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OFERTE SERVICIU
Angajăm Lucrător Comercial, Big 

Berceni, textile casă. Experiență, 
salariu motivant. 0771.601.718.

SC AS SINOP SRL caută un 
croitor. Dacă sunteți interesat, sunați 
la numărul: 0749.020.099.

SC Auto Sansamtaf SRL caută 2 
mecanici, un vulcanizator, un tini-
chigiu și un vopsitor. Dacă sunteți 
interesați, sunați la nr. de telefon: 
0755.976.043.

S.C. Farmex Company S.R.L. 
organizează în data de 24.05.2022, 
ora 10.00, concurs în vederea ocupării 
postului de Femeie de Serviciu cod 
COR-911201. Pentru detalii telefon: 
021.230.80.86.

S.C. Mogut Junior S.R.L., cu sediul 
în loc.Zlatna, oraș Zlatna, Calea 
Moților, nr.45A, ap.2, jud.Alba, anga-
jează 4 muncitori necalificați la spar-
gerea și tăierea materialelor de 
construcții. Informații se pot obține 
de luni-vineri, între orele 8.00-15.00, 
la nr.de telefon: 0747.559.347.

SC Roveka Farm Impex SRL, 
având CUI:18899431, cu sediul în Sat 
Ianoșda, Comuna Mădăraș, NR.592-
593, Județul Bihor, angajează: Îngri-
jitor animale cu cod COR 921201- 2 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limbă engleză, experienta în 
domeniu 6 luni, cunoștințe în dome-
niul zootehniei. Selecția are loc în 
data de 25.05.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

SC VITALL SRL, având CUI: 
21412934, cu sediul în Comuna Coșo-
veni, Tarlaua 65, Parcela 650, ((fosta 
fermă nr. 15, Avicola), Judeţul Dolj, 
angajează: Muncitor necalificat în 
agricultură, cod COR 921302- 5 
posturi, Operator abatorizare păsări, 
cod COR 751105- 12 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul agri-
culturii și aviculturii. Selecția are loc 
în data de 25.05.2022, ora 09.00, la 
sediul societății.

Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Independenţei nr. 4 
bis, etaj 1, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs pentru ocuparea unei 
funcţii contractuale vacante de 
execuţie pe perioadă nedeterminată 
de consilier cadastru gradul I din 
cadrul Biroului Avize și Recepții - 
Serviciul Cadastru. Concursul se va 
desfășura în perioada 20 - 23.06.2022, 
orele 10.00. Perioada de depunere a 
dosarelor este 25.05.2022 - 08.06.2022, 
la sediul OCPI Teleorman. Pentru 
date suplimentare consultaţi site-ul 
OCPI Teleorman: www.ocpitr.ro.

SC Moveos SRL, persoană juridică, 
având sediul social în orașul Rovinari, 
Aleea Cireșului, nr.6, jud.Gorj, 
România, angajează muncitori necali-
ficați la montare asamblare piese (cod 
COR: 932906), având studii gimna-
ziale, vorbitori de limbă engleză, nivel 
conversațional. CV-urile pot fi trans-
mise pe e-mail la adresa: delia.
serafim@moveos.ro. Selecția candida-
ților se va desfășura în data de 
30.05.2022, la sediul societății. Pentru 
detalii apelați: 0732.530.469.

Primăria Comunei Bumbești-Pițic, 
cu sediul în localitatea Bumbești-
Pițic, str. Principală, nr.104, județul 
Gorj, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant, în temeiul prevederilor H.G. 
286/2011 completată pr in HG 
1027/2014. Denumirea postului: 
inspector de specialitate, grad profe-
sional II -personal contractual, pe 
perioadă nedeterminată, în cadrul 
Compartimentului Achiziții publice 
și Fonduri Europene. Vechime în 
muncă necesară ocupării postului: 15 
ani, din care vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției: 
4 ani. Data, ora și locul de desfășu-
rare a concursului: -proba scrisă în 
data de 20.06.2022, ora 10.00, la 
sediul instituției; -proba interviu în 
data de 23 iunie 2022, ora 10.00, la 
sediul instituției. Data-limită până la 
care candidații pot depune dosarele 
de concurs este de 10 zile de la publi-
carea anunțului de concurs. Date 
contact, informații suplimentare: 
B ă l a n  E m i l i a  - i n s p e c t o r , 
tel.0762.244.635.

Primăria Snagov cu sediul în 
comuna Snagov, sat Ghermănești, 
șos. Ghermănești nr.49, judeţul Ilfov 
organizează în data de 21.06.2022 
concurs recrutare pentru: -1 post de 
Referent– Compartiment Monitori-
zare Unități de Învățământ; -1 post 
Îngrijitor copii- Compartiment Moni-
torizare Unități de Învățământ. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de Referent: 
-studii medii; -vechime în muncă: 5 
ani. Condiţii specifice de participare 
la concurs pentru postul de Îngrijitor 
copii: -studii medii; -calificare îngri-
jitor copii; -vechime în muncă: 5 ani. 
Dosarele se depun la sediul Primăriei 
Snagov în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului, 
respectiv de la data de 24.05.2022 
până la data de 07.06.2022, ora 16:00. 
Alte informaţii pot fi obţinute la nr. 
de telefon 021.351.06.42, Năstase 
Livia Marcela– Inspector Asistent 
Primăria Snagov, email: secretariat@
primaria-snagov.ro.

