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OFERTE SERVICIU
SC STAR P&G SRL angajează: 

muncitori necalificați pe perioadă nede-
terminată, cu studii medii gimnaziale și 
fără vechime. Relații la tel. 0239.613.594.

MBY Topconta București, sector 6, anga-
jează cu contract de muncă pe durată nedeter-
minată, operator introducere date. Salariul 
negociabil. Informații la: 0722.373.608.

SC Divertas M SRL, cu sediul în Comuna 
Vadu Sărat, Județul Prahova, angajează mani-
pulanți și lucrători prelucrare pește. Cv-urile se 
pot depune la adresa de email: gdreruit-
ment2021@gmail.com. Interviurile vor avea loc 
în data de 23.05.2022, între orele 10.00 și 14.00.

SC Andoser Europa SRL, cu sediul în 
Județul Giurgiu, Comuna Ulmi, Sat Ulmi, 
angajează muncitori necalificați în agricultură. 
Cv-urile se pot depune la adresa de email: gdre-
cruitment2021@gmail.com. Interviurile vor 
avea loc în data de 23.05.2022, între orele 10.00 
și 14.00.

ABC Urban SRL, anunta vacantarea urma-
torului post: 1 post de lucrator/sortator deseuri 
reciclabile.CV-urile se pot depune la adresa de 
mail: chr.esat@gmail.com, pana la data de 
25.05.2022.

Construct Machines SRL, anunta vacan-
tarea urmatoarelor posturi: 1 post de electrician 
auto,1 post de vopsitor auto si 1 post mecanic 
masini agricole .CV-urile se pot depune la 
adresa de mail: chr.esat@gmail.com, pana la 
data de 25.05.2022.

Facdo Impex S.R.L., anunta vacantarea 
urmatoarelor posturi: 8 posturi de dulgher,1 
post de instalator instalatii tehnico-sanitare si 
de gaze, 3 posturi de zidar rosar-tencuitor, 2 
posturi de faiantar, 3 posturi de montator pereti 
si plafoane din ghips-carton, 1 post de zugrav si 
4 posturi de ajutor bucatar. CV-urile se pot 
depune la adresa de mail: chr.esat@gmail.com, 
pana la data de 24.05.2022.

Patiseria Erina SRL din Sebiș angajează 4 
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod 
COR 941201, condiții minime: studii gimna-
ziale (8 clase), cunoștințe limba engleză. 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: expertof-
fice8@gmail.com. Vor fi luate în considerare 
CV-urile primite până la data de 24.05.2022. 
Selecția candidaților va avea loc în data de 
25.05.2022 și constă în concurs de CV-uri. 
Informații la telefon: 0752.645.678.

SC Con Ted Company SRL, având 
CUI:25407817, cu sediul în Sat Lunca Cetățuii, 
Județul Iași, angajează PAVATOR (montat 
pavele), cod COR 711902- 3 posturi. Cerințe: 
studii medii, experiență în domeniu minim doi 
ani. Selecția are loc în data de 24.05.2022, ora 
10.00, la sediul societății.

Societatea World Trader&Pak S.R.L., cu 
sediul social în loc.București, Str.Banul Nicolae 
nr.126, sector 2, înregistrată cu J40/11605/2019, 
C.U.I.: 41590120, angajează: ascuțitor scule, 
instrumente medicale și obiecte de uz casnic 
cod COR-722404 -1 post; operator calculator 
electronic și rețele cod COR-351101 -1 post. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: igen92241@
gmail.com

Societatea SC Kaif Dom S.R.L., cu sediul 
social în localitatea Năvodari, strada Nuferilor 
nr.2, bloc C3, ap.7, jud. Constanța, înregistrată 
cu J13/1098/2021, C.U.I.: 45369971, angajează: 
muncitor necalificat în pescuit și vânătoare cod 
COR-921601 -7 posturi; muncitor piscicol cod 
COR-921602 -7 posturi; lucrător la prelucrarea 
peștelui cod COR-751106 -10 posturi. Pentru 
CV, la adresa de e-mail: igen9924@gmail.com

SC XIC Instalatii SRL, din municipiul Dej, 
jud.Cluj, angajează 4 instalatori instalații tehni-
co-sanitare și de gaze, cu cod COR-712609. Se 
solicită cunoștințe de limba engleză. Se oferă 
salariu brut 3.000Lei. Relații la telefon: 
0746.674.022. CV-urile se pot trimite la adresa 
de e-mail: florintopan@yahoo.com până la data 
de 27.05.2022.

Unitatea Militară 01802 Moara Vlăsiei din 
Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în 
strada Drumul Armatei nr.15, sat Căciulaţi, 
comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, organi-
zează concurs pentru ocuparea postului vacant 
de personal civil contractual de execuţie de șef 
birou gradul II, Birou salarizare decontări și 

fiscalitate, Secţie financiar-contabilă, studii 
universitare cu diplomă de licenţă din ramura 
„știinţelor economice”, cel puţin 5 (cinci) ani 
vechime în muncă și în specialitatea studiilor. 
Concursul/examenul se va desfășura în peri-
oada 24.05-28.06.2022, la sediul Unitatea Mili-
tară 01802 Moara Vlăsiei, situat în strada 
Drumul Armatei, nr.15, sat Căciulaţi, comuna 
Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov. Probele de concurs 
/examen vor fi următoarele: -16.06.2022, înce-
pând cu ora 10.00 -proba scrisă; -22.06.2022, 
începând cu ora 10.00 -interviul. Data-limită de 
depunere a dosarelor de concurs pentru postul 
mai sus menţionat este 07.06.2022, până la ora 
15.00. Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului/examenului se vor face la sediul 
Unităţii Militare 01802 Moara Vlăsiei, unde vor 
fi afișate și detaliile organizatorice necesare. 
Pentru informaţii suplimentare, doritorii se pot 
adresa la secretariatul comisiei de concurs, Pcc 
Onofrei Romica, telefon 021.315.98.95/96, inte-
rior 340 sau 322, de luni până vineri, între orele 
08.00-15.00.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Covasna organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de execuţie temporar vacante din 
subunităţile de mai jos: a)La Centrul rezidenţial 
pentru copii cu dizabilităţi Baraolt: -1 asistent 
medical, nivel studii medii /postliceale, fără 
condiţii de vechime în specialitatea studiilor; b)
La Casa familială nr.1 Sfântu Gheorghe: -1 
educator, nivel studii superioare, fără condiţii 
de vechime în specialitatea studiilor; c)La 
Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabi-
lități Întorsura Buzăului: -1 asistent social 
practicant, nivel studii superioare, condiţii de 
vechime în specialitatea studiilor minimum 6 
luni. Concursul va avea loc în data de 
07.06.2022, ora 9.00 -proba scrisă, iar în data de 
10.06.2022, ora 9.00 -proba interviu, la sediul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Covasna (Sfântu Gheorghe, 
Str.Presei nr.8/A). Dosarul de concurs se depune 
la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Covasna, în peri-
oada 23.05.2022-27.05.2022, de luni până joi, 
între orele 8.00-15.00, iar vineri, între orele 8.00-
13.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul direcţiei și la nr.de telefon: 0267/317.464. 
Condiţiile de participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul instituţiei și pe site-ul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Covasna: www.protectiaso-
cialacv.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de 
la secretarul comisiei de concurs: Mester 
Alexandru, nr.de telefon: 0267/317.464.

