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OFERTE SERVICIU
SC Toga Serv SRL Bacau angajează muncitori
necalificați pentru lucrări de marcaje rutiere.
CV-urile se transmit la adresa de e-mail: office@
togaserv.ro
Haqali &Forcejobs SRL angajează 11 zugravi
/1 asistent manager. Tel.0721.228.134.
Dinitra Logistic SRL angajează 1 conducător
auto transport rutier de mărfuri /1 asistent
manager. Tel. 0721.228.134.
SC R&R Market Food SRL, Brasov str.
Soseaua Cristianului nr. 7 Cladire de Birouri II ,
biou nr. 4, J8/2272/2021, CUI 44727141 angajeaza
1 asistent manager, COD COR 334303. Rugam
CV la madalina.nuca@lhel.ro
SAAD Finisaj SRL, cu sediul în Craiova, angajează muncitori necalificați la spargerea și tăierea
materialelor de construcții. Relații la
tel.0764.803.440.
ALMS Construction And Development SRL,
cu sediul în Ilfov, Chitila, angajează muncitori
necalificați la spargerea și tăierea materialelor de
construcții. Relații la tel.0757.888.804.
Facdo Impex S.R.L. ,anunta vacantarea urmatoarelor posturi: 26 posturi de muncitori necalificati in constructii, 8 posturi de ajutor bucatar, 5
posturi de zugravi, 5 posturi de spalatori auto si 1
post de ospatar. CV-urile se pot depune la adresa
de mail: esat.chr@gmail.com, pana la data de
24.11.2021.
S.C. Danic Aliserv Constr S.R.L., având CUI:
35266545, cu sediul în municipiul Ploiești, Aleea
Râșnovenilor, nr.3, bloc 53, scara C, etaj 4, ap.59,
județ Prahova, angajează: Muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet cu cod COR
931301 -1 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe
de limba engleză, cunoștințe în domeniul
zootehnie. Selecția are loc în data de 23.11.2021,
ora 10.00, la sediul societății.
SC Fagul Impex SRL, cu sediul în sat Unirea,
com.Unirea, str.Parcului, nr.424 jud.Alba,
J1/1335/2020, CUI: 16108972, angajează operator
la fabricarea produselor făinoase cod COR
816027 -50 posturi. Cerințe: studii medii și cunoștințe de limba engleză nivel începător. Selecția va
avea loc la sediul firmei în data de 23.11.2021, ora
10.00.
Avanti Invest Services S.R.L., cu sediul social în
București, str.Argentina nr.25, parter, sector 1,
înregistrată sub nr.J40/7532/2021, C.U.I.: 4417874,
angajează: Dulgher (exclusiv restaurator), nr.
posturi -10, cod COR-711501; Fierar betonist,
nr.posturi -10, cod COR-711402; Faianțar, nr.
posturi -10, cod COR-712201; Muncitor necalificat
la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet, nr.posturi -10, cod
COR-931301; Montator placaje interioare și exteri-

oare, nr.posturi -10, cod COR-712202; Electrician
de întreținere și reparații, nr.posturi -5, cod
COR-741307; Instalator rețele termice și sanitare,
nr.posturi -5, cod COR-712612; Muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de
construcții, nr.posturi -10, cod COR-931302. Pentru
CV, la adresa de e-mail: igen91241@gmail.com
Happy Jobs S.R.L., cu sediul social în oraș
Bragadiru, str.Mărgelelor nr.27, camera 1, ap.10,
județul Ilfov, înregistrată la ORC sub nr.
J23/1757/2021, CUI: 42856551, angajează:
Director/Director Executiv Conformitate -cod
COR-121116 -1 post, secretar administrativ -cod
COR-334301 -2 posturi vacante. Pentru CV, la
adresa de e-mail: igen91241@gmail.com
Primăria Grădinari cu sediul în str. Argesului
nr.338, comuna Grădinari, județul Giurgiu organizează în data de 09.12.2021 ora 11:00– proba
scrisă concurs recrutare pentru postul de Referent– Proiect Soby. Conditii de participare la
concurs: studii medii, fara vechime in munca.
Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei
Gradinari în termen de 5 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului, respectiv de la data de
22.11.2021 până la data de 26.11.2021, ora 16:00.
Detalii suplimentare la 037.489.57.10.
Inspecția Judiciară, cu sediul în București,
sector 5, Bd.Regina Elisabeta, nr.40, organizează
concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată
a funcţiei contractuale vacante de consilier, gradul
IA, la Compartimentul administrativ din cadrul
Direcţiei economice și administrativ. Proba scrisă
se va desfășura în data de 16 decembrie 2021, ora
16.00, iar proba interviului în data de 21 decembrie 2021, ora 16.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: studii superioare în domeniul
știinţe economice, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor:
minimum 6 ani și 6 luni; cunoștinţe de operare PC
(Microsoft Word, Excel) -nivel mediu. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs la
sediul Inspecţiei Judiciare, până la data de 10
decembrie 2021, ora 16.00. Persoana în măsură să
ofere relaţii suplimentare cu privire la concurs
este doamna Perianu Ana-Maria, având funcţia
de consilier, telefon: 021.322.62.48, e-mail: ana.
perianu@inspectiajudiciara.ro
Sport Club Municipal Bacău, cu sediul în Bacău,
Str.Pictor Th.Aman, nr.94, județul Bacău, anunţă
organizarea în conformitate cu prevederile
H.G.nr.286/2011 concurs/examen pentru ocuparea
unui post contractual temporar vacant de execuție
-antrenor (IV) din cadrul Compartimentului Sport,
Secția Judo. Angajarea se face cu contract individual de muncă pe durată determinată cu normă de
muncă 4 ore. Condiții de participare -Antrenor
judo, locul de muncă -sala de antrenament, să fie
absolvent a Facultății de Educație Fizică și Sport,
normă de muncă 4 ore, vechime în domeniu 25 ani,
să fie o persoană serioasă, responsabilă, dinamică și
fără antecedente penale. Proba scrisă va avea loc la
sediul unității în data 09.12.2021, ora 9, proba
interviu în data 10.12.2021, ora 10. Dosarele se

