat I (zidar) 
-un post vacant: -studii generale sau studii medii 
absolvite cu diplomă; -certificat/ atestat de califi-
care în meseria de zidar; -vechime în muncă: 
minimum 6 ani și 6 luni; -vechime în meseria de 
zidar: minimum 4 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afișării anunțului, la registratura 
Consiliului Judeţean Suceava din Municipiul 
Suceava str. Ion Grămadă nr. 1-3. Relaţii supli-

mentare cu privire la conţinutul dosarului, biblio-
grafie, etc. se pot obţine de la: -avizierul și pagina 
de internet a Consiliului Județean Suceava www.
cjsuceava.ro; -secretarul comisiei, tel. 
0724564827.

Administraţia Comercială Sector 6, organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de execuție temporar 
vacantă– inspector de specialitate IA din cadrul 
Serviciului Comercial. Cerințele pentru funcţia 
contractuală de execuţie temporar vacantă de 
Inspector Specialitate IA din cadrul  Serviciului 
Comercial: Studii superioare cu diplomă de 
licenţă în specialitatea Management. Vechime 
minimă în specializarea studiilor- 5 ani. 
Concursul se va desfășura  la sediul instituției din 
Șos. Virtuții nr.148 Sector 6, în data de 10.03.2022 
orele 10.00 proba scrisă. Data și ora susținerii 
interviului se va afișa odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Dosarele de înscriere se pot depune 
în 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului. 
Pentru alte detalii va solicităm să va adresaţi 
Compartimentului RU SSM PSI  din cadrul 
Administraţiei Comerciale  Sector 6, tel. 
021.316.12.97.

Administraţia Comercială Sector 6, organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale de execuție 
vacante: –2 inspectori de specialitate IA în cadrul 
Comp Dezvoltare Parcări: -Inspector specialitate 
IA în cadrul Comp RU SSM PSI; -Inspector 
specialitate I  în cadrul Comp IT. Cerințele 
pentru prima funcţie contractuală de execuţie 
vacantă de Inspector Specialitate IA din cadrul  
Comp Dezvoltare Parcări: Studii superioare cu 
diplomă de licenţă în specialitatea inginer 
geodezie topometrie. Vechime minimă în specia-
lizarea studiilor- 5 ani. Cerințele pentru a doua 
funcţie contractuală de execuţie  vacantă de 
Inspector Specialitate IA din cadrul  Comp 
Dezvoltare Parcări: Studii superioare cu diplomă 
de licenţă în specialitatea inginer construcţii 
civile. Vechime minimă în specializarea studiilor- 
5 ani. Cerințe pentru  funcția contractuală de 
execuție vacantă de Inspector Specialitate IA din 
cadrul  Compartimentului RU  SSM  PSI: Studii 
superioare tehnice cu diplomă de licenţă și 
cursuri atestate în domeniul securitate și sănătate 
în muncă și PSI; Vechime minimă în speciali-
zarea studiilor- 3 ani. Cerințe pentru  funcția 
contractuală de execuție vacantă de Inspector 
Specialitate I  din cadrul  Compartimentului IT: 
Studii universitare în domeniul informatic sau al 
tehnologiei informaţiei; -Competenţe în depa-
narea și întreţinerea hardware și software a 
calculatoarelor și a echipamentelor periferice; 
-Competenţe în administrarea reţelelor de calcu-
latoare; -Competenţe de operare a datelor și de 
instalare și utilizare a sistemelor de operare și a 
softurilor educaţionale. Vechime minimă în 
specializarea studiilor- 1 an. Concursul se va 
desfășura  la sediul instituției din Șos. Virtuții nr. 
148 Sector 6, în data de 16.03.2022 orele 10.00 
proba scrisă. Data și ora susținerii interviului se 
va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se pot depune în 10 zile 
lucrătoare de la data afișării anunțului. Pentru 
alte detalii vă solicităm să vă adresaţi Comparti-
mentului RU SSM PSI din cadrul Administraţiei 
Comerciale  Sector 6, tel. 021.316.12.97.

CITAŢII
Numitii Lupescu Valer, Repede Zorita, 

Lupescu Maria, Morariu Margareta, Pogacean 
Teodor, Pogacean Ana, toti cu domiciliul necu-

noscut sunt citati la Judecatoria Turda la data 
de12.04.2022, ora-12.00, in calitate de parati in 
dosar nr. 3649/328/2021.

Goiceanu Mioara Florica cheamă la Judecă-
toria Craiova pe Goiceanu Daniela, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Craiova, Str.Bîrsești, nr.5, 
județul Dolj, în dosar 20365/215/2010, termen 
23.02.2022, ora 10.00, Complet Civil 13.

Se citează numita Pop Mărioara, în calitate de 
pârât în dosarul nr. 675/265/2020 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Dragotă Ioana, având ca 
obiect întăbulare drept de proprietate ș.a., cu 
termen la 14/04/2022.