Unitatea Militară 02512 Z, cu sediul în str.
Aviatorilor nr.10 din loc.Ghercești, jud.Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante de personal civil contrac-
tual pe durată nedeterminată, astfel: -cercetător 
științific, studii superioare în domeniul aerona-
utic/calculatoare/ automatizări /electronică /
electrotehnică/mecanică; să aibă activitate de 
cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţă-
mântul superior de cel puţin 2 ani sau de cel 
puţin 4 ani în alte activități- 1 post; -cercetător 
științific III, studii superioare în domeniul aero-
nautic/calculatoare/ automatizări/electronică/ 
electrotehnică /mecanică; să aibă activitate de 
cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţă-
mântul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în 
cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; 
pentru candidaţii care provin din afara învăţă-
mântului superior sau a cercetării știinţifice, o 
vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii 
care deţin titlul de doctor, 1 post. Concursul 
pentru postul de cercetător științific constă în 
probă scrisă, orală și practică, astfel: -28.06.2022, 
ora 09.00 -proba scrisă; -04.07.2022, ora 09.00 
-proba orală și practică. Data-limită de depunere 
a dosarelor: 21.06.2022, ora 15.00. Concursul 
pentru postul de cercetător științific III constă în 
probă scrisă, astfel: -28.06.2022, ora 12.00 -proba 
scrisă. Data-limită de depunere a dosarelor: 
21.06.2022, ora 15.00. Depunerea dosarelor și 
organizarea concursului se vor face la sediul 
Unității Militare 02512 Z, cu sediul în str.Aviato-
rilor nr.10 din loc.Ghercești, jud.Dolj. Detaliile 
organizatorice necesare vor fi afișate la sediul 
instituției și la secțiunea anunțuri pe pagina de 
internet: www.acttm.ro. Date de contact ale 
secretariatului, la telefonul: 0251/435.292, int.110.

Unitatea Militară 01895 Chitila, cu sediul în 
str. Șos. de Centură Chitila -Rudeni, localitatea 
Chitila, jud. Ilfov, organizează concursul 
pentru ocuparea următoarelor posturi astfel: 1. 
Post vacant de conducere de personal civil 
contractual, șef birou contabilitate în cadrul 
microstructurii financiar -contabile, studii 
superioare în domeniile contabilitate, economie 

sau finanţe, vechime în muncă 5 ani, vechime 
în specialitatea studiilor 5 ani, astfel: 
-17.06.2022, ora 10.00 -proba scrisă; -23.06.2022, 
ora 10.00 –interviul. Data limită de depunere a 
dosarelor –07.06.2022, ora 15.30. 2. Post vacant 
de execuție de personal civil contractual, 
muncitor calificat IV (bucătar), popotă, studii 
medii, curs de calificare, vechime în muncă 3 
ani, astfel: -17.06.2022, ora 10.00 -proba scrisă; 
-23.06.2022, ora 10.00 –interviul. -data limită de 
depunere a dosarelor –07.06.2022, ora 15.30. 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M 
01895 Chitila, cu sediul în str. Șos. de Centură 
Chitila -Rudeni, localitatea Chitila, jud. Ilfov, 
unde vor fi afișate și detaliile oragnizatorice 
necesare. Informații suplimentare pot fi obți-
nute de la secretarul comisiei de concurs la 
telefon 021.436.36.99, int. 218/135.

Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – 
Arseni”, cu sediul în București, Șoseaua 
Berceni nr. 12, Sector 4, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor posturi contractuale vacante  în 
cadrul structurilor organizatorice din  unitate, 
după cum urmează:  Sectia Clinica Chirurgie 
Generala: •2 Posturi asistent medical generalist 
principal (PL); - diploma de scoala postliceala; 
- certificat de grad principal; - diploma de baca-
lareat; - 5 ani vechime ca asistent medical. 
Sectia Clinica Cardiologie: • 1 Post de asistent 
medical generalist debutant (PL); - diploma de 
scoala postliceala; - diploma de bacalareat; - 
fara vechime in specialitate. Sectia Clinica 
Cardiologie –USTACC: • 0.5 post de registrator 
medical; - diploma de bacalaureat; - curs/
competente operare pc; - 6 luni vechime in 
activitate. Sectia clinica neurochirurgie II: • 1  
post de asistent medical generalist (PL); - 
diploma de scoala postliceala; - diploma de 
bacalareat; - 6 luni vechime in specialitate: • 2 
posturi de asistent medical generalist debutant 
(PL); - diploma de scoala postliceala; - diploma 
de bacalareat; - fara vechime in specialitate. • 2  
posturi infirmieră: - școală generală; - 6 luni 
vechime în activitate; - curs de infirmieră; - 
disponibilitate de lucru în ture. • 1 post infir-
mieră debutant: - școală generală; - cu sau fara 
vechime în activitate; - disponibilitate de lucru 
în ture. Sectia Clinica Neurochirurgie III. • 1 
post de infirmieră: - școală generală; - 6 luni 
vechime în activitate; - curs de infirmieră; - 
disponibilitate de lucru în ture. Sectia Neuro-
chirurgie V. • 1 post de psiholog practicant: 
- diploma de licenta; - diploma de bacalaureat; 
- un an vechime ca psiholog stagiar. Sterilizare. 
• 2 posturi de infirmieră debutant: - școală 
generală; - fara vechime în activitate; - disponi-
bilitate de lucru în ture. Sectia Anestezie, 
Terapie Intensiva. • 2 posturi de registrator 
medical debutant: - diploma de bacalaureat; - 
curs/competente operare pc; - fara vechime in 
activitate. • 1 post brancardier: - școală gene-
rală; - disponibilitate de lucru în ture; - cu sau 
fără vechime în activitate. Sectia Clinica Orto-
pedie si Traumatologie. • 0.5 post asistent 
medical generalist principal (S): - diploma de 
licenta in specialitate; - certificat de grad prin-
cipal; - diploma de bacalareat; - 5 ani vechime 
ca asistent medical. • 2 posturi infirmieră: - 
școală generală; - 6 luni vechime în activitate; - 
curs de infirmieră; - disponibilitate de lucru în 
ture. Serviciul Administrativ. • 1 Post sofer 
autosanitara II: - diplomă de bacalaureat; - 
permis de conducere pentru sofer profesionist 
valabil pentru autovechicule din categoriile B si 
C; - 3 ani vechime ca sofer (conducator auto) 
profesionist. • 1 Post curier: - diplomă de scoala 
generala; - cu sau fara  vechime în activitate. • 
1 post muncitor calificat IV-liftier: - diplomă de 
scoala generala; - curs liftier; - fara vechime în 
meserie; - disponibilitate de lucru în ture. • 1 
post muncitor calificat II-liftier; - diplomă de 
scoala generala; - curs liftier; - 6 ani si 6 luni 
vechime în meserie. • 1 post muncitor calificat 
I-liftier; - diplomă de scoala generala; - curs 
liftier; - 9 ani vechime în meserie. • 1 post 
garderobier: - diplomă de bacalaureat sau 
diploma de scoala generala; - cu sau fara 
vechime în specialitate. Concursul se va desfă-
șura la sediul instituţiei, astfel: 1. Selecția de 
dosare –  07.06.2022. 2. Proba scrisă – 
15.06.2022, ora 09.00., în amfiteatrul Centrului 
de Excelenţă În Neurochirurgie și Amfiteatrul 
U.P.U. 3. Proba practică – 20.06.2022, ora 09.00., 
în cadrul structurilor organizatorice. 4. Inter-
viul – 23.06.2022, în amfiteatrul centrului de 
excelenţă în neurochirurgie. Persoanele intere-
sate pot depune dosarul de înscriere în perioada 
23.05.2022 – 06.06.2022 (inclusiv), ora 14.00, la 
sediul spitalului - Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 021 334 30 
25, interior 1122 și 1123 Serviciul R.U.N.O.S. și 
pe site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro.

În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănă-
tăţii, cu modificările și completările ulterioare și 
ale O.M.S.nr.284/2007, privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare și desfășu-
rare a concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice comitetului 
director din spitalele publice, modificat de art.1 
din O.M.S.nr.954/2017. Sanatoriul de Nevroze, 
cu sediul în Predeal, str.Valea Râșnoavei nr.8, 
județul Brașov, organizează concurs/examen 
pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului 
director al unităţii, după cum urmează: - 1 post 
de director medical, vacant pe perioadă deter-
minată de 3 ani. La concurs/examen se pot 
înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, 
criteriile generale și specifice. Criteriile generale 
sunt următoarele: a)au domiciliul stabil în 
România; b)nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care i-ar face incompatibili 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; c)au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; d)nu au vârsta de 
pensionare, conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele: 
pentru directorul medical: 1.sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu 
medicină, specializarea medicină; 2.sunt 
confirmaţi cel putin medic specialist; 3.au 
minumum 5 ani vechime în specialitatea 
respectivă. Concursul/examenul pentru 
ocuparea funcţiei specifice comitetului director 
al unităţii se va organiza în data de 16.06.2022, 
ora 10.00 -proba scrisă, respectiv data de 
16.06.2022, ora 14.00 -susţinere orală a proiec-
tului de specialitate, data 16.06.2022, ora 15.00 
-interviul de selecţie, la sediul unităţii. Data-li-
mită până la care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este 07.06.2022. Bibliografia 
pentru concurs/examen și temele-cadru pentru 
proiectul de specialitate se afișează la sediul 
Sanatoriului de Nevroze Predeal și se publică 
pe site-ul institutiei www.nevroze-predeal.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 
0772.256.558 -Compartimentul Resurse 
Umane, persoana de contact: Cristina Ciobanu.

