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l Erată, cu privire la anunţul publicat în
data de 20.07.2022, vă aducem la
cunoştinţă faptul că Penitenciarul Spital
Mioveni intenţionează să încheie un
număr de trei contracte de prestări
servicii medicale cu trei medici generalist (medicină de familie).
l Erată. Primăria Municipiului Piteşti
aduce la cunoştinţă că ora la care se
desfăşoară proba scrisă a concursului
de angajare este 10:00. Anunţul a fost
publicat în cotidianul naţional Jurnalul,
data de 21.07.2022
l SC Nicdes SRL, cu sediu în Mun.
Braşov str. Brânduşelor nr. 108 bl. 88 sc.
A e t . 4 a p t . 17, J u d . B r a ş o v,
J08/2994/2008, CUI RO 24751218,
angajează muncitori necalificaţi la
demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie,
plăci mozaic, faianţă, gresie parchet
COD COR 931301. Rugăm CV la alin.
despa78@gmail.com
l SC Royal Stealth SRL, CUI: 40681041,
cu sediul în Oradea, D. Cantemir 37,
angajează Administrator Societate
Comercială- 1 post vacant. Cerințe:
absolvent studii superioare. 2.550Lei
brut lunar. CV-ul se va trimite prin email
la: mihai@royalstealth.ro
l VBH FLATS SRL, CUI: 42091241, din
Brașov, angajează muncitor necalificat
la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet. CV
pe: office@jobtips.ro
l SC Italy Europa Textile SRL angajează
croitor confecționer îmbrăcăminte
după comandă COR 753201- 100
posturi și muncitor necalificat în industria confecțiilor COR 932905. CV se
depun la: srlitalyeuropatextile@gmail.
com. Selecția va avea loc în 23.07.2022,
tel.0365.455.602.
l Raminatoos SRL, CUI 41963342,
angajează bucătar specialist. Cerințe:
cursuri de specialitate și experiență.
Relații la telefon 0770.304.356.
l SC Soymex Com SRL din oraș
Bumbești-Jiu, jud.Gorj, angajează 1
sudor, cu cod COR 721208, 1 lăcătuș
mecanic, cu cod COR 721410, 1 vopsitor
industrial, cu cod COR 713202. Se solicită cunoștințe de limba engleză. Se
oferă salariu brut 2.550Lei. Relații la
telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot
trimite la adresa de email: documentesuport@gmail.com până la data de
28.07.2022.
l SC Lider Profile Al SRL, sediul în
Slatina, Județul Olt, angajăm ajutor în
bucătărie care să cunoască limba turcă
și engleza avansat. Tel.0734.119.933, CV
la email: liderprofile@yahoo.com.
l Asociația Club Sportiv Ecvestru
Magic Horse, cu sediul în județul
Dâmbovița, oraș Fieni, strada Ing.Aurel
Rainu, nr. 82A scot la concurs următoarele 2 posturi -crescător;-îngrijitor de
cabaline. Informații se pot obține de
l u n i - v i n e r i l a n r. d e t e l e f o n
0728.331.734 între orele 9.00-15.00.
l Direcția de Asistență Socială Bocșa,
cu sediul în orașul Bocșa, str.1 Decem-