Primăria Domnești, cu sediul în 
Șos. Al. Ioan Cuza nr.25-27, comuna 
Domnești, județ Ilfov organizează în 
data de 16.06.2022 concurs recrutare 
pentru ocuparea posturilor contrac-
tuale de: Muncitor calificat- Compar-
timent Transport și Deservire Unități 
Învățământ; Muncitor calificat - 
Compartiment Transport și Deservire 
Unități Învățământ; Șofer- Compar-
timent Transport și Deservire Unități 
Învățământ și Muncitor necalificat - 
Compartiment Transport și Deser-
vire Unități Învățământ. Pentru 
participarea la concursul pentru 
ocuparea funcției de Muncitor cali-
ficat- Compartiment Transport și 
Deservire Unități Învățământ, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii specifice: studii 
medii/ generale; calificare: manipu-
lant marfă; vechime în muncă: 
minimum 5 ani. Pentru participarea 
la concursul pentru ocuparea funcției 
de Muncitor calificat- Compartiment 
Transport și Deservire Unități Învă-
țământ, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii specifice: 
studii medii/ generale; calificare: 
mecanic auto; vechime în muncă: 
minimum 5 ani. Pentru participarea 
la concursul pentru ocuparea funcției 
de Șofer- Compartiment Transport și 

Deservire Unități Învățământ, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii specifice: studii 
medii/ generale; permis de condu-
cere– categoria C; vechime în muncă: 
minimum 5 ani. Pentru participarea 
la concursul pentru ocuparea funcției 
de Muncitor necalificat- Comparti-
ment Transport și Deservire Unități 
Învățământ, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: studii medii/ generale; 
vechime în muncă: minimum 5 ani. 
Dosarele se depun la sediul Primăriei 
Domnești în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului, 
respectiv de la data de 24.05.2022 
până la data de 07.06.2022, ora 16:00. 
Persoană de contact: Stanca Raluca 
Gabr ie la– Inspector  Asi s tent , 
Primăria Domnești, email primaria-
domnestiif@primariadomnesti.ro, 
telefon: 021.351.52.56.

Direcţia de Administrare a Dome-
niului Public Slobozia, cu sediul în 
Slobozia, str.Filaturii, nr.8, organi-
zează concurs pentru ocuparea a: -1 
post vacant de personal contractual 
(funcţie de conducere) -Șef birou, 
grad II, COR: 111220 (Șef birou insti-
tuţie publică), în cadrul Biroului 
„Contabilitate, Resurse Umane și 
Administrativ”, pe perioadă nedeter-
minată, durata normală a timpului 
de muncă fiind de 8 ore/ zi, respectiv 
40 de ore/săptămână. Condiţii speci-
fice: -Calificare: economist licențiat, 
diplomă licență; -Studii: studii supe-
rioare de lungă durată; -Vechime în 
specialitatea studiilor: minim 5 ani. 
Calendar concurs: Ultima zi de depu-
nere a dosarelor de înscriere la 
concurs este 10.06.2022, la Registra-
tura Direcţiei de Administrare a 
Domeniului Public, mun.Slobozia, 
str.Filaturii, nr.8, ora 16.30. Proba 
scr i să va avea loc în data de 
21.06.2022, la sediul Direcţiei de 
Administrare a Domeniului Public 
Slobozia, ora 10.00. Proba practică va 
avea loc în data de 24.06.2022, la 
sediul Direcţiei de Administrare a 
Domeniului Public Slobozia, ora 
10.00. Interviul va avea loc în data de 
29.06.2022, la sediul Direcţiei de 
Administrare a Domeniului Public 
Slobozia, ora 10.00. Detalii cu privire 
la bibliografia și modul de desfășu-
rare a concursului pot fi obţinute de 
pe site-ul Primăriei Mun.Slobozia, 
precum și de la sediul Direcţiei de 
Administrare a Domeniului Public 
Slobozia sau la telefon: 0243/235.496, 
int .14,  Compart iment Resurse 
Umane, persoană de contact: Ene 
Raluca-Marinela.

PRESTĂRI SERVICII
Executăm acoperișuri din tablă, 

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

ÎNCHIRIERI OFERTE
Algoritm Construcții S3 SRL 

închiriază 12.000mp din obiectivul 
Hala Laminor, situat pe bld.Basara-
biei 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.

VÂNZĂRI DIVERSE
Tractor CASE JX 95, an de fabri-

cație 2011, origine Italia. Preț: 20.000 
Euro +TVA. Tel. 0765.277.893.

VÂNZĂRI TERENURI
Teren intravilan Tg.Mureș, Zona 

Viile Dealul Mic, 1.000mp, deschi-
d e r e  2 6 m ,  3 9 E u r o / m .  Te l . 
0033.565.366.167.

CITAŢII
Enache Antonica cheamă în jude-

cată pe pârâtul Racaru Vasile la 
Judecătoria Brăila în dosarul nr. 
13329/196/2021, având ca obiect 
pretenţie civilă, pentru termenul din 
data de 8 iunie 2022.

Vieru Emilia și Vieru Iosef cu 
ultimul domiciliu cunoscut în locali-
tatea Băiţa, judeţul Hunedoara, sunt 
citaţi la Judecătoria Deva, în dosarul 
civ i l  nr.  5515/221/2021, pentru 
termenul de judecată din 16 iunie 
2022, ora 9.00, în calitate de pârâţi, în 
proces cu reclamanta Munteanu 
Liliana având ca obiect rectificare 
Carte funciară și uzucapiune.