Sanatoriul de Nevroze, cu sediul în oraș 
Predeal, str.Valea Râșnoavei nr.8, judeţul 
Brașov, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante, de: asistent 
medical principal șef și registrator medical, 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura la sediul instituției astfel: -Proba 
scrisă în data de 16.06.2022, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 16.06.2022, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: Pentru 
postul de asistent medical principal șef: -absol-
vent al instituției de învățământ de specialitate 
școală postliceală sanitară, colegiul universitar 
medical, facultate de asistente medicale; -expe-
riență pe post de asistent medical de cel puțin 5 
ani; -examen pentru obtinerea gradului prin-
cipal. Pentru postul de registrator medical: 
-diplomă de studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii; -minim 5 ani vechime 
în muncă; -cunoștințe temeinice de lucru pe 
calculator. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a la 
sediul Sanatoriului de Nevroze Predeal. Relaţii 
suplimentare la sediul Sanatoriului de Nevroze 
Predeal, persoană de contact: Cristina Ciobanu, 
telefon 0772.256.558.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Vaslui, cu sediul în județul 
Vaslui, Șoseua Națională Vaslui-Iași nr.1, orga-
nizează concurs de recrutare în data de 
17.06.2022 -proba scrisă, ora 10.00 și în data de 
23.06.2022 -interviul, ora 10.00, în vederea 
ocupării posturilor contractuale vacante pe 
perioadă nedeterminată, conform HG 286/2011, 
după cum urmează: Denumirea serviciului/ 
compartimentului/ centrului; Numărul de 
posturi și condițiile specifice: Complexul de 
Servicii Comunitare pentru Adulți Huși 
-Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoana Adultă cu Dizabilități 1 post de asis-
tent social, grad principal; Studii universitare 
absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
-asistență socială; Aviz de exercitare a profesiei 
cu treapta de competență -Principal; Vechime 
în specialitatea studiilor -minim 5 ani. Centrul 

de Abilitare și Reabilitare  pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități Ghermănești 1 post de 
asistent social, gradul debutant: Studii universi-
tare absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
-asistență socială; Aviz/adeverință de exercitare 
a profesiei cu treapta de competență -Debutant; 
Vechime în specialitatea studiilor -nu este 
necesară; 1 post de terapeut ocupațional, gradul 
debutant: Studii universitare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul -psihologie, 
științe juridice, științe administrative; Vechime 
în specialitatea studiilor -nu este necesară. 
Locul de desfășurare al concursului -sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, din strada Șoseaua 
Națională Vaslui-Iași nr.1. 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 Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vaslui 
(24.05.2022-07.06.2022). Dosarul de înscriere 
trebuie să conțină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art.6 din H.G.R. nr. 286/2011, 
actualizată. Condițiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează pe site-ul și la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 
-Compartiment Gestionarea Resurselor Umane 
și la nr. de telefon 0235/315.138, int.1110 sau 
1111, consilier Onofrei Monica.

Primăria Comunei Catalina, cu sediul în 
comuna, sat Catalina, nr.413, judeţul Covasna, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, pe perioadă nedetermi-
nată, de:  muncitor ca l i f icat ,  conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în data de 
16.06.2022, ora 10.00; -Proba practică în data de 
16.06.2022, ora 14.00; -Proba interviu în data de 
20.06.2022, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: profesionale; 
-vechime: 10 ani în muncă; -cunoaște limba 
română scris și vorbit. 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 Primăriei Comunei Catalina. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăria Comunei Catalina, 
persoană de contact: Banffy Zita, telefon 
0267/346.161, fax 0267/346.171. 

Unitatea Militară 01016 Târgu Mureș, din 
Ministerul Apărării Naţionale, organizează 
concurs pentru ocuparea unor posturi contrac-
tuale vacante de personal civil de Referent de 
specialitate debutant, 1 post (în Biroul achiziții și 
derulare contracte), și Funcționar debutant, 1 
post (în cadrul Căminului militar de garnizoană 
Târgu Mureș), astfel: -07.06.2022, până la ora 
16.00 -data-limită de depunere a dosarelor; 
-16.06.2022, ora 10.00, proba scrisă; -22.06.2022, 
ora 10.00, proba practică; -27.06.2022, ora 10.00, 
proba interviu. Condiții specifice referitoare la 
studii și vechime: Referent de specialitate debu-
tant: -Nivelul minim al studiilor: Studii superi-
oare de licență absolvite cu diplomă de licență, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul: Matematică și științe ale naturii, 
Științe inginerești, Științe sociale; -Vechime în 
muncă sau în specialitatea studiilor -nu este 
cazul; Funcționar debutant: -Nivelul minim al 
studiilor: Absolvent de liceu cu bacalaureat; 
-Vechime în calificarea profesională -nu este 
cazul. Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul UM 01016 Târgu 
Mureș, bulevardul Cetăţii nr.43, Târgu Mureș, 
judeţ Mureș, unde vor fi afișate și detaliile organi-
zatorice necesare. Date de contact ale secretaria-
tului, la telefon: 0265/250.272, interior 410.

Unitatea Militară 02576 București, din 
Ministerul Apărării Naționale, organizează 
concursul pentru ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual Referent de speciali-
tate debutant, cu studii superioare la Micro-
structura: Securitate și sănătate în muncă, 
protecţia mediului, supraveghere tehnică și 
metrologie legală, nu se solicită vechime în 
muncă sau în specialitatea studiilor, astfel: 
-16.06.2022, ora 10.00 -proba scrisă; -22.06.2022, 
ora 10.00 -interviul; -data-limită de depunere a 
dosarelor este 07.06.2022, ora 16.00. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se vor face 
la sediul Unităţii Militare 02576 București, Str.
Năsăud, nr.89, sector 5, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. Datele de 
contact ale secretariatului, la telefon: 
021.420.71.22.
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Anunț de participare pentru angajare Expert 
Contabil. Subscrisa, Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul  in Mun. Drobeta Turnu 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, 
CUI 31215824, inregistrata in RFO II sub nr. 
0649, prin asociat coordonator Popescu Emil in 
calitate de administrator judiciar al debitoarei 
SC Green Valley SRL – în faliment, in 
bancruptcy, en faillite cu sediul in Mun. Dr. Tr. 
Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, camera 5, 
sc. 1, et. Subsol, ap. 3, judet Mehedinti, inregis-
trata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 
J25/24/2017, CUI 18798259, conform Sentintei 
nr. 20/02.03.2022, pronuntata de catre Tribu-
nalul Mehedinti in cadrul dosarului nr. 
2844/101/2020*, în temeiul dispozițiilor art. 61 
din Legea nr. 85/2014, angajeaza contabil auto-
rizat pentru efectuarea operațiunilor de 
evidență contabilă/depunere declaratii fiscale 
ale debitoarei SC Green Valley SRL. Lichida-
torul judiciar precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea operatiunilor de evidenta 
contabila/depunere declaratii fiscale trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat pentru efectuarea 
procedurilor de evidenta contabila/depunere 
declaratii fiscale (inclusiv cheltuieli cu depla-
sarea, taxe, impozite și contribuții). Ofertele pot 
fi transmise prin email o¡ce@consultant-insol-
venta.ro până la data de 24.05.2022 orele 12:00. 
Lichidator  judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, asociat coord. ec. Popescu Emil.

PRESTĂRI SERVICII
Executăm acoperișuri din tablă, țiglă cera-

mică, dulgherie, terase, foișor, cabane din lemn, 
hidroizolație, gard din tablă, vopsim tablă, 
văruim, polistiren, orice mică reparație. 
0746.972.003- Cristian Bogdan.