RCS&RDS SA cheamă în judecată pe Baciu 
Florin Ionuț, cu domiciliul în comuna Scaești, sat 
Scaești, nr. 33, jud.Dolj, în calitate de pârât, în 
dosar nr.1456/230/2021, Judecătoria Filiași, în 
data de 16.03.2022, ora 10.00.

Numitul Belu Ion, născut la 15.02.1919, cu 
ultimul domiciliu în comuna Afumați, sat 
Boureni, județul Dolj, este citat la Judecătoria 
Băilești pe data de 22 Martie 2022, ora 09.00, 
camera 2, Complet c3, în calitate de intimat, 
dosarul civil nr.4651/183/2021, în procesul de 
declararea judecătorească a morții.

Harisiade Constanța Mihaela din București, 
Șos.Ștefan Cel Mare, Nr.35, Bl.31, Ap.57, Sector 
2, este citată la Tribunalul București în ziua de 
07.03.2022, dosar 4379/4/2022.

Numiții Gaja Vasile, Chip Voichița, Beres 
Maria, Beres Ioan, Sas Ioan sunt citați în data de 
19.04.2022, la Judecătoria Turda, în calitate de 
pârâți, în dosar nr.5139/328/2021.

Numiții Giurgiu Ioan, Todoran Florica sunt 
citați în data de 28.04.2022, la Judecătoria Turda, 
în calitate de pârâți, în dosar nr. 2614/328/2021.

Numitele Muresan Paraschiva, Muresan Sonia 
Sofia, Nemes Trandafira sunt citate în data de 
12.04.2022, la Judecătoria Turda, în calitate de 
pârâte, în dosar nr.3536/328/2021.

Numita Anca Maria este citată în data de 
10.03.2022, la Judecătoria Turda, în calitate de 
pârâtă în dosar nr. 5084/328/2021 și 130/328/2022.

Numita Thores (fosta Bunea) Elena Luminița, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în com.23 August, 
str. Nicolae Iorga, nr.19, jud.Constanța, este citată 
la Judecătoria Mangalia, pe data de 16.03.2022, 
ora 09.00, complet- C7, în calitate de pârâtă, în 
dosarul civil nr.296/254/2020, de către recla-
mantul Bunea Viorel, pentru nulitate contract.

DIVERSE
CII Oroviceanu Daniela Oana notifica intrarea 

in procedura simplificata si inceperea procedurii 
falimentului in dosarul nr. 2292/105/2021 al 
Tribunalului Prahova, conform sentintei nr. 78 
din 07.02.2022  privind pe Solemax Consrep 
SRL.

Comuna Sânsimion, din judeţul Harghita, 
anunţă publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.3, 4, 
(Nagymező), începând cu data de 28 februarie 
2022 pe o perioadă de 60 zile, la sediul Primăriei 
Sânsimion, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și comple-
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tările ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Subsemnații, Saifi Mojtaba și Saifi Mihae-
la-Stefania, având domiciliul în București, str.
Jandarmeriei, nr. 341A, titular al proiectului 
P.U.D -„Desființare construcții existente C1 
-locuință și C2 -anexă. Construire imobil cu 
funcțiune de locuințe colective, RH solicitat 
=2S+P+6E-Et. tehnic” în București, Sector 3, 
Calea Vitan, nr.109A și str.Agatha Bârsescu, 
nr.10E, anunță publicul interesat asupra intenției 
de elaborare P.U.D. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la Biroul de Urbanism 
în cadrul Primăriei Sectorului 3, cu sediul în 
municipiul București, Calea Dudești, nr.191, 
sector 3 (tel.021.318.03.23), de luni până vineri, 
între orele 08.30-16.30.

SC Lidl Discount SRL, cu sediul în sat 
Nedelea, comuna Aricești Rahtivani, DN 72 
Crângul lui Bot, km 73+810, județul Prahova, 
anunță public solicitarea de obținere a autoriza-
ției de mediu pentru obiectivul „Supermarket 
LIDL” amplasat în municipiul Botoșani, Str. 
Independenței, nr.4, județul Botoșani. Eventua-
lele propuneri și sugestii din partea publicului 
privind activitatea menționată vor fi transmise în 
scris și sub semnătură la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Botoșani, din municipiul 
Botoșani, Bd. Mihai Eminescu, nr.44, județul 
Botoșani, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 
–16.30 și vineri între orele 8.00 –14.00.