brie 1918 nr.3, judeţul Caraș Severin,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, cu timp
parțial (4 ore), de educator conform
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura la sediul instituției astfel:
-Proba scrisă în data de 16.08.2022,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
17.08.2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-Studii universitare de licență absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul educației; -Vechimea în
specialitatea studiilor necesare de
minim un an. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a la
sediul Direcței de Asistență Socială
Bocșa. Relaţii suplimentare la sediul
Direcției de Asistență Socială Bocșa,
persoană de contact: Milos Răzvan,
telefon 0766.663.973, fax
0355/566.612.
l Liceul Tehnologic Bârsești, cu sediul
în localitatea Tg-Jiu, str.Bârsești nr.9A,
judeţul Gorj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: Bibliotecar, conform H.G.
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura la sediul instituției astfel:
-Proba scrisă în data de 16.08.2022, ora
9.00; -Proba interviu în data de
22.08.2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: Absolvenți cu diplomă de licență
ai unei instituții de învățământ superior
cu profil biblioteconomie sau absolvenți
de studii superioare cu o calificare atestată prin diploma /adeverință curs de
biblioteconomie; -vechime în specialitatea studiilor un an. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a la
sediul Liceului Tehnologic Bârsești,
strada Bârsești nr. 9A, Tg-Jiu, Gorj.
Relaţii suplimentare la sediul Liceului
Tehnologic Bârsești din strada Bârsești
nr. 9A, în perioada 25.07.202205.08.222, telefon/fax 0253/214.002.
Persoană de contact: Uță Trufelea
Ancuța, tel. 0765.959.042.
l ASTRA Vagoane Călători SA, cu sediul
în Arad, str. Petru Rareș nr. 1-3, jud.
Arad selectează personal în vederea
angajării în următoarele meserii: 1.
Operatori la mașini CNC 722323 -10
persoane: -Operare la mașini de debitat
cu laser și tăiere oxifild, la mașini de
îndoit și mașini de tăiat tablă. Cerințe
minime: Absolvent de Școală Profesională și cunoștințe de desen tehnic.
2.Lăcătuș mecanic 721410 - 20
persoane: -Polizare, șlefuire, tăiere
găurire piese metalice; -Montarea diferitelor componente de tramvai; Cerințe
minime: Absolvent de Școală Profesională și cunoștințe de desen tehnic.
3.Sudor 721208 – 25 persoane: -Efectuarea de suduri Mig-Mag; Cerințe
minime: Absolvent de Școală Profesională și cunoștințe de desen tehnic.
4.Electrician 741201– 20 persoane:
-Debitarea cablurilor elec trice;
-Construcția de tablouri electrice și
cabluri conform schemelor tehnice;
-Montarea cablurilor și aparaturi elec-
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trice pe tramvaie; Cerințe minime:
Absolvent de Școală Profesională și
cunoștințe de desen tehnic, scheme
electrice. 5.Strungar 722413 – 5
persoane (Strungari, Frezori); -Executarea de piese prin așchiere pe utilaje
clasice (fără comandă numerică);
Cerințe minime: Absolvent de Școală
Profesională și cunoștințe de desen
tehnic. 6.Vopsitori industriali 713202 – 5
persoane: -Vopsirea tramvaielor prin
stropire cu pistol sau pompă; -Grundurirea carcaselor metalice; -Chituirea și
slefuirea carcaselor metalice; Cerințe
minime: Absolvent de Școală Profesională sau curs de calificare în domeniul
vopsirii. 7.Inginer 214401/ Tehnician
311519/ Maistru 311504 – 5 persoane
-Coordonatori ai activității formațiilor
de lucru pe schimburi. Cerințe minime:
Experiență în coordonarea echipelor de
muncitori de minim 3 ani și cunoștințe
de desen tehnic. Condiții: -Lucrul pe 1-3
schimburi (în funcție de departament);
-Bonuri de masa la valoarea maxima;
-Plata orelor suplimentare (dacă este
cazul); -Posibilitatea de lucru şi dezvoltare într-un mediu dedicat performanţei, fabricarea de vagoane de
călători și tramvaie. CV se pot trimite pe
adresa de mail la adresa andrei.hulka@
avcactive.com.

nr.16, județul Harghita. Date contact:
Musc ă Ionela-Sanda, Consilier,
tel.0266/345.003.