depun la Compartimentul Resurse Umane din
cadrul S.C.M. Bacău în perioada 22.11.202126.11.2021, ora 14. Relații suplimentare la secretarul comisiei de concurs, telefon 0234/512.404.
RINGIER România caută lucrător gestionar
pentru depozitul situat în zona Crângași. Candidatul ideal este o persoană dinamică, capabilă să
lucreze în echipă și în condiții de stres, atentă,
corectă, cu atenție distributivă și care să aibă
următoarele atribuții: Pregătirea fluxurilor de
trimitere colete shop: colecții.libertatea.ro, pregătirea retururilor clienților și actualizarea softurilor
de gestiune (stoc, cantitate, prețuri) Răspunde de
gestiunea fizică și scriptică a stocului de marfă din
magazie, a obiectelor și mijloacelor fixe, precum și
mișcarea acestora în cadrul societății. Așteptăm
cv-uri pe adresa de email hr@ringier.ro, informații
la telefon 0729.729.329.
Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
-Ceronav, cu sediul în Constanța, Str.Pescarilor
nr.69A, județul Constanța, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:
Muncitor (fochist), treapta I, în cadrul Biroului
tehnic și administrativ, Subunitatea Galați,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăsura la sediul CERONAV -Subunitatea
Galați, astfel: -Proba scrisă în data de 16.12.2021,
ora 10.00; -Proba orală (interviul) în data de
17.12.2021, ora 10.00. Această probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admiși la proba
scrisă. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie sa îndeplineasca următoarele condiții: a)
studii medii; b)vechime în muncă de minim 6 ani
și 6 luni; c)posesor autorizație ISCIR fochist
pentru a deservi cazane; d)vechime în activitate de
fochist de minim 3 ani. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs până la data de
08.12.2021, ora 14.00, la sediul din Str.Portului nr.
54A, Galați. Relaţii suplimentare la sediul
CERONAV- Subunitatea Galați: Str.Portului
nr.54A, persoană de contact: Vasile Lepădatu,
telefon: 0236.416.773 sau 0236.471.011, int.103,
e-mail: vasilelepadatu@ceronav.ro
U.M.02213 Sebeș organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de personal civil
contractual pe perioadă nedeterminată: -Muncitor
calificat II (mecanic auto) în Grupa de casare și
manipulare materiale: studii generale/medii absolvite; cu 6 ani vechime în meserie/specialitate;
certificat de calificare profesională în meseria de
mecanic auto/echivalent. Data-limită până la care
se pot depune dosarele de concurs este 08.12.2021,
ora 14.00. Detaliile privind organizarea și desfășurarea concursului se pot obține la telefon:
0258.731.905, int.104 sau la sediul U.M.02213
Sebeș, strada Călărași, nr.74, localitatea Sebeș,
județul Alba. Șeful Unităţii Militare 02213 Sebeș,
Colonel medic Dumitru Nicolae Raica.
Anunț concurs. Primăria Comunei Cornetu cu
sediul în Șos. Alexandriei, nr. 140, comuna
Cornetu, județul Ilfov, în baza H.G. 286/2011, cu
modificările și completarile ulterioare, O.U.G.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modifi-
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cările și completările ulterioare și Legea 53/2003
republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Consilier, grad I A în
cadrul compartimentului Asistenţă Socială,
Autoritate tutelară, Relaţii cu publicul, Secretariat, Registratură, Arhivă. Condiţii de participare
la concurs: studii superioare; vechime în muncă:
minimum 5 ani; cunoștinţe de operare pe calculator: nivel mediu. Durata timpului de muncă: 8h/
zi, 40h/săptămână. Data, ora și locul de desfășurare a concursului: Proba scrisă: Data 16.12.2021,
ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Cornetu.
Interviul: 20.12.2021. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul instituţiei în termen de
10 zile lucratoare de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a și
pe site-ul Primăriei Comunei Cornetu, respectiv
până la data de 08.12.2021. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt
cele prevăzute de H.G. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale. Bibliografia, precum si alte detalii referitoare la concurs vor fi afișate la sediul instituţiei și
pe site-ul Primăriei Comunei Cornetu. Persoana
de contact: Lovinescu Ana Maria – Consilier,
Primăria Cornetu, telefon 021/468.92.20.
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova,
organizeaza concurs la data 17.12.2021, orele 10,00
– proba scrisă, respectiv 22.12.2021, orele 12,00 –
interviul, la sediul unitatii din strada Calea București, nr. 99, pentru ocuparea urmatoarelor posturi
vacante, din statul de functii: - un post de asistent
medical debutant, cu P.L., la Clinica de Neurologie
I; - un post de asistent medical cu P.L., la Clinica
de Recuperare Neurologica; - un post de asistent
medical balneofiziokinetoterapie si recuperare cu
PL, la Clinica de Recuperare Neurologica. Condiţiile solicitate: - pentru postul de asistent medical
debutant, cu P.L.: - diploma de scoala sanitara
postliceala, certificat de membru OAMGMAMR
vizat la zi, asigurare de raspundere civila
(Malpraxis) in termen, adeverinta de la OAMGMAMR Dolj; - pentru postul de asistent medical
cu P.L.: - diploma de scoala sanitara postliceala,
minim 6 luni vechime ca asistent medical, certificat de membru OAMGMAMR vizat la zi, asigurare de raspundere civila (Malpraxis) in termen,
adeverinta de la OAMGMAMR Dolj; - pentru
postul de asistent medical balneofiziokinetoterapie
si recuperare cu P.L.: diploma de scoala sanitara
postliceala, minim 6 luni vechime ca asistent
medical balneofiziokinetoterapie si recuperare,
certificat de membru OAMGMAMR vizat la zi,
asigurare de raspundere civila (Malpraxis) in
termen, adeverinta de la OAMGMAMR Dolj.
Dosarele se depun începand cu data de 22.11.2021
până în data de 09.12.2021, orele 15,00 la Secretariatul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova,
str. Calea București, nr.99. Bibliografia și tematica
sunt afișate la sediul unităţii. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefon 0251/431189, persoană de
contact Sef Serv. RUONS. Ec. Godinel Viorica
Manuela, secretar comisie.

Primăria comunei Cernica, județul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
următoarelor funcții contractuale de execuţie de:
a) Educator puericultor- 1 post; b) Îngrijitor copii1 post. Concursurile se organizează la sediul
Primăriei comunei Cernica, județul Ilfov, în data
de 20 decembrie 2021, la ora 11.00- proba scrisă și
22 decembrie 2021, la ora 11.00- proba orală.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul

Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Condiţiile de participare la concurs și
bibliografia se afișează la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Cerințe specifice pentru
ocuparea posturilor: a)Pentru ocuparea funcţiei
de execuţe de educator puericultor, candidatii
trebuie să aibă o vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei contractuale de
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minim 6 luni și să fi absolvit una dintre următoarele forme de învăţămănt: -studii medii în domeniul pedagogic cu una din specializările: educator
puericultor/ educator/ educator- învăţător/ învăţătortor- educator, -studii medii si specializare în
ocupaţia de educator puericultor obţinută prin
absolvirea unor cursuri autorizate de Ministerul
Educatiei Naţionale, -studii postliceale absolvite
cu diplomă sau certificat de absolvire -profilul
pedagogic, cu una din specializările educator
puericultor/ educator/educator- învăţător/ învţtor-educator, -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diploma de licentă sau
echivalenta, în unul din următoarele domenii:știinte ale educaţiei, psihologie sau filologie, cu
dovada parcurgerii unui program de formare
psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică; b) Pentru
ocuparea funcţiei de execuţie de îngrijitor copii,
candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii generale, cu vechime de minimum 1 an. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei
Cernica, judeţ Ilfov din strada Bizanţului nr.105,
email: primaria_cernica@yahoo.com, telefon
(021)369.51.55- persoană contact Simion ClaudiaȘef birou.
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 și
a Art.I din OUG nr. 103/2021 privind unele
măsuri la nivelul administraţiei publice- în data de
16.12.2021- proba scrisă, respectiv în data de
22.12.202- interviu. Dosarele se depun la sediul
Aeroclubului României până la data 08.12.2021,
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 în locația
Aeroclubului Teritorial Aurel Vlaicu– București,
cu sediul în Str. Aeroportului nr.2, Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov, în data de 16.12.2021, ora
10.00 proba scrisă, respectiv în data de
22.12.2021, începând cu ora 10.00 interviu. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile specifice
pentru posturile scoase la concurs astfel: •Șef
birou– 1 post în cadrul Biroului Siguranţă Aeronautică: -studii medii și licenţă de personal navigant; -deţine licenţă de pilot pentru minim 2 clase/
două tipuri de aeronave și vechime 1 an în activitatea aeronautică. •Șef birou– 1 post în cadrul
Biroului Pregătire Personal Navigant: -studii
medii și licenţă de personal navigant;calificare/
certificat de instructor pentru minim o clasă/un tip
de aeronave și experienţă de minim 1 an în activitatea aeronautică. •Pilot instructor Cl.I- 1 post în
locația AT Baia Mare: -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). Pilot aeronavă Cl.a III a– 3 posturi, câte 1 post în următoarele locații: -AT Iași și -AT Caransebeș, -AT
Ploiești, -studii medii și licenţă de personal navigant; -deţinător al licenţei de pilot pentru minim o
clasă/ un tip de aeronavă. •Pilot aeronavă Cl.a III
-a– 1 post la Detașamentul Planorism din cadrul
sediului Aeroclubului României: -studii medii și
licenţă de personal navigant (licenţă de pilot
planor); -deţinător al licenţei de pilot pentru
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minim o clasă/un tip de aeronavă; -minimum 150
ore experiență zbor cu planorul. •Dispecer Operațiuni Zbor debutant- 1 post la AT București:
-studii medii, curs de calificare și licență de
personal operativ aeronautic. 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
16.12.2021, ora 10.00 proba scrisă, respectiv în
data de 22.12.2021, începând cu ora 10.00
interviu. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile specifice pentru posturile scoase la
concurs astfel: •Inginer aviaţie debutant– 3
posturi, în următoarele locaţii: -Serviciul Certificare Personal și Tehnică Aeronautică (Parașutism
și Aparate lansare la zbor)– 1 post; -Serviciul
Operaţiuni sol– 1 post; -AT Brașov– 1 post. -studii
superioare tehnice de licență din domeniul aeronautic. •Mecanic aviaţie debutant- 4 posturi în
următoarele locaţii: -AT București- 3 posturi; -AT
Ploiești– 1 post: -studii medii sau școală profesională– profil tehnic. •Mecanic aviaţie Cl. I- 1 post
la AT Brașov: studii medii sau școală profesională
și licență personal tehnic aeronautic; -vechime în
activitatea aeronautică de minim 6 ani. •Mecanic
întreținere aparate de lansare la zbor debutant– 1
post la AT Suceava: -școală profesională tehnică.
Posturi Vacante Comisia de Concurs Nr.3:
Concursul se va desfășura la sediul Aeroclubului
României din București, sector 1, bd. Lascăr
Catargiu nr.54, în data de 16.12.2021, ora 10.00
proba scrisă, respectiv în data de 22.12.2021, începând cu ora 10.00 interviu. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile specifice pentru posturile
scoase la concurs astfel: •Director General
Adjunct- 1 post la Direcţia Generală:
-studii superioare de lungă durată în domeniul
aeronautic/ studii superioare de licenţă și masterat
în domeniul aeronautic; -licenţă de personal
tehnic aeronautic/ licență personal navigant
profesionist în termen de valabilitate; -experienţă
în domeniul aeronautic de minim 10 ani din care
minim 5 ani în funcţii de conducere. Posturi
Vacante Comisia de Concurs Nr.4: Concursul se
va desfășura la sediul Aeroclubului României din
București, sector 1, bd. Lascăr Catargiu nr.54, în
data de 16.12.2021, ora 12.00 proba scrisă,
respectiv în data de 22.12.2021, începând cu ora
12.00 interviu. •Referent de specialitate debutant1 post în cadrul Compartimentului Relații
Publice: -studii superioare tehnice/ juridice/ economice/ administrative. •Economist specialist Gr.
IA- 1 post în cadrul Serviciului Contabilitate din
cadrul sediului Aeroclubului României: -studii
superioare economice; -vechime în specialitate
minim 6 ani și 6 luni. Calendarul de desfășurare
a concursului: -23.11– 08.12.2021- depunere
dosare înscriere concurs (ora 12:00); -10.12.2021selecţie dosare și afișare rezultat; -13.12.2021depunere contestaţii selecţie dosare;
-14.12.2021- soluţionare contestaţii selecţie dosare
și afișare rezultat contestaţii; -16.12.2021- proba
scrisă, ora 10:00; -17.12.2021- afișare rezultate
proba scrisă, ora 12:00; -20.12.2021- depunere
contestaţii proba scrisă; -21.12.2021- soluţionare
contestaţii probă scrisă și afișare; -22.12.2021interviu începând cu ora 10:00; -23.12.2021afișare
rezultate interviu, ora 12:00; -24.12.2021- depunere contestaţii interviu; -27.12.2021- soluţionare
contestaţii interviu și afișare rezultate finale, ora
12:00. Nota: Programarea candidaţilor pentru
interviu se va afișa pe site-ul instituţiei în data de
17.12.2021, 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 ulteri-

oare: 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 îndeplinescă condiţiile minime de
vechime în specialitate necesare exercitării funcţiei. •În termen de 10 zile de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 08.12.2021 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 (se
depune în original); 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 (se
depune în original). •Toate actele prevăzute la
pct.2 lit.b), c), d) și e) vor fi prezentate obligatoriu
și în original, în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
Unitatea militara 01256 Caracal din Ministerul
Apararii Nationale, organizeaza concursul de
ocupare/pe perioada nedeterminata a doua
posturi vacante de personal civil contractual,
astfel:I.1.(unu).post de economist specialist.IA in
cadrul microstructurii ”Compartiment contabilitate-Contabil sef” a Unitatii Militare 01256
Caracal, vechime minima pe post/functie de
economist, 6 ani si 6 luni. Studii necesare studii
economice superioare de lunga durata (nu SSD)
cu diploma de licenta, titlu de ECONOSMIST sau

ECONOMIST LICENTIAT. II. 1 (unu) post de
contabil IA in cadrul microstructurii:”Financiar-Contabil sef” a Unitatii Militare.01256.Caracal,
vechime minima pe post/functie de contabil, 6.ani
si 6.luni. Studii necesare:studii medii in domeniul
economic (liceu cu diploma de bacalaureat) sau
studii medii (liceu cu diploma de bacalaureat) si
absolvirea unor cursuri de formare/pregatire sau
programe de perfectionare si/sau specializare care
sa ateste calitatea de contabil. Data limita de
depunere a dosarelor este 09.12.2021 ora.12.00 la
sediul unitatii militare.01256.Caracal, str.Walter
Maracineanu nr.25, jud.Olt, unde vor fi afisate si
detaliile organizatorice necesare. Concursul se va
organiza la sediul unitatii militare.01256.Caracal,
astfel:in ziua de:16.12.2021 in intervalul
orar:09.00-16.00-(proba scrisa); in ziua de
20.12.2021 in intervalul orar 8.30-17.00-(interviul).
Date de contact ale secretariatului, la tel.
0249.511.222
Spitalul Militar de Urgenţă-“Dr. Ion Jianu”Pitești organizează concurs pentru ocuparea unui
post vacant de personal civil contractual de:infirmieră debutant în secția A.T.I cu următoarele
condiții specifice nivelul studiilor minim studii
generale cu certificat de capacitate/de absolvire a
învățământului de 8 ani și curs de infirmiere orga-

nizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenţilor Medicali din România sau
curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi
de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale
cu aprobarea Ministerului Sănătăţii-Direcţia
generală resurse umane și certificare; vechime în
muncă și în specialitate nu necesită vechime.
Concursul se va desfășura la sediul S.M.U.“dr. Ion
Jianu”-Pitești sau la Cercul Militar Pitești din
P-ța. Muntenia, nr.2, în funcție de numărul de
candidați, după cum urmează proba scrisă în data
de 16.12.2021 ora 10.00 și proba de interviu în
data de 22.12.2021 ora 10.00. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 23.1108.12.2021. Data limită de depunere a dosarelor
de înscriere la concurs este 08.12.2021 ora 14.00.
Relaţii suplimentare pe site-ul:www.smupitesti.org
la rubrica anunţuri și la secretariatul comisiei de
concurs la S.M.U.”Dr.Ion Jianu”-Pitești cu sediul
în mun. Pitești, str. Negru Vodă nr.47, jud.
Argeș-tel. 0248.218.090, 0248.218.172, interior.
414.
Spitalul Militar de Urgenţă-“Dr. Ion Jianu”-Pitești organizează:concurs pentru ocuparea unui
post vacant de asistent medical debutant la secția
A.T.I cu următoarele condiții specifice:nivelul
studiilor-postliceale diplomă de școală sanitară
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postliceală-specialitatea medicină generală;vechime în muncă și în specialitate nu necesită
vechime. Concursul se va desfășura la sediul
S.M.U.“dr. Ion Jianu”-Pitești sau la Cercul Militar
Pitești din P-ța. Muntenia, nr. 2, în funcție de
numărul de candidați, după cum urmează proba
scrisă în data de 15.12.2021 ora 10.00 și proba de
interviu în data de 21.12.2021 ora 10.00. Data
limită de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este 08.12.2021 ora 14.00. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.smupitesti.org la rubrica
posturi vacante și la secretariatul comisiei de
concurs la S.M.U.”Dr. Ion Jianu”-Pitești cu sediul
în mun. Pitești, str. Negru Vodă nr. 47, jud.
Argeș-tel. 0248.218.090, 0248.218.172, interior.414.
În conformitate cu prevederile OUG
nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație al S.C.
Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., în calitate de
întreprindere publică, lansează procesul de
selecție a directorului general al S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. Documentele pe baza
cărora se organizează procedura de selecție (scrisoare de așteptări, condiții minime ce trebuie
îndeplinite de candidați, documente necesare
pentru depunerea candidaturii, criterii de
evaluare, alte documente și informații relevante
pentru procedură) pot fi accesate pe site-ul: http:/
www.parcindustrialcampiaturzii.ro. Persoanele
interesate de a deveni director general al societății
trebuie să depună până la data de 30.12.2021, ora
15.00, un dosar de candidatură, la sediul societății
situat în Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor,
nr.2-4, camera 11.
Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale și
Avansate din cadrul Filialei Timișoara a Academiei Române, cu sediul în Timișoara, bv.Mihai
Viteazu nr.24, județ Timiș, în conformitate cu
dispozițiile Legii 319/2003, organizează în data de
27 decembrie 2021, ora 10.00, concurs pentru
ocuparea unui post vacant de cercetător științific,
1/1 normă, perioadă nedeterminată, în domeniul
Inginerie mecanică, specialitatea Mașini hidraulice cu dispozitive de control cu fluid magneto-reologic. Dosarele de concurs, întocmite conform
Legii 319/2003, privind statutul personalului de
cercetare-dezvoltare, se depun la Registratura
Filialei Timișoara a Academiei Romane din bv.
Mihai Viteazu nr.24, până la data de 21 decembrie
2021, ora 14.00. Condițiile necesare în vederea
participării la concurs și ocupării postului de
cercetător științific, etapele și bibliografia concursului sunt prezentate pe site-ul Academiei
Române Filiala Timișoara: https://www.academiatm.ro/noutati/administrativ-ro/administrativ/
și afișate la avizierul de la sediul instituției. Detalii
privind concursul se pot obține la telefon:
0256.491.816 sau 0739.947.775 sau la secretariatul
Filialei Timișoara a Academiei Române.
Spitalul Orășenesc „Dr.George Trifon Năsăud”
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director: director medical (1 post).
Calendarul concursului director medical:
-19.11.2021-03.12.2021 -perioada pentru depunerea

dosarelor de înscriere (luni-joi, între orele 8.0015.00, vineri, între orele 8.00-13.00, la serviciul
RUNOS); -06.12.2021, ora 12.00 -afișarea rezultatelor selecţiei dosarelor „admis”/„respins” la sediul
spitalului și pe site-ul: www.spitalnasaud.ro;
-06.12.2021, ora 12.00-07.12.2021, ora 12.00, depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor de înscriere;
-08.12.2021, ora 12.00, soluţionarea contestaţiilor și
afișarea rezultatelor selecţiei dosarelor; -17.12.2021,
ora 11.00 -susţinerea testului-grilă/lucrare scrisă de
verificare a cunoștinţelor din legislaţia specifică
postului (în Sala de Ședinţă a spitalului);
-20.12.2021, ora 10.00 -susţinerea orală a proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de
activitate al postului; -20.12.2021, ora 13.00 -interviul de selecţie; -20.12.2021, ora 16.00 -afișarea
rezultatelor concursului; -20.12.2021, ora 16.0021.12.2021, ora 16.00 -depunerea contestaţiilor
privind rezultatele concursului; -22.12.2021, ora
13.00 -afișarea rezultatelor concursului după soluţionarea contestaţiilor. 1.Criteriile specifice sunt
următoarele: 1.sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea
medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 3.au minimum 7 ani vechime în specialitatea
respectivă. Locul de desfășurare a concursului este
la sediul Spitalului Orășenesc „Dr.George Trifon”
Năsăud. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
unităţii sau la telefon nr.0263.360.684, int.233, cât și
pe site-ul: www.spitalnasaud.ro
Spitalul Orășenesc „Dr.George Trifon Năsăud”
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
specifice comitetului director: director financiar-contabil (1 post). Calendarul de concurs director
financiar-contabil: -19.11.2021-03.12.2021 -perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere
(luni-joi, între orele 8.00-15.00, vineri, între orele
8.00-13.00, la serviciul RUNOS); -06.12.2021, ora
13.00 -afișarea rezultatelor selecţiei dosarelor
„admis”/„respins” la sediul spitalului și pe site-ul:
www.spitalnasaud.ro; -06.12.2021, ora 13.0007.12.2021, ora 13.00 -depunerea contestaţiilor la
selecţia dosarelor de înscriere; -08.12.2021, ora
13.00 -soluţionarea contestaţiilor și afișarea rezultatelor selecţiei dosarelor; -15.12.2021, ora 11.00
-susţinerea testului-grilă/lucrare scrisă de verificare
a cunoștinţelor din legislaţia specifică postului (în
Sala de Ședinţă a spitalului); -16.12.2021, ora 10.00
-susţinerea orală a proiectului de specialitate pe o
temă din domeniul de activitate al postului;
-16.12.2021, ora 13.00 -interviul de selecţie;
-16.12.2021, ora 16.00 -afișarea rezultatelor concursului; -16.12.2021, ora 16.00-17.12.2021, ora 16.00
-depunerea contestaţiilor privind rezultatele
concursului; -20.12.2021, ora 12.00 -afișarea rezultatelor concursului după soluţionarea contestaţiilor.
1.Criteriile specifice sunt următoarele: 1.sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în profil
economic; 2.au cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor. Locul de desfășurare a concursului
este la sediul Spitalului Orășenesc „Dr.George
Trifon Năsăud”. Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul unităţii sau la telefon nr.0263.360.684,
int.233, cât și pe site-ul: www.spitalnasaud.ro

