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OFERTE SERVICIU
l SC ANACEMI CONSTRUCT SRL, având 
CUI:36539821, cu sediul în Sat Gherăeștii 
Noi, Comuna Gherăești, Strada Regele Ferdi-
nand I, Nr.15, Județ Neamț, angajează: Zidar 
rosar-tencuitor COD COR 711205- 4 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 24.09.2021, ora 
10.00, la sediul societății.

l SC Edinya Burg SRL angajează ajutor bucătar, 
ospătar și cameristă. Relații la nr. de telefon: 
0752.970.053.

l ETG ELTA LOGISTIK SRL, cu sediul în Bucu-
rești, angajează reprezentant comercial. CV pe: 
office@jobtips.ro

l Şcoala Gimnazială NR.81, București organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post vacant: 
-1 post îngrijitor pe perioadă nedeterminată); 
(probe: practică, interviu), condiții: studii generale 
sau medii. Data concursului: 26.10.2021. Depu-
nerea dosarelor   se  face  până pe 14.10.2021, în  
intervalul orar 09.00-16.00 la secretariatul unităţii. 
Relaţii la telefon: 021.326.32.20. 

l SC NT NOVA CONSTRUCT SRL, având 
CUI:34265070, cu sediul în Sat Cristești, Comuna 
Cristești, Strada Viilor, Nr.835, Scara 1, Ap.1, Județ 
Mureș, angajează: Muncitor necalificat la demo-
larea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet COD COR 931301- 21 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 27.09.2021, ora 10.00, la 
sediul societății.

l Centrul Şcolar de Educație Incluzivă Alexandria, 
cu sediul în Alexandria, str.Libertății, nr.1 Bis, 
judeţul Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
I n s t r u c t o r  d e  e d u c a ț i e ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 18.10.2021, ora 
09.00; -Proba interviu în data de 19.10.2021, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -nu se solicită vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs până pe 
data de 08.10.2021, ora 12.00, la sediul din strada 
Libertății, nr.1 Bis, Alexandria. Relaţii suplimentare 
la sediul: strada Libertății, nr.1 Bis, Alexandria, 
persoană de contact: Bazavan Florin, telefon 
0347/401.909.

l Primăria Colceag, cu sediul în comuna Colceag, 
sat Colceag, str.Principală, nr.195A, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de muncitor necali-
ficat, conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 

va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
18.10.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
21.10.2021, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii generale; -stare de sănătate 
corespunzătoare, atestată pe baza unei adeverințe 
medicale; -vârsta minimă reglementată de prevede-
rile legale; -nu se solicită vechime în muncă. Candi-
daţii 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 Colceag. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei Colceag, persoană de 
contact: Chivu Ioana Cristina, telefon 0244/447.001, 
fax 0244/447.001.

l Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, cu sediul 
în localitatea Caracal, str.G-ral Magheru, nr.13, 
județul Olt, organizează concurs pentru: 1 post 
contractual vacant de îngrijitor curățenie (I M)- 
Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal- 
GPP NR.3. Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile specificate în HG 
286/2011 și următoarele condiții specifice: Îngrijitor 
curățenie (I M): nivelul studiilor: studii medii; dispo-
nibilitate de a lucra în două schimburi; nu necesită 
vechime. Concursul se va desfășura astfel: proba 
scrisă în data de: 18.10.2021, ora 09.00; proba 
interviu în data de: 18.10.2021, ora 12.00. Documen-
tele solicitate pentru întocmirea dosarelor de concurs 
sunt: Cerere de înscriere concurs; Curriculum Vitae; 
Cazier judiciar; Act de studii, foaie matricolă- 
original și copie; Carte de identitate- original și copie; 
Certificat de naștere- original și copie; Adeverință 
medicală eliberată de medicul de familie din care să 
rezulte faptul că persoana care dorește să participe la 
concurs este aptă din punct de vedere medical; Carte 
de muncă (original și copie) sau adeverință care 
atestă vechimea în muncă, specialitatea. Candidații 
vor depune dosarele de participare la concurs până 
la data de 08.10.2021, ora 14.00, la secretariatul 
Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Caracal. 
Documentele ce fac obiectul dosarului de înscriere și 
bibliografia se vor afișa la avizierul Şcolii Gimnaziale 
„Nicolae Titulescu” Caracal. Relații suplimentare la 
Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal, 
tel.0249.511.698, persoana de contact Popescu 
Mariana.

l Consiliul local al comunei Bucșani, cu sediul în 
localitatea Bucșani, strada Principală, nr.242, județul 
Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată, în cadrul Serviciului de 
alimentare cu apă al comunei Bucșani, a funcţiilor 
publice contractuale vacante, în baza prevederilor 
legislative ale H.G. nr.286/2011, modificată și 
completată de H.G. nr.1027/2014 și ale art.V, din 
Ordonanța nr.17 din 30 august 2021, pentru modifi-
carea și completarea Legii nr.134/2019 privind reor-
ganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului și a 
Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modifi-
carea unor acte normative, după cum urmează: 1)
Denumirea postului: 1 post șef serviciu, în cadrul 
Serviciului de alimentare cu apă al comunei Bucșani, 

vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: medii; -vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: nu este necesară. 2)Denu-
mirea postului: 1 post contabil, în cadrul Serviciului 
de alimentare cu apă al comunei Bucșani, vacant, 
contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: 
medii; -vechime în specialitate studiilor necesare 
ocupării postului: nu este necesară. 3)Denumirea 
postului: 5 posturi muncitor calificaț, în cadrul Servi-
ciului de alimentare cu apă al comunei Bucșani, 
vacante, contractuale, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: generale; -vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: nu este necesară. Data 
19.10.2021, ora 10.00 și locul de desfășurare a 
concursului: Primăria Bucșani -proba scrisă în data 
de 19.10.2021, ora 10.00, la sediul instituției; -proba 
interviu în maximum 4 zile lucrătoare de la susți-
nerea probei scrise, conform legii, la sediul instituției. 
Data limită 11.10.2021 până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 
zile de la afișare, la sediul instituției. Date contact: 
Tudor Andreea tel: 0246/263.075.