Se citează Boțârcă Marius Marian, 
cu ultim domiciliu cunoscut în Topo-
loveni, sat.Boțârcani, nr.59, jud. 
Argeș, în calitate de pârât, să se 
prezinte la Judecatoria Topoloveni, 
jud. Argeș, ca parte în proces cu 
reclamanta Ioan Florina Corina pe 
23.06.2022, ora 11:00, Dosar cu nr. 
2040/828/2021

Sunt citati in calitate de parati 
numitii Stehlich Alois si Stehlich 
Ecaterina la Judecatoria Arad, in 
data de 07.06.2022 ora 9.00 in dosar 
nr. 705/55/2022, sala 144, in contra-
dictoriu cu reclamantii Rusu  Mari-
nela si Rusu Marius pt radiere 
uzufruct viager.

DIVERSE
Unitatea administrativ teritorială 

Munteni-Buzău, din județul Ialomița, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru Sector 
Cadastral nr.8, începând cu data de 
30.05.2022, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Munteni-
Buzău, str.Primăriei, nr.116, judeţul 
Ialomiţa, conform art.14, alin. (1) și 
(2) din Legea Cadastrului și Publici-
tăţii Imobiliare nr.7/1996 republica-
tă,cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depunse la sediul primariei și pe 
s i t e -u l  Agenț ie i  Naț iona le  de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Unitatea Administrativ Teritoriala 
Comuna Ciulniţa, judeţul Ialomiţa, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice a le cadastrului pentru 
sectorul 15, începând cu data de 
30.05.2022, pe o perioadă de 60 zile. 
Publicarea documentelor tehnice se 
face: a) în sediul primăriei, situat în 
local itatea Ciulniţa, str. Matei 
Basarab, nr.68, jud. Ialomiţa, la 
avizier; b) pe pagina de internet a 
autorităţii administraţiei publice 
locale: www.primariaciulnita.ro; c) pe 
pagina de internet a A.N.C.P.I creată 
în acest scop: https://www.ancpi.ro/
pnccf/anunturi.html. Cererile de 
rectificare însoţite de înscrisurile 

doveditoare, pot fi transmise astfel: a) 
la sediul primăriei (prin poștă/curier 
sau orice mijloace electronice); b) 
formulate în sistemul informatic (caz 
în care certificarea nealterării conţi-
nutului înscrisurilor doveditoare 
odată cu redarea pe suportul infor-
matic, va fi făcută de deponent prin 
semnătură electronică calificată); c) 
depuse prin mijloace electronice pe 
pagina de internet special creată de 
ANCPI în acest scop.

Anunț public privind decizia 
etapei de încadrare(titularul proiec-
tului). SC Top Beton SRL titular al 
proiectului construire statie mobila 
preparare betoane si anexe (hala 
depozitare, containere birouri, 
vestiare laborator, padocuri depozi-
tare agregate, cantar si grupuri 
sanitare), imprejmuire si utilitati , 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
nu se supune evaluării de impact 
asupra mediului/evaluării adecvate/
evaluării impactului asupra corpu-
rilor de apă de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
construire statie mobila preparare 
betoane si anexe (hala depozitare, 
containere birouri, vestiare labo-
rator, padocuri depozitare agregate, 
cantar si grupuri sanitare),imprej-
muire si uti l itati, propus a fi 
amplasat în jud. I l fov, Com. 
Cornetu str.Barajului nr.7. Proiectul 
acordului de mediu și informațiile 
relevante pentru luarea deciziei pot 
fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov: 
București, sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, în zilele de Luni-Joi, 
intre orele 9.00-12.00, precum și la 
următoarea adresă de interne-
t:apmif.anmp.ro. Observațiile/
contestațiile publicului se primesc 
la sediul A.P.M. Ilfov-București, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în 
termen de 10 zile de la data publi-
căr i i anunțului pe pagina de 
internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse 
si Asociatii SPRL notifica creditorii 
cu privire la deschiderea procedurii 
simplificate a insolventei prevazuta 
de Legea nr. 85/2014, impotriva 
debitoarei S.C. Corso Venezia 
Multibrand S.R.L. cu sediul in 
Ploiesti, Str. Nicolae Titulescu nr. 
50, judetul Prahova, J29/3218/2019, 
C U I  418 74 8 6 5 ,  i n  d o s a r u l 
2032/105/2022 aflat pe rolul Tribu-
nalului Prahova, Sectia a II-a 
Civila, de Contencios Administrativ 
si Fiscal. Termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 
– 01.07.2022, termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si 
publicarea in BPI a tabelului preli-
minar de creante 11.07.2022, 
termenul de definitivare a tabelului 
creantelor – 25.07.2022. Urmatorul 
termen de judecata a fost fixat 
pentru data de 28.09.2022. Pentru 
relatii: 021.318.74.25.