CITAŢII
Se citează Berei Dragoș la Judecătoria Craiova,
complet CMF 1, în calitate de pârât, în dosarul nr.
21844/215/2021, în proces cu Dospinoiu Monica
Daniela, în data de 08.12.2021, ora 10.00.
Se citează intimatul Putina Ionel la Judecătoria
Lipova, în proces cu Onaca Gheorghe, pentru
data de 02.12.2021, ora 9.00, obiect îndreptare
eroare materială.
Paratul Moldoveanu Alex, cu domiciliul in Sos.
O Principala, Nr. 88, Varasti, jud. Giurgiu este
citata la Judecatoria Giurgiu in dosar nr.
17175/236/2019, termen 26.11.2021, ora 09:00,
Camera Sala 4, Complet cn 38 cerere de valoare
redusa, in proces cu ENEL Energie Muntenia SA.
Numita Georgescu Silvia, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Coșoveni, județul Dolj, este
citată la Judecătoria Craiova pe data de
09.12.2021, ora 12.00, completul Civil 4 (fost C1),
sala 6, în calitate de pârâtă în dosarul civil
nr.6981/215/2021, având ca obiect revendicare
imobiliară, în contradictoriu cu reclamanta S.C.
Gates Industries S.A.
Numitul Velescu Constantin, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Coșoveni, județul Dolj,
este citat la Judecătoria Craiova pe data de
09.12.2021, ora 12.00, la completul Civil 4 (fost
C1), sala 6, în calitate de pârât în dosarul civil
nr.6981/215/2021, având ca obiect revendicare
imobiliară, în contradictoriu cu reclamanta S.C.
Gates Industries S.A.

DIVERSE
În conformitate cu prevederile Legii Apelor
nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, titularul S.C.Golmir S.R.L., S.C.Poliform
S.R.L. și Gyorfi Tibor, cu sediul în sat Dumbrăvița, strada Londra, nr. 16, judeţul Timiș,
tel.0724.927.320, intenţionez să solicit de la Administraţia Bazinală de Apă Banat avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: P.U.Z.-Zonă
producție nepoluantă, depozitare și servicii, Giarmata, C.F.nr.412719, 412720, 412721 și 412166,
județul Timiș. Această investiţie este nouă,
urmând a fi realizată din surse proprii de către
S.C.Golmir S.R.L., S.C.Poliform S.R.L. și Gyorfi
Tibor. Persoanele care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc
să transmită observaţii, sugestii și recomandări se
pot adresa solicitantului sau la adresa: B-dul 16
Decembrie 1989, nr.2, Timișoara, judeţul Timiș,
telefon: 0256.491.848, fax: 0256.491.798, e-mail:
dispecer@dab.rowater.ro, după data de
25.11.2021.
Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu: Comuna Florești
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
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proiectul Modernizare Drumuri de Interes Local
în Comuna Florești, Județul Mehedinți– Etapa a
II-a, propus a fi amplasat în județul Mehedinţi,
intravilanul și extravilanul comunei Florești, sate:
Gîrdoaia, Livezi, Moșneni, Copăcioasa, Zegujani,
Stroești, Florești. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Mehedinți, municipiul Drobeta
Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de
luni luni- joi între orele 9,00-14,00; vinerea între
orele 9,00-12,00 și la sediul primăriei. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Mehedinți.

P45-n.c.108447, P46-n.c.118718, P47-n.c.106262,
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Consultativ pentru
documentatia:”P.U.Z.-introducere teren in intravilan in vederea construirii de locuinte colective
S+P+3E, amenajare incinta, imprejmuire si utilitati“. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean.Ilfov la data de
19.11.2021. Obsevatiile se primesc in scris la
Directia de Urbanism din cadrul:Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara, nr. 3-5,
tel.0212125693, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Leavis Cont IPURL in calitate de lichidator
notific intrarea in faliment prin procedura generala a debitoarei SC Zamala Construct SRL cu
sediul in Ploiesti str Marin Mehedinteanu nr.1
Camera 22, jud Prahova CUI 26329911, J29/
1829/2029, dosar 8285/105/2013 Tribunal Prahova.
Termene: termen pentru predare gestiune
26.11.2021, termenul pentru inregistrare creante
nascute dupa deschiderea procedurii 27.12.2021,
verificare creante si afisare tabel suplimentar
27.01.2022, solutionare contestatii si definitivare
tabel 28.02.2022. Relatii la telefon 0723880617,
e-mail: voichita_onofrei @yahoo.com.

SC DHC CO SRL, din municipiul Craiova,
Calea Unirii nr.169, județul Dolj, România, cod
poștal 200330, vă invită să participați la procedura concurențială pentru atribuirea contractului
de lucrări în cadrul proiectului „construire centru
de vinificaţie Domeniile Dascalu”, proiect cofinanțat prin Programul Național de Sprijin în
sectorul vitivinicol 2019-2023. Obiectul contractului de lucrări: Realizarea lucrărilor de
construcții pentru obiectivul de investiții
„construire centru de vinificatie Domeniile
Dascalu”. Durata contractului: 12 luni; Valoarea
estimată a contractului: 6.119.690,57Lei fără TVA;
Criteriul atribuirii: prețul cel mai scăzut; Data și
ora-limită de depunere a ofertelor: Data:
02.12.2021, ora 16.00; Data și ora ședinței de
deschidere: Data: 02.12.2021, ora 17.00. Adresa și
modul de obținere a documentației de atribuire:
Documentația de atribuire se poate obține printr-o
solicitare scrisă la următoarea adresă de e-mail:
florin.opris@domeniiledascalu.ro; Ofertele se vor
depune la următoarea adresă: Municipiul
Craiova, strada Râului, nr.429, județul Dolj,
România. Modul de prezentare al ofertelor: Ofertantul trebuie să prezinte un (1) exemplar al
ofertei în original, în plic sigilat, pe care să fie
trecute adresa achizitorului. Pentru informații
suplimentare legate de contract vă invităm să ne
contactați la telefonul: 0725.005.500 și/sau la
adresa de e-mail: florin.opris@domeniiledascalu.
ro, persoană de contact este Florin Opriș.