CITAȚII
l Bocea Mădălina, cu ultimul domiciliu în Capul 
Codrului, este chemată la Judecătoria Gura Humo-
rului, Cam.15, în ziua de 23.11.2021, Completul C5, 
ora 09.00, în dosar nr.184/237/2021, în calitate de 
Pârât, în proces cu Bocea Veramin Codru, în cali-
tate de Reclamant, divorț.

l Bonda Vasile (Vazul) sen., Bonda Vasile (Vazul) 
jr., Bonda Simion, Bonda Viktor, Farcas Peter a lui 
Ianos, Bonda Ioan, Bonda Petru sunt citați pe data 
de 12.11.2021 la Judecătoria Turda, în dos. 
nr.1401/328/2014, în calitate de pârâți.

l Pop Octavian, Pop Maria, Pop Victor, Pop 
Andrei, Pop Emil sunt citați pe data de 13.12.2021 
la Judecătoria Turda în dos nr.2886/328/2020, în 
calitate de pârâți.

l Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în loc.Săliștea de 
Sus, str.Bâleasa, nr.9, jud.Maramureș, este chemat 
la Tribunalul Maramureș, str.Crișan, nr.3, camera 
Sala 21, sediu Crișan 3, în data de 27.10.2021, ora 
14.00, complet civil nr.3N- apel dr. comun, f.f, 
minori fam., în calitate de intimat-pârât, în proces 
cu VLAD MARIA, în calitate de apelant-recla-
mant, în dosarul civil nr.157/224/2020 având ca 
obiect declararea judecătorească a morții.

l Se citează Mălăelea Constantin Claudiu, cu 
domiciliul in oraș Tg-Cărbunești, sat Crețești, nr.77, 
jud.Gorj, pentru ziua de 07.10.2021, ora 09.00, sala 
de sedință nr.5, Complet C21, la Judecătoria Tg-Jiu 
în calitate de pârât, în dosarul nr.16399/318/2020, 
având ca obiect pensie întreținere, în proces cu 
Ducu Mădălina.

l Numitul Stancu Mircea, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Foișor, comuna Drănic, județul Dolj, 
este citat la Judecătoria Segarcea, pe data de 
12.10.2021, ora 10.00, Completul c3, în calitate de 
pârât, dosarul nr.1094/304/2021, în procesul de 
divorț cu reclamanta Stancu Dumitra.

SOMAȚII
l În dos. 2154/210/2021 al Judecatoriei Chiși-
neu-Criș, reclamanta Szabo Margareta, proprietari 
tabulari fiind Dioszegi Erzsebet (Elisabeta) și Dios-
zegi Lajos (Ludovic), ambii decedați, solicit consta-
tarea faptului juridic al uzucapiunii, prescripție 
achizitivă și nașterea dreptului meu de proprietate 
asupra imobilului situat în Zerind, înscris în Cf 
304575 Zerind, top 304575, compus din teren extra-
vilan în supraf. 6400mp, ca OCPI Chișineu-Criș să 
efectueze operațiunile necesare în vederea intabu-
larii dreptului meu de proprietate asupra imobilului 
în cauză cu titlu de uzucapiune. Toți cei interesați 
pot formula opoziție la prezenta somație, în dosarul 
mai sus menționat.

DIVERSE
l Comunicat. Societatea Ceprohart SA anunță 
investitorii și acționarii că Raportul pe semestrul I 
2021, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 
poate fi consultat la sediul societății din Brăila, 
B-dul. Al. I. Cuza nr. 3 sau la adresa de web: www.
ceprohart.ro, începând cu data de 24.09.2021. 
Director general, drd. ing. Iana - Roman Mirela.

l Anunț public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu. COMUNA 
FĂRCAŞA, reprezentată prin Ioan Stegeran, în 
calitate de primar, cu sediul în comuna Fărcașa, loc.
Fărcașa, strada Independenței, nr.59, județul Mara-
mureș, anunță publicul interesat asupra  depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru 
proiectul construire “Locuințe pentru tineri desti-
nate închirierii, Localitatea Tămaia, Comuna 
Fărcașa, Str.Culturii, Nr.25”, propus a fi amplasat 
în comuna Fărcașa, localitatea Tămaia, str.Culturii, 
nr.25, nr. cad 50137, județul Maramureș. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Maramureș, din localitatea Baia Mare, 
strada Iza, nr.1A, județul Maramureș, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.00-16.30 și vineri, între orele 
08.00-14.00 și la sediul beneficiarului. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Maramureș.

l Şcoala Gimnazială Nr.6, cu sediul în Drobeta- 
Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, organizează 
concurs, în baza H.G. 286/2011 și H.G. 1027/2014, 
cu modificările și completările ulterioare, la sediul 
Drobeta- Turnu Severin din str. Kiseleff, Nr.55B, 
judeţul Mehedinţi, astfel: -în data de 18.09.2021, ora  
9:00- proba scrisă; -în data de 19.09.2021, ora  9:00- 
proba practică; -în data de 19.09.2021, ora 13:00- 
interviul, pentru ocuparea unui post contractual 

vacant pe durată nedeterminată de îngrijitor II 
-G– 1 post. Condiţii specifice de participare: -nivelul 
studiilor: studii generale; -vechimea în domeniu: 
minim 3 luni pe un post similar; -curs de însușirea 
noţiunilor fundamentale de igienă; -să nu figureze 
în Registrul național automatizat cu privire la 
persoanele care au comis infracțiuni sexual de 
exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, a 
angajaților din instituții. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.6, 
în termen de 10 zile de la data publicării prezentului 
anunţ, în Monitorul Oficial Partea a III-a. Condi-
ţiile de participare la concurs și bibliografia stabilită 
se afișează la sediul din str. Kiseleff, Nr.55B, 
Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți. Relaţii 
suplimentare la sediul instituţiei de învăţământ și la 
telefon 0252/320573,  persoana de contact: Anitescu 
Vasilica- tel: 0764461711.

l „RNP-Romsilva Direcția Silvică Mehedinți, 
Ocolul Silvic Simian, titular al Planului „Amenaja-
mentul silvic al Ocolului Simian -U.P.I Ostrovu 
Corbului, U.P.II Balota, U.P.III Prunișor, U.P.IV 
Stârmina” anunță publicul interesat asupra dispo-
nibilizării proiectului de plan și finalizării Studiului 
de Evaluarea Adecvată a efectelor potențiale 
asupra ariilor naturale protejate de interes comu-
nitar și a Raportului de Mediu. Consultarea 
planului, a Studiului de Evaluarea Adecvată și a 
Raportului de Mediu se poate realiza la sediul titu-
larului, zilnic între orele 10.00-15.00. Comentariile 
și propunerile se vor transmite în scris la sediul 
titularului și la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Mehedinți, str.Băile Romane, nr.3, Dr 
Tr.Severin, în termen de 45 zile calendaristice. 
RNP-Romsilva Direcția Silvică Mehedinți, Ocolul 
Silvic Simian, titular al Planului „Amenajamentul 
silvic al Ocolului Simian -U.P.I Ostrovu Corbului, 
U.P.II Balota, U.P.III Prunișor, U.P.IV Stârmina” 

anunță publicul interesat asupra dezbaterii publice 
a Studiului de Evaluarea Adecvată și a Raportului 
de Mediu și, care va avea loc în data de 09.11.2021. 
Prezentarea Studiului de Evaluarea Adecvată și a 
Raportului de Mediu se va face începând cu ora 
11.00, la sediul Ocolului Silvic Simian, Str.Gării, 
nr.5, Loc.Simian, Jud.Mehedinți”

l Această informare este efectuată de S.C. Dealul 
cu Afine S.R.L. cu sediul social în București, sector 
1, Şoseaua Nordului, nr.96H, camera 2, sc.2, et.1, 
ap.13, tel: 0740.224.460; ce intenționează să solicite 
de la S.G.A.Brașov, aviz de gospodărire a apelor 
pentru proiectul: „Înființare plantație de afin în 
regim ecologic”; în sat Toderița, com.Mândra, jud.
Brașov. Această investitie este nouă. Ca rezultat al 
realizării proiectului vor rezulta permanent ape 
uzate menajere ce se vor evacua prin vidanjare 
către o stație orășenească de epurare. Această soli-
citare de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările și completările 
ulterioare. Persoanele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare cu privire la solicitarea avizului 
de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să 
transmită observații, sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului până în data de 29.09.2021.