l Comuna Subcetate, cu sediul în:
comuna Subcetate, sat Subcetate, str.
Protopop Elie Câmpeanu, nr.16, județul
Harghita, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual
aprobat conform H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Denumirea postului: Asistent medical,
studii postliceale sanitare sau echivalente cu studii postliceale prin echivalare, în specialitatea medicină generală,
Compartiment Asistență socială -post
vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii generale de participare la concurs: conform art.3 din
H.G.nr.286/2011. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor:
studii postliceale sanitare sau echivalente cu studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind
echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale
sanitare, în specialitatea medicină generală; -certificat de membru emis de
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali
din România; -avizul anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical și
adeverință pentru participarea la
concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
-vechime în muncă în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului: -6
luni. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: data de 17
august 2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Subcetate -sala de ședință,
din comuna Subcetate, sat Subcetate,
str.Protopop Elie Câmpeanu, nr.16,
județul Harghita. Proba de interviu:
data de 19 august 2022, ora 11.00, la
sediul Primăriei comunei Subcetate
-sala de ședință, din comuna Subcetate,
sat Subcetate, str.Protopop Elie
Câmpeanu, nr.16, județul Harghita.
Data limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs: în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la
sediul Primăriei Comunei Subcetate, sat
Subcetate, str.Protopop Elie Câmpeanu,

CITAŢII

l Administraţia Domeniului Public
Sector 1, Bucureşti, anunţă: concurs de
recrutare organizat în data de
17.08.2022, ora 11.00, proba scrisă şi în
data de 22.08.2022, ora 11.00, proba
interviului pentru ocuparea funcţiei
contractuale de execuţie vacantă de
inspector de specialitate, la sediul din
Bd.Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureşti.
Condiţii de participare la concurs: 1
post de inspector de specialitate, gradul
profesional I, în cadrul Serviciului Spații
Verzi: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul agronomic, silvic, horticol, peisagistică;
-studii universitare de masterat;
-vechimea în specialitate necesară:
minim 3 ani și 6 luni. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituţiei,
din Bd.Poligrafiei, nr.4, Sector 1, în perioada 25.07.2022-05.08.2022. Condiţiile
de participare şi bibliografia se afişează
la sediul instituţiei şi pe pagina de
internet a instituţiei http://adp-sector1.
ro. Relaţii suplimentare la secretarul
comisiei de concurs, telefon 031/94.40.

l Pârâtul Lepădatu Eugen este citat la
Judecătoria Craiova în dosarul
nr.29162/215/2021 pentru data de
13.09.2022, în calitate de pârât în
procesul de divorț cu Lepădatu Nicoleta
Gabriela.
l Lichidatorul judiciar Insolvein SPRL,
desemnat de Tribunalul Timiș pentru
Paco&07 SRL, prin Sentința Civilă
nr.667 din data de 16.06.2022 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II-a
Civilă, în dosarul 2378/30/2022 solicită
administratorului social al debitoarei să
depună toate documentele prevăzute
de 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă la dosarul
menţionat. De asemenea, solicită
creditorilor să depună la Registratura
Tr ibunalului T imiș, în dos ar ul
nr.2378/30/2022, până la data de
05.08.2022, situația creanțelor reclamate în conformitate cu Legea
85/2014. Pentru întocmirea Tabelului
preliminar al creanțelor, se vor anexa
copii ale actelor doveditoare.
l Lichidatorul judiciar desemnat de
Tribunalul Timiș pentru Miracolul Plantelor SRL, prin Sentința Civilă nr. 461
din data de 28.04.2022 pronunțată de
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în
dosarul 2657/30/2022 solicită administratorului social al debitoarei să
depună toate documentele prevăzute
de 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă la dosarul
menţionat. De asemenea, solicită
creditorilor să depună la Registratura
Tribunalului Timiș, în dosarul nr.
2657/30/2022, pana la data de
05.08.2022, situația creanțelor reclamate în conformitate cu Legea
85/2014. Pentru întocmirea Tabelului
preliminar al creanțelor, se vor anexa
copii ale actelor doveditoare.
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l Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în Bvd. Libertăţii nr. 12,
Sector 5, Bucureşti, titular al Strategiei
Naționale privind Adaptarea la Schimbările Climatice pentru perioada 20222030 cu perspectiva anului 2050 și a
Planului Național de Acţiune pentru
implementarea Strategiei Naționale
privind Adaptarea la Schimbările Climatice, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a
avizului de mediu pentru strategia și
planul menționate anterior și declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a strategiei și a planului aferent
pot fi consultate la adresa de web:
http://mmediu.ro/articol/strategia-nationale-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-2030-cu-perspectiva-anului-2050-snasc-si-a-planului-national-de-actiune-pentru-implementarea-strategiei-nationale-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pnasc/5384 și la sediul Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor cu sediul în
bld. Libertății, nr.12, sect. 5, București,
de luni până vineri între orele 8.30
–17.00. Observații/comentarii și sugestii
se primesc în scris la sediul Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor și pe
adresa de e-mail evaluare.impact@
mmediu.ro, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.
l Panaitescu Mirela – Delia proprietar
al terenului situat in Comuna Berceni,
bd.1 Mai, nr.68, tarla 5, parcel 18/6/2 si
numar cadastral 69086 in suprafata de
5800mp, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere
a Avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si de Urbanism pentru
documentatia PUZ: “construire magazin
“Penny”, alei carosabile si pietonale,
spatiu parcare, elemente semnalistica,
imprejmuire teren, post trafo, put forat,
fosa septica vidanjabila, bransamente”
cu functiunea comert. Documentatia a
fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 22.07.2022.
Observatii/ comentarii se primesc in
scris la Directia Urbanism din cadrul
Consiliului Judetean Ilfov, adresa Bucuresti, sec.6, str.Ernest- Juvara nr.3 – 5, in
termen de 15 zile de la data publicarii
anuntului.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii generale a insolventei in
dosarul nr. 2959/105/2022 Tribunal
Prahova, conform Incheierii de sedinta
din 19.07.2022 privind pe Midav Forest
SRL, cu urmatoarele termene: depunere
declarații creanță 05.09.2022, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor
26.09.2022, întocmirea tabelului definitiv 21.10.2022, prima Adunare a
Creditorilor avand lo c in data
03.10.2022, orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii simplificate a insolventei in
Dosarul nr. 2886/105/2022 Tribunal
Prahova, conform Încheierii din
18.07.2022 privind pe Belcotal Edd SRL,
cu urmatoarele termene: depunere
declarații creanță 02.09.2022, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor
12.09.2022, întocmirea tabelului defi-