Unitatea Administrativ-Terito-
r ia lă Comuna Dridu, județul 
Ialomița, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele 3, 7, 10, 15 și 16, 
începând cu data de 02.06.2022, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
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Primăriei Comunei Dridu, str.
Teiului, nr.47, județul Ialomița, 
conform art. 14, alin.(1) și (2) din 
Legea Cadastrului și Publicității 
Imobiliare nr.7/1996, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Publicarea se va face și pe site-ul: 
www.primariadridu.ro. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

CONPET S.A. Comunicat. Socie-
tatea Conpet S.A., cu sediul social 
în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic 
de identificare 1350020, reprezen-
tată legal de dl. Tudora Dorin, 
Director General, având un capital 
social subscris și vărsat în sumă de 
28.569.842,40 lei, informează acțio-
narii și investitorii că, începând cu 
data de 12.05.2022, ora 18:30 (ora 
României), este disponibil Raportul 
Trimestrial privind activitatea 
economico - financiară a Conpet 
S.A. la 31 martie 2022 (perioada 
01.01.2022 - 31.03.2022) pe websi-
te-ul societății www.conpet.ro, la 
secțiunea Relația cu investitorii/ 
Raportări/ Rapoarte periodice 
(https://www.conpet.ro/rela-
tia-cu-investitorii/raportari/rapoar-
te-periodice/), acesta putând fi 
consultat, respectiv procurat contra 
cost la sediul societății. Informații 
suplimentare pot fi obținute de la 
Biroul Guvernanţă Corporativă, tel. 
0244/ 401.360, int. 2431 sau 2659 sau 
email: infoinvestitori@conpet.ro.

CONPET S.A. Societatea Conpet 
S.A, cu sediul în str. Anul 1848 nr. 
1-3, Ploiești, județul Prahova, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
documentaţiei pentru revizuirea 
autorizaţiei de mediu nr. 7 din 
09.01.2020 emisă pentru activitățile 
codificate cu codul CAEN: Cod 
CAEN 4920 (rev.2) - transporturi de 
marfă pe calea ferată; Cod CAEN 
4950 (rev.2) - transporturi prin 
conducte; Cod CAEN 5210 (rev.2) - 
depozitări; Cod CAEN 5221 (rev.2) - 
activități de servicii anexe pentru 
transporturi terestre, desfășurate pe 
raza județului Arad în punctul de 
lucru Rampa de încărcare țiței 
Pecica, aparținând Sectorului Biled 
- Pecica. Observaţii sau reclamaţii se 
pot depune la sediul APM Arad, la 
adresa: Splaiul Mureșului, FN, Arad, 
în termen de 30 zile de la apariţia 
prezentului anunţ.

Unitatea administrativ-teritorială 
comuna Valea Măcr ișului,  din 
judetul Ialomita, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr 6 , înce-
pând cu data de 02 iunie 2022, pe o 
perioada de 60 zile. Publicarea docu-
mentelor tehnice se face: a) în spatiul 
pus la dispozitie de catre primărie, 
situat la adresa:sediul Primăriei 
Valea Măcrișului,str.Principală nr. 
65. b) pe pagina de internet a autori-
tatii administratiei publice locale: 
www.valeamacrisului.ro. c) pe pagina 
de internet a ANCPI creată în acest 
scop: https://www.ancpi.ro/pnccf/
anunturi.html. Cererile de rectificare, 
însotite de înscrisurile doveditoare, 
pot fi: a) transmise la sediul primariei 
(prin posta/curier ori mijloace elec-
tronice); b) formulate în sistemul 
informatic (caz în care certificarea 
nealterării continutului înscrisurilor 
doveditoare odată cu redarea pe 
suportul informatic va fi facută de 
deponent prin semnatura electronică 
calificată); c) depuse prin mijloace 
electronice pe pagina de internet 
special creată de ANCPI în acest 
scop.

SOMAŢII
Se aduce la cunoștință că pe rolul 

Judecătoriei Lipova se află dosarul 
nr.514/250/2022, având ca obiect 
uzucapiune, formulată de recla-
manta Lupu Aurica, pentru consta-
tarea dobândir i i  dreptului de 
proprietate, prin uzucapiune, asupra 
imobilului înscris în CF nr.300113 
Sistarovat, având nr. top. 415-416, 
constituit din teren intravilan viran 
(grădină fără casă) în suprafață de 
2.880mp, înscris pe numele proprie-
tarului tabular Milincu Pavel, sub 
B1, asupra cotei de 1/1 din imobil, 
situat în loc.Cuvesdia, nr. 184, jud. 
Arad. Persoanele interesate pot face 
opoziție la Judecătoria Lipova, prin 
depunerea unui înscris în acest sens, 
la numărul de dosar indicat mai sus, 
în termen de 1 lună.

Se notifică, pentru termenul de 
judecată din data de 24 mai 2022 a 
dispus afișarea prezentei somații la 
ușa instanței, prin care informează 
public că petentul Cioanca Pompei-
Ioan, CNP 1590702060803, cu domi-
ciliul în sat Cuvesdia, comuna 
Sistarovat, nr.201, jud.Arad, a 
invocat dobândirea dreptului de 
proprietate, prin uzucapiune, asupra 
imobilului înscris în CF nr.300112 
Sistarovat, sub nr. top. 436-437, 
imobil compus din teren intravilan 
v i ran (g rădină fără casa)  cu 
n u m ă r u l  a d m i n i s t r a t i v  1 9 4 
Cuvesdia, în suprafață de 2.880mp, 
pe numele proprietarului tabular 
Milincu Pavel, precum și emiterea 
somației aferente și afișarea acesteia 
la sediul Judecătoriei Lipova și la 
sediul Primăriei comunei Sistarovat. 
Termen de judecată la data de 24 
mai 2022.