VÂNZĂRI TERENURI
Teren intravilan Tg. Mureș, Zona Viile 

Dealul Mic, 1.000 mp, deschidere 26m, 39 
Euro/m. Tel. 0033.565.366.167.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Algoritm Construcții S3 SRL închiriază 

12.000mp din obiectivul Hala Laminor, situat 
pe bld.Basarabiei nr. 256. Operatorii interesați 
pot solicita documentația de atribuire pe 
e-mail-ul: o¡ce@acs3.ro. Mai multe informații 
pe: acs3.ro la secțiunea anunțuri. Ofertele se pot 
depune până la 02.06.2022, ora 12.00.

CITAŢII
Judecătoria Ineu. Dosar  nr. 284/246/2022. 

Numitul Gabor Samuel cu ultimul domiciliu în 
Ineu, str. M. Kogălniceanu nr.22 este citat la 
această instanţă, camera 1-parter, Complet  C5 
-2022 în data de 23 iunie 2022 ora 9 în proces cu 
Hirina Maria pentru declarare moarte prezu-
mată. În caz de neprezentare se judecă în lipsă.

Se citeaza parata  Condrea Aliona, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Mamaia, nr.286, 
Bl.G1, AP.3, Constanta, in proces cu recla-
manta Engie Romania SA, in dosarul 
nr.19420/212/2021, avand ca obiect cerere de 
valoare redusa, la Judecatoria Constanta, Sala 
4, Sectia Civila, ora 14:00, pentru termenul din 
data de 09.06.2022.

Numiții Marginean Maria, Muresan Caro-
lina, Crisan Carolina, Vivari Elena, Crisan 
Liviu, Florean Maria, Crisan Bazil, Gherman 
Eugenia, Nemes Maria, Hudrea Florin sunt 
citați în data de 06.09.2022, la Judecătoria 
Turda, în cal itate de pârâți în dosar 
nr.7818/328/2021.

Numita Anei Muresan, măr. Vasilie Cseklan, 
este citată în data de 20.09.2022, la Judecătoria 
Turda, în calitate de pârâtă în dosar nr. 
3958/328/2021.

Numitele Mureșan Paraschiva, Mureșan 
Sonia Sofia, Nemes Trandafira sunt citate în 
data de 21.06.2022, la Judecătoria Turda, în 
calitate de pârâte în dosar nr.3536/328/2021.

Numitii Endes Ibalika, Endes Erzsebeth, 
Deac Iozsef, Endes Lajos, Endes Gabriela, 
Torok Kalman, Endes Iren, Endes Iolan sunt 
citați în data de 09.06.2022, la Judecătoria 
Turda, în calitate de pârâți în dosar nr. 
6033/328/2021.

DIVERSE
Anunț de selecție experți pentru implemen-

tarea proiectului ”FUTURE - educație prin 
programe de a doua șansă pentru un viitor mai 
bun ID 136179. Inspectoratul Școlar Județean 
Alba (Partener 1) anunță demararea procedurii 
de selecție a 4 experți pentru implementarea 
proiectului cu titlul ”FUTURE - educație prin 
programe de a doua șansă pentru un viitor mai 
bun ID 136179, proiect finanțat din Fondul 
Social European, Programul Operațional 
Capital Uman. Pentru detalii privind condițiile 
generale, condițiile specifice, modalitatea de 
depunere a dosarelor, conținutul dosarului de 
concurs, a criteriilor de selecție, precum și a 

calendarului de desfășurarea a concursului, vă 
rugăm să accesați site-ul Inspectoratului Școlar 
Județean Alba (www.isjalba.ro).

Marka’S IPURL, lichidator al SC Veritas 
Omnia Cargo SRL cu sediul în Bucuresti sector 
2 str Grigore Ionescu, nr 63 cam. 1 bloc T73 
scara 2 et 4 ap 42 nr. de înmatriculare ORC 
J40/15051/2018 CUI 30613651 notifică dizol-
varea si inceperea procedurii de lichidare a 
societatii mai sus mentionate. Creditorii vor 
depune declaraţii de creanţă, împreună cu toate 
actele doveditoare, până la data de 03 iunie 
2022 la sediul lichidatorului din Iași str Clopo-
tari nr 48 bl. 674 sc. C et 3 ap 16 jud Iași. Declar 
nule certificatele de înregistrare, anexele și 
certificatele constatatoare de autorizare emise 
pe numele SC Veritas Omnia Cargo SRL.

Anunț public nr 2. Oberhauser Invest S.R.L., 
titular al Planului urbanistic zonal Lotizare și 
reglementare zonă destinată locuirii și funcțiu-
nilor complementare, generat de terenul cu 
număr cadastral 51766, Str. Cărămizilor, Tăuții 
de Sus, Orașul Baia Sprie, județul Maramureș, 
anunță publicul interesat că s-a depus docu-
mentația în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru avizarea planului urbanistic zonal. 
Observațiile publicului se primesc în scris la 
sediul APM Maramureș, str. Iza nr. 1A, Baia 
Mare, zilnic între orele 08-16, în termen de 15 
zile calendaristice de la apariția anunțului.

SC Gratar si Vorbe SRL cu sediul în Sat. 
Corbeanca, com Corbeanca, Str. Catonului nr. 
9, Tarla 88, imobilul nr. 54, etaj 1, camera 3, jud. 
Ilfov, titular al activității: “restaurante”, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a autorizației de mediu pentru 
puctul de lucru amplasat în Bucuresti Sos. 
Nordului nr. 114-140 (incinta SAT FRANCEZ). 
Informații privind documentația depusă pot fi 
obținute la sediul Agentia Pentru Protectia 
Mediului Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1, 
Sector 6, în zilele de luni-joi, între orele 09:00-
15:00 și vineri între orele 09:00-13:00. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Bucuresti, pe toată durata derulării procedurii 
de autorizare.

Pîrlea Laurențiu Cristian, în calitate de 
mandatar al titularilor Planului Urbanistic 
Zonal (P.U.Z.) «Introducere în intravilan și 
parcelare teren  pentru ansamblu rezidenţial 
(locuire și dotări aferente)» amplasat în județul 
Constanța, extravilan comuna Corbu, sat. 
Corbu, parcela 289/67, anunță publicul interesat 
că s-a depus documentația în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru avizarea planului 
urbanistic zonal mai sus menționat. Observa-
țiile publicului se primesc în scris la sediul 
APM Constanța, str. Unirii, nr. 23, zilnic, între 
orele 08.00 – 16.00, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția anunțului.

Anunt de intentie: IB Vogt Charlie S.R.L., 
avand sediul in str. Maltopol, nr.9C, et.1, ap.2, 
camera 4, sect.1, Bucuresti, anunta publicul 
interesat asupra intentiei de elaborare a docu-
mentatiei: „plan urbanistic zonal introducere 
teren in intravilan pentru construire centrala 
fotovoltaica și obtinerea autorizatiei de 
construire, imprejmuire și racordare electrica“, 
dezvoltat in jud. Buzau, Mun.Buzau, pe terenul 
identificat prin n.c. 64952. Observatii /comen-
tarii si sugestii pot fi transmise in termen de 15 
zile prin posta la sediul primariei Buzau, pe 
adresa Piata Daciei nr.1 sau prin email: cris-
tina.stoicescu@primariabuzau.ro

Unitatea Administrativ-Teritorială Vălcani, 
din județul Timiș, anunță  publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.2, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 20 și 22, 
începând cu data de 30.05.2022 și până în data 
de 28.07.2022, la sediul Primăriei Comunei 
Vălcani, pe pagina de internet a ANCPI, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificări și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și 
pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară, de luni până vineri, în 
intervalul orar 10.00-14.00.

Unitatea Militară 02248 București anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Pavilioane noi bloc alimentar și 
spălătorie, demolare pavilion U și modernizare 
reţea energie electrică în cazarma 1140, cod 
proiect: 2021 -I -1140”, propus a fi amplasat în 
judeţul Prahova, orașul Breaza, strada Repu-
blicii nr.75, incinta cazărmii 1140 Breaza. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Prahova, municipiul 
Ploiești, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 
nr.306, judeţul Prahova și la sediul Unităţii 
Militare 02248 București, strada Drumul 
Taberei nr.7H, sector 6, în zilele de marţi și joi, 
între orele 10.00-12.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului Prahova.