Anunt Public. 2. Pavel Ana, Staicu Anisoara,
Ungureanu Vochin, Mitran Alexandru, Mitran
Marius, Mitran Constantin, avand domiciliul in
Jud. Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, Str. 1 Mai, nr.20
titulari ai planului/ programului:
P.U.Z.-introducere in intravilan in vederea construirii unui ansamblu de locuințe colective S+P+6E si
frunctiuni complementare, amenajare acces auto si
pietonal, amenajare spatii verzi, imprejmuire si
utilitati, Jud. Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, Str.
Miraslau, T53/7, P28, 29, anunţă 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
Agentiei pentru Protectia Mediului 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) in termen de 15 zile de
la data publicarii anuntului.
Stan Ionel, titular al PUZ-construire hale depozitare, comert-servicii, amenajare circulatii si
utilitati, in loc. Moara Vlasiei, Tarla 130, Parcela
530, NC 56351, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultata la sediul
Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul
Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sect.6,
de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. Observatii si
sugestii se primesc/in scris la sediul A.P.M. ILFOV
in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.
Subsemnatii Iozu Petre, Ungureanu Nicolae,
Toma Andrei, Raducanu Petra, cu domiciliul în
Jud. Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, str. Dispensarului, nr.6, proprietari ai terenului din Jud. Ilfov,
oras Popesti Leordeni, T53/3, P44-n.c.108446,

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al S.C.Proiect
Covasna S.A., cu sediul în mun. Sf.Gheorghe, str.
Vasile Goldiș, nr. 2, judeţul Covasna, înregistrată
la ORC Covasna sub nr.J14/130/1991, CUI:
547696, în conformitate cu Legea nr. 31/1990,
republicată în 2004, cu completările și modificările
ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentul
ASF nr.5/2018 și dispoziţiile Actului constitutiv,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor, în data de 20.12.2021, la ora 11.00, la
sediul social, cu următoarele ordine de zi: 1.Aprobarea deschiderii procedurii de lichidare a societății în una din modalitățile prevăzute de lege
(voluntară, forțată, insolvență). 2.Aprobarea înființării unei asociații a acționarilor societății,
având ca scop distribuirea drepturilor ca urmare a
declanșării procedurii de faliment; 3.Desemnarea
administratorului special în vederea reprezentării
intereselor acționarilor în cadrul procedurii de
insolvență, în cazul aprobării procedurii de insol-

vență. 4.Aprobarea datei de 05.01.2022 ca dată de
înregistrare în conformitate cu prevederile art.87
alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor, respectiv data de 04.01.2022 ca
ex-date, conform art.2 alin.(2) lit.l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. La ședinţă pot participa și
vota numai acţionarii înregistraţi la Depozitarul
Central S.A.București la sfârșitul zilei de
09.12.2021, stabilită ca dată de referinţă. Numărul
total de acţiuni la data convocării este: 590800,
fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul
adunării generale a acţionarilor. În termen de 15
zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acţionarii reprezentând, individual
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au
dreptul: -de a introduce puncte pe ordinea de zi,
cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală; -de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunării generale. Fiecare acţionar are dreptul să
adreseze întrebări în scris privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale, conform art.
198, alin.(1) din Regulamentul nr.5/2018, întrebări
care vor fi transmise în scris societăţii în termen de
cel mult 15 zile de la data publicării convocării
adunării generale a acţionarilor, în plic închis cu
menţiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONATILOR DIN DATA DE 20.12.2021”. Fiecare
acţionar va primi un răspuns la întrebările adresate în cadrul adunării. Pentru identificarea și
dovedirea calităţii de acţionar a persoanelor care
transmit propuneri sau care adresează întrebări,
acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copia conformă cu originalul a actului de
identitate a acţionarului persoană fizică/a reprezentantului legal a acţionarului persoană juridică
și certificat constatator eliberat de Registrul
Comerţului care atestă calitatea de reprezentant
legal), respectiv calitatea de acţionar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul Central
sau, după caz, de către participanţii definiţi la
art.168 alin.(1) lit.b) din Legea 297/2004, care
furnizează servicii de custodie). Documentele și
materialele vizând problemele înscrise pe ordinea
de zi se pot consulta la sediul societăţii, începând
cu data convocării, în zilele lucrătoare, între orele
9.00-13.00. Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la
adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi de
către alte persoane, pe baza unei împuterniciri
speciale sau generale, conform legii, sau pot vota
prin corespondenţă. Fiecarea acţionar înregistrat
la data de referinţă, are dreptul de a desemna
orice persoană fizică sau juridică în calitate de
reprezentant pentru a participa și a vota în
numele său în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor art.200, alin.(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Împuternicirile speciale,
precum și buletinele de vot prin corespondenţă se
pun la dispoziţia acţionarilor începând din
22.11.2021, în zilele lucrătoare, între orele 9.0013.00, și se vor depune cel târziu până în data de
16.12.2021, ora 11.00, la sediul societăţii. Împu-
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ternicirile speciale sau generale/formularele de vot
prin corespondenţă vor fi însoţite de o copie
conformă cu originalul a actului de identitate a
acţionarului persoană fizică/a reprezentantului
legal a acţionarului persoană juridică și certificat
constatator eliberat de Registrul Comerţului care
atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi
transmise la sediul societăţii în plic închis cu
menţiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 20.12.2021”. În cazul
neîndeplinirii condiţiilor de validare la prima
convocare, a doua convocare va fi pentru data de
21.12.2021, cu menţinerea ordinii de zi, a orei și a
locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

LICITAŢII
Vânzare prin licitație publică deschisă teren în
suprafață de 704 mp situat în sat Miroslava, NC
76205, domeniul privat, înscris in CF 76205
comuna Miroslava, jud. Iasi 1. Informaţii generale
privind autoritatea contractanta: denumire: UAT
Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa:
sat Miroslava str. Constantin Langa nr. 93,
comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iași, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii
generale privind obiectul vanzarii: teren în suprafață de 704 mp situat în sat Miroslava, NC 76205,
domeniul privat, înscris in CF 76205 comuna
Miroslava, jud. Iasi. Pretul de pornire este de
minim: 40 euro/mp. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o solicitare pe suport
hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea și adresa
compartimentului de la care se poate obţine un
exemplar al documentaţiei de atribuire: birou
achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei
Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea unui exemplar al documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50
lei și se poate achita odata cu solicitarea efectuată
în acest sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 02.12.2021, orele 16.00. Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire:
02.12.2021, orele 16.00. 6. Informaţii privind
ofertele: Data limită pentru depunerea ofertelor:
09.12.2021, orele 16.00; Adresa la care trebuie
depusă oferta: Primăria comunei Miroslava, sat
Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod
postal 707305; Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în două
plicuri sigilate unul exterior și unul interior. 7.
Data și locul unde se va desfășura ședinţa publică
de deschidere a ofertelor: 10.12.2021, orele 10.00
la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul Iași. 8.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax, și
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iași, Secţia
contencios administrativ, Str. Elena Doamna nr.
1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 18.11.2021.
Anunț. Municipiul Pașcani, cu sediul în str.
Ștefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iași, cod 705200,
telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod
de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data
de 21.12.2021, ora 11:00, licitaţie publică, având ca
obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a
terenurilor, proprietate publică a Municipiul
Pașcani, judeţul Iași, prezentate mai jos: 1. Terenurile disponibile identificate prin numărul cadastral
63975, situate în Piața Deal, str. Eugen Stamate,
nr. 6-8, jud. Iași, conform H.C.L. nr. 47/31.03.2021,
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având pozițiile: - nr. 36 în suprafață de 21 mp; - nr.
37 în suprafață de 22 mp; - nr. 40 în suprafață de
34 mp,. Documentația de atribuire privind organizarea și desfășurarea a procedurii de închiriere
poate fi achiziționată de la sediul Municipiului
Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iași,
Compartiment Patrimoniu și Contracte - Camera
31. Persoana de contact: insp. Coteț Chiperi
Gheorghe, e-mail: patrimoniu@primariapascani.ro
Perioada de achiziţionare a documentaţiei de
închiriere este 23 / 11 / 2021 – 03 / 12 /2021, ora
12:00. Preţul de achiziţionare a documentaţiei de
atribuire este în cuantum de 50 lei și poate fi
achitat prin virament în contul:
RO37TREZ4075006XXX000833, deschis la Trezoreria Pașcani sau în numerar la caseria Serviciului
de Taxe și Impozite Locale din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este
08.12.2021, ora 15.00. Ofertele se depun la sediul
Municipiul Pașcani, situat în str. Ștefan cel Mare,
nr.16, județul Iași – Registratură, în două plicuri
sigilate. Pe plicul exterior se va indica obiectul
licitației pentru care este depusă oferta și va trebui
să conțină documentele obligatorii necesare participării la licitație. Pe plicul interior, care conține
oferta prorpiu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul
social al acestuia. Data limită de depunere a ofertelor este 17.12.2021 ora 12:00 Fiecare participant
la licitație depune o singură ofertă ce va conține
documentele necesare și obligatorii participării la
licitație. Ședința de deschidere a ofertelor se va
desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data
de 21.12.2021, ora 11:00, la Camera 44 (sala de
seminarii). Instanţa competentă în soluţionarea
litigiilor apărute este Tribunalul Iași, Secţia
Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr.
25, judeţul Iași, telefon 0232/260600, adresă poștă
electronică tr-iași-civ2@just.ro. Data transmiterii
anunțului de licitație către mass media, în vederea
publicării, este 19.11.2021.
Debitorul SC Sangria Com SRL -in faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii
S.P.R.L., scoate la vanzare: 1. Terenuri arabile
situate in extravilanul comunei 1 Decembrie 1918,
satul 1 Decembrie 1918, judetul Ilfov, formate din:
-Teren in suprafata de 1.190mp, amplasat in
tarlaua 3, parcela 6/17/45; Pretul de pornire al
licitatiei este de 31.710 lei exclusiv TVA. Pretul
Caietului de sarcini este de 1.500 lei exclusiv TVA.
-Teren in suprafata de 1.260mp amplasat in
tarlaua 3/9, parcela 6/17/44. Pretul de pornire al
licitatiei este de 33.556 lei exclusiv TVA. Pretul
Caietului de sarcini este de 1.500 lei exclusiv TVA.
Participarea la licitatie este conditionata de
consemnarea in contul nr. RO77 PIRB 4211 7270
1400 1000, deschis la Piraeus Bank Romania,
Sucursala Panduri, pana la data si ora stabilita
pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei si de achizitionarea
pana la aceeasi data a Caietelor de sarcini pentru
terenuri. Pretul Caietelor de sarcini poate fi
achitat cu OP in contul nr. RO 43 INGB 5514
9999 0051 3726 deschis la Ing Bank –Sucursala
Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul
lichidatorului judiciar din București, Str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. Prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de 09.12.2021, ora
14.00 iar daca acestea nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de: 16.12.2021, 06.01.2022, 13.01.2022 si
20.01.2022, ora 14.00. Toate sedintele de licitatii se
vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et. 5, cam. 504, sector
1. Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

