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OFERTE SERVICIU
l Haqali &Forcejobs SRL angajează 11 zugravi /1 
asistent manager. Tel.0721.228.134.

l SC Toga Serv SRL Bacau angajează muncitori neca-
lificați pentru lucrări de marcaje rutiere. CV-urile se 
transmit la adresa de e-mail: o�ce@togaserv.ro

l Samira Cookies SRL, cu sediul în Craiova, anga-
jează brutar și muncitori necalificați la ambalarea 
produse lor  so l ide  ș i  semiso l ide .  Re laț i i  la 
tel.0726.907.070.  

l Carbody Shop SRL, CUI 36940970, angajează vopsi-
tori auto. Cerințe: experiență. Tel.0751.640.166.

l SC Bucovina Darius Construct SRL, având CUI: 
40920769, cu sediul în Municipiul Vatra Dornei, Strada 
Diecilor, Nr.11, Județ Suceava, angajează: Faianțar cu 
cod COR 712201- 1 post, Montator pereți și plafoane 
din ghips-carton cu cod COR 712406- 1 post, Dulgher 
restaurator cu cod COR 711502- 1 post, Fierar betonist 
cu cod COR 711402- 1 post. Cerințe: Studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul 
construcții. Selecția are loc în data de 25.11.2021, ora 
10.00, la sediul societății.

l SC Autorol Plus SRL, având CUI: 28643928, cu 
sediul în Municipiul Constanța, Str.Atelierelor, Nr.37, 
(CORP C1), Județul Constanța, angajează: Femeie de 
serviciu cu cod COR 911201- 1 post. Cerințe: Studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în dome-
niul servicii. Selecția are loc în data de 25.11.2021, ora 
10.00, la sediul societății.

l SC Nelida&Dana SRL, având CUI: 37783726, cu 
sediul în Municipiul Băilești, Strada Victoriei, nr.78, 
bloc A0, Scara 1, Etaj 2, Ap.14, Județ Dolj, angajează: 
croitor-confecționer îmbrăcăminte, după comandă cu 
COD COR 753201- 5 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul 
comertului. Selecția are loc în data de 24.11.2021, ora 
10.00, la sediul societății.

l Primăria Grădinari cu sediul în str. Argeșului nr.338, 
comuna Grădinari, județul Giurgiu organizează în data 
de 20.12.2021 ora 09:00– proba scrisă concurs recrutare 
pentru postul Consilier– Compartiment Administrativ. 
Condiţii de participare la concurs: studii superioare, 
fara vechime în muncă. Dosarele se depun la sediul 
Primăriei comunei Grădinari în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de 
la data de 24.11.2021 până la data de 09.12.2021, ora 
16:00. Detalii suplimentare la 037.489.57.10.

l RINGIER România caută lucrător gestionar pentru 
depozitul situat în zona Crângași. Candidatul ideal este 
o persoană dinamică, capabilă să lucreze în echipă și în 
condiții de stres, atentă, corectă, cu atenție distributivă 
și care să aibă următoarele atribuții: Pregătirea fluxu-
rilor de trimitere colete shop: colecții.libertatea.ro, 
pregătirea retururilor clienților și actualizarea softu-
rilor de gestiune (stoc, cantitate, prețuri) Răspunde de 
gestiunea fizică și scriptică a stocului de marfă din 
magazie, a obiectelor și mijloacelor fixe, precum și 
mișcarea acestora în cadrul societății. Așteptăm cv-uri 
pe adresa de email hr@ringier.ro, informații la telefon 
0729.729.329.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul în 
Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, judeţul Arad, organizează 
concurs în vederea ocupării următorului post vacant: -1 
(un) post de administrator financiar Gr.I.S cod COR 
263111, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Servi-
ciului Economico-Financiar Salarizare: -nivelul studi-

ilor: superioare; -domeniul studiilor: economic; 
-vechime în specialitatea postului 7 ani; -alte condiţii: 
cunoașterea unei limbi străine -engleză, cunoștinţe 
operare PC; -expert contabil -membru CECCAR; -alte 
cerinţe: preocupare în perfecţionarea profesională 
continuă. Data-limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 06.12.2021, ora 16.00. Data susţinerii probei 
scrise: 20.12.2021, ora 10.00. Data susţinerii interviului: 
22.12.2021, ora 10.00. Toate probele se vor susţine la 
sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul 
Revoluţiei nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul dosa-
rului de concurs, condiţiile generale și specifice, calen-
darul de desfășurare a concursurilor, bibliografia și, 
după caz, tematica se publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro și pe: www.uav.ro