ABA Banat -Administrația Bazinală de Apă 
Banat anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
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pentru proiectul: „Îmbunătățirea biodiversității 
habitatelor acvatice și ripariene prin creșterea 
conectivității laterale a corpului de apă și înfiin-
țarea de zone umede pe sectorul inferior al 
râului Bega Veche”, propus a fi amplasat, 
extravilan, comunele Săcălaz, Cenei (Beregsău 
Mare, Beregsău Mic, Cenei și Bobda), domeniul 
public al statului, administrat de ABA Banat, 
jud.Timiș. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul 
Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.
Timiș, și la sediul ABA Banat -b-dul 16 Decem-
brie 1989 nr.2, în zilele de luni, joi, între orele 
8.00-16.00, vineri, între orele 8.00-13.30. Obser-
vațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Timiș. Anunțurile publicate conform 
prevederilor art.10 alin.1 lit.(f), din Legea 
292/2018, se vor depune la APM Timiș.

IMO Invest Total S.R.L. anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire ansamblu comercial -centru 
comercial tip Strip Mall Sinaia, imobil alimen-
taţie publică tip drive-in, sistematizare verticală 
și împrejmuire teren, branșamente utilităţi, 
platforme, accesuri carosabile și pietonale în 
incintă, amenajare spaţii parcare, sens gira-
toriu, organizare de șantier, amplasare totem 
publicitar, amenajare canal și podeţ auto, 
deviere conductă gaze”, propus a fi amplasat în 
Sinaia, Calea Brașovului 50-52. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru protecția 
mediului Prahova și la sediul IMO Invest Total 
SRL, Strada Turturelelor nr.62, et.5, ap.7, Bucu-
rești, Sector 3, în zilele de luni și miercuri, între 
orele 10.00-16.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autorității competente 
pentru protectia mediului Prahova.

Corin George Costea, cu domiciliul în Muni-
cipiul Giurgiu, bd.București, bl.24/511, sc.D, 
et.4, ap.49, beneficiar al planului /programului 
Plan Urbanistic Zonal- „Obținerea autorizației 
de construire- spațiu comercial parter înalt”, 
Județul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Strada 
Petre Ghelmez (fostă bd.CfR), număr cadastral 
4574, anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a avizului de mediu 
pentru planul /programul menționat și declan-
șarea etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului /programului poate fi consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Giurgiu din Șoseaua București, Bl.111, Sc. A+B, 
Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu, de luni 
până joi între orele 09.00–14.00 și vineri, între 
orele 09.00-12.00. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul APM 
Giurgiu, (tel. 0246.214.760, 0246.216.980), în 
termen de 15 zile de la data publicării anun-
țului.

Unitatea administrativ-teritorială Gogoșu, 
din judeţul Dolj, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr.4, începând cu data de 02.06.2022, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Gogoșu, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Informare. Aceasta informare este efectuată 
de Compania Națională „Administrația Cana-
lelor Navigabile” SA Constanța, cu sediul în 
loc.Agigea, str. Ecluzei, nr.l, jud.Constanța, ce 
intenționează să solicite de la ABA Dobrogea- 
Litoral, din Constanța, Bdul. Mircea cel 
Bătrân, nr.127, tel. 0241.673.036, aviz de gospo-
dărire a apelor pentru investiția: „Retehnologi-
zare Ecluza Năvodari”, amplasată în intravilan 
Agigea. Ca rezultat al procesului de producție 
vor rezulta permanent ape uzate menajere ce se 
vor evacua într-un bazin vidanjabil, apoi prin 
vidanjare în stație de epurare. Această solici-
tare de aviz este conformă cu prevederile Legii 
Apelor nr.107/1996 cu modificările și completă-
rile ulterioare. Persoanele care doresc să obțină 
informații suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menționată.

Societatea Predoleanu SRL titular al activi-
tatii restaurant la adresa str. Lahovari, nr. 9 bis, 
jud. Ilfov, sat. Dumbraveni, comuna Balotesti 
anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu 
pentru activitate. Informatiile privind potenti-
alul impact asupra mediului al activitatii pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul 
Morii nr. 1, Bucuresti, telefon 021/430.14.02, 
0749.598.865, in zilele de luni-vineri. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM 
Ilfov.

SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, anunta 
prin prezenta, numirea acesteia in calitate de  
administrator judiciar a debitoarei Acustic Mall 
SRL cu sediul in București, Sectorul 5, Strada 
SG. Maj. Florea Blejan, Nr. 4, Bloc 15, Scara 2, 
Etaj 7, Ap. 179, CUI 27743740, J40/11483/2010, 
cu indeplinirea atributiilor prevazute de legea 

85/2014, conform incheierii de sedinta din data 
de 18.05.2022 pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII- a Civila in dosar nr. 
11844/3/2021, prin care s-a dipus înlocuirea 
administratorului judiciar Conexpert SPRL cu 
administratorul judiciar Evrika Insolvency 
IPURL.  

SOMAŢII
Prin cererea inregistrată sub dosar nr. 

1151/246/2022 privind pe petenta Ghinga Lena. 
cu domiciliul în comuna Tirnova, sat Chier, 
nr.230, judeţul Arad, care solicită înscrierea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune 
dobândit prin joncţiunea posesiilor. asupra 
imobilului inscris in CF nr. 319057 Târnova, CF 
vechi 48 Chier, nr.top. 139-141, compus din casa 
cu nr.admin.230 și teren intravilan, in supra-
față de 4471 mp, imobil asupra căruia figurează 
întabulat proprietarul tabularinscris sub B.1. 
defuncta Ghinga Sofia, decedată la data de 
17.03.1988, cu cota de 1/1, exercitând de peste 60 
de ani până în prezent o posesie utilă în sensul 
legii, pașnică, netulburată, publică, continua și 
sub nume de proprietar. In urma acesteia, in 
baza art.130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, 
sunt somali toți cei interesați de îndată să înain-
teze opoziție la Judecătoria Ineu deoarece în 
caz contrar, in termen de o lună de la această 
ultimă publicare se va proceda la soluționarea 
cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de administraţie al AEROQ SA cu 

sediul în București, str. Feleacu, nr.14 B, sector 
1,  î n m at r i cu l at ă  l a  O.R .C.  s ub  n r. 
J40/2904/1991, având C.I.F. RO 2785546, în 
conformitate cu Legea 31/1990 și cu Actul 
Constitutiv convoacă, pentru data de 
30.06.2022, AGA Extraordinară la ora 10:00 la 
sediul societăţii. Pot să participe acţionarii din 
registrul acţionarilor la data de referinţă 
15.06.2022. AGA Extraordinară va avea urmă-
toarea ordinea de zi: 1. Aprobarea reducerii 
Capitalului Social, în baza informării Consi-
liului de Administraţie privind consecinţele 
aplicării art.61 din legea 129/2019; 2. Aprobarea 
următoarelor modificări ale actului constitutiv 
ca urmare a reducerii Capitalului Social 
conform legii 129/2019: •Capitalul social de la 
7.1 devine 99.519,90 lei; •Capitalul social de la 
7.2 este divizat în 995.199 de acţiuni nomina-
tive; •Ponderea acţiunilor se modifică astfel: 
-33,22% devine 33,34%; -28,89% devine 29,00%; 
-14,04% devine 14,09%; -13,73%  devine 13,77%; 
-9,42%  devine 9,45%; •695,00 lei (6.950 acţiuni= 
0,70% devine 347,40 lei (3474,00 acţiuni= 0,35%) 
–lista acţionari persoane fizice. Acţionarii 
înscriși în registrul acţionarilor pot participa și 
vota și prin reprezentare, pe bază de împuterni-
ciri depuse înainte de adunare, sau transmise 
prin poștă sau e-mail, împreună cu certificatul 
de acţionar sau alt document care confirma 
calitatea de acţionar. AGA Extraordinară se 
reprogramează pentru 01.07.2022, la ora 10:00, 
la sediul AEROQ, cu aceeași ordine de zi, în 
cazul în care nu se se realizează cvorumul 
pentru validarea deliberărilor.