nitiv 07.10.2022, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data
19.09.2022, orele 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii simplificate a insolventei in
Dosarul nr. 2889/105/2022 Tribunal
Prahova, conform Încheierii din
18.07.2022 privind pe Beltiti Nucsoara
SRL, cu urmatoarele termene: depunere declarații creanță 02.09.2022,
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 12.09.2022, întocmirea tabelului
definitiv 07.10.2022, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data
19.09.2022, orele 12:30 la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Primăria Comunei Jilava, având sediul
în Șos.Giurgiului, nr.279, bl.-, sc.-, et.-,
ap.-, sector -, localitatea Jilava, titular al
planului/programului Actualizare Plan
urbanistic general și regulament local de
urbanism al Comunei Jilava, județul Ilfov,
localitatea Jilava, Șos.Giurgiului, nr.279,
sector -, anunţă publicul interesat
asupra deciziei de emitere a avizului de
mediu pentru planul/programul menționat. Următoarele documente care
privesc: planul/programul adoptat,
modalitățile prin care considerațiile
privind mediul au fost integrate în plan/
program, modul de pregătire a raportului de mediu, motivele pentru
alegerea alternativei de plan/program
avizate și măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului, pot
fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov din Aleea Lacul
Morii nr.1 (în spatele benzinăriei Lukoil),
sector 6, de luni până vineri, între orele
9.00-12.00.
l Awad Ruxanda, proprietar al terenului din Copăceni, Ilfov, T100, 103,
104, 105, 107, P299, 302, 303, 304, 305,
307, NC 174 8, în suprafață de
42.641mp, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere
a Avizului Favorabil pentru documentația PUZ Ansamblu de Locuințe. Documentația a fost depusă pentru
consultare la Consiliul Județean Ilfov la
data de 21.07.2022. Observații sau
comentarii se primesc în scris la Direcția
de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, București, Str.Ernest Juvara,
nr. 3-5 (tel.021.212.56.93), în termen de
15 zile de la publicarea prezentului
anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Reprezentanților Casei
Sociale a Constructorilor. Consiliul de
Administrație al Casei Sociale a
Constructorilor (CSC), având în vedere:
1. Situația epidemiologică la nivel național, care indică în continuare un risc
ridicat de infectare cu COVID-19; 2.
Imperativul protecției dreptului la viață
și obligațiile ce revin conducerii CSC în a
dispune măsurile ce se impun în acest
scop, inclusiv prin organizarea ședințelor AGR cu participarea și de la
distanță a reprezentanților membrilor
CSC; 3. Oportunitățile oferite de aplicațiile specializate care fac posibile organizarea și desfășurarea în condiții de
siguranță a unor ședințe cu participare
mai largă, inclusiv cu posibilitatea exercitării dreptului de vot; 4. Necesitatea
asigurării funcționalității organizatorice
a CSC; În baza Legii nr.215/1997, a
art.12, 13, 14, 15 din Statutul CSC și a
Hotărârii nr. 255/12.07.2022 a Consiliului de Administrație al CSC, se
convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Reprezentanților (AGER) Casei
Sociale a Constructorilor în ziua de
Marți, 9 august 2022, orele 11:00, locul
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organizării ședinței cu participarea fizică
sau online, repectiv de la distanță a
reprezentanților membrilor CSC fiind
sediul CSC situat în:București, Str.
Episcopul Timuș nr. 25, sect. 1. Ordine
de zi: 1. Aprobarea modificării Statutului CSC, precum și mandatarea Președintelui CSC de aducere la îndeplinire a
deciziei AGER prin efectuarea tuturor
formalităților și demersurilor necesare
în acest scop. În cazul în care nu se
întrunește cvorumul necesar desfășurării AGER, aceasta se reconvoacă
Marți, 9 August 2022, orele 12:00, în
același loc. La ședința AGER vor participa cu drept de vot doar membrii CSC
care au participat la activitatea organizației cu depuneri de fonduri în anul
2021, conform art. 15.1-15.3 din Statut
și protocolului de vot semnat de partenerii sociali. În conformitate cu prevederile art. 15.2. din Statutul Casei
Sociale a Constructorilor, dreptul de vot
poate fi delegat numai reprezentanților
aceluiași partener social, în baza unei
procuri semnate, depuse în original la
secretariatul AGER. Pentru a se asigura
posibilitatea și certitudinea valorificării
opțiunilor de vot pentru toți membrii
CSC, membrii CSC au posibilitatea
transmiterii voturilor prin corespondență conform art. 12.5 din Statut.
Modul de organizare și desfășurare a
ședinței AGER cu participarea de la
distanță a membrilor CSC care optează
pentru prezența online este descris prin
Regulamentul AGR, aprobat de AGOR
din data de 24.04.2020, regulament
care se va pune la dispoziția membrilor
prin afișarea pe site-ul CSC, www.casoc.
ro. Materialele de ședință pot fi consultate la sediul Casei Sociale a Constructorilor din București, str.Episcopul
Timuș nr. 25, sect. 1 și pe site-ul: www.
casoc.ro, cu parola de acces a fiecărui
membru. Confirmarea participării se
poate face și prin e-mail, la adresa agr@
casoc.ro. Împuternicirile de participare
de la distanță se transmit la sediul CSC
în original (prin poștă, curier) sau scanat
de pe adresele de e-mail certificate de
membrii CSC. Împuternicirile de participare fizică la ședință se depun în
original la sediul CSC, dar și la Secretariatul Adunării începând cu orele 10:00,
oră de la care se face înregistrarea
participanților Președintele Consiliului
de Administrație, Gheorghe Bălăceanu.