l Anunț public. În cadrul derulării procedurii de 
evaluare de mediu pentru Strategia de dezvoltare 
economică, socială și de mediu a Văii Jiului (2021-
2030) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Euro-
pene, cu sediul în Şos. București-Ploiești nr. 1-1B, 
Victoria Office, Intrarea Str. Menuetului nr.7, sector 
1, București, anunţă publicul interesat asupra 
disponibilizării proiectului de Strategie și a Planului 
de acțiuni aferent, finalizarea Raportului de mediu 
și a Studiului de evaluare adecvată elaborat pentru 
acesta, și organizarea dezbaterii publice a acestor 

ANUNȚ
 Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. – in procedura generala a falimentului, cu 

sediul  în Bocsa, str. Binisului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în 
registrul comerţului  J11/288/1999, CUI RO 12192473, prin lichidator judiciar 
LICEV GRUP SPRL vă face cunoscut faptul că în data de  01.10.2021 ora 11,00 
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, 
licitatia publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri aparţinând 
debitoarei  

- Teren intravilan în suprafaţă de 19.021 mp şi clădiri industriale (2 hale, 
1 clădire administrativă, 1 staţie de pompe şi rezervor) situate în Bocşa, str. 
Binişului km.3, jud. Caraş-Severin (CF nr.30761 Bocşa nr. cad 30761) la preţul 
de  742.532 euro+ TVA reprezentând 90 % din Raportul de evaluare;
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar la va-
loarea 300 lei + TVA. Înscrierea la licitaţie şi achiziţionarea caietului de sarcini 
se poate face în fiecare zi de luni până vineri  cu excepţia zilei în care are loc 
licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255/212.940 sau 
la sediul lichidatorului judiciar.
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documente. Strategia de dezvoltare economică, 
socială și de mediu a Văii Jiului (2021-2030) și 
Planul de acțiuni aferent, Raportul de Mediu și 
Studiul de Evaluare Adecvată pot fi consultate la 
adresele https://bit.ly/3CJL7sx. Comentariile și 
propunerile scrise pot fi trimise la sediul titularului 
și la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
din B-dul Libertăţii, nr. 12, sector 5, București, sau 
la adresa de e-mail evaluare.impact@mmediu.ro, 
până la data de 02 noiembrie 2021, orele 17:00. 
Dezbaterea publică va avea loc în data de 09 noiem-
brie 2021, ora 1100, în sistem videoconferință, prin 
intermediul platformei WEBEX. Toți cei care 
doresc să participe la dezbaterea publică se pot 
înscrie la adresa de e-mail: valea.jiului@mfe.gov.ro 
, prin furnizarea următoarelor informații: nume și 
prenume, instituția pe care o reprezintă (dacă este 
cazul), adresa de e-mail cu care se va face conec-
tarea la ședință. Termenul limită pentru înscriere 
este 08 noiembrie 2021, ora 14:00.

l Prahova Kapital S.R.L titular al proiectului 
„Construire depozit logistic, amenajări exterioare în 
incintă (parcare zonă aprovizionare, spații verzi, 
drumuri, trotuare) rezervă psi, racorduri auto, 
organizare de șantier și post-trafo”, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
nu se supune evaluării de impact asupra mediului/
evaluării adecvate/evaluării impactului asupra 
corpurilor de apă de către Agenția pentru Protecția 
Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul 
„Construire depozit logistic, amenajări exterioare în 
incintă (parcare zonă aprovizionare, spații verzi, 
drumuri, trotuare) rezervă psi, racorduri auto, 
organizare de șantier și post-trafo”, propus a fi 
amplasat în Județ Ilfov, Oraș Buftea, Str.Răsări-
tului (DN7), Km 16. Proiectul acordului de mediu 
și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecţia 
Mediului Ilfov: București, sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, în zilele de Luni-Joi, între orele 09.00-
12.00, precum și la următoarea adresă de internet: 
apmif.anpm.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 publicării anunțului pe pagina de internet a 
autorității competente pentru protecția mediului.

l S.N.G.N.Romgaz S.A. Sucursala Tg.Mureș, 
anunță publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul Lucrări de montaj în grup 24 Dumbrăvi-
oara: Obiect 1 -Montaj evacuator subteran la insta-
lația de separare și colectare ape reziduale; Obiect 2 
-Montare separatoare subterane de lichide pe 
instalațiile sondelor 11, 13, 21, 22, 24 Dumbrăvi-
oara, propus a fi amplasat în com.Ernei, sat 
Dumbrăvioara, extravilan, jud.Mureș. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
A.P.M.Mureș, din loc.Târgu Mureș, strada Podeni, 
nr.10, în zilele de: luni, între orele 09.00-15.00 și 
marti-vineri între orele 09.00-12.00 și la sediul 
S.N.G.N.Romgaz S.A. Sucursala Târgu Mureș, 
strada Salcâmilor, nr.23, în zilele de luni-vineri, între 
orele 07.00-15.00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul A.P.M.Mureș, Târgu Mureș, strada 
Podeni, nr.10 în zilele de: luni, între orele 09.00-
15.00 și marți-vineri, între orele 09.00-12.00.

l Anunț public privind decizia etapei de încadrare. 
Panghios Laurențiu, titular al proiectului „Împădu-
riri și crearea de suprafețe împădurite”, prin acce-
sarea schemei de ajutor de stat -sprijin pentru 
prima împădurire și crearea de suprafețe împădu-

rite-, gestionată prin Agenția de Plăți și Intervenție 
în Agricultură, aferente Măsurii 8, Investiții în 
dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea 
viabilității pădurilor, Submăsura 8.1 din cadrul 
PNDR 2014-2020” anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M.Constanța: -nu este necesară efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului -în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Împăduriri și crearea 
de suprafețe împădurite”, propus a fi amplasat în 
localitatea Ovidiu, parcela A316/9, categoria de 
folosință A, nr.cadastral 107936, județul Constanța. 
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului din 
Constanța, str.Unirii, nr.23, în zilele de luni-joi, între 
orele 08.00-16.30, și vineri, între orele 08.00-14.00, 
precum și la adresa de internet http://apmct.anpm.
ro/web/apm-constanta. 2.Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a autorității compe-
tente pentru protecția mediului.