Se aduce la cunoștința cetățenilor 
localității că numitul Han Gheor-
ghe-Marian a invocat dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului înscris în 
CF nr.305255 Petris, de sub nr. top. 
305255, compus din imobil împrej-
muit parțial cu gard de sârmă, gard 
de beton și delimitat de casa în 
suprafață de 2.965mp, proprietari 
tabulari fiind Kriznyk Gyorgy, 
Farcas Perszida, Ianc Nicolae 
Zenovie. Cei interesați sunt invitați 
să facă opoziții, cu precizarea că, în 
caz contrar, în termen de 30 de zile 
de la emiterea celei din urmă publi-
cații se va trece la judecarea cererii.

În baza încheierii civile pronun-
ţate de Judecătoria Negrești Oaș în 
data de 24.11.2021, dosar cu nr. 
856/266/2021, având în vedere că 
reclamanta Alec Floare, cu domici-
liul în comuna Târșolţ, nr.275, jud. 
Satu Mare, invocă dobândirea 
proprietăţii prin uzucapiune asupra 
parcelei nou create LOT 2 în supra-
faţă de 2.555mp, înscrisă CF101291 
Târșolţ, emite prezenta somaţie. Cu 
precizarea că toţi cei interesaţi sunt 
somaţi să facă opoziţie cu privire la 
imobilul din litigiu.

În baza încheierii civile pronun-
ţate de Judecătoria Negrești Oaș în 
data de 14.12.2021, în dosar cu nr. 
907/266/2021, având în vedere că 
reclamant Bura Vasile, domiciliat în 
comuna Târșolţ, sat Aliceni, nr. 118, 
judeţul Satu Mare, solicită dezlipirea 
nr. cad 2949 din CF nr.1298 Târșolţ 
în suprafaţa de 16.420mp în LOT 1 
în suprafaţă de 5.016mp și nr. cad 
2949 în suprafaţă de 11.404mp, să se 
c on s t at at e  c ă  re c la m a nt u l  a 
dobândit dreptul de proprietate 
asupra terenului de sub LOT 1 în 
suprafaţă de 5.016mp prin uzuca-
piune cu joncţiunea posesiilor și să 
se dispună intabularea dreptului de 
proprietate dobândit cu titlu juridic 
uzucapiune în cartea funciară, 
motiv pentru care se emite prezenta 

somaţie. Facem precizarea că toţi cei 
interesaţi sunt somaţi să facă 
opoziţie cu privire la imobilul din 
litigiu, în caz contrar, în termen de 6 
luni de la emitere se va trece la jude-
carea cererii.

În baza încheierii civile pronun-
ţate de Judecătoria Negrești Oaș în 
data de 14.12.2021, în dosar cu nr. 
362/266/2021, având în vedere că 
reclamanta Ionaș Ana, domiciliată 
în localitatea Târșolţ, nr.179, judeţul 
Satu Mare CNP 2391027301011, soli-
cită dezlipirea nr. cad 445 din CF 
nr.101233 (vechi 509) Târșolț în 
suprafaţă de 6.924 mp în 445 în 
suprafaţă de 3.250mp și LOT 1 în 
suprafaţă de 3.674mp; dezlipirea nr. 
cad nr. 446 din CF nr.101233 (vechi 
509) Târșolț în suprafaţa de 2.823mp 
în 446 în suprafaţa de 2.560 mp și 
LOT 2 în suprafaţa de 263mp, dezli-
pirea nr. cad 444 din CF nr.101233 
(vechi 509) Târșolț în suprafaţa de 
539mp în nr. cad 444 în suprafaţa de 
- mp și LOT 3 în suprafaţa de 
539mp, dezlipirea nr. cad 443 din CF 
nr.101233 (vechi 509) Târșolț în 
suprafaţa de 3.039mp în nr. cad 443 
în suprafaţa de 2.770 mp și LOT 4 în 
suprafaţă de 269mp, alipirea nr. noi 
cadastrale LOT 1 în suprafaţă de 
3.674 mp, LOT 2 în suprafaţa 263mp, 
LOT 3 în suprafaţa de 539mp, LOT 4 
în suprafaţa de 269mp, într-un 
singur LOT 5 în suprafaţa de 
4.745mp. Solicită totodată să se 
constate că reclamanta a dobândit 
dreptul de proprietate asupra tere-
nului de sub LOT 5 în suprafaţa de 
4.745mp prin uzucapiune cu joncţi-
unea posesiilor și să se dispună 
intabularea dreptului de proprietate 
astfel dobândit, cu titlu juridic 
uzucapiune în cartea funciară, 
motiv pentru care se emite prezenta 
somaţie. Facem precizarea că toţi cei 
interesaţi sunt somaţi să facă 
opoziţie cu privire la imobilul din 
litigiu, în caz contrar, în termen de 6 
luni de la emitere se va trece la jude-
carea cererii.

În baza încheierii civile pronun-
ţate de Judecătoria Negrești Oaș în 
data de 09.12.2021, în dosar cu nr. 
1030/266/2021, având în vedere că 
reclamanta Oros Vioara Salvina, 
dom. în Com.Vama, nr.451, jud. Satu 
Mare, invocă dobândirea proprietăţii 
prin uzucapiune asupra terenului în 
suprafaţă de 900mp, teren înscris în 
CF 102461 Vama, identificat cu nr. 
top. 12461/1/b (278mp) și nr. top. 
1245/1 b (622mp), se emite prezenta 
somaţie. Facem precizarea că toţi cei 
interesaţi sunt somaţi să facă 
opoziţie cu privire la imobilul din 
litigiu.