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul în 
Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, judeţul Arad, organizează 
concurs în vederea ocupării următorului post vacant: -1 
(un) post de bucătar, cod COR 5120, pe perioadă nede-
terminată, în cadrul Direcţiei General Administrative: 
-nivelul studiilor: generale; -vechime în specialitatea 
postului -minim 2 ani. Data-limită de depunere a dosa-
relor de concurs. 06.12.2021, ora 16.00. Data susţinerii 
probei scrise: 20.12.2021, ora 12.00. Data susţinerii 
interviului: 22.12.2021, ora 12.00. Toate probele se vor 
susţine la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 
B-dul Revoluţiei nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a concursurilor, bibliografia 
și, după caz, tematica se publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro și pe: www.uav.ro

l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea 
Ovinelor și Caprinelor (S.C.D.C.O.C.) Caransebeș, str. 
Drumul Reșiței Km 2, județul Caraș-Severin, anunță 
scoaterea la concurs a următoarelor posturi: -un post 
cercetător științific gradul III -condiție obligatorie: activi-
tate de cercetare-dezvoltare în specialitatea zootehnie/în 
învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, 
dacă dețin titlu de doctor; pentru candidații care provin 
din afara învățământului superior/cercetării științifice, o 
vechime în specialitatea studiillor de 10 ani sau de 8 ani, 
dacă dețin titlul de doctor; -un post de asistent de cerce-
tare științifică -condiție obligatorie: absolvent cu examen 
de licență/diplomă de specialitate în domeniul agrozoo-
tehnic, cu media de cel puțin 8. Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 lit.a)-g) din 
HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și următoarele condiții specifice: -cunoaștere 
limba engleză- nivel mediu; -permis de conducere, cate-
goria B; -disponibilitate program flexibil. Dosarele de 
înscriere se depun până în data de 16.12.2021, ora 16.00, 
la sediul unității. Condițiile de participare la concurs și 
bibliografia stabilită se afișează la sediul SCDCOC 
Caransebeș. Informaţii suplimentare -la sediul unității/
telefon: 0787.680.673.

l Primăria Sector 5 cu sediul în București, Str. Fabrica 
de Chibrituri nr. 9-11 Sector 5, CIF 4433953, Organi-
zează concurs conform  Hotărârii nr. 1027/2014 pentru 
modificarea și completarea Regulamentului - cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 
pentru: un post - referent I – Serviciul Secretariat, Regis-
tratură și Arhivă– Direcția de Asistență Tehnică și Juri-
dică - Secretar General al Sectorului- pe perioada 
nedeterminată. Nivelul studiilor: studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat. Condițiile de participare, 
conținutul dosarului de înscriere și condițiile de desfășu-
rare a concursului, bibliografia de concurs, sunt afișate 
pe site-ul Primăriei Sectorului 5 și publicate pe portalul 
www.posturi.gov.ro. Dosarele se depun la sediul Primă-

riei Sectorului 5 în perioada 24.11.2021 – 09.12.2021 
până la ora 1600, din  Str. Fabrica de Chibrituri  nr. 
19-11, Sector 5, București iar data interviului va fi comu-
nicată ulterior. Proba scrisă se va desfășura în data de 
20.12.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Sectorului 5 din  
Str. Fabrica de Chibrituri  nr. 19-11, Sector 5, București, 
iar data interviului va fi  comunicată ulterior. Informații 
suplimentare la tel.  021.314.43.18 interior 1116 - 
Direcția de   Resurse Umane.

l Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministe-
rului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recru-
tare din sursă externă, a 4 posturi vacante de personal 
contractual cu atribuții în domeniul psihologiei de 
inspector de specialitate gr. III-I la Centrele de Preve-
nire, Evaluare și Consiliere Antidrog pentru Sectorul 4 
București, Botoșani, Suceava și Brașov. Condiţii speci-
fice: să fie absolvenţi de studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de licenţă sau absolvenți de studii de 
studii universitare de licență ciclul I Bologna în dome-
niul fundamental știinţe sociale, ramura de știință 
psihologie și știinţe comportamentale, diplomă de 
licenţă psihologie sau asimilată, potrivit legii; să fie 
membrii ai Colegiului Psihologilor din România și în 
vederea exercitării atribuţiilor să deţină: - atestat de 
liberă practică în specialitatea „Psihologie aplicată în 
domeniul securităţii naţionale” și atestat de liberă 
practică în specialitatea „Psihologie clinică”, avizate pe 
anul în curs; vechime în muncă: minim 6 luni; vechime 
în specialitatea studiilor: minim 6 luni; să fie declaraţi 
apt medical și psihologic. Concursul se va desfășura la 
sediul Agenţiei Naţionale Antidrog din Bd.-ul Unirii 
nr.37, bloc A 4, parter, Sector 3, București, astfel: -  la 
data de 21.12.2021, începând cu ora 10.00 – proba 
scrisă; -  la data de 27.12.2021, începând cu ora 10.00 
– interviul. Dosarele de concurs se depun la Biroul 
Resurse Umane din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-
drog din Bd.-ul Unirii nr. 37, bloc A 4, parter, Sector 3, 
București, tel. 021/3233030 interior 21721, până la data 
de 10.12.2021, ora 14.00. Documentele aferente concur-
sului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale 
și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, 
bibliografia și tematica sunt afișate la sediul unităţii și 
pe pagina de internet www.ana.gov.ro.

l Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministe-
rului Afacerilor Interne, scoate la concurs, prin recru-
tare din sursă externă, 3 posturi vacante de personal 
contractual cu atribuții în domeniul asistenței sociale 
de inspector de specialitate gr. III-I la Centrele de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog pentru 
Sectorul 4 București, Constanța și Brașov. Condiţii 
specifice: - să fie absolvenţi de studii superioare de 
lungă durată cu diplomă de licenţă sau absolvenţi de 
ciclul I de studii universitare în domeniul fundamental 
știinţe sociale, ramura de licenţă sociologie, diplomă de 
licenţă asistenţă socială; să fie membru al Colegiului 
Naţional al Asistenţilor Sociali din România cu autori-
zaţie de liberă practică valabilă, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, vizată pe anul în curs; vechime în 
muncă: minim 6 luni; vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 luni; să fie declaraţi apt medical și psihologic. 
Concursul se va desfășura la sediul Agenţiei Naţionale 
Antidrog din Bd.-ul Unirii nr.37, bloc A 4, parter, 
Sector 3, București, astfel: - la data de 22.12.2021, 
începând cu ora 10.00 – proba scrisă; - la data de 
28.12.2021, începând cu ora 10.00 – interviul. Dosarele 
de concurs se depun la Biroul Resurse Umane din 
cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog din Bd.-ul Unirii 
nr. 37, bloc A 4, parter, Sector 3, București, tel. 
021/3233030 interior 21721, până la data de 10.12.2021, 
ora 14.00. Documentele aferente concursului, respectiv 
anunţul cuprinzând condiţiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și 
tematica sunt afișate la sediul unităţii și pe pagina de 
internet www.ana.gov.ro.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Gorj organizează concurs în data de 
22.12.2021, ora 10.00 (proba scrisă) și 28.12.2021 
(proba de interviu), la Cantina din cadrul Complexului 
de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru 
adulți „Bîlteni“, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 
34, pentru ocuparea a 3(trei) posturi vacante corespun-
zătoare unor funcţii contractuale de execuţie după cum 
urmează: 1.un post corespunzător funcţiei contractuale 
de execuţie de asistent social practicant la Comparti-
mentul de intervenție în regim de urgență în domeniul 
asistenței sociale, „Telefonul copilului“ și pentru 
semnalarea cazurilor de urgență din cadrul aparatului 
propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj; 2.un post corespunzător 
funcţiei contractuale de execuţie de psiholog specialist 
la Compartimentul de intervenție în regim de urgență 
în domeniul asistenței sociale, „Telefonul copilului“ și 
pentru semnalarea cazurilor de urgență din cadrul 
aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj; 3.un post 
corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de 
psiholog practicant la Compartimentul de intervenție 
în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, 
„Telefonul copilului“ și pentru semnalarea cazurilor de 
urgență din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. 
Gorj. La Compartimentul de intervenție în regim de 
urgență în domeniul asistenței sociale, „Telefonul copi-
lului“ și pentru semnalarea cazurilor de urgență activi-
tatea se desfășoară fără întrerupere cu un program de 
lucru în ture. Condiţii generale și specifice de îndeplinit 
de către candidat pentru ocuparea postului de asistent 
social practicant scos la concurs: a) absolvent(ă) cu 
studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma 
de licență în domeniul Asistență Socială; b) pose-
sor(oare) de aviz de exercitare a profesiei de asistent 
social emis de Colegiul Național al Asistenților Sociali 
din România – treapta de competență ”practicant”. c) 
minimum un an vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării profesiei de asistent social. Condiţii 
generale și specifice de îndeplinit de către candidat 
pentru ocuparea postului de psiholog specialist scos la 
concurs: a) absolvent(ă) cu studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diploma de licență în domeniul 
Psihologie; b) posesor(oare) de atestat de liberă prac-
tică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii 
nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog 
cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și 
funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale 
H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodo-
logice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exerci-
tarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 
înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului 
Psihologilor din Romania, în specialitatea psihologie 
clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta 
de specializare ”specialist”; c) minimum un an vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei 
de psiholog. Condiţii generale și specifice de îndeplinit 
de către candidat pentru ocuparea unui post de 
psiholog practicant scos la concurs: a) absolvent(ă) cu 
studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma 
de licență în domeniul Psihologie; b) posesor(oare) de 
atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabili-
tate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiin-
țarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psiholo-
gilor din România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog 
cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și 
funcționarea Colegiului Psihologilor din Romania, în 
specialitatea psihologie clinică, psihoterapie sau consi-
liere psihologică, treapta de specializare  ”practicant”; 
c) minimum un an vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării profesiei de psiholog. Înscrierile la 
concurs se fac în perioada 24.11.2021-09.12.2021, 
inclusiv, ora 16,30, la sediul Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială și Protecţiei Copilului Gorj, din Tg-Jiu, 
strada Siretului, nr.24 – Serviciul resurse umane, sala-

rizare și pentru funcţia publică. Relaţii suplimentare la 
telefon 0253212518 sau la camera nr.36 – sediul 
D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact: Arsenie Cori-
na-Gabriela, consilier, grad profesional superior la 
Serviciul resurse umane, salarizare și pentru funcţia 
publică - secretar comisie concurs, tel. 0253212518, 
resurseumane@dgaspcgorj.ro.

l Liceul Tehnologic ”Domnul Tudor” cu sediul în 
localitatea  Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu nr. 7, 
județul  Mehedinți organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante pe 
perioadă nedeterminată: -1 post laborant debutant 
nivel studii PL; -2 posturi îngrijitor I nivel studii M; -1 
post îngrijitor I nivel studii G; -1 post muncitor I nivel 
studii M; -1 post pază I nivel studii M. Pentru a ocupa 
un post contractual vacant sau temporar vacant, candi-
dații trebuie sa îndeplinească următoarele condiții 
generale: -are cetățenia română și domiciliul în 
România; -cunoaște limba română, scris și vorbit; -are 
vârsta minimă reglementată de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exercițiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
-îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; -nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra autorității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. Condițiile specifice în 
vederea participării la concurs și a ocupării funcțilori 
contractuale sunt: •absolvirea cu examen de diplomă a 
unei instituții de învățământ gimnazial/ liceal/postliceal 
după caz; •vechime-; •cunoștințe de utilizare a tehno-
logiei informației (operare PC–Word) după caz; •să 
aibă un comportament și o conduitș adecvată unei 
instituții de învățământ, atât față de elevi, cât și față de 
colegi; •Concursul se va organiza conform calendarului 
următor: -21 decembrie 2021, ora 10.00– proba scrisă/ 
proba practică; -23  decembrie 2021,ora 10.00– interviu; 
•Relații suplimentare se pot obține la secretariatul 
Liceului Tehnologic ”Domnul Tudor”, str. I.C. 
Brătianu, nr.7, telefon 0252313745.