Administratorul Unic al Societăţii PNEU 
SERVICE SA, cu sediul social în Judeţul 
Galați, Municipiul Galați, Str.Garofiței, nr.2, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub 
nr.J17/1272/1991 și cod unic de înregistrare 
1626623 adresa de e-mail: o°ce.pneuservice.
sa@gmail.com (denumită în continuare „Soci-
etatea”), în conformitate cu prevederile art.117 
din Legea nr.31/1990 privind societăţile, 
precum și ale Actului Constitutiv al Societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 22.06.2022, ora 
12.00  și Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pentru data de 22.06.2022, ora 
13.00, la sediul societății din Judeţul Galați, 
Municipiul Galați, Str.Garofiței, nr.2. În cazul 
în care Adunarile nu se întrunesc legal și 
statutar în data menţionată, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor și Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor se vor 
organiza în data de 23.06.2022 la aceeași oră și 
în același loc. Au dreptul să participe și să 
voteze în cadrul adunării generale toți acţio-
narii înregistraţi înregistrati în evidenţele 
Societăţii- în registrul acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 12.06.2022 considerată, în conformi-
tate cu prevederile art.123 alin.(2) din Legea 
nr.31/1990, drept Dată de Referinţă pentru 
ţinerea Adunării. ORDINE DE ZI pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 
1. Prezentarea și aprobarea situațiilor finan-
ciare anuale, bilanțul contabil, și contul de 
profit și pierdere întocmite la data de 
31.12.2021 pe baza raportului de gestiune al 
administratorului unic și al raportului de 
audit. 2. Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorului unic al societății pentru 
activitatea desfășurată în exercițiul financiar 
2021. 3.Aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2022. 4. Aprobarea 
Listei mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor 
de inventar propuse pentru casare și valorifi-
care prin vânzare în anul 2022 și împuterni-
cirea administratorului unicsă aprobe 
valorificarea acestora în anuI 2022, în condi-
ţiile prevederilor legaIe în vigoare. 5. Apro-

barea închirierii de bunuri imobiliare pe anul 
2022, spaţii disponibile. 6.Aprobarea împuter-
nicirii administratorului unic în vederea 
contractării unui credit pentru extinderea, 
reabilitarea și amenajarea construcțiilor și 
spațiilor existente cu posibilitatea constituirii 
unor garanții reale asupra activelor societății. 
7.Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de 
substituire, a administratorului unic pentru a 
redacta și semna hotărârea AGOA adoptată, și 
să efectueze orice formalităţi necesare pentru 
a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul 
Registrului Comertului și Notariat și oriunde 
va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și 
altor documente aprobate de Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor. Pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor: 
1.Aprobarea modificării următoarelor articole 
din Actul constitutiv, după cum urmează: 
Art.1.Membrii societății. LISTĂ DE ACȚIO-
NARI PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE. 
Structura acționariatului este evidențiată în 
Registrul acționarilor ținut de societate. Art.4 
Capitalul  social. Capitalul social subscris și 
vărsat este de 422.835Lei. Capitalul social 
subscris este de 422.835Lei și vărsat de 
422.835Lei, din care împărțiți în 169.134 
acțiuni nominative în valoare de 2,50Lei 
fiecare. Paragrafele cu privire la majorarea și 
reducerea de capital rămân neschimbate. 
Celelalte articole ale actului constitutiv rămân 
neschimbate. 2.Aprobarea depunerii actului 
constitutiv actualizat cu toate modificările la 
zi. 3.Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate 
de substituire, a administratorului unic pentru 
a redacta și semna hotărârea adoptată și actul 
constitutiv actualizat și să efectueze orice 
formalităţi necesare pentru a menţiona și 
înregistra hotărârea la Oficiul Registrului 
Comerţului și oriunde va fi necesar, pentru 
înregistrarea hotărârii și altor documente 
aprobate de AGEA. Participarea la Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea 
Generală extrardinară a AcționarilorPneu 
Service - S.A. se va realiza în conformitate cu 
prevederile Legii nr.31/1990, republicată. Acți-
onarii înscriși în registrul acționarilor la data 
de referință pot participa la adunarea generală 
personal, prin reprezentanții legali sau prin 
reprezentant pe bază de Procură specială. 
Accesul acționarilor persoane fizice îndreptă-
țiți să participe la adunările generale este 
permis pe bază de act de identitate original. 
Acționarii persoane juridice pot participa la 
adunarea generală prin reprezentantul legal, 

pe bază de certificat constatator emis de Regis-
trul Comerțului sau altă autoritate compe-
tentă, aflat în termen de valabilitate. 
Acționarul persoană juridică reprezentat de o 
altă persoană decât reprezentantul legal sau 
acționarul persoană fizică care participă la 
adunare prin reprezentare, va depune la sediul 
societății, cu 48 ore înainte de adunare, 
procura specială, în original, semnată de 
reprezentantul legal, respectiv acționarul 
persoană fizică și documentul oficial care 
atestă calitatea de reprezentant legal al 
persoanei juridice, precum și actul de identi-
tate al participantului la adunare. Forma 
procurii speciale a acționarului persoană fizică 
trebuie să fie autentică. Materialele de ședință 
ce urmează a fi prezentate în adunarea gene-
rală, procedura de vot, buletinul de vot prin 
corespondență și formularul de procură 
specială, precum si orice alte materiale, se pot 
obtine de la sediul societății, în fiecare zi lucră-
toare între orele 10.00 și 14.00, începând cu 
data publicarii în monitorul oficial al convoca-
torului, sau prin corespondenta electronica la 
adresa de e-mail indicată. Au dreptul de a cere 
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi 
unul sau mai mulți acționari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puțin 5% din 
capitalul social.  Cererile se înaintează admi-
nistratorului unic, în cel mult 15 zile de la 
publicarea convocării, în vederea publicării și 
aducerii acestora la cunoștință celorlalți acțio-
nari. Fiecare acționar poate adresa adminis-
tratorului întrebări în scris referitoare la 
activitatea societății, înaintea datei de desfă-
șurare a adunării generale, urmând a i se 
răspunde în cadrul adunării. Informațiile 
suplimentare precum și solicitările se pot 
obține /transmite și la e-mail: o°ce.pneuser-
vice.sa@gmail.com

LICITAŢII
Primăria comunei Mănăstirea Humorului 

anunță scoaterea la vânzare prin licitație 
publică a trei terenuri aparținând domeniului 
privat al comunei, în suprafață de 413mp, 
790mp, respectiv 9.472mp, situate în intravi-
lanul comunei. Prețul Documentatiei de atri-
buire este de 50Lei/exemplar și se poate obține 
de la Compartimentul urbanism, cadastru, 
achiziții publice și managementul proiectelor 
din cadrul Primăriei. Data limita de solicitare 
clarificări: 07.06.2022. Data limită de depunere 

a ofertelor este 16.06.2022, ora 09.00. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor va avea loc în 
data de 16.06.2022, ora 10.00, la sediul Primă-
riei comunei Mănăstirea Humorului.

Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul 
în mun.Slatina, str.Bld.Sf.Constantin Brânco-
veanu, nr.1, jud. Olt, organizează, în conformi-
tate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local 
al mun.Slatina nr. 127/28.04.2022, la data de 
26.05.2022, ora 10.00, licitație publică pentru 
închirierea spațiului destinat comerț alimen-
tație publică din incinta Clubului Nautic și de 
Agrement „Plaja Olt” reprezentând foișor din 
lemn în suprafață construită la sol de 27,35mp, 
iar suprafața utilă de 23,65mp. Procurarea 
documentației pentru participarea la licitație se 
face de la Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în mun.Slatina, str.Bld.Sf.Constantin 
Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, persoana de contact 
Cirstea Lidia-Elena, telefon/fax: 0349/881.148, 
e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depunerea 
ofertelor se face la sediul Clubului Sportiv 
Municipal Slatina până la data de 25.05.2022, 
ora 12.00.