ADUNĂRI GENERALE
COSNA SA. Convocare. Pro 

Capital Restructuring IPURL, in 
calitate de administrator judiciar al 
societatii COȘNA SA (în insolvență, 
in insolvency, en procedure collec-
tive), cu sediul în Tg. Ocna strada 
Semicercului nr.7, judeţul Bacău, 
înmatriculată cu nr.J04/163/1991 la 
Oficiul Registrului Comerţului, CUI 
RO 969470, în conformitate cu dispo-
zițiile art. 5 alin. (1) pct. 4 coroborate 
cu prevederile art. 52 - 56 din Legea 
nr. 85/2014 si  a Legi i  31/1990, 
convoacă, la sediul societăţii, în data 
de 25.05.2022, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor 
societăţii până la data de referintă de 
01.05.2022: Adunarea generală ordi-
nară a acţionarilor va avea loc la ora 
10,00 cu următoarea ordine de zi : 1. 
.Aprobarea prelungirii mandatului 
auditorului financiar FINCONT 
AUDIT SRL pentru încă un an, 
respectiv pentru auditarea situațiilor 
financiare aferente anului 2021; 2.
Prezentarea, discutarea și aprobarea 
raportului de gestiune a consiliului 

de administraţie pentru anul 2021; 
3.Prezentarea , discutarea și apro-
barea raportului comisiei de audit pe 
anul 2021; 4.Aprobarea bilanţului 
contabil și a contului de profit și pier-
deri pe a anul 2021 ; 5.Prezentarea, 
discutarea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022; 6.
Prezentarea, discutarea și aprobarea 
programului de investiţii pe anul 
2022; 7.Aprobarea descărcării de 
gestiune a consiliului de adminis-
traţie pentru exerciţiul 2021; 8.
Diverse. Invităm pe această cale 
acţionarii societăţii COȘNA SA să 
participe la sedinţele Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor, în 
vederea întrunirii cvorumului legal 
cerut de actul constitutiv și de Legea 
nr. 31/1990 privind societăţile comer-
ciale. In cazul în care, la prima 
convocare, cvorumul nu este reunit, o 
a doua Adunare Generală Ordinara a 
Acţionarilor se va ţine pe 26.05.2022, 
la aceeasi ora, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Acţionarii pot 
participa la Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor direct sau 
prin reprezentanţi desemnaţi în baza 
unei procuri speciale, din care un 
exemplar va fi depus de către repre-
zentantu l  desemnat pe bi rou l 
Adunării în ziua în care aceasta va 
avea loc. Pro Capital Restructuring 
I.P.U.R.L. prin Iulian Iosif – practi-
cian coordinator.

LICITAŢII
Clubul Sportiv Municipal Slatina, 

cu sediul în mun.Slatina, str.Bld.
Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. 
Olt, organizează, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului 
L o c a l  a l  m u n . S l a t i n a  n r . 
127/28.04.2022, la data de 26.05.2022, 
ora 10.00, licitație publică pentru 
închirierea spațiului destinat comerț 
alimentație 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 Muni-
cipa l  Slat ina până la data de 
25.05.2022, ora 12.00.

Regia Autonomă ”Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat” 
prin Sucursala pentru Administrarea 
și Întreținerea Fondului Imobiliar, cu 
sediul în București, Șos. Fabrica de 
Glucoză, nr. 3A, sector 2, Cod poștal: 
0 2 0 3 3 1 ,  N r . R e g . C o m . :  
J40/7597/14.08.2002, C.I.F.: RO 
2351555, C.U.I.: 14814939, organi-
zează licitaţie publică cu strigare 
privind închirierea următoarelor 
spaţii din București: A. Splaiul Inde-
pendenței nr. 202A, sector 6. 1. Spațiu 
tehnic în suprafață de 1mp (tera-
să-amplasare echipament antenă). 
Tariful de pornire a licitaţiei: 35Euro/
mp/lună. Garanţia de participare la 
licitaţie: 70Euro. B. Spații  destinate 
amplasării de aparate de distribuție a 
băuturilor calde în imobilul din Piața 
Presei Libere, nr. 1, sector 1. 2. Spatiu 
(1mp)  situat la intrarea în corpul B2; 
3. Spatiu (1mp)  situat la intrarea în 
corpul D1. Tariful de pornire a licita-
ţiei: 50Euro/mp/lună  (la care se 
adaugă T.V.A.). Garanţia de partici-
pare la licitaţie: 100Euro/mp. Lici-
taţia va avea loc la sediul S.A.I.F.I 
din Șos. Fabrica de Glucoză, nr. 3A, 
sector 2, București, în data de 
17.06.2022, ora 10:00. Preţul dosa-
rului de licitaţie este de 300 lei și se 
poate achiziț iona de la sediul 
S.A.I.F.I. Data limită de obținere a 

dosarului de licitaţie și solicitare 
clarificări este de 09.06.2022. Data 
limită de înscriere este 14.06.2022 ora 
15:00. Persoanele interesate se pot 
adresa către S.A.I.F.I., serviciul 
F.I.S.A.D (E-mail: cosmina.frincu@
saifi.ro; Telefon 021/409.12.17).