l Unitatea Militară 01784 Rm. Vâlcea, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează la sediul din Rm. 
Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 
unui număr de 2 (două) posturi vacante de execuţie, de 
personal civil contractual, astfel:  muncitor calificat II 
(electromecanic auto) - la Unitatea Militară 01784  
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea (1 post); Cerințe: nivelul 
studiilor și vechimea: studii medii/generale, cu o 
vechime în specialitatea studiilor de minim 6 ani;  
muncitor calificat II (electrician de întreținere în 
construcții) - la Unitatea Militară 01784  Râmnicu 
Vâlcea, jud. Vâlcea (1 post); Cerințe:nivelul studiilor și 
vechimea: studii medii/generale, cu o vechime în speci-
alitatea studiilor de minim 6 ani; Locul de desfășurare 
a concursului: la sediul unităţii militare 01784 Rm. 
Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea; 
Data și ora susţinerii probei practice: 20-21.12.2021, 
intervalul orar 08.00-20.00; Data și ora probei inter-
viului – 27.12.2021, ora 09.00; Dosarele de concurs pot 
fi depuse la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, până la data limită de 
10.12.2021, ora 14.00. Detaliile organizatorice necesare 
vor fi afișate la sediul unităţii militare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 0250/739601 int. 152.

l Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţămân-
tului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării 

-UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă determinată a trei funcţii contractuale 
temporar vacante de Responsabil tehnic-proiecte, în 
cadrul Serviciului Centru de Politici pentru Învăţă-
mânt Superior, Știinţă, Inovare și Antreprenoriat. 1.
Responsabil tehnic-proiecte, în calitate de Punct Naţi-
onal de Contact pentru programul-cadru Orizont 
Europa, în cadrul Serviciului Centru de Politici pentru 
Învăţământ Superior, Știinţă, Inovare și Antreprenoriat 
-perioadă determinată de 3 ani (2 posturi), timp de 
lucru: 8 ore/zi. 2.Responsabil tehnic-proiecte, în calitate 
de Punct Naţional de Contact pentru programul-cadru 
Orizont Europa, în cadrul Serviciului Centru de Politici 
pentru Învăţământ Superior, Știinţă, Inovare și Antre-
prenoriat -perioadă determinată de 3 ani (1 post), timp 
de lucru: 4 ore/zi. Calendar: Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -13 decembrie 2021, ora 
16.00 -termenul-limită de depunere a dosarelor în str.
Mendeleev nr.21-25, et.4, camera 425, București, Sector 
1; -14 decembrie 2021, selecţia dosarelor, ora 16.00 
-afișare rezultate; -15 decembrie 2021, 8.00-12.00 
-primire contestaţii, ora 16.00 -afișare rezultate; -16 
decembrie 2021, proba scrisă, ora 10.00, str. Mendeleev 
nr.21-25, et.4, camera 425, București, Sector 1, ora 
16.00 -afișare rezultate; -17 decembrie 2021, 8.00-12.00 
-primire contestaţii, ora 16.00 -afișare rezultate; -20 
decembrie 2021, interviul, ora 10.00, str.Mendeleev 
nr.21-25, et.4, camera 425, București, Sect.1, ora 16.00 
-afișare rezultate interviu și rezultate finale. Detalii 
privind condițiile specifice și bibliografia de concurs 
sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații supli-
mentare se pot obține accesând pagina oficială: www.
uefiscdi.gov.ro, la sediul UEFISCDI din București, str.
Mendeleev nr.21-25, sector 1, Compartiment Resurse 
Umane, telefon: 021.308.05.25.