l SC Premiere Restaurants Romania SRL, cu 
sediul în Șoseaua Nicolae Titulescu, nr.4-8, Clădirea 
America House aripa de Vest, etaj 5, sector 1, Bucu-
rești, înregistrată la O.N.R.C-O.R.C.T.B cu CUI 
nr.6205722, informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea Autorizației de 
Mediu pentru activitatea de restaurante, cod CAEN 
5610 desfășurată în Șoseaua Colentina, număr 79, 
sector 2, București. Informații se pot solicita la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Bucu-
rești, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul 
Lacul Morii -în spatele benzinăriei Lukoil).

l C.N.T.E.E. Transelectrica S.A -Unitatea Terito-
rială de Transport Sibiu, titular al proiectului 
„Mentenanță majoră LEA 220(400) kV Iernut-Un-
gheni 2” anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Mureș, fără studiu de evaluare a 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul „Mentenanță majoră LEA 220(400) kV 
Iernut-Ungheni 2”, propus a fi amplasat pe linia 
electrică aeriană Iernut-Ungheni -străbate 
UAT-urile Ungheni, Gheorghe Doja, Sânpaul, 
Ogra, Cucerdea, Iernut, județul Mureș. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la următoarea adresă de 
internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare prin poștă: municipiul Târgu-
Mureș, strada Podeni, nr.10, e-mail: office@apmms.
anpm.ro sau fax 0265/314.985, în termen de 10 zile 
de la data publicării anunțului pe pagina de internet 
a A.P.M.Mureș.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de administrație al SC 
ASCENSORUL SA, cu sediul în București, str.
George Georgescu, nr.10, sector 4, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor 
(AGEA) la data de 25.10.2021, ora 13.00, pentru 
toți acționarii înregistrați la Registrul Acționarilor 
la sfârșitul zilei de 11.10.2021 ca data de referință. 
Locație: sediul social din str.George Georgescu, 
nr.10, et.1. Participarea se va face în acord cu preve-
derile legislative în vigoare privind aplicarea măsu-
rilor de prevenire a infecțiilor. Ordinea de zi: 
Numirea unui evaluator autorizat care să determine 

valoarea acțiunilor emise de ASCENSORUL SA în 
vederea modificării contravalorii maxime a prețului 
acțiunilor ce vor fi răscumpărate. Informații supli-
mentare se pot obține la sediul societății. Dacă la 
prima convocare condiția întrunirii nu este îndepli-
nită, AGEA se reprogramează la data de 
26.10.2021, ora 13.00, în același loc. Președinte CA, 
Georgescu Tudor.

l Convocator. Consiliul de Administrație al socie-
tății Imsat SA, cu sediul în București, Str.Sergent 
Ghercu Constantin, nr.1B, clădirea The Bridge 3, 
etaj 9-10, sector 6, având nr.de înregistrare la  ORC 
-J40/1015/1991, CUI: 1571536, convoacă la sediul 
său Adunarea Generală Extraordinară a Acționa-
rilor la data de 27.10.2021, ora 10.00, pentru toți 
acționarii înregistrați în registrul acționarilor la 
sfârșitul zilei de 18.10.2021, cu următoarea ordine 
de zi: 1.Aprobarea facilităților de credit acordate de 
BRD-Groupe Societe Generale („BRD”). 2.Apro-
barea modificării și semnării Actulului constitutiv al 
societății, în sensul reducerii numărului membrilor 
Consiliului de Administrație de la 7 la 3, după cum 
urmează: Art.5.1. primul paragraf: „Societatea este 
administrată de către Consiliul de Administraţie 
format din 3 (trei) administratori, aleși de 
Adunarea Generală.” Art 5.4.8.: „Pentru validitatea 
hotărârilor Consiliului de Administraţie este nece-
sară prezenţa celor 3 (trei) administratori sau a 
reprezentanţilor acestora, iar deciziile vor fi adop-
tate în mod valabil cu votul favorabil a celor 3 (trei) 
administratori prezenţi sau reprezentanţii aces-
tora.” Art.5.4.9.: „Niciuna dintre hotărârile de mai 
jos nu va putea fi adoptată de Societate prin 
niciunul din organele sale fără ca în prealabil, 
Consiliul de Administraţie să își fi dat acordul în 
scris, prin votul unanim al administratorilor în 
funcţie, prezenţi sau reprezentaţi: (i)desemnarea 
unui Director al Societății; (ii)orice investiţie superi-
oară sumei de 300.000 (trei sute de mii) EUR (sau 
echivalentul acestei sume); (iii)orice hotărâre 
asupra cuantumului investiţiilor anuale; (iv)bugetul 

și limita maximă ale autorizaţiilor date Președin-
telui Consiliului de Administraţie pentru semnarea 
garanţiilor bancare.” Desemnarea Doamnei Ligia 
Ionescu -Director General -să semneze Actul 
Constitutiv actualizat al societății, precum și orice 
documente necesare înregistrării acestuia pe lângă 
autoritățile române, în special la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului și ANAF, Monitorul Oficial, 
etc. În cazul în care cvorumul necesar nu se va 
intruni la data menționată, Adunarea Gererală 
Extraordinară a Acționarilor se vor ține la data de 
28.10.2021, ora 10.00, în același loc, cu aceeași 
ordine de zi. Documentele și materialele informa-
tive referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi a fiecărei adunări, precum și formularele de 
procură specială pot fi obținute de la sediul socie-
tății. Informații suplimentare se pot obține la tel: 
021/316.66.00 /274. Acționarii pot participa la 
adunarea generală personal sau prin reprezentanți, 
în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor 
legale. Procură specială în original se depune la 
sediul societății conform legii.  Acționarii pot vota 
prin corespondență prin utilizarea „Buletinului de 
vot prin corespondență” care poate fi obținut de la 
sediul societății. Buletinul de vot prin corespon-
dență trebuie transmis la sediul societății până cel 
târziu în data de 18.10.2021.

l Convocator. Consiliul de Administrație al socie-
tății Imsat SA, cu sediul în București, Str.Sergent 
Ghercu Constantin, nr.1B, clădirea The Bridge 3, 
etaj 9-10, sector 6, având nr.de înregistrare la ORC 
-J40/1015/1991, CUI: 1571536, convoacă la sediul 
său Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la 
data de 27.10.2021, ora 12.00, pentru toți acționarii 
înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei 
de 18.10.2021, cu următoarea ordine de zi: 1.Să ia 
act de demisia a patru administratori. 2.Reducerea 
numărului membrilor Consiliului de Administrație 
de la 7 la 3 membri. 3.Numirea membrilor Consi-
liului de Administrație al caror mandat expiră la 
data de 09.12.2021, pentru un mandat de 4 ani. 