Debitorul SC Imar Mob Design 
SRL societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1.Bunuri 
mobile (mobilier, aeroterma, aparat 
aer conditionat, aplicator manual cu 
rola cauciuc, casa marcat, cuptor cu 
microunde, espressor automat, freze 
cd profilate, multifunctional hp 
laserjet, pistol aplicat aracet, slefuitor 
cu vibratii) -pretul de pornire este 
diminuat cu 40% fata de  pretul 
stabilit prin Raportul de Evaluare, 
pentru fiecare bun in parte (platibil 
in lei la cursul BNR din data efectu-
arii platii). Stocuri materii prime –se 
vand in bloc la pretul de pornire 
diminuat cu 40% fata de cel stabilit 
prin Raportul de Evaluare. Pretul 
Caietului de Sarcini este: -100 lei 
+TVA pentru oferte care privesc 
bunuri cu un pret de pornire pana la 
2.000 lei inclusiv; -500 lei +TVA 
pentru oferte care privesc bunuri cu 
un prêt de pornire intre 2.000 lei si 
10.000 lei inclusiv; -1.000 lei +TVA 
pentru oferte care privesc bunuri cu 
un prêt de pornire peste 10.000 lei. 
Bunurilor li se va aplica regimul de 
TVA conform dispozitiilor Codului 
Fiscal. Prima sedinta de licitatie a 
fost fixata la data de 14.06.2022, ora 
15.00 iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor avea loc in 
ur matoarele  date:  21.06 .2022 , 
28.06.2022, 05.07.2022 si 12.07.2022, 
ora 15.00 la acelasi prêt de pornire. 
Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul nr. 
RO96 BACX 0000 0011 7243 4000 
deschis la Unicredit Bank Arad pe 
seama debitoarei SC Imar Mob  
Design SRL cel tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru sedinta 
de licitatie, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei; -achizi-
tionarea cel tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru sedinta de 
licitatie a Caietului de sarcini. -pretul 
caietului de sarcini se achită prin OP 
in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la Ing Bank –
Sucursala Dorobanti, pe seama lichi-
datorului judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL sau in numerar la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din București, Str. Petru Rares nr.12, 
corp C2, parter, sector 1. Toate sedin-
tele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Petru Rares nr.12, 
corp C2, parter, sector 1, Bucuresti. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com

Debitorul Conti SA societate in 
faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1. Proprietate imobiliara 
–«teren extravilan arabil» situata in 
Comuna Berceni, Sat Corlatesti, 
tarlaua 36, parcela A352/21, Judet 
Prahova, in suprafata de 2.500 mp. 
indiviz din totalul de 6.100 mp. (din 
acte) 6067 mp. din masuratori, avand 
nr. cadastral 10397, inscris in Cartea 
Funciara nr. 1605 a loc. Berceni, 
conform Incheierii nr. 47059/2008 
e l iberata de O.C.P.I .  Prahova 
–B.C.P.I. Ploiesti. Pret pornire lici-
tatie –16.250,00 Euro exclusiv TVA. 
-Pretul Caietului de sarcini pentru 
proprietatea imobiliara «Teren » 
-3.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru imobilul 
«teren» apartinand CONTI SA repre-
zinta 50% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in 
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contul nr. RO55 BRDE 300S V182 
6773 3000 deschis BRD -Groupe 
Societe Generale- Suc. Ploiesti pana 
la orele 14 am din preziua stabilita 
licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; -achiziti-
onarea pana la aceeasi data a Caie-
tului de sarcini si Regulamentului de 
licitatie pentru bunul din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru imobilul «teren», 
prima sedinta de licitatie a fost fixata 
in data de 03.06.2022, ora 12:00, iar 
daca bunul nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatii 
vor  f i  i n  dat a  de  10.06 .2022; 
17.06.2022; 24.06.2022; 01.07.2022, 
ora 12:00. Toate sedintele de licitatii 
se vor desfasura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. Ploiesti, 
Str.  Cuptoarelor,  Nr.  4,  Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Gura 
Ocniței, cu sediul în comuna Gura 
Ocniței, sat Gura Ocniței, Str.Princi-
pală nr. 180, județul Dâmbovița, 
telefon/fax 0245/673.260, e-mail: 
primariaguraocnitei@gmail.com, 
cod fiscal 4344465. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: spațiul în 
suprafață de 64mp, număr cadastral 
73616, situat în incinta imobilui-clă-
dire „Fosta Baie Comunală Gura 
Ocniței”, din Comuna Gura Ocniței, 
Str.Pr incipală nr. 178, județul 
Dâmbovița, aparținând domeniului 
privat al Comunei Gura Ocniței, 
conform H.C.L. nr. 39/29.03.2022 și 
t e m e i u l u i  l e g a l  O .U. G .  n r . 
57/03.07.2019, art.332-333. 3.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul Primăriei Comunei Gura 
Ocniței, Biroul Achiziții, Investiții, 
Pregătire și monitorizare proiecte, 
U r b a n i s m ,  P a t r i m o n i u . 
3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Biroul Achiziții, 
Investiții, Pregătire și monitorizare 
proiecte, Urbanism, Patrimoniu din 
cadrul Primăriei Comunei Gura 
Ocniței, comuna Gura Ocniței, sat 
Gura Ocniței, Str.Principală nr.180, 
județul Dâmbovița. 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, numerar, la Casi-
er ia inst ituț ie i  sau în contul: 
RO31TREZ2715006XXX000255, 
deschis la Trezoreria Târgoviște, cod 
fiscal 4344465. 3.4.Data-l imită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
06.06.2022, ora 12.00. 4.Informații 

privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 14.06.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Gura Ocniței, comuna Gura Ocniței, 
sat Gura Ocniței, Str.Principală 
nr.180, județul Dâmbovița. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 15.06.2022, 
ora 10.00, în Sala de Ședințe a 
Primăriei Comunei Gura Ocniței, 
comuna Gura Ocnitei, Str.Principală 
nr.180, județul Dâmbovița. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/ 
sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios 
Admin is t rat iv  a  Tr ibuna lu lu i 
Dâmbovița, Târgoviște, Str. Calea 
București nr. 2, județul Dâmbovița, 
t e l e f o n  0 2 4 5 / 6 1 2 . 3 4 4 ,  f a x 
0245/216.622, e-mail: trdambovi-
ta-brp@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării : 
23.05.2022.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Pantelimon“ Focsani cu sediul în str. 
Cuza Vodă, nr.50-52, judeţul Vran-
cea,organizează licitaţie publică, in 
conformitate cu prevederile art. 333- 
335 din O.U.G. 57/2019 si ale H.C.J. 
23/ 29.01.2020, in vederea inchirierii a 
doua spatii: Spatiu în suprafata de 42 
mp si Spatiu în suprafata de 30 mp, 
aflate in curtea interioara, ce apartin 
domeniului publ ic a l judetului 
Vrancea, cu scopul desfășurării de 
activităţi comerciale de alimentaţie 
publică si produse industriale. Docu-
mentaţia se poate descărca gratuit de 
pe situl spitalului: www.spitalvn.ro. 
Garanţia: Conform documentaţiei de 
atribuire. Toate informaţiile privind 
ofertele se regăsesc în documentaţia 
de atribuire.  Data limită pentru soli-
citarea clarificărilor 03.06.2022, ora 
16:00. Data limită de depunere a 
ofertelor: 14.06.2022, ora 10:00. Data 
și locul de desfășurare ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 

14.06.2022, ora 12.00 la sediul insti-
tutiei. Relaţii suplimentare la tel. nr. 
0237.625.191.

Comuna Câineni, Județul Vâlcea, 
CUI 2541681, telefon 0350425926, fax 
0350425926 vinde teren în suprafață 
de 25 mp, situat în comuna Câineni, 
sat Câinenii Mici, Județul Vâlcea, 
aparţinând domeniului  privat, nr. 
cadastral 35400 vânzarea se face 
conform OUG. 57/2019, și conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 36 din 
data de 19.05.2022. Informaţiile 
privind documentaţia de atribuire: se 
găsesc în caietul de sarcini. Documen-
tatia de atribuire se poate ridica direct 
de la sediul Primăriei comunei 
Câineni, sat Câinenii Mici, Județul 
Vâlcea iar  persoanele interesate pot 
achita la caseria unității, contrava-
loarea documentației de atribuire 100 
de lei achitați la caseria Primăriei 
comunei Câineni. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 14.06.2022 
ora 12,0. Data limită de depunere a 
ofertelor: 22.06.2022 ora 12,00, ofer-
tele se depun într-un exemplar la 
Registratura Primăriei comunei 
Câineni, sat Câinenii Mici, Județul 
Vâlcea; Ședinţa publică de deschidere 
a ofer telor  se  va desfășura în 
23.06.2022, ora 11:30, în sala de 
ședințe a Consiliului local Câineni, 
comuna Câineni, sat Câinenii Mici, 
Județul Vâlcea. Acţiunea în justiţie 
pentru soluționarea litigilor apărute 
se introduce la Secţia de contencios 
administrativ a Tribunalului Vâlcea , 
str. Scuarul Revoluţiei nr. 1, Rm. 
Vâlcea, Judeţul Vâlcea, cod postal 
240594 telefon: (0250)73 91 20, fax: 
(0250)73 22 07, tr.valcea.civil2@just.ro.

PIERDERI
Pierdut cartela tahograf pe numele 

Visana Marius Antoniu. O declar 
pierdută.

SC Astral Prim Comexim SRL, 
J36/ 313/2014, CUI 8583236 cu sediul 
sat Cataloi, comuna Frecăței, jud. 
Tulcea, pierdut Certificat de înregis-
trare seria B nr. 2949727, eliberat la 
data de 01.07.1996 de ONRC Tulcea. 
Se declară nul.

Pierdut autorizație de stupină pe 
numele Grigoreanu Alexandru cu 
seria și numărul de înregistrare 
695/30.08.2021, eliberată de Direcția 
Sanitara Veterinară D.S.V.

SC Daphne Design SRL, cu sediul 
în Timișoara, Strada Bobâlna, nr.40, 
declară pierdut Acordul de Funcțio-
nare seria TM, număr 9607, emis în 
data de 21.04.2021 de către Primăria 
Mun. Timișoara.

SC Horia O°ce SRL, cu sediul în 
Sat Păuliș, Nr. 677, Com. Păuliș, Jud.
Arad, având CUI: 27082142, număr 
î n r e g i s t r a r e  R e g .  C o m 
J2/449/18.06.2010, declar perdut 
Certificatul de înregistrare al socie-
tății, cu seria B, nr. 3269845. Îl declar 
nul.

i ar  ea rint ucurești 
și aramond lu

DECESE