CITAŢII
l Doamna Simion Floarea, domiciliată în municipiul 
Alexandria, județul Teleorman, și doamna Popa 
Ramona, domiciliată în comuna Plopii Slăvitești, 
județul Teleorman, sunt chemate în judecată – în faza 
recurs, la Curtea de Apel București, în data de 
10.01.2022, în dosarul civil nr. 3510/329/2018, în proces 
cu Dinu Niculina.

l Numita Cojocaru Geanina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Călărași, str. Dumbravei, nr. 7, 
bl. F6, Sc. B, et. 4, ap. 19, Jud. Călărași, este citată la 
Judecătoria Călărași în data de Marți, 14.12.2021, ora 
09.30, Sala 2, Completul 9, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr. 530/202/2021, având ca obiect divorț cu 
copii, în contradictoriu cu reclamantul Cojocaru Ion 
Paul.

l Judecatoria Sannicolau Mare dosar. 3513/295/2019 
paratul Weiszmuller Ioan cu ultimul domiciliu 
cunoscut in com. Lovrin nr. 960 in prezent cu domici-
liul necunoscut este chemat la acesta instanta pentru 
ziua de 13.01.2022 complet C5 civil in calitate de parat 
in proces cu reclamantii Iancu Cornelia Iancu Valentin 
si Iancu Alexandru Tiberius pentru granituire Prese-
dinte Muresan Ruxandra Stefana grefier Nutas Liliana.

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

l RDF SA anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Extindere, modernizare si dotare unitate de 
procesare pentru RDF SA“ - propus a fi amplasat in 
orașul Ineu, str. Gării, nr. l, jud. Arad. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Arad din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad 
Si la sediul titularului din comuna $ofronea, Zona 
Industrială, nr. 3A, județul Arad, în zilele de luni - 
vineri, între orele 9-14. Observațiile publicului trans-
mise electronic se primesc zilnic la sediul APM Arad 
din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

l 24.11.2021. Pentalog lanseaza programul de stagii de 
practica pentru studenti si masteranzi „PregatIT 
pentru maine!“ este un program de stagii de practica, 
organizat de PENTALOG ROMANIA SRL si cofi-
nantat de Fondul Social European prin Programul 
Operational Capital Uman 2014-2020. Scopul progra-
mului „PregatIT pentru maine!“ consta in pregatirea a 
350 de studenti si masteranzi (ISCED 6-7) in vederea 
constientizarii oportunitatilor si perspectivelor de 
cariera in domeniul IT, a directiilor de cariera pe care le 
pot urma, si a institutiilor la care pot studia, precum si 
a facilitarii accesului tinerilor in companiile din indus-
trie. Prin participarea la stagiile de pregatire practica, 
studentii si masteranzii vor avea acces la servicii de 
consiliere si orientare pentru cariera. Pana la sfarsitul 
programului „PregatIT pentru maine!“, ne propunem 
sa: Formam cel putin 350 tineri prin programe de inva-
tare la locul de munca; Cream o retea solida intre 
angajatori si institutiile de invatamant pentru a 
raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii 
la nivel regional si local; Crestem numarul partenerilor- 
institutii de invatamant pentru a facilita accesul 
studentilor la programe de pregatire cat mai diverse; 
Crestem vizibilitatea acestor programe programelor de 
invatare la locul de munca (practica, internship, etc) in 
randul tinerilor astfel incat sa fie un numar tot mai 
mare de beneficiari; Avem o contributie semnificativa la 
accelerarea reformei in educatie prin incurajarea impli-
carii actorilor relevanti de pe piata muncii; Sustinem 
implementarea unor masuri pentru dezvoltarea dura-
bila in politicile regionale si nationale. Valoarea toala a 
proiectului: 4,311,325.70 RON. Valoarea cofinantarii: 4 
095 755,14 RON, din care: cofinantare asigurata de 
Uniunea Europeana 3,481,392.01 RON si cofinantare 
asigurata din bugetul national 614,363.13 RON. Data 
inceperii: 25.09.2020. Data finalizarii: 28.09.2023 Titlul 
proiectului: PregatIT pentru maine! Cod MySMIS 
2014: 133081 Proiect cofinantat din Fondul Social 
European prin Programul Operational Capital Uman 
2014-2020 Contact: practica@pentalog.com