Anunţ de participare la licitația publică cu
ofertă în plic închis din data de 14.12.2021. 1.
Informaţii generale: Administrația Națională
”Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă
Olt, str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, judeţul
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128; telefon
0250/739.881; fax: 0250/738.255. 2. Obiectul si
durata închirierii: închiriere suprafață de teren
situat în albie minoră pentru o durată de 2 ani. 3.
Condiţiile de participare: sunt precizate la punctul
8 din caietul de sarcini. La licitație poate participa
orice persoană fizică sau juridică de drept privat,
română sau străină, care depune o singură ofertă,
cumpără caietul de sarcini și constituie garanția
de participare. 4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale,
constituită cu ordin de plată în contul RO86
TREZ 6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803
sau prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea
Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea. 5.
Descrierea succintă a bunului imobil ce urmează a
fi închiriat: terenuri situate în albiile minore ale
râurilor și pârâurilor de pe raza județelor Vâlcea și
Olt, pentru înlăturarea materialului aluvionar
care a contribuit la colmatarea albiei minore,
conform, H.G.183/10.03.2020, H.G. 78182020
poziția nr. 137^1, și O.U.G. 57/03.07.2019, art.332333. 6. Licitația va avea loc în data de 14.12.2021
pentru următoarea suprafață de teren situată în
albia minoră: 26.150 mp, teren albie minoră a
pârâului Sălătrucel, Loc. Călimănești, jud. Vâlcea
(C.F. nr.38802 – U.A.T. Călimănești); 9.872 mp,
teren albie minoră a pârâului Sâmnic, Loc.
Budești, jud. Vâlcea (C.F. nr.39178 – U.A.T.
Budești); 19.987 mp, teren albie minoră a râului
Olteț, Loc. Balș, jud. Olt (C.F. nr.53625 – U.A.T.
Balș); 7. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferata: oferta se depune într-un singur
exemplar original. 8. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 06.12.2021 ora 16.00. 9. Data,
locul și ora limitã de primire a ofertelor:
14.12.2021 până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data și locul deschiderii acestora: 14.12.2021 începand cu ora 1130 la
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 11.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: oferta se depune într-un singur exemplar
original. 12. Modul de obţinere a caietului de
sarcini: poate fi achiziționat în perioada
24.11.2021 - 09.12.2021, de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Serviciul Cadastru și
Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de
1.081,88 lei/exemplar, se achită la casieria instituției pe bază de factură și chitanță sau cu ordin de
plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664,
C.U.I. RO 23730128. Soluționarea litigiilor
apărute în legatură cu atribuirea, închirierea,
executarea, modificarea și încetarea contractului
de închiriere a bunurilor proprietate publică,
precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislației
privind contenciosul administrativ. Prezentul
anunţ apare afișat și pe site-ul https://www.apeolt.
ro/abaolt/anunturi/licitatii/.
Anunţ de participare la licitația publică cu
ofertă în plic închis din data de 15.12.2021. 1.
Informaţii generale: Administrația Națională
”Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă
Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128; telefon 0250/
739.881; fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata
închirierii: închiriere suprafață de teren situat în
albie minoră pentru o durată de 10 ani. 3. Condiţiile de participare: sunt precizate la punctul 8 din
caietul de sarcini. La licitație poate participa orice
persoană fizică sau juridică de drept privat,
română sau străină, care depune o singură ofertă,