Anunt prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului Unitatea 
administrativ-teritorială CONOP, din județul 
ARAD, anunţă publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 19, 
21, 32, 46, 47, 49 începând cu data de 28.02.2022, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
CONOP, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, 
posesorii sau alti deținători, la sediul primăriei și 
pe site-ul Agenției Nationale de Cadastru si 
Publicitate Imobiliară.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator. Administratorul Unic al societății 

FIBRATEX SA, cu sediul social în comuna 
Sântandrei, sat Palota, nr.180, jud.Bihor, înregis-
trată la ORC Bihor sub nr.J05/1039/1991, CIF: 
RO108720, convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor și Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționarilor pentru data de 
28.03.2022, ora 11.00, respectiv ora 12.00, la 
sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în 
Registrul Acționarilor la data de referință 
15.03.2022. Adunarea Generală Ordinară a Acți-
onarilor va avea următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea și aprobarea raportului Administra-
torului unic privind activitatea desfășurată în 
anul 2021; 2.Prezentarea și aprobarea raportului 
Comisiei de cenzori aferent exercițiului financiar 
2021; 3.Aprobarea situațiilor financiare anuale: 
bilanț, contul de profit și pierdere pe anul 2021și 
aprobarea repartizării profitului obținut de socie-
tate în cursul anului 2021; 4.Descărcarea de 
gestiune a administratorului pentru exercițiul 
financiar 2021; 5.Analiza și aprobarea Bugetului 
de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a 
programului de investiții și modernizări pentru 
anul 2022; 6. Constatarea încetării mandatelor 
cenzorilor ca urmare a trecerii perioadei de timp 
pentru care au fost numiți și aprobarea radierii 
acestora din evidențele Registrului Comerțului; 
7.Aprobarea contractării unui serviciu extern 
pentru servicii de auditare financiară și aprobarea 
alegerii unui auditor financiar pentru o perioadă 
de trei ani; 8.Mandatarea unei persoane pentru a 
semna în numele și pe seama societății contractul 

aferent cu auditorul financiar; 9.Stabilirea indem-
nizației administratorului unic și directorului 
general; 10.Aprobarea începerii de lucrări de 
investiții, după caz, proiectare și execuție 
infrastructură (ex. drumuri, alei, amenajări peri-
metru- parcuri, rețele de utilități), a parcelărilor, 
conform PUZ-ului aprobat, a serviciilor de digi-
talizare a societății prin atragerea de fonduri 
europene, a lucrărilor de instalare panouri foto-
voltaice pentru producere energie electrică și a 
stațiilor de reîncărcare autovehicule electrice, 
precum și orice program destinat dezvoltării 
IMM-urilor finanțate prin diverse programe 
relevante de finanțare nerambursabilă existente și 
aplicabile pentru anul 2022. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea 
ordine de zi: 1.Aprobarea: -modificării Capito-
lului VI din Actul Constitutiv care va fi intitulat 
astfel „Auditul financiar” ca urmare a înlocuirii 
Comisiei de cenzori cu auditul financiar; -modifi-
cării art.15 din Actul Constitutiv care va avea 
următorul conținut: „Art. 15.Auditul societății. 
Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi 
auditate de către un auditor financiar. Auditorul 
financiar al Societății este numit și revocat de 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care 
va stabili și durata contractului de audit financiar. 
Auditorul financiar întocmește raportul de audit 
asupra situațiilor financiare anuale, în care 
prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situa-
țiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a 
poziției financiare, a performanței financiare și a 
celorlalte informații referitoare la activitatea 
desfășurată, potrivit standardelor profesionale 
ale Camerei Auditorilor Financiari din România. 
Raportul auditorului financiar, împreună cu 
opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a 
Acționarilor. Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor va aproba situațiile financiare anuale 
însoțite de raportului auditorului financiar. Prin 
grija Administratorului unic, orice schimbare a 
auditorilor financiari va fi înregistrată la ONRC, 
cu respectarea prevederilor legale.”; -introducerii 
unui nou articol 15.1 cu următorul conținut: „La 
data prezentului act constitutiv, Auditorul Finan-
ciar este Account Capital SRL, cu sediul în 
București, Sector 1, Str.Buzești, nr.61, Bloc A6, 
Scara 1, Etaj 6, Ap. 41, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr.J40/6742/2008, CUI:23720027, 
membru al Camerei Auditorilor Financiari din 
România (CAFR) înscrisă în Registrul Public 
Electronic cu autorizația nr. FA960, reprezentată 
legal prin auditor financiar Doina RĂDU-
LESCU, înscrisă în Registrul Public Electronic al 
CAFR cu nr. AF3183”; -înlocuirii sintagmei 
„comisie de cenzori” cu sintagma „auditor finan-
ciar” peste tot unde se impune în Actul consti-
tutiv. 2.Aprobarea Actului Constitutiv actualizat. 
3. Aprobarea contractării unui credit în valoare 
de până la 600.000 euro pentru finanțarea sau 
cofinanțarea de lucrări de construcții de rețele de 
utilități, drumuri și căi de acces în incinta socie-
tății sau alte investiții, cu constituirea în garanție 
a unor active ale societății în limitele solicitării 
băncii și mandatarea unei persoane pentru înde-
plinirea acestor demersuri cu banca. Începând cu 
data publicării convocării, documentele referi-
toare la problemele incluse pe ordinea de zi a 
ambelor ședințe se pot consulta și procura de la 
sediul societății. Reprezentarea acționarilor se 
poate face și prin alte persoane decât acționarii, 
pe bază de procuri speciale. Formularele de 
procuri speciale se pot ridica zilnic până la ora 
13.00 de la sediul societății si se vor depune la 
sediul societății până la data de 23.03.2022, ora 
11.00. În cazul în care la prima convocare nu vor 
fi întrunite condițiile de prezență, a doua convo-
care, pentru ambele ședințe, se face pentru data 
de 29.03.2022, în același loc, aceleași ore și cu 
aceeași ordine de zi.