The Bigb Food SRL prin lichidator judiciar 
Via Insolv SPRL scoate la vânzare impreuna 
prin licitaţie publică o serie de bunuri mobile 
pentru desfasurarea activitatii de shaormerie: 
mese de lucru, aparate pentru shaorma, dula-
puri frigorifice, instalatie incalzire-ventilatie 
etc. pornind de la pretul de 15.000 lei TVA 
inclus. Lista completa a bunurilor se poate 
studia la sediul lichidatorului judiciar. Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi inaintea datei licitatiei, ora 14.00. 
Licitatia va avea loc in data de 30.05.2022, ora 
15.00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în datele de 
06.06.2022 si 13.06.2022 la aceeași oră, în 
același loc.

Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva prin 
Direcţia Silvică Brașov, cu sediul în Brașov str. 
Cloșca nr.31, tel. 0268.415.770, fax 0268.475.678, 
vinde prin licitaţie activele Canton Silvic 
Geamăna + Anexă, Canton Silvic Pepiniera 
Codlea și Canton silvic Valea Homorod  de pe 
raza Ocolului Silvice Brașov. Caietul de sarcini 
se poate obţine de la sediul Direcţiei Silvice 
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începând cu data de 30.05.2022. Licitaţia va 
avea loc la sediul Direcţiei Silvice Brașov în 
data de 09.06.2022. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul Direcţiei Silvice Brașov, 
pe www.rosilva.ro, sau la telefon 0268.415.770. 
Persoană de contact Iosif Preda.

Primăria Municipiului Piatra-Neamţ anunţă 
organizarea  licitației publice  pentru închiri-
erea bunurilor proprietate publică a Munici-
piului Piatra-Neamț: 1. Informaţii generale 
privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primaria Municipiului 
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, 
Piatra-Neamț, județul Neamț, telefon: 
0233218991, fax: 0233 215374, e-mail: infopn@
primariapn.ro, cod fiscal: 2612790. 2. Informaţii 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunurilor care urmează să fie închiriate: Muni-
cipiul Piatra-Neamț organizează închirierea 
prin licitație publică a 5 spații situate în incinta 
Băii Comunale înscrisă în CF nr. 63996 propri-
etatea publică a Municipiului Piatra Neamț, 
conform HCL nr. 126 din 28.04.2022 și OUG 
57/2019, cu modificările și completările ulteri-
oare: - „Spațiul nr. 6� în suprafață de 8,00 mp 
cu destinația comerț/prestări servicii; - 2 spații 
libere în suprafață de 1,00 mp pentru ampla-
sarea a două automate de cafea cu destinația 
comerț/prestări servicii; - 2 spații libere în 
suprafață de 1,00 mp pentru amplasarea a două 
automate de băuturi răcoritoare și/sau snac-
ks-uri. 3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini și pe 
site-ul autorității contractante www.prima-
riapn.ro. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel puțin 4 
zile înaintea licitației, de la sediul Primăriei 
Municipiului Piatra-Neamț, sau de pe site-ul 
autorității contractante. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului /compartimentului din 
cadrul autorității contractante, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Direcția Patrimoniu, Primăria Muni-
cipiului Piatra-Neamț, str.Ștefan cel Mare , nr. 
6-8, Piatra Neamț, județul Neamț. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar : Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atribuire de 10 
lei la casieria Primariei Municipiului Piatra-
Neamț. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 14 iunie 2022, ora 16.30. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 20 iunie  2022, orele 16.30. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la sediul Primăriei Munici-
piului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, 
Piatra-Neamț, județul Neamț. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
2 exemplare- original și copie. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 21 iunie 2022, ora 14,00, la 
sediul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, 
str.Ștefan cel Mare nr.6-8, județul Neamț. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: acțiunea în justiție se 
poate introduce la secția de contencios adminis-
trativ a Tribunalului Neamț, Municipiul Piatra-
Neamț, cod 610012, judetul Neamț, telefon/fax 
0233232363, e-mail:  tr-neamț@just.ro.

Consiliul Local al Comunei Măgurele, 
judeţul Prahova, în conformitate cu OUG 
nr.57/2019 si HCL nr. 30 din 28.04.2022 anunţă 
organizarea licitaţiei, în vederea inchirierii pe o 
perioada de 5 ani, a Centrului Multifunctional 
P + 1E in suprafata desfasurata de 248 m.p si 
Terenului Minifotbal in suprafaţă de 968 m.p 
din cadrul Parcului Agrement Comuna Măgu-
rele, ce fac parte din domeniul public al 
Comunei Măgurele, pentru realizarea unor 
activităţi comerciale si de alimentaţie publică. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
02/06/2022, ora 15,00 de la compartimentul 
Achizitii publice din cadrul Primariei Magu-
rele, judeţul Prahova. Ofertele si documentatia 
de participare la licitatie se depun, intr-un 
exemplar original, pana la data limita de 
09/06/2022, ora 10.00 la sediul Primariei Magu-
rele, sat Măgurele, nr. 226, comuna Măgurele 
jud. Prahova, iar licitatia va avea loc in data de 
09.06.2022, ora 12:00 in aceeasi locatie. Relatii 
suplimentare la telefon 0244217701 si de la 
compartimentul Achizitii publice din cadrul 
Primariei Magurele, judetul Prahova.

Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al 
Colect Metal Impex 94 SRL, desemnat prin 
Incheierea din data de 27.01.2021 pronunţată de 
Tribunalul Bucuresti -  Secţia a VII- a Civila, în 
dosarul nr. 5309/3/2006, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea 
Colect Metal Impex 94 SRL constand in propri-
etate imobiliara reprezentata de teren intra-
vilan arabil situat în Domnesti, T13/3, P9, 
judetul Ilfov, identificat cu numar cadastral 
103468, in suprafata de 7.650 mp (suprafata 
masurata) si 7127 mp (suprafata din acte), in 
valoare totala de 275.400 euro (TVA - conform 
normelor din Codul fiscal in vigoare la data 

valorificarii). Vanzarea bunului imobil aparti-
nand societatii falite se va organiza in data de 
31.05.2022  ora 14.00, prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la 
termenul de licitatie stabilit, se vor mai orga-
niza inca 7 (sapte) licitatii saptamanale, in 
datele de 07.06.2022, 14.06.2022, 21.06.2022, 
28.06.2022, 05.07.2022, 12.07.2022, 19.07.2022, 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie mentionate 
in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate 
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3. Costul caietului de sarcini 
este de 2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81/ 0721.236.313.

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 Densuș, comuna Densuș, sat 
Densuș, Str.Principală nr.154, județul Hune-
doara, telefon/fax 0254/775.010, e-mail: comu-
nadensus@gmail.com, cod fiscal 5453789. 
2.Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
vândut: Școala Specială Peșteana, categoria de 
folosinţă construcții administrative și soci-
al-culturale, în suprafață de 1.571mp, și tere-
nuri, categoria de folosință curți-construcții și 
arabil, în suprafaţă de 16.094mp, înscrisă în CF 
nr. 61630 Densuș, nr.cadastral 61630, situată în 
comuna Densuș, sat Peșteana, nr.136, județul 
Hunedoara, aparținând domeniului privat al 
Comunei Densuș, conform H.C.L. nr. 
36/29.04.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 
art.332-333. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: în 
urma unei solicitări scrise, documentația de 
atribuire se pune la dispoziție prin mijloace 
electronice, la adresa de e-mail: comuna-
densus@gmail.com și/sau pe suport hârtie, 
suport magnetic de la Compartimentul Juridic 
și Compartimentul Achiziții Publice. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de 
la care pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Compartimentul Juridic și 
Compartimentul Achiziții Publice din cadrul 
Comunei Densuș, comuna Densuș, sat Densuș, 
Str. Principală nr. 154, județul Hunedoara. 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: 45Lei/exemplar, ce se achită 
numerar la Casieria Comunei Densuș sau prin 
ordin de plată în contul: RO10TREZ 
37121360250XXXXX, deschis la Trezoreria 
Hațeg, cod fiscal 5453789. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 03/06/2022, ora 
16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-l imită de depunere a ofertelor: 
14/06/2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Comuna Densuș, 
comuna Densuș, sat Densuș, Str.Principală nr. 
154, județul Hunedoara. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 15/06/2022, 
ora 10.00, la sediul Comunei Densuș, comuna 
Densuș, sat Densuș, Str.Principală nr.154, 
județul Hunedoara, Sala de ședințe. 6. Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Hunedoara, 
Secția a II-a de Contencios-Administrativ și 
Fiscal, Deva, Calea Zarandului nr.73, telefon 
0254/218.045, fax 0254/216.333, e-mail: tr-hune-
doara-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 20/05/2022.