cumpără caietul de sarcini și constituie garanția
de participare. 4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale,
constituită cu ordin de plată în contul RO86
TREZ 6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803
sau prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea
Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea.
5. Descrierea succintă a bunului imobil ce
urmează a fi închiriat: teren situat în albia minoră
a râului Olt de pe raza județului Vâlcea pentru
desfășurarea activității de acvacultură/piscicultură în ape dulci, în temeiului H.G.183/2020,
H.G.483/2021, poziția nr.137^11, și O.U.G.
57/03.07.2019, art.332-333. 6. Licitația va avea loc
în data de 15.12.2021 pentru următoarea suprafață: 23.292 mp, teren albie minoră a râului Olt,
loc. Drăgoești, jud. Vâlcea (C.F.nr.35552 – U.A.T.
Drăgoești). 7. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferata: oferta se depune într-un
singur exemplar original. 8. Dată limită privind
solicitarea clarificărilor: 07.12.2021, ora 16.00. 9.
Data, locul și ora limitã de primire a ofertelor:
15.12.2021 până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data și locul deschiderii acestora: 15.12.2021 începand cu ora 1130 la
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 11.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: oferta se depune într-un singur exemplar
original. 12. Modul de obţinere a caietului de
sarcini: poate fi achiziționat în perioada
24.11.2021- 09.12.2021, de la sediul Administraţiei
Bazinale de Apă Olt, Serviciul Cadastru și Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88
lei./exemplar, se achită la casieria instituției pe
bază de factură și chitanță sau cu ordin de plată în
contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I.
RO 23730128. Soluționarea litigiilor apărute în
legatură cu atribuirea, închirierea, executarea,
modificarea și încetarea contractului de închiriere
a bunurilor proprietate publică, precum și a celor
privind acordarea de despăgubiri se realizează
potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ. Prezentul anunţ apare afișat
și pe site-ul https://www.apeolt.ro/abaolt/anunturi/
licitatii/.
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:
Comuna Mischii, comuna Mischii, Str.Eroilor nr.5,
județul Dolj, telefon/fax: 0251/450.194, e-mail:
primariamischii@judetuldolj.ro, www.primariamischii.judetuldolj.ro, cod fiscal 4554157. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren
intravilan categoria în suprafață de 506mp plus
construcția aferentă -construcție producție cu
suprafață construită la sol de 70mp, aparținând
domeniului privat al Comunei Mischii, situate în
comuna Mischii, sat Motoci, Str.Agromecului
numărul 51, județul Dolj, identificat C.F. 6467,
număr cadastral 6467, conform H.C.L. nr.
114/02.11.2021 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 sau se poate consulta pe site-ul: www.
primariamischii.judetuldolj.ro, secțiunea -anunțuri. 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 Compartimentul Achiziții publice din cadrul Primăriei
Comunei Mischii, Str.Eroilor nr.5, județul Dolj.

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, ce se achită numerar la
Casieria instituției, sau se poate descărca de pe
site-ul instituției: gratuit, www.primariamischii.
judetuldolj.ro. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 06/12/2021, ora 16.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 14/12/2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Mischii, Str.Eroilor nr. 5, județul Dolj, Registratură. 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:
15/12/2021, ora 10.00, Primăria Comunei Mischii,
Str.Eroilor nr.5, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa,
numarul de telefon și /sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
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
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 19/11/2021.
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:
Comuna Berislăvești, cu sediul în comuna Berislăvești, sat Stoenești, Str.Principală nr.30, judeţul
Vâlcea, telefon: 0250/753.077, e-mail: primariaberislavesti@yahoo.com, cod fiscal 2541649. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
-imobil teren în suprafaţă de 509mp, din satul
Rădăcinești, punctul Magazin Rădăcinești, situat
în intravilanul localității, CF 36000 Berislăvești,
conform Hotărârii nr.46/29 iunie 2021 a Consiliului Local al Comunei Berislăvești și conform
temeiului legal O.U.G.nr.57/03.07.2019, privind
Codul Administrativ, imobilele aparținând
domeniului privat al Comunei Berislăvești. 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, de la sediul
Primăriei Comunei Berislăvești. 3.2.Denumirea
și datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul
Primăriei Comunei Berislăvești, comuna Berislăvești, sat Stoenești, Str.Principală nr.30, judeţul
Vâlcea. 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, ce se achită la
Casieria instituției, sau în contul RO86 TREZ
6715 006X XX00 8609, deschis la Trezoreria
Rm.Vâlcea. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 13/12/2021, ora 15.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 21/12/2021, ora 15.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Berislăvești, comuna Berislăvești, sat Stoenești,
Str.Principală nr. 30, județul Vâlcea. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă oferta: un
exemplar original. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22/12/2021, ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Berislăvești, localitatea Berislăvești, sat
Stoenești, Str.Principală nr.30, județul Vâlcea.
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în

soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vâlcea, localitatea
Rm.Vâlcea, Scuarul Revoluției nr.1, județul
Vâlcea, telefon: 0250/739.120, fax: 0250/732.207,
e-mail: tr.valcea.civil2@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19/11/2021.
Oferta de vânzare active prin licitaţie deschisă
cu strigare. S.C. Prahova Industrial Parc S.A., cu
sediul in Vălenii de Munte, str. Berevoiești, nr.
77-79, Numar de imatriculare la Oficiul Registrului Comertulului J 29/1084/2001, Cod de
Inregistrare Fiscala RO 14334078, jud. Prahova,
Cod CAEN (REV.2) 9411, activitati ale organizatiilor economice si patronale, scoate la vânzare,
prin licitaţie deschisă cu strigare, cu plata integrală sau in rate, urmatoarele mijloace fixe
proprietate S Prahova Industrial Parc SA. Lista
mijloace fixe scoase la vanzare: - Masina de
frezat tip FUS 22; - Masina de frezat tip FUS 36;
- Polizor stationar tip PD 300; - Polizor stationar
tip PN 300; - Strung tip SN 400x750; - Strung tip
SNA 630x1000; - Strung tip SNA 800x1500; Strung imp. Austria tip VSDT; - Strung SPA 800.
Vanzarea se desfășoară prin licitatie deschisa cu
strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret
obtinut pe piata, cu pasi numai in urcare, începând de la preţul de pornire de 25.766 lei fără
TVA. Pentru participarea la licitaţie este obligatorie; 1. cumpărarea caietului de sarcini in
valoare de 50 Lei, plata taxei de participare de
500 Lei si achitarea garanţiei de participare de
773 lei; 2. imputernicirea acordata persoanei care
reprezinta ofertantul, daca este cazul; 3. situatia
financiara a ultimului exercitiu financiar; 4.
documentele care certifica indentitatea si calitatea ofertantului conform, art.35 alin,(1) lit. d)
din HG nr. 577/2002. Plata caietului de sarcini,
al taxei de participare si al garanţiei de participare se face cu numerar, la casieria societăţii sau
cu ordin de plată în contul RO39RNCB
0211011850750001, deschis la BCR Vălenii de
Munte. Caietul de sarcini poate fi procurat în
zilele de lucru de luni pana joi între orele 7:00 –
15:00 și vineri între orele 7:00 – 12:00, de la sediul
S.C. Prahova Industrial Parc S.A. Valenii de
Munte. Documentele de participare la licitaţie se
depun până în data de 03.12.2021, ora 12.00.
Licitaţia cu strigare va avea loc in data de
07.12.2021, ora 10:00, la sediul vânzătorului S.C.
Prahova Industrial Parc S.A. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0244/280.924.

PIERDERI
Pierdut acte înființare (Certificat de înregistrare
seria B nr. 4206165/13.08.2021, Rezoluție înființare nr. 109367/12.08.2021, Certificate constatatoare de la înființare din data de 13.08.2021) S.C.
Alcama Comerţ &Imobiliare S.R.L., cu sediul
social în București, Sectorul 1, Bulevardul Ion
Mihalache, nr. 58, cam.2, bloc 35A, scara A, etaj 6,
ap.29, J40/13940/2021, CUI: 44735004.
Declar pierdută și nulă Carte de intervenții
pentru casa de marcat model Partner 600 cu seria
PN6000001060, pentru punctul de lucru din
Ciorogârla, Șos.București, nr.60, pentru firma
Maddy Rom SRL, CUI: 15343520, J23/546/2003,
cu sediul în localitatea Ciorogârla, str.Școlii, nr.13,
bl.3, sc.2, et.1, ap.3, Ilfov.
PIERDUT COC (CERTIFICAT OF
CONFORMITY) PENTRU MAȘINA
FERRARI F8 TRIBUTO, SERIE DE
ȘASIU ZFF92LMB000267871, CULOARE
EXTERIOARĂ ROSSO CORSA.