4.Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de 
Administrație. Lista cuprinzând informații cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu și califi-
carea profesională ale persoanelor pentru funcția 
de administrator se află la dispoziția acționarilor, 
putând fi consultată și completată de aceștia. În 
cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la 
data menționată Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor se vor ține la data de 28.10.2021, ora 
12.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi. Docu-
mentele și materialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, 
precum și formularele de procură specială pot fi 
obținute de la sediul societății. Informații suplimen-
tare se pot obține la tel: 021/316.66.00 /274. Acțio-
narii pot participa la adunarea generală personal 
sau prin reprezentanți, în baza unei procuri 
speciale, conform dispozițiilor legale. Procura 
specială în original se depune la sediul societății 
conform legii. Acționarii pot vota prin corespon-
dență prin utilizarea „Buletinului de vot prin cores-
pondență” care poate fi obținut de la sediul 
societății. Buletinul de vot prin corespondență 
trebuie transmis la sediul societății până cel târziu 
în data de 18.10.2021. 

l Subsemnata, Renu Mileva, domiciliată în Timi-
ș o a r a ,  S t r. H o r i a ,  n . 9 9 ,  j u d . T i m i ș , 
CNP2590103054662, în calitate de administrator 
unic al SC Sinmiclosana SA, cu sediul în Sannicolau 
Mare, str.Piața 1 Mai, nr.4, jud.Timiș, înmatriculată 
la ORC Timiș sub nr.J35/107/1991, CIF:3039170 
(denumită în continuare Sinmiclosana) conform 
LEGII 31/1990 convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor Sinmiclosana, pentru data de 
25.10.2021, ora 10.00, la sediul societății, pentru toți 
acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 
sfârșitul zilei de 21.10.2021, stabllită ca dată de refe-
rință. Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționa-
rilor Sinmiclosana care va fi supusă spre aprobare: 
1.Numirea comisiei de cenzori, pentru un mandat de 
3 ani, care va fi formată din următorii cenzori: 

Râzi în h     h     te!
Luni, 27 septembrie, Jurnalul îți oferă volumul 24 al  

Enciclopediei umorului de buzunar:
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Monte Negro Accounting SRL, persoană juridică 
română cu sediul în Timișoara str.Albinelor, nr.90, 
jud.Timiș, cu nr de ordine în Registrul Comerțului 
Timiș J35/2610/2004, având CUI:16760533, repre-
zentată prin Matei Velinca, CNP2511119354778, dna 
Dragoi Olga, născută la data de 12.06.1951, comuna 
Periam, jud.Timiș, având CNP2510612354725, dl 
Deian Claudiu Ștefan, născut la data de 26.01.1983 
în loc.Sannicolau Mare, jud.Timiș, având 
CNP1830126352299. Informații suplimentare se pot 
obține la telefon: 0722.999.024. În temeiul prevede-
rilor legii nr.31/1990, republicată, acționarii pot fi 
reprezentați de alti acționari, în baza unei procuri 
speciale. Procurile pot fi depuse în original, la sediul 
Sinmiclosana, până cel târziu la data de 22.10.2021, 
ora 10.00. În condițiile în care la data de 25.10.2021 
nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute 
de lege Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
Sinmiclosana este convocată din nou în data de 
26.10.2021, ora 10.00, la sediul societății, cu aceeași 
ordine de zi.

l Administratorul unic al Societății MACOMB SA, 
înmatriculată la ORC sub nr.J40/345/1991, 
CUI:1568174, cu sediul în București, sector 1, str.
Pictor Stahi, nr.9, parter, corp principal, camera 5, 
în temeiul actului constitutiv al societății și a preve-
derilor art.117 și următoarele din Legea nr.31/1990 
privind societățile, cu modificările și completările 
ulterioare, în vederea desfășurării reuniunilor orga-
nelor statutare, convoacă Adunarea generală ordi-
nară a acționarilor pentru data de 29 octombrie 
2021, ora: 11.00, la sediul social din București, 
sector 1, str.Pictor Stahi, nr.9, parter, pentru toți 
acționarii aflați în evidența Depozitarul Central SA, 
la sfârșitul zilei de 20 octombrie 2021 (dată de refe-
rință). Ordinea de zi este următoarea: 1.Deschi-

derea unor conturi curente în lei și alte valute la 
Bănci, cu acordarea dreptului de semnătură unica 
administratorului unic al societății Șișcă Marian, 
pentru orice operațiuni în relația cu Banca, dispuse 
la ghișeele Băncii sau în orice alt mod (cum ar fi 
prin mijloace electronice), inclusiv pentru înche-
ierea documentelor contractuale în baza cărora 
MACOMB SA va beneficia de produse și servicii 
bancare sau a oricărui alt serviciu de online 
banking, semnarea oricărui contract referitor la 
serviciu de online banking oferit de banca etc. În 
vederea deschiderii relației de cont cu banca în 
conformitate cu cele arătate mai sus, dreptul de a 
semna documentația aferentă deschiderii contului 
susmenționat (incluzând fără limitare fișa specime-
nelor de semnături și orice documente de intrare în 
relații de afaceri cu banca) îi este acordat adminis-
tratorului unic Șișcă Marian. Mandatul acordat este 
considerat expres în condițiile art.2016 Cod Civil 
Roman, conform căruia mandatul se întinde asupra 
tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu 
sunt menționate în mod expres. Orice revocare a 
acestui mandat sau a persoanelor împuternicite va 
fi comunicată expres Băncii, printr-o notificare 
transmisă în acest sens, prin poștă însoțită de o 
confirmare de primire, documentul de înștiințare a 
revocării trebuind să poarte număr de înregistrare 
în evidențele Băncii, până la comunicarea revocării, 
semnătura persoanelor împuternicite fiind pe 
deplin opozabilă Societății. 2. Prelungirea 
mandatelor membrilor comisiei de cenzori 
supleanți, cu încă 3 ani sau desemnarea unor noi 
cenzori. în cazul de neîntrunire a cvormului, a doua 
adunare generală va fi ținută pe data de  30 octom-
brie 2021, la ora: 11.00, la sediul social din Bucu-
rești, sector 1, str.Pictor Stahi nr.9, parter. După 
publicarea convocării, acționarii, reprezentând 

individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul 
social are/au dreptul: a)de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel 
mult 15 zile de la publicarea convocării, cu condiția 
ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare ca un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării 
generale ordinare a acționarilor; b)de a prezenta 
proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile de la data 
convocării, pentru punctele incluse sau propuse 

spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale 
a acționarilor. Aceste drepturi pot fi exercitate 
numai în scris, prin scrisoare recomandată, servicii 
de poștă sau curier ori prin scrisoare transmisă pe 
cale electronică, având încorporată, atașată sau 
logic asociată semnătura electronică extinsă. Acțio-
narii își pot exercita dreptul prevăzut la alineatul 
precedent, lit.a) în termen de cel mult 15 zile de la 
publicarea convocării, iar dreptul prevăzut la lit.b) 

a aceluiași alineat, cel târziu cu o zi înainte de data 
adunării generale. Acționarii pot comunica votul 
prin corespondență la adresa poștală a sediului 
social, și anume prin scrisoare recomandată, servicii 
de poștă sau curier ori prin scrisoare transmisă pe 
cale electronică, având încorporată, atașată sau 
logic asociată semnătura electronică extinsă la 
adresa: office@macomb.ro, astfel încât votul să fie 
primit de societate până la data ținerii ședinței. În 

cazul în care acționarii vor participa la adunarea 
generală prin reprezentant, procurile în original vor 
fi transmise sau depuse la sediul social, prin scri-
soare recomandată sau servicii de poștă ori curier, 
respectiv prin poșta electronica la adresa:  office@
macomb.ro, în situația procurilor semnate cu 
semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie 
primite de societate până la data ținerii ședinței.
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LICITAȚII
l SC LANȚUL CARPATIN IMPEX SRL, în 
faliment, vinde Celula de fierbere- Afumare 
Electrică. Relații la telefon: 0722.239.790. 