Convocare: Administratorul Unic al SETUM 
S.A. București convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor SETUM SA în data de 
05/04/2022, ora 8.00, la sediul societăţii din str. 
Preciziei nr.32, sector 6, București. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
SETUM SA: 1. Prezentarea și aprobarea Bilan-

ţului Contabil pe anul 2021; 2. Prezentarea și 
aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori la 
Bilanţul Contabil pe anul 2021; 3. Prezentarea și 
aprobarea Raportului Administratorului Unic pe 
anul 2021; 4. Prezentarea și aprobarea Bugetului 
de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022; 5. Prezen-
tarea și aprobarea Programului de Investiţii pe 
anul 2022; 6. Remuneraţia  Administratorului 
Unic; 7. Remuneraţia Comisiei de Cenzori; 8. 
Aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace 
fixe; 9.  Aprobarea împuterniciţilor societăţii 
pentru derularea operaţiunilor bancare; 10. Apro-
barea efectuării, în funcţie de oportunităţile pieţei, 
de investiţii financiare în limita a 1.000.000 euro; 
11. Împuternicirea Administratorului Unic și a 
secretarului Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor pentru semnarea și îndeplinirea formalită-
ţilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor; 12. 
Diverse. În cazul neîndeplinirii condiţiilor statu-
tare pentru desfășurarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor, se convoacă o a doua 
Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 06/04/2022, ora 8.00, la sediul societăţii 
SETUM SA din str. Preciziei nr.32, sector 6, Bucu-
rești. La Ședinţa pot participa toţi acţionarii înre-
gistraţi în Registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
15/03/2022, stabilită ca dată de referinţă. Admi-
nistrator Ing. Enache Constantin.

Administratorul Unic al SC Compania 
Concrete SA, cu sediul în str.Matei Basarab nr.56, 
sector 3, București, înregistrată la ORC-TB sub 
nr.J40/1076/1991, CUI: RO335790, capital social 
subscris și vărsat 342.804 Lei, în temeiul Legii 
nr.31/1990, cu completările și modificările ulteri-
oare a actului constitutiv, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii 
la data de 23.02.2022, ora 10a.m., la sediul socie-
tăţii, cu ordinea de zi, care va avea următorul 
conținut: Pct.1.Aprobarea cumpărării unui apar-
tament cu 4 (patru) camere, 2 (două) garaje și 2 
(două) boxe în subsolul clădirii pentru a fi folosit 
ca spaţiu de birouri al SC Compania Concrete 
SA, în zona Șos.Nordului, sectorul 1, București. 
Preţul de achiziţie al acestui imobil este de 
560.000EUR (cincisuteșaizecimii euro). Supli-
mentar în același imobil se va mai achiziţiona un 
spaţiu de garaj și o boxă la preţul de 20.000EUR 
(douăzecimii euro). Pct.2. Aprobarea cumpărării 
unui autoturism de teren tip Bentley nou cu 
preţul de circa 230.000EUR (douăsutetreizecimii 
euro) plus TVA. Pct.3.Aprobarea împuternicirii 
d-lui Florescu Emil în calitate de administrator 
unic al SC Compania Concrete SA să tranzacțio-
neze și să semneze contractele autentice de 
vânzare-cumpărare și orice alte acte necesare 
premergătoare sau ulterioare contractelor în 
vederea perfectării tuturor documentelor și 
demersurilor necesare finalizării tranzacţiilor de 
la pct.1 și 2. În cazul în care la prima convocare 
nu este întrunit cvorumul legal, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor se va întruni în 
data de 24.02.2022, în același loc, la aceeași oră și 
cu aceeași ordine de zi.