LICITAŢII
l MAESTRO S.P.R.L Filiala Bucuresti,
lichidator judiciar al Meredith SRL
anunţă organizarea de licitaţii publice
cu strigare pentru vanzarea autoturismului Fiat Fabio Doblo nr. omologare
BF11111F13UC5E4 / 2007 B-666-MRD
la cel mai bun pret oferit, pret care nu
va putea fi mai mic de 600 lei + TVA.
Valoarea caietului de sarcini este 50 lei
+ TVA. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar.
Licitatia este publica, urmand ca ofertele de participare sa fie depusa pana
cel tarziu in preziua licitatieie ora 14,00,
la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str, Petofi Sandor nr. 4, sector 1;
tel. 0745084802. Licitatiile se vor organiza in zilele de 29.07.2022, 05.08.2022,
11.08.2022, 30.08.2022, ora 14. Bunul
este grevat de sechestru penal. Potrivit
art. 91 din Lg. 85/2014 si Deciziei ICCJ
nr. 1/20.01.2020 publicata in Monitorul
oficial nr. 147/25.02.2020, bunul se
vinde liber de sarcini.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comunei
Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș, Str.
Principală nr.32, județul Caraș-Severin,
tel efo n/ f a x 0355/4 01.711,
0255/260.899, e-mail: primaria@slati-