l Lichidatorul judiciar EVOPLAN INSOLV 
IPURL (FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)anunta 
organizarea unei selectii de oferte in vederea desem-
narii unei persoane de specialitate pentru evaluarea 
tuturor bunurilor imobile si mobile   ce apartin 
debitoarei  DOROCA SA  cu termen limita de 
depunere a ofertelor in data de 27.09.2021, ora 
12.00. Criteriile de selectie, in ordinea de prioritate, 
sunt: membru UNPIR;  pretul cel mai mic oferit;  
experienta in activitatea de evaluare si  termenul cel 
mai redus de executie. Persoanele interesate vor 
depune oferta   pe  adresa  de  fax :  0232240890  si/
sau  0742109890.

l Zanto Invest Europe SRL prin administrator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitație publică proprietatea imobiliara aparținând 
debitoarei compusă din teren intravilan in supra-
fata masurata de 374 mp situat in București, str. 
Orzari, nr. 62, sector 2, înscris în cartea Funciară 
nr. 211943, nr. cadastral 211943 și construcțiile 
edificate pe acesta, respectiv casă P+2E cu supra-
față construită la sol de 75,07 mp, nr. cadastral 
211943-C1 și garaj cu suprafața construită la sol 
de 149,75 mp, nr. cadastral 211943-C2 la prețul de 
362.600 euro. Valoarea de vânzare nu conține 
TVA, regimul fiscal urmand a se stabili la 
momentul vanzarii in functie de conditiile indepli-
nite de ambele parti. Persoanele interesate vor 
cumpăra dosarul de prezentare de la administra-
torul judiciar și vor depune documentele de parti-
cipare la licitaţie până la data de 30.09.2021, ora 
15/00. Licitaţia va avea loc în 01.10.2021, ora 15/00 
la sediul administratorului judiciar, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244519800.

l Primăria orașului Mioveni, județul Argeș, B-dul 
Dacia nr.1, tel. 0348/450000, fax:0248/260500, 
organizează licitaţie publică deschisă pentru închi-
rierea imobilului cu nr. cadastral 85519, situat pe 
Bdul Dacia, sat Racovița, oraș Mioveni, în supra-
față de 527 mp. Data limită pentru primirea ofer-
telor: 19.10.2021, ora 12.00. Data desfășurării 
licitaţiei publice deschise: 19.10.2021, ora 15.00. 
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei orașului 
Mioveni, Bd. Dacia nr.1, în sala de ședinţe a Consi-
liului Local. Preţul de pornire a licitaţiei este de 
1399 euro/lună. Închirierea se face pentru o peri-
oadă de 3 ani. Documentaţia de atribuire și caietul 
de sarcini pot fi procurate de la Biroul Patrimoniu 
începând cu data de: 24.09.2021. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la tel. 0348/455113 – Biroul 
Patrimoniu, între orele 9 - 15.

l Debitorul SC MARINOS CONSTRUCT SRL 
societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU, 
URSE SI ASOCIATII SPRL, scoate la vanzare: 1. 
Proprietate imobiliara ”teren” in suprafata totala 
din masuratori de 117mp. (suprafata din acte de 
130mp.), situat in intravilanul Mun. Ploiesti, Str. A. 
T. Laurian, Jud. Prahova, nr. cadastral 11321, 
inscris in C.F. 9997 a loc. Ploiesti. Pretul de pornire 
al licitatiei este de 6.435,00 Euro exclusiv TVA. 
Pretul caietului de sarcini pentru imobilele aflate in 
proprietatea MARINOS CONSTRUCT SRL, este 
de 500,00 Lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie 
este conditionata de:  -consemnarea in contul nr. 
RO91 FNNB 0051 0230 0947 RO02  deschis la  

Credit Europe Bank, Sucursala Ploiesti, pana la 
orele 14.00 am din preziua stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului de 
sarcini pentru proprietatea imobiliara, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobi-
liara ”teren„ prima sedinta de licitatie a fost stabi-
lita in data de 30.09.2021, ora 11:00, iar daca bunul 
imobil nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 07.10.2021; 
14.10.2021; 21.10.2021; 28.10.2021, ora 11.00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii 
suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare 
si vizionarea apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.
dinu-urse.ro. 

l Debitorul Quantum Building SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Autoturism 
M1, marca RENAULT, tip/varianta MASTER, 
an fabricatie 2003, pret pornire licitatie – 1.940,00 
Euro exclusiv TVA. -Pretul Regulamentului de 
licitatie pentru autoturism, este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA.  -Pretul de pornire al licitatilor 
pentru autoturism apartinand Quantum Building 
SRL reprezinta 100% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de Evaluare. 
-Participarea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO78 BREL 0002 
0032 7933 0100 deschis la Libra Internet Bank - 
Suc. Ploiesti pana la orele 14 am din preziua  
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Regulamentului de licitatie pentru bunul 
din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru autoturism, prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 06.10.2021, ora 
12.00, iar daca activul nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data 
de 13.10.2021; 20.10.2021; 27.10. 2021; 
03.11.2021, ora 12:00. Toate sedintele de licitatii 
se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, nr. 4, 
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati 
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si vizionare 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Consiliul Local al comunei Bogați, cu sediul în 
comuna Bogați, sat Bogați, nr. 133, județul Argeș, 
organizează licitație publică pentru concesionarea 
unui teren intravilan, categoria de folosință 
curți-construcții, situat în sat Suseni, pentru o 
durată de 49 de ani, în perioada 2021-2070. Terenul 
ce se concesionează: proprietate imobiliară de tip 
teren intravilan, situat în comuna Bogați, sat 
Suseni, județul Argeș, în suprafață de 330 mp, 
categoria de folosință “curți-construcții” , proprie-
tate publică a comunei Bogați, înscrisă în C.F nr. 
80138 cu redevență anuală de minim 588 lei. 
Persoanele înscrise pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire contra sumei de 
10 lei de la Compartimentul Secretariat. Garanția 
de participare la licitație este de 100 lei; garanțiile 
d e  p a r t i c i p a r e  s e  d e p u n  î n  c o n t u l 
RO14TREZ0515006XXX000039 deschis la Trezo-
reria Topoloveni sau la casieria primăriei. Oferele 
cu documentația solicitată se depun la registratura 
Primariei Bogați, până în data 15.10.2021, ora 
14:00. Ofertanții se înscriu la licitație depunând o 
scrisoare de înaintare însoțită de ofertele în două 

plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. Pe 
plicul exterior se va indica obiectul concesiunii 
pentru care este depuspă oferta și trebuie să conțină 
documentele specificate din caietul de sarcini. Plicul 
interior conține oferta propriu-zisă, constând în 
formular completat menționându-se oferta. Lici-
tația va avea loc pe data de 17.10.2021, ora 10:00, în 
sala de mare a Primăriei. Relații suplimentare se 
pot obține la numarul de telefon 0248-655003.