Convocator: Consiliul de Conducere al Funda-
ţiei pentru Tineret a Municipiului București, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu 
art.11 alin.(1) din Regulamentul Intern de Orga-
nizare si Functionare (RIOF) al FTMB, 
convoaca, in data de 30.03.2022 orele 18:00, la 
sediul FTMB din București, Calea Șerban Vodă 
nr.213, sector 4– Tehnic Club, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Organizaţiilor de/pentru Tineret 
a FTMB cu următoarea Ordine de Zi: (1) Admi-
terea de noi organizaţii de/pentru tineret ca 
membri în cadrul Adunării Generale a FTMB și 
implicit modificarea și completarea RIOF-ului. 
(2) Raport de activitate al Consiliului de Condu-
cere pentru perioada 01.01.2021– 31.12.2021. (3) 
Aprobarea Situaţiilor Financiare anuale la 
31.12.2021, ce includ bilanţul contabil, contul de 
profit și pierdere, repartizarea rezultatului exerci-
ţiului financiar, situaţia activelor imobilizate, 
însoţite de Raportul de gestiune și Raportul 
Comisiei de Cenzori. (4) Aprobarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a Calenda-

rului de proiecte proprii și în parteneriat ale 
FTMB pe anul 2022. (5) Alegerea Președintelui 
FTMB, ce va prelua mandatul valabil până la 
data de 30.11.2022, data la care expriră mandatul 
Consiliului de Conducere ales pentru perioada 
01.12.2020– 30.11.2022. (6) Propuneri modificare 
și completare RIOF. În cazul în care la data și ora 
stabilite nu se întrunește cvorumul necesar, 
Adunarea Generală Ordinară a Organizaţiilor de/
pentru Tineret a FTMB este reconvocată pentru 
data de 31.03.2022, orele 18:00 la aceeași adresă și 
cu aceeași ordine de zi. Adresele de susţinere a 
candidaturii din partea organizaţiilor membre 
FTMB pentru funcţia de Președinte pentru care 
se organizează alegeri, se vor depune până la data 
de 25.03.2022 orele 16:00 la secretariatul FTMB, 
prin posta cu confirmare de primire, prin fax la 
nr. 021/410.70.27, sau scanate la adresa de e-mail 
o°ce@ftmb.ro. Adresele de susţinere a candida-
turii care se primesc dupa această dată și oră nu 
vor mai fi luate în considerare. Organizaţiile 
membre în Adunarea Generală a Organizaţiilor 
de/pentru Tineret a FTMB vor delega reprezen-
tanţi pentru participarea la ședinţa Adunării 
Generale, printr-un mandat scris ce va fi înaintat 
pentru înregistrare până la data prezentării 
pentru participarea la ședinţă. Relaţii suplimen-
tare la tel: 021/335.13.72; fax: 021/410.70.72; 
0752.304.667– Georgiana Lica–Secretar General 
FTMB; e-mail o°ce@ftmb.ro.

LICITAŢII
Casa Oamenilor de Știință, organizează în data 

de 04.03.2022, ora 10.30 la sediul Casei Oame-
nilor de Știință din Calea 13 Septembrie, 
numarul 13, Sector 5, licitație cu strigare pentru 
închirierea unui spațiu (5x2m) în vederea ampla-
sării unui panou publicitar de tip TV Screen, cu 
dimensiunea de 4x3 m. Caietul de sarcini poate fi 
ridicat gratuit de la registratura instituției 
(camera 217).

Viozois SRL prin lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare impreuna la licitatie 
publica proprietatea imobiliara si instalatia de 
premixuri situate in com. Puchenii Mari, sat 
Puchenii Mosneni, jud. Prahova, tarla 33, 
parcela A185/1 si A185/2, pornind de la pretul 
de 1.310.142 lei fara TVA. Regimul TVA se 
stabileste conform prevederilor fiscale in 
vigoare. Persoanele interesate vor achita taxa de 
participare de 5.000 lei fara TVA (5.950 lei cu 
TVA) care include caietul de prezentare și vor 
depune documentele necesare participarii la 
licitatie impreuna cu garanţia de participare de 
131.014 lei (10% din pretul de pornire) cu cel 
puţin 1 zi lucratoare înainte de data stabilită 
pentru licitaţie, orele 12,00. Pasul minim de lici-
tatie este de 2% din pretul de pornire a licitatiei. 
Licitatia va avea loc la 25.02.2022, ora 11.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în zilele de 04.03.2022 si 
11.03.2022 la aceeași oră, în același loc.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Comunei Vatra Moldoviței, cu sediul în 
comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava, cod 
poștal 727595, telefon 0230/336.150, fax 
0230/336.251, e-mail: primariavatramoldovitei@
yahoo.com, cod fiscal 4326680. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 3 parcele de 
teren aparținând domeniului privat al Comunei 
Vatra Moldoviței, după cum urmează: a).teren 
intravilan, situat în comuna Vatra Moldoviței, 
judeţul Suceava, în suprafață de 2.700mp, nr.
cadastral 39028, înscris în CF nr.39028; b).teren 
intravilan și extravilan, situat în comuna Vatra 
Moldoviței, judeţul Suceava, în suprafață de 
2.877mp, nr.cadastral 39090, înscris în CF 
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nr.39090; c).teren intravilan, situat în comuna 
Vatra Moldoviței, judeţul Suceava, în suprafață 
de 584 mp, nr.cadastral 38469, înscris în CF 
nr.38469, conform H.C.L.nr.10/10.02.2022 și 
temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Registratura 
Primăriei Comunei Vatra Moldoviței, județul 
Suceava, cod poștal 727595. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ: 
50Lei, care se pot achita numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Vatra Moldoviței. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
18/03/2022, ora 10.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
30/03/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăriei Comunei Vatra Moldo-
viței, județul Suceava, cod poștal 727595. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: Într-un singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
30/03/2022, ora 11.00, Primăriei Comunei Vatra 
Moldoviței, județul Suceava, cod poștal 727595. 
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Suceava, municipiului 
Suceava, Str.Ștefan cel Mare nr.62, județul 
Suceava, cod poștal 720062, telefon 0230/214.948, 
0230/523.290, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
21/02/2022.