l Anunț public privind depunerea solicit§rii de emitere 
a acordului de mediu. S.C. Omifa Impex S.R.L. Omifa 
Impex SRL reprezentat§ de asociat unic și adminis-
trator: Olaru Mihai, anunț§ publicul interesat asupra 
depunerii solicit§rii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: „hotel-S+P+28”, ”Avanti Beach 
Hotel“, teras§ circulabil§ cu spații tehnice, piscin§ și 
instalații ecologice de producere a energiei, cu respec-
tarea reglement§rilor urbanistice menționate în 
cuprinsul certificatului de urbanism”, propus a fi 
amplasat in jud. Constanța, Mun.Mangalia, Loc.Venus, 
Str.Nicolae lorga, Nr.l8A,l8B. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru protecția Mediului Constanța, Mun. Constanța, 
Str. Unirii nr. 23 și la sediul titularului Omifa Impex 
SRL din mun. București, Str. Școlarilor, Nr. 10, Bl. S24, 
Sc. l, Et. l, ap. 9, cam l, în zilele de luni-vineri, între 

orele 9:00-13:00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autorit§ții competente pentru protecția 
mediului Constanța.

l Odlo Romania S.R.L, cu sediul în Mun. Roman, str. 
Chimiei, nr. F.N. si punct de lucru Mun. Roman, str. 
Chimiei, nr. F.N., Cod Unic Inregistrare 15280138, nr.
de ordine în Registrul Comerţului J27/330/11.03.2003, 
reprezentată prin dl. Mulvie Daniel Richard-Adminis-
trator, informează pe cei interesați că s-a depus solici-
tarea pentru obținerea Autorizației de Mediu pentru 
activitatea reprezentată de: “Fabricarea altor articole 
de îmbrăcăminte-(exclusive lenjeria de corp)”-cod 
CAEN 1413, Mun. Roman, str. Chimiei, nr.F.N. Infor-
mații se pot solicita la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Neamț din Piața 22 Decembrie 5, Piatra 
Neamț-610007, intre orele 8.00-16.30, în zilele de luni, 
miercuri și joi. Propuneri sau contestații se pot depune 
la sediul A.P.M. Neamț în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

l Anunţ public. SC Rewe (Romania) SRL, cu sediul în 
comuna Ștefăneștii de Jos, Str. Bușteni, nr.7, județul 
Ilfov, anunță public solicitarea de obținere a autoriza-
ției de mediu pentru obiectivul „Supermarket Penny” 
amplasat în municipiul Brașov, Calea București, nr. 
98-100, județul Brașov. Eventualele propuneri și 
sugestii din partea publicului privind activitatea menți-
onată vor fi transmise în scris și sub semnătură la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politeh-
nicii nr. 3, județul Brașov, în zilele de luni – joi, între 
orele 8.00–16.30 și vineri între orele 8.00–14.00, în 
termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezen-
tului anunț.

l S.C. Profi Rom Food S.R.L., cu sediul în Timișoara, 
Calea Sever Bocu, nr.31, jud.Timiș, solicită de la 
Agenţia de Protecţie a Mediului București obţinerea 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) 
„Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi 
și tutun”, amplasat în str.23 August, nr.135, Otopeni, 
jud.Ilfov. Informațiile privind documentația depusă 
pot fi consultate la sediul APM București, Aleea Lacul 
Mori i  nr.1,  Sector 6,  te l .021.430.66.77,  fax: 
021.430.66.75, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-
16.30, și vineri, între orele 8.00-14.00. Observațiile 
publicului, contestaţiile, sugestiile legate de activitate se 
depun în scris, sub semnătură și cu datele de identifi-
care, la sediul APM București, pe toată perioada deru-
lării procedurii de autorizare.