l 24.09.2021 Anunț privind lansarea unei proce-
duri de achiziție de echipamente. SANDHAR 
TECHNOLOGIES RO S.R.L.  anunță lansarea 
unei proceduri de achiziție de echipamente pentru 
proiectul ” Înființarea unei unități noi pentru 
producția de componente auto în cadrul companiei 
SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L.”, după 
cum urmează:  -Achiziția A9 – Lot 1:   Turnuri 
racire: – 1 buc. SANDHAR TECHNOLOGIES RO 
S.R.L. anunță lansarea unei proceduri de achiziție 
de echipamente pentru proiectul ” Înființarea unei 
unități noi pentru producția de componente auto în 
cadrul companiei SANDHAR TECHNOLOGIES 
RO S.R.L.”,  după cum urmează:  -Achiziția A10 – 
Lot 1:  Evaporator – 1 buc. Documentația de atri-
buire poate fi obținută de la adresa: e-mail contact@
sandhar.ro sau la adresa București Sectorul 3, 
Bulevardul CORNELIU COPOSU, Nr.   6 -8, 
MODULUL NR.  M 09, Etaj 8.  Data și ora limită 
de depunere a ofertelor:  08.10.2021 ora 23:59 (sfâr-
șitul zilei ora României). Pentru informaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la: sediul SANDHAR 
TECHNOLOGIES RO S.R.L.,  Adresa:  București 
Sectorul 3, Bulevardul CORNELIU COPOSU, Nr.  
6 -8, MODULUL NR.   M 09, Etaj 8, Telefon:  
+40735/012973, Fax: - , E-mail: contact@sandhar.
ro, persoană de contact Ionuț Arpășanu 
(+0735/012973).   Vă mulțumim.   SANDHAR 
TECHNOLOGIES RO S.R.L.. 24.09.2021 Announ-
cement regarding the launch of one procedurefor 
the procurement of equipment.   SANDHAR 
TECHNOLOGIES RO S.R.L. announces the 
launch of 1 procurement procedure for equipment 
for the project „ Establishment of a new unit for the 
production of automotive components within the 
company SANDHAR TECHNOLOGIES RO SRL 
„, as follows: Procurement A9 – Batch 1: Cooling 
towers – 1 unit. SANDHAR TECHNOLOGIES RO 
S.R.L.  announces the launch of 1 procurement 
procedure for equipment for the project „ Establish-
ment of a new unit for the production of automo-
tive components within the company SANDHAR 
TECHNOLOGIES RO SRL „, as follows:  -Procu-
rement A10 – Batch 1:  Evaporator  – 1 unit. The 
procurement documentation can be obtained from: 
e-mail contact@sandhar.ro or at the address Bucha-
rest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M 09 Modul,  8th 
Floor.  Date and time limit for submission of the 
offer: 08.10.2021 at 23:59 (end of the day, Romania 
time). For more information you can contact 
SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L., Adress:  
Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M 09 Modul,  
8th Floor, Phone: +40735/012973, Fax:-, 
E-mail:  contact@sandhar.ro, contact person: Ionuț 
Arpășanu (+0735/012973).  Thank you. SANDHAR 
TECHNOLOGIES RO S.R.L.

l ANUNŢ DE LICITAŢIE: Municipiul Petroșani 
– prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Terito-
riului, cu sediul administrativ pe str. 1 Decembrie 
1918, nr.93, județul Hunedoara, telefon 
0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903, cod 
fiscal 4468943, adresa de e-mail serv_urbanismpe-
trosani@yahoo.com organizează: - licitaţie publică 
în vederea vânzării imobilului locuință individuală 

(clădire degradată, în afara exploatării), situat în 
municipiul Petroșani, str. Dr. Ing. Căprar I. 
Nicolae, nr. 3, apartamentul 2, în suprafaţă 
construită desfășurată de 38,0 mp, proprietate 
privată a municipiului Petroșani, înscris în C.F. 
66420 Petroșani, nr. cadastral 66420-C1; - licitaţie 
publică în vederea vânzării imobilului locuință 
individuală (clădire degradată, în afara exploa-
tării), situat în municipiul Petroșani, str. Funicula-
rului, nr. 54, apartamentul 1, în suprafaţă 
construită de 38,0 mp, proprietate privată a muni-
cipiului Petroșani, înscris în C.F. 66434-C1-U1 
Petroșani, nr. cadastral 66434-C1-U1. Ofertele se 
depun într-un exemplar până la data de 15.10.2021, 
ora 09.00 și se vor deschide în ședinţa publică din 
data de 15.10.2021, orele 10.00 respectiv 12.00, în 
sala de ședinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, detalii, 
clarificări cât și documentaţia de atribuire, se pot 
obţine până la data de 07.10.2021, de la Serviciul 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petroșani, camera 37, 
telefon 0254-541220(1), int.131.- licitaţie publică în 
vederea vânzării imobilului locuință individuală 
(clădire degradată, în afara exploatării), situat în 
municipiul Petroșani, str. Funicularului, nr. 28, 
apartamentul 6, în suprafaţă construită de 30,0 
mp, proprietate privată a municipiului Petroșani, 
înscris în C.F. 66488-C1-U2 Petroșani, nr. cadastral 
66488-C1-U2; - licitație publică în vederea vânzării 
imobilului locuință individuală (clădire degradată, 
în afara exploatării), situat în municipiul Petroșani, 
str. Poligonului, nr. 20, apartamentul 10, în supra-
faţă construită de 52,0 mp, proprietate privată a 
municipiului Petroșani, înscris în C.F. 66424-
C1-U1 Petroșani, nr. cadastral 66424-C1-U1. 
Ofertele se depun într-un exemplar până la data de 
19.10.2021, ora 09.00 și se vor deschide în ședinţa 
publică din data de 19.10.2021, orele 10.00 
respectiv 12.00, în sala de ședinţe, la sediul institu-
ţiei. Relaţii, detalii, clarificări cât și documentaţia 
de atribuire, se pot obţine până la data de 
11.10.2021, de la Serviciul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului 
Petroșani, camera 37, telefon 0254-541220(1), 
int.131. Instanţa competentă în soluţionarea even-
tualelor litigii: Tribunalul Hunedoara, str. 1 Decem-
brie 1918, nr.35, Deva, telefon 0254/211574, fax 
0254/216333, e-mail tribunalul.hunedoara@just.ro; 
termenele și condițiile pentru sesizarea instanţei: 
conform prevederilor Legii contenciosului adminis-
trativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. Costul documentaţiei de atribuire este 
de 30 lei și se va achita la casieria din cadrul Primă-
riei municipiului Petroșani, parter. Ofertele se 
depun la sediul instituţiei, biroul de registratură, 
camera 5 sau 7.