Andal Expert SRL prin lichidator judiciar CII 
Tudose Gabriela, scoate la vânzare in bloc prin 
licitaţie publică bunuri mobile: canapea, mochete, 
mobilier birou, elemente imbinare pvc etc. 
pornind de la pretul de 1.700 lei. Licitaţia va avea 
loc în data de 01.03.2022, ora 16/00 in Ploiesti, str. 
Banatului nr. 1, bl. 37B, ap. 2, tel. 0722670035 de 
unde persoanele interesate vor putea achizitiona 
caietul de prezentare și vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte 
de data licitaţiei. In cazul neadjudecarii vanzarea 
va fi reluata in data de 08.03.2022, aceeasi ora, in 
acelasi loc“.

Debitorul Lemar SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1.”Spatiu comercial”, 
constituit din teren intravilan curti constructii in 
suprafata de 159mp., nr. cadastral 480, C.F 20009 
a localitatii Chiojdu, teren intravilan curti 
constructii in suprafata de 260mp., nr. cadastral 
481, C.F 20005 a localitatii Chiojdu, teren intra-
vilan agricol in suprafata de 594mp., si cladiri 
edificate pe acestea, C1 in suprafata de 87,60mp. 
+Cladire C2 in suprafata de 72,3 mp., situat in 
Sat Lera, Comuna Chiojdu, Judet Buzau. Pret 
pornire licitatie –23.594,00 Euro exclusiv TVA. 
2.”Spatiu comercial”, constituit din teren intra-
vilan in suprafata de 148,83mp. si cladire edifi-
cata pe acesta in suprafata de 148,8 mp., nr. 
cadastral 37, C.F 20742 a localitatii Chiojdu, 
situat in sat Bisca Chiojdului, Comuna Chiojdu, 
Judet Buzau. Pret pornire licitatie – 0.769,00 
Euro exclusiv TVA. 3”Hala depozitare si birouri” 
Cladirea de birouri +Hala de depozitare are o 
suprafata construita de 784,08mp. si o suprafata 
desfasurata de 1002,38 mp. Cladirea de birouri 
are o suprafata construita de 109,15mp. si o 
suprafata utila de 279,90 mp., fiind formata din, 
Parter cu o suprafata utila de 80,04mp., Etajul 1 
cu o suprafata utila de 99,93 mp., Etajul 2 cu o 
suprafata utila de 99,93mp., Hala de depozitare 
are o suprafata consturita de 674,93 mp. si o 

suprafata utila de 669,36mp. Cladirea de birouri 
+Hala de depozitare sunt edificate pe terenul 
proprietatea persoanelor fizice Leonte Gheorghe 
si Leonte Margareta. Pret pornire licitatie – 
131.061,50 Euro exclusiv TVA. -Pretul Caietului 
de sarcini pentru proprietatile imobiliare ” 
-3.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul Caietului de 
sarcini pentru proprietatea imobiliara ”Hala 
depozitare si birouri” -5.000,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru proprieta-
tile imobilare, apartinand LEMAR SRL, repre-
zinta 50% din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare; Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. cod IBAN RO26 BREL 0002 0029 2050 
0100 deschis la Libra Internet Bank – Ploiesti 
pana la orele 14.00 am din preziua stabilita licita-
ţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire a 
licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a 
Caietului de sarcini si Regulamentului de licitatie 
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatile 
imobiliare, prima sedinta de licitatie a fost fixata 
in data de 04.03.2022, ora 10:00, iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 11.03.2022; 
18.03.2022; 25.03.2022; 01.04.2022, ora 10:00. 
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