na-timis.ro, cod fiscal 3227211. 2.Informații generale privind obiec tul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: 1 teren în suprafață de
7.500mp, conform CF32415, situat în
intravilanul localității Slatina-Timiș,
apar ținând domeniului privat al
Comunei Slatina-Timiș, conform
H.C.L.nr.56/20.07.2022 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: la cerere, de la sediul
Primăriei Comunei Slatina-Timiș. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: se poate obține de la Biroul
Urbanism din cadrul Primăriei Comunei
Slatina-Timiș, Str.Principală nr.32,
județul Caraș-Severin. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: 250
lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei Comunei Slatina-Timiș.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.08.2022, ora 14.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer telor:
12.08.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Biroul
Urbanism, Primăria Comunei Slatina-Timiș, Str.Principală nr.32, județul
Caraș-Severin. 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 şi locul la
care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 12.08.2022, ora
12.00, la sediul Primăriei Comunei Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș, Str.
Principală nr.32, județul Caraș-Severin.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Caraș-Severin, Reșița, Str. Horea nr.2-4,
județul Caraș-Severin,
tel.0255/213.304, fax 0255/211.554,
e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
21.07.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă: Comuna Poroschia,
str.Dunării, nr.209, Poroschia, judeţul
Teleorman, telefon 0247.318.787, fax
0371.521.035, email: primariaporoschia@yahoo.com, per soana de
contract: Stoenica Angelina Elena. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 1.Teren intravilan- 908mp- Comuna Poroschia, P1,
Lot 42, str.Tineretului, nr.98, înscris în
cartea funciară- număr cadastral
21238, proprietate privată a comunei
Poroschia; 2.Teren intravilan- 496mpComuna Poroschia, P2, Lot 35, str.Tineretului, nr.72, înscris în cartea funciară
număr cadastral 21146, proprietate
privată a comunei Poroschia. 3.Informații privind documentația de atribuire:
Se regăsesc în caietul de sarcini. 4.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției. 5.Denumirea și datele de contact
ale compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: se
pot obține de la sediul Comunei Poroschia, str.Dunării, nr.209, Comuna Poroschia, județul Teleorman, Compartiment