l 1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact UAT PLATONESTI, str. FETESTI, nr. 
18, comuna PLATONESTI, judeţul IALOMITA, 
telefon 0243279120, fax 0243279120, cod fiscal 
17453693, email primaria_platonesti@yahoo.com 
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Loturi ce urmează a se 
concesiona: 1.  Lot Tarla 31 parcela 1001 cf 22489 
Strada Digului nr.10  în suprafața de 709 mp 2. Lot 
Tarla 31 parcela 1002 cf 25501 Strada Digului nr.12  
în suprafata de 747 mp   3.Lot 1 cvartal 53 cf 22499 
Strada Principală nr.36A  în suprafața de  1000mp, 
4. Lot 2 cvartal 53 cf 22491 Strada Principală nr.36 
B în suprafata de 999 mp, 5, Lot 3 cvartal 53 cf 
22497 Strada Principală nr.36 C în suprafața de 995 

mp, 6. Lot 4 cvartal 53 cf 22490 Strada Principală 
nr.36 D in suprafața de 999 mp  7. Lot 5 cvartal 53 
cf 22492 Strada Căminului nr.19A în suprafața de 
995 mp, 8. Lot 6 cvartal 53 cf 22488 Strada Cămi-
nului nr.19B în suprafata de 999mp, 9. Lot 7 cvartal 
53 cf 22495 Strada Căminului nr.19C în suprafata 
de 997mp. 10.Lot 3 cf 21240Strada Bisericii nr.14 în 
suprafața de 970 mp, 11. Lot 4 cf 21231Strada 
Bisericii nr.16 în suprafața de 971 mp 12. Lot 2 cf 
21480 Strada Plopilor sat Lacusteni în suprafața de 
764mp, bunuri aparţinând domeniului privat al 
UAT Platonești, conform HCL.nr. 44/06.09.2021 și 
OUG 57/03.07.2019 3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Se va elibera un exem-
plar al documentaţiei de atribuire doar în urma 
unei solicitări scrise de la sediul institutiei. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartiment Secretariat. Adresa compartiment 
strada Fetești nr.18 localitatea Platonești judeţ 
Ialomiţa  3.3. Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor legale: Gratuit 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor:  11.10.2021, ora 14,00 4. 
Informaţii privind ofertele 4.1. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 19.10.2021, ora 16,00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: UAT Platonești, str. 
Fetești, NR 18, Platonești, judeţul Ialomiţa, - 
Compartiment Registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  1 
exemplar 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 22.10.2021 
ora 10,00 la sediul Primăria Platonești din str. 
Fetești nr. 18, loc. Platonești, judeţ Ialomiţa. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Ialomiţa, Slobozia, 
b-dul. Cosminului, nr. 12, cod postal: 920030, 
judeţul Ialomiţa Telefon: 0243 236 952, Fax: 0243 
232 266 E-mail: infopubil@just.ro 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării 23/09/2021

l Anunţ de licitație privind închirierea prin licitație 
publică a lotului de teren nr.3, cu suprafaţa de 
17mp, parte componentă a imobilului „Construcţie 
Corp A și teren aferent”, identificat în CF nr.76330 
Aiud, nr. top.486/2/8, în suprafață totală de 407mp 
(măsurată 408mp), situat în Municipiul Aiud, Piaţa 
Agroalimentară Dr.Constantin Hagea. 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 :  Municipiul  Aiud, 
C.I.F.4613636, str.Cuza Vodă, nr.1, Aiud, județul 
Alba, telefon 0258/861.310, fax 0258/861.280, 
e-mail: office@aiud.ro, persoană de contact Hopîr-
tean Oana Dalia -Birou Administrația Pieței, 
Ovidiu Ranca -Direcția Arhitect-șef, e-mail: 
tehnic@aiud.ro. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: Închirierea lotului de teren nr.3, cu 
suprafaţa de 17mp, parte componentă a imobilului 
„Construcţie Corp A și teren aferent”, identificat în 
CF nr.76330 Aiud, nr. top.486/2/8, situat în Munici-
piul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr.Constantin 
Hagea. Închirierea se face conform H.C.L. 
nr.141/29.06.2021 și O.U.G. nr.57/2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: Se regăsesc în 

caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: Direct 
de la sediul Primăriei Municipiului Aiud -Direcția 
Arhitect-șef, în baza unei solicitări scrise. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției, de la care pot obține 
un exemplar din documentația de atribuire: 
Direcţia Arhitect-șef din cadrul Primăriei Munici-
piului Aiud, telefon 0258/861.310, int.1039, e-mail: 
tehnic@aiud.ro. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 50 lei/documentație, care se 
achită în numerar la Casierie sau în contul 
RO84TREZ00421360250 XXXXX. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 06.10.2021, ora 
12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 15.10.2021, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Munici-
piul Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, județul Alba, 
Primăria Municipiului Aiud, Centrul de Informații 
pentru Cetățeni. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: 1 (unu) exemplar original, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
18.10.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Munici-
piului Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, Sala de ședințe. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Alba -Secția de 
Contencios Administrativ și Fiscal, Piața Iuliu 
Maniu, nr.24, Alba Iulia, județul Alba, telefon 
0258/813.510, e-mail: tribunalulalba@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 22.09.2021.

PIERDERI
l Cabinet Individual de Insolvență Ciobanu Vasile, 
cu sediul în Iași, Șos. Arcu, nr. 35, bl. CL5, sc. C, 
et.4, ap. 11, Iași, declară pierdute certificatele 
constatatoare originale și certificatul de înregistrare 
originalpentru GAMIRAD-CARM SRL cu sediul 
în Botoșani, Calea Națională nr. 46, cam. 1, sc. D, 
et. 4, ap. 18, Botoșani, J07/201/2015 CUI25484216.

l SC Tonic Medical Center S.R L, CUI 36708238, 
J37/615/2016, sediul social în Str.Republicii, nr.176, 
Bârlad, Jud.Vaslui, reprezentată legal prin adminis-
trator Stoica Mihaela-Simona, declară pierdută și 
nulă Ștampila cu tuș negru din imagine. Ștampila 
care va intra în folosință va fi cu tuș verde.  

l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr.4173613 
din 27.08.2021 emis de către Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru 
societatea Ruby Wise Solutions SRL, cu sediul în sat 
Berceni, com.Berceni, str.Zânelor, nr.12k, jud.Ilfov, 
CUI:44803907, J23/5272/2021 și două certificate 
constatatoare emise în temeiul art.17 ind.1 alin.(1) 
lit.b) din Legea nr.359/2004 eliberate în baza declara-
ţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr.102811 
din 23.08.2021. Le declar nule.

l SC Udrea Expres S.R.L. cu sediul in comuna 
Lapos, Judetul Prahova, declara pe propria raspun-
dere pierdea documentelor de control pentru trans-
portul rutier contra cost de persoane prin servicii 
ocazionale in trafic national cu numerele: 93280, 
93281, 93282, 86466, 86467, 86468, 84500, 84501, 
84502. Societatea declara documentele pierdute 
nule.