Anunț de vânzare prin licitație publică 
deschisă cu strigare. Agenția Națională de Îmbu-
nătățiri Funciare- Filiala Teritorială de Îmbună-
tățiri Funciare Iași, cu sediul în str.Sărărie, nr.16, 
localitatea Iași, jud.Iași, scoate la vânzare prin 
licitație publică deschisă cu strigare: -deșeu fier 
vechi, cantitatea aproximativă fiind de 30.262kg, 
cu preț de pornire 1,45lei/kg. Cantitatea de fier 
vechi se află la stația de pompare SPA Soloneț, 
comuna Trifești, jud.Iași. După adjudecare, 
cantitățile de fier vechi se vor ridica din locația 
mai sus specificată numai după ce cumpărătorul 
stabilit în urma licitației va achita vânzătorului 
valoarea rezultată din produsul cantitate esti-
mată înmulțită cu prețul de adjudecare. Cântă-
rirea fierului vechi se va face la cântar verificat 
metrologic în prezența delegaților ANIF- Filiala 
Teritorială Iași. Valoarea totală de achitat de 
către cumpărător va rezulta în urma cântăririi și 
va fi egală cu produsul dintre prețul de vânzare 
lei/kg de fier vechi cu care s-a adjudecat licitația și 
cantitatea totală de fier vechi rezultată în urma 
cântăririi. Diferența dintre valoarea totală de 
achitat și suma achitată înainte de ridicarea 
cantității de fier vechi se va achita la ultima 
livrare. Deșeurile de fier vechi vor fi ridicate, 
cântărite și achitate în conformitate cu prevede-
rile contractului de vânzare-cumpărare ce se va 
încheia între ANIF- Filiala Teritorială Iași și 
cumpărătorul stabilit în urma licitației. Cheltue-
lile ocazionale de tăierea, încărcarea și trans-
portul fierului vechi sunt în sarcina 
cumpărătorului. Licitația publică cu strigare va 
avea loc la sediul ANIF- Filiala Teritorială Iași 
din str.Sărărie, nr.16, mun.Iași, jud.Iași, în data de 
10.03.2022, ora 10.00. Taxa de participare la lici-
tație este de 400Lei pentru fiecare participant. 
Documentele necesare participării la licitație 
sunt: 1.Dovada achitării taxei de participare la 
licitație- conform caietului de sarcini; 2.Dovada 
plății garanției de participare- conform caietului 
de sarcini; 3.Copie după Certificatul de înmatri-
culare la Registrul Comerțului și copie după 
CUI; 4.Autorizație de mediu în copie; 5.Certificat 
de atestare fiscală privind plata impozitelor și 
taxelor; 6.Cerere de participare la licitație cu 
număr de înregistrare. Operatorii economici 
interesați trebuie să îndeplinească cerințele Legii 
nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republi-
cată cu modificările și completările ulterioare. 
Documentele de participare la licitație se primesc 
începând cu data de 22.02.2022, ora 09.00, până 
pe data de 07.03.2022, ora 16.00. Conform Capi-

tolului 5 art.5.6 din HG 841/1995 actualizată, în 
cazul în care nu se adjudecă la prima licitație, 
repetarea licitației va avea loc în data de 
15.03.2022, ora 10.00 și în data de 21.03.2022, ora 
10.00, la aceiași locație. Caietul de sarcini și 
detalii suplimentare se solicită prin email la 
adresa: iasi@anif.ro.

Partium Insolvency IPURL, lichidator judiciar 
în dosarul nr. 11662/111/2012 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bihor, privind pe debitoarea Macio S.R.L., 
CUI: RO1845585 scoate la vânzare prin licitație 
publică:  terenuri agricole (Proprietatea este 
compusă din 3  parcele de teren având o supra-
față totală de 11.846 mp) situate în Sat Betfia, 
Județul Bihor, prețul de pornire fiind: 23.399,44 
EUR. Licitația va avea loc în 03.03.2022 ora 12:00 
la adresa din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11, jud. Bihor. În caz de nereușită licitația se 
reia la data de 10.03.2022 și la data de 17.03.2022, 
la același preț de strigare, aceeași oră și aceeași 
locație. Licitantul trebuie să achiziționeze un caiet 
de sarcini privind bunurile imobile supuse 
prezentei licitații, contra sumei de 500 RON 
+TVA, ce va cuprinde și regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la sediul lichidato-
rului judiciar o cerere de participare la licitație, 
inclusă în caietul de sarcini, cu cel puțin două zile 
înainte de termenul licitației stabilit prin anunțul 
public. Informații tel: 0359463661 fax: 
0359463662.