Proleader Insolv IPURL Suceava, în calitate 
de lichidator judiciar al SC Lucex Prodimpex 
SRL- societate în faliment, in bankruptcy, en 
failite, anunță scoaterea la vânzare prin licitație 
publică cu strigare a bunului imobil, proprie-
tatea debitoarei, constând într-o construcție- 
abator ICIL amplasată pe terenul în suprafață 
de 299mp, situat în județul Suceava, comuna 
Șaru Dornei, sat Plaiu Șarului, imobil înscris în 
cartea funciară nr. 30163 (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr.57), la prețul de 
pornire de 146.000,00 Lei fără TVA (vânzarea 
fiind scutită de plata TVA). Detalii privind 
bunul scos la vânzare și alte informaţii supli-
mentare se pot obţine direct la sediul lichidato-
rului judiciar, telefonic, prin apelarea 
numerelor de telefon 0748.282.290 sau pe 
e-mail prin transmiterea unei solicitări în acest 
sens pe adresa: o¯ce@insolventasuceava.ro

1. Informații privind autoritatea contrac-
tantă: UAT Comuna Oșorhei, cu sediul în sat 
Oșorhei, nr.71, comuna Oșorhei, jud.Bihor, 
telefon/fax 0259/313.213, e-mail: primaria.
osorhei@cjbihor.ro, cod fiscal 4641288, 
persoana de contact: Administrator public 
Macarie Benone Apostu. 2. Informații privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunurilor 
care urmează să fie vândute: Vânzare teren 
aparținând domeniului privat al Comunei 
Oșorhei, situat în intravilanul localității 
Fughiu, în suprafață de 94 mp, având nr. cad. 
62946, înscris în CF nr. 62946 Fughiu, 
conform HCL nr. 39 din data 31 martie 2022 și 
OUG nr. 57 din 03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea prin care 
persoanele pot intra în posesia documentației: 
La cerere de la sediul instituției, Comparti-
ment Achiziții Publice sau se poate consulta 
site-ul: www.primaria-osorhei.ro, secțiunea 
Informații de interes public, categoria Lici-
tații. 3.2. Denumirea și adresa serviciului din 
cadrul autorității publice de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Compartimentul 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Oșorhei, Oșorhei, nr.71, jud.Bihor. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea documentației de atribuire: Dacă se 
ridică de la sediul instituției, 12 Lei /exemplar, 
ce se achită la casierie sau se poate descărca 
de pe site gratuit. 3.4.Data-limită pentru soli-
citare clarificări: 14.06.2022, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 20.06.2022, ora 14.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Oșorhei, localitatea 
Oșorhei, nr. 71, comuna Oșorhei, jud. Bihor, 
Registratură. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun 
într-un singur exemplar, în plic sigilat. 5. Data 
și locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 21.06.2022, ora 
14.00, Primăria Comunei Oșorhei, localitatea 
Oșorhei, nr.71, comuna Oșorhei, jud.Bihor. 6.
Instanța competentă în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, 
nr.10, cod 410033, tel.0259/414.896, fax: 
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
23.05.2022.

Debitorul Gogonetu Melania Gabriela 
Intreprindere Individuala, sediul social in 
com Șimian, sat dudașu, str. DC11, nr. 156, 
judeţul Mehedinţi, având CUI 36145916,. 
F25/292/2016, aflat în procedura simplificata 
de faliment conform Sentintei nr. 18/2021 din 
data de 02.06.2021, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios 
Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 
286/101/2021, prin lichidator judiciar Consul-
tant Insolvenţă SPRL Filiala București, cu 
sediul in Mun. București, str. Barbu Dela-
vrancea nr. 7, etaj 1, ap. 2bis, sector 1 și sediul 
procesual ales în Drobeta Turnu Severin, str.
Zăbrăuţului nr. 7A, jud. Mehedinţi, CUI  
43503529 , înregistrată în RFO II sub nr. 1266, 
prin asociat coordonator Neagoe Roxana-Vio-
leta, scoate la vânzare la preturile stabilite 
prin Raportul de Evaluare nr. 27 din data de 
07.03.2022, conform hotararii adunarii credi-
torilor din data de 29.03.2022, urmatoarele 
bunuri mobile mijloace fixe: - de tipul utilaje: 
1. Remorca REMA MEUSEL (an aprox. 1980), 
tip/varianta: MTCHLW 20/57/2 // TRAILER, 
n u m a r  d e  i d e n t i f i c a r e  W 0 9 P C L 
220YEM17066, masa proprie (kg) aprox. 4000, 
2 axe, capacitate incarcare – 18000kg, culoare 
gri, anvelope 8.25-15 18PR, starea tehnica 
constatata precara, in functiune, localizata in 

Sat Halanga, Comuna Izvoru Barzii, Mehe-
dinti – la valoarea de piata de 2.235,00 Euro 
exclusiv TVA (echivalent in lei la cursul BNR 
din ziua platii); - de tipul deseuri: 2. Linie 
reciclare mase plastice localizata in Sat 
Halanga, Comuna Izvoru Barzii, Mehedinti – 
la valoarea de piata de 1.210,00 Euro exclusiv 
TVA (echivalent in lei la cursul BNR din ziua 
platii); 3. Echipament folie localizata in Sat 
Halanga, Comuna Izvoru Barzii, Mehedinti - 
la valoarea de piata de 485,00 Euro exclusiv 
TVA (echivalent in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitaţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 
06.06.2022, orele 14:00. In situatia in care la 
licitatia publica din data de 06.06.2022 bunu-
rile nu vor fi valorificate, licitatia se va relua in 
aceleasi conditii si la aceeasi ora (ora 14:00) in 
data de 20.06.2022 si in data de 04.07.2022. 
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta 
nr. 18/2021 din data de 02.06.2021, pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti, în dosarul nr. 
286/101/2021 prin care s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate de faliment impotriva 
debitoarei Gogonetu Melania Gabriela Intre-
prindere Individuala. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei Gogonetu 
Melania Gabriela Intreprindere Individuala, 
cu cel putin o zi inainte de data stabilita 
pentru inceperea licitatiei, a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire pentru fiecare bun 
mobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze 
precum și achiziţionarea caietului de sarcini 
in suma de 300,00 lei plus TVA pentru toate 
bunurile mobile, respectiv 100,00 lei plus TVA 
pentru un singur bun mobil pe care intenţio-
nează sa il achizitioneze. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta 
Turnu Sever in,  sub nr.  RO11BRMA 
0999100094525138. Invităm pe toti cei care 
vor să participe la ședinţa de licitaţie să trans-
mita oferte de cumpărare și documentele în 
copie xerox din care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a răspândirii 
virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), lichi-
datorul judiciar recomanda ca participarea la 
licitatie sa se realizeze cu respectarea masurile 
propuse de autoritati de autoprotectie (masca, 
distantare sociala, etc.). Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunurilor 
mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0754.704.704, 0252/354.399, email office@
consultant-insolventa.ro, sau la sediul profesi-
onal al lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehe-
dinti. Gogonetu Melania Gabriela Intreprin-
dere Individuala prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala București 
prin  Neagoe Roxana-Violeta.

PIERDERI
Pierdut Certificat de înregistrare cu seria B, 

nr.1827531, eliberat la data de 30.01.2009, pe 
numele SC Interprex SRL, cod fiscal 17381538, 
J16/611/21.03.2005, eliberat de ORC Dolj. Se 
declară nul.  

Duma Flaviu George P.F.A., număr de 
ordine în Registrul Comerțului F05/1101/2014, 
CUI 33361249 și sediul profesional în sat Pocio-
veliște, Comuna Curăţele, Nr. 123, Județ Bihor, 
declar pierdute și nule certificatul de înregis-
trare și certificatele constatatoare emise de 
către ORCT Bihor.

ipar  eaPrint ucurești 
și aramond lu