urbanism și amenajarea teritoriului. 6.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ:
50Lei/ exemplar, care se achită la casieria instituției. 7.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 16.08.2022, ora
16.00. 8.Data-limită de depunere a
ofertelor: 29.08.2022, ora 16.00. 9.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Sediul Comunei Poroschia, str.Dunării,
nr.209, Comuna Poroschia, județul
Teleorman. 10.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă oferta: 1 singur
exemplar, într-un plic sigilat. 11.Data și
locul la care se va desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
30.08.2022, ora 10.00, la sediul
Comunei Poroschia, str.Dunării, nr.209,
Comuna Poroschia, județul Teleorman.
12.Denumirea, adresa, numarul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
s esizarea ins t anței: Tr ibunalul
Teleorman- municipiul Alexandria, str.
I o n C r e a n g ă , n r. 5 3 Te l e f o n :
0247.406.016, Fax: 0247.317.322, Email:
tribunaltr@just.ro
l Insolvein SPRL, cu sediul în Timişoara,
str.Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1, în calitate de lichidator judiciar al Matcon,
debitoare în dos. 289/30/2018, organizează licitație publică cu strigare la data
de 12.08.2022, ora 12.00, la sediul
lichidatorului judiciar, pentru vânzarea
bunurilor imobile după cum urmează:
Teren extravilan Gavojdia, jud.Timiș(fosta balastiera, necompactat)19,59ha- 343.000Lei. Cei interesați să
participe la licitaţia publică cu strigare
vor depune ofertele de cumpărare la
sediul lichidatorului judiciar indicat mai
sus. Prețul integral al bunurilor se va
achita în termen de maxim 2 zile de la
data vânzării. Toți cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor imobile licitate
să anunţe lichidatorul judiciar, înainte
de data stabilită pentru licitație sub
sancțiunea de a nu mai fi ţinuţi in seama
după aceasta data. Alte informații le
puteți afla de la lichidatorul judiciar la
tel.0770.224.401.
l Insolvein SPRL, cu sediul în Timişoara,
str. Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1, în calitate de lichidator judiciar al CIPALSER,
CUI: 10280510, organizează licitație
public ă cu strigare la data de
12.08.2022, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar, pentru vânzarea bunu-
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rilor mobile după cum urmează:
Concasor mobil +stație Pegson
1100x800 Premier- 258.900Lei +TVAnefuncțional incomplet. Cei interesați
să participe la licitaţia publică cu strigare vor depune ofertele de cumpărare
la sediul lichidatorului judiciar indicat
mai sus. Prețul integral al bunurilor se
va achita în termen de maxim 2 zile de
la data vânzării. Toți cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor mobile
licitate să anunţe lichidatorul judiciar,
înainte de data stabilită pentru licitație
sub sancțiunea de a nu mai fi ţinuţi in
seama după aceasta data. Alte informații le puteți afla de la lichidatorul
judiciar la tel.0770.224.401.
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 Stelnica, Str.Eroilor
Aviatori nr.58, județul Ialomița, telefon/
fax 0243/361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com, cod fiscal 4364799.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spații cu destinația de cabinete medicale, farmacie și
vestiar personal medical, după cum
urmează: -spațiul 1 -Farmacie 29,15mp
+5 anexe în suprafață totală de
37,15mp; -spațiul 2 -Cabinet Oftalmologie 22,25mp; -spațiul 3 -Cabinet ORL
15,20mp; -spațiul 4 -Cabinet Medicină
internă +Cardiologie 31,95mp; -spațiul 5
-Cabinet Medicină generală 22,25mp;
-Spațiul 6 -Cabinet Sterilizare 22,25mp;
-Spațiul 7 -Cabinet Stomatologic 22,25
mp; -Spațiul 8 -Vestiar personal medical
9,95mp; -Spațiul 9 -Cabinet Medicină
generală 15,20 mp, situate în clădirea
Dispensar medical în Comuna Stelnica,
sat Stelnica, Str.Prelungirea Noua Generație nr.2, județul Ialomița, CF20929,
apar ținând domeniului public al
Comunei Stelnica, conform H.C.L. nr.
36/30.06.2022 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: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Urbanism.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/ compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
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anunțuri

de atribuire: se poate obține de la
Compartimentul Urbanism din cadrul
Primăriei Comunei Stelnica, Eroilor
Aviatori nr.58, județul Ialomița.
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: 20 lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei Comunei
Stelnica. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.08.2022, ora
14.00. 4.Informații privind ofertele:

www.jurnalul.ro
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
16.08.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Compartiment Urbanism din cadrul Primăriei
Comunei Stelnica, comuna Stelnica, Str.
Eroilor Aviatori nr.58, județul Ialomița.
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: 16.08.2022, orele 11.00, în Sala
de Ședințe a Consiliului Local Stelnica,
Str. Eroilor Aviatori nr.58, județul
Ialomița. 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
Ialomița, Slobozia, Str.B-dul Cosminului
nr.12, județul Ialomița, telefon
0243/236.587, fax 0243/232.266,
e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 21.07.2022.
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, persoana de contact:
Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, str.Cuza
Vodă nr.1, Aiud, județul Alba, telefon
0258/861.310, fax 0258/861.280,
e-mail: office@aiud.ro, persoană de
contact Ovidiu Ranca -Direcția Arhitect-șef, e-mail: tehnic@aiud.ro. 2.I
nformații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: Obiectul licitației îl constituie
imobilul (încăperea nr.14, situată la
parter și cota de teren aferentă acesteia) în suprafață de 15mp, înscris în
Cartea Funciară nr.70045-C1-U8 Aiud,
situat în intravilanul municipiului Aiud,
str.Cuza Vodă, nr.1, județul Alba, aflat în
domeniul privat al Municipiului Aiud.
Vânzare se face în baza O.U.G. nr. 57 din
03.07.2019 și a HCL nr.134 din
23.06.2022. 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: Direct de
la sediul Municipiului Aiud -Direcția
Arhitect-șef, în baza unei solicitări scrise.
3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Direcţia Arhitect-șef din cadrul Municipiului Aiud, telefon 0258/861.310,
int.1039, e-mail: tehnic@aiud.ro.
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: 50Lei/documentație, care se
achită în numerar la casierie sau în
contul RO84 TREZ 0042 1360 250X
XXXX, C.I.F.concedent 4613636, deschis
la Trezoreria municipiului Aiud. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.08.2022, ora 12.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 25.08.2022, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Municipiul Aiud, str.Cuza Vodă
nr.1, județul Alba, sediul Municipiului
Aiud, Centrul de Informații pentru Cetățeni. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: 1 (unu) exemplar
original, într-un plic sigilat. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
26.08.2022, ora 12.00, la sediul Municipiului Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, sala de
ședințe. 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 Alba
-Secția de Contencios Administrativ și
Fiscal, Piața Iuliu Maniu, nr.24, Alba Iulia,
județul Alba, telefon 0258/813.510,
e-mail: tribunalulalba@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
21.07.2022.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Internațional De
Conducător de Ambarcațiune de Agrement Categoria D, aparținând Bock
Victor.

vineri / 22 iulie 2022
l Declar pierdute și nule certificat de
înregistrare, seria și nr.B3721151 emis
în data de 09.10.2018, și constatatoarele privind activitatea la sediu și terți
aparținând societății Fadeltin Com SRL,
cu sediul în loc. Tinăud, oraş Aleşd,
nr.196, jud.Bihor, C.U.I. 31198669,
J5/208/2013.

l Pierdut Certificat de ambarcațiune de
agrement A011908, Ski-Jet Kawasaki
SX-R, cu număr 017595 -SN, emis de
Autoritatea Navală Română, Căpitănia
Port Snagov, proprietar Măniuțiu Adrian
Mihai, -se declară nul.

l Declar pierdut si nul Ordinul Prefectului si Anexa din 21.03.2001 avand nr.
262 emise pe numele Moruz Gheorghe
din Comuna Peris, jud. Ilfov.

l Pierdut Certificat de ambarcațiune
de agrement A014031, Ski-Jet Yamaha
Wave, cu număr 01999 -SN, emis de
Autoritatea Navală Română, Căpitănia
Port Snagov, proprietar Photomedia
EM360 SRL, -se declară nul.

l S.C. Holding Grup Intermed S.R.L., cu
sediul in Iasi, str.Valeni nr.20, judetul
Iasi, J22/2067/2009, CUI 26343053,
declara pierdut si nul Certificatul de
inregistrare seria B nr.3652995 eliberat
de Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Iasi.

l Pierdut Certificat de ambarcațiune
de agrement A011982, Ski-Jet Wave
Runner, cu număr 01764 -SN, emis de
Autoritatea Navală Română, Căpitănia
Port Snagov, proprietar BRD SOGELEASE IFN SA Operator Photomedia
Management SRL, -se declară nul.

DECESE