Primăria Comunei Ostroveni, cu sediul în 
comuna Ostroveni, jud.Dolj, CIF:4554254, 
tel.0251.337.366; fax 0251.337.866, comunaostro-
veni@yahoo.com, persoană de contact Cîrciu 
Florian, soate la licitație publică, privind concesi-
onare Teren intravilan în suprafață de 4.284mp- 
Lot 5, având nr. cadastral 42095, CF nr. 42095, 
aparținând domeniului privat al comunei Ostro-
veni, situat în comuna Ostroveni, sat Lișteava, 
Județul Dolj, Tarlaua 26, Parcela 111. Concesio-
narea se face conform OUG nr.57/2019 și HCL 
nr. 68/19.10.2021, HCL nr.86/14.12.2021 și  HCL 
nr.8/31.01.2022. Persoanele (fizice și juridice) 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: personal, de la 
Compartimentul relații cu publicul din cadrul 
Primăriei Comunei Ostroveni, str.Principală, 
Nr.1076 Bis, Ostroveni, județul Dolj. Ofertele pot 
fi depuse la sediul Primăriei Ostroveni, județul 
Dolj, până la ora 10.00, în plic închis: în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
04.03.2022, ora 12.00. Data limită de depunere a 
ofertelor: 15.03.2022, ora 10.00. Ofertele se vor 
depune la Compartimentul relații cu publicul, 
Primăria Comunei Ostroveni, str.Principală, 
Nr.1076 Bis, Ostroveni, județul Dolj. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior și unul interior. Licitația 
(deschiderea ofertelor) se va desfășura la sediul 
Primăriei Ostroveni 15.03.2022, ora 13.00, în sala 
de ședințe din cadrul Primăriei Comunei Ostro-
veni, str.Principală Nr.1076 Bis, Ostroveni, 
județul Dolj. Soluționarea litigiilor apărute în 
legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, 

modificarea și încetarea contractului de închi-
riere, precum și a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit prevederilor 
legii nr.554/2004 privind contenciosul adminis-
trativ, cu modificările ulterioare. Acțiunea în 
justiție se introduce la secția de contencios admi-
nistrativ, a Tribunalului Dolj. Împotriva hotărârii 
Tribunalului se poate declara recurs la secția de 
contencios administrativ a Curții de Apel, 
conform prevederilor legale.

Anunț privind organizarea licitației publice în 
vederea închirierii prin licitatie publica a imobi-
lului inscris in C.F.nr. 309700 Simand nr. Top 
309700 în suprafață de 23 mp. Autoritate 
contractantă:  Comuna Șimand, CUI: 3519356, 
Com. Simand, strada Principala, nr. 1119, judet 
Arad, telefon: 0257/373118, fax: 0257/373267, 
persoana de contact- Untaru Delia Lavi-
nia-Comp. Achizitii Publice. Organizatorul 
procedurii: Comuna Șimand. Obiectivul: închiri-
erea imobilului constructie inscris in C.F. 
nr.309700 Simand cu nr. top 309700, Simand, 
identificat astfel:  - C.F. nr.309700 Simand cu nr. 
top 309700 Simand in suprafata de 23 mp.  
Documentele de licitație: se obtin de la Compar-
timentul Achiziții Publice, persoana de contact 
Untaru Delia-Lavinia, documentele licitatiei se 
pun la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul 
fiind de 50 lei; taxa de participare la licitatie este 
de 100 lei. Data - limită pentru depunerea ofer-
telor: 07.03.2022 ora 12,00 la Biroul Registratura 
al autorității contractante, str. Principală, nr.1119, 
comuna Simand. Data desfășurării licitației 
publice: 21.03.2022 ora 10,00 la sediul autorității 
contractante, str. Principală, nr.1119,comuna 
Simand. Garanție de participare: Modul de 
constituire al acesteia este prezentat în documen-
tele licitației publice. Licitatia se va desfasura 
dupa metoda licitatie publica deschisa.In cazul in 
care la data si ora anuntata pentru desfasurarea 
licitatiei, nu se califica un numar minim de doi 
ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si se va 
repeta in aceste conditii, inca de doua ori dupa 
care  se poate trece la negociere directa  si adju-
deca cu un singur ofertant.

PIERDERI
SC LPP Romania Fashion SRL, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J40/17329/2007, 
CUI: RO22418650, cu sediul în Mun.București, 
Sector 1, declară pierdute cărțile de intervenție și 
registrul special aferente caselor de marcat cu 
seriile DB4800003439, DB4800003440, 
DB4800003441. Societatea declară aceste docu-
mente ca fiind nule.

Pierdut casă de marcat fiscală tip Expert SX 
02, model Expert SX, serie ZEX013785, serie 
fiscală NUI 1000125013, instalată la punctul de 
lucru (sediul firmei) din Târgoviște, Bulevardul 
Eroilor, nr.8, județ Dâmbovița, aparținând socie-
tății Cris Flor Garden SRL, C.I.F 37355398, 
J15/392/2017, cu sediul social în Târgoviște, 
Bulevardul Eroilor, nr.8, județ Dâmbovița.

Suntem alături de colegul nostru 
Gheorghe Dincă-Neacșu, șef birou Resurse 

Umane Salarizare din cadrul Bibliotecii 
Academiei Române, în greaua încercare 

prin care trece, durerea de nealinat a 
pierderii mamei.

Condoleanţe familiei îndoliate

Conducerea Bibliotecii Academiei Române

DECESE