l Subscrisa Warehouses De Pauw Romania S.R.L. 
(fosta WDP Development RO SRL), cu sediul în Str.
Gara Herăstrău, nr.2, Equilibrium Oµces, biroul WDP, 
etaj 10, sector 2, București, telefon: 0736.657.467, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare pentru proiectul WDP Indusrial Park 2 
-Ștefăneștii  de Jos Unitate pentru depozitare cu cinci 
corpuri: C1, C2, C3, C4, C5, Hale pentru depozitare, 
anexe administrative, tehnice, alei carosabile și pieto-
nale, parcare, semnalistică, amenajare spații verzi 
plantate, branșamente utilități, acces și organizate de 
șantier, pentru imobilul-teren -situat în 54734, 54541, 
54542 tarla 48, 61; parcela 386, 387, 388, 307/1, 307/3, 
307/4, A307, 307/6, 307/6, 307/7, 307/8, 307/9, 307/10, 
307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 
307/18, 307/20, 307/24. Proiectul acordului de mediu și 
informațiile relevante pentru luare deciziei pot consulta 
la sediul Autorității competente de Protecția Mediului 
Ilfov, din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, București, în 
zilele de luni-joi, între orele 09.00-12.00, și la urmă-
toarea adresă de internet: apmmif.anmp.ro. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la sediul Autorității 
competente pentru Protecția Mediului Ilfov -București 
din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, București, în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

l Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC 
Oberhauser Invest SRL, cu sediul in municipiul Baia 
Mare, Str. Dealul Florilor nr. 14B, judetul Maramures, 
titular al proiectului “locuinte colective, imprejmuire, 
bransamente utilitati” propus a fi amplsat in munici-
piul Baia Mare, str. Lamaitei f.n., judetul Maramures, 
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei 
de incadrare de catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Maramures, in cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus 

mentionat. Proiectul deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mediului Maramures, cu sediul in 
localitatea Baia Mare, Str. Iza, nr. 1A, jud. Maramures, 
in zilele deluni-joi intre orele 08:00-16:30 si vineri intre 
orele 08:00 14:00 precum si la urmatoarea adresa de 
internet http://apmmm.anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei 
de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru 
Protectia Mediului Maramures.

l Ivan Mihai, titular al PUZ-Introducere in intravilan 
in vederea construirii unor hale de depozitare /
productie, amenajare platforme betonate si drum de 
incintă pentru parcarea si circulatia autovehiculelor de 
transport marfa, imprejmuire si utilitati, in loc. Popesti 
Leordeni, Sos. Oltenitei, T12-P299/1/4-P299/1/8 sau 
identificat prin numar cadastral 111708, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sect 6, 
de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. Observatii si 
sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov in 
termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

SOMAŢII
l Somaţie emisă la data de: 18.11.2021. Aducem la 
cunoștinţa celor interesaţi cererea formulată de recla-
manta Stegaru Claudia-Gabriela având ca obiect 
constatarea dobândirii prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra imobilului situat în Timișoara, str.
Munteniei nr.29, compus din casă și teren intravilan în 
suprafaţă de 1076mp, înscris în CE nr.429607 Timi-
șoara (nr.CF vechi 11123 Timișoara) nr. top 22745, 
22746, proprietari tabulari fiind Leichmann Adalbert și 
Leichmann Magdalena, decedată la 20.01.1967, și că, 
dacă în termen de o lună de la afișare nu se va face 
opoziţie, instanţa va pași la judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocatorul SC Aprodex SA nr.5/23.11.2021. 
Administratorul Unic al societății Aprodex SA, dl. 
Ozturkmen Gursel, societate cu sediul în Bucuresti, str. 
Spătaru Preda, nr 7B, C2, cam.3, et.1, sector 5, înregis-
trată la Reg. Com sub nr J 40/125/1991, CIF: RO 
1563355, în temeiul prevederilor legii 31/1990 cu modi-
ficările și completările ulterioare, cu respectarea preve-
derilor legale și statutare referitoare la convocare, 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Actiona-
rilor ce se va întruni în data de 22.12.2021 ora 12,00 la 
sediul societatii. La Adunarea Generală a Acționarilor 
sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita drept de 
vot, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor  
societății la data de referință 02.12.2021. Ordinea de zi 
va fi: 1.Aprobarea vânzării spatiului comercial înscris 
în CF nr. 230883-C1-U111, cote părți comune și cota 
indiviză de teren aferent, de la adresa din str.Cpt. Ion 
Garbea, nr.26, București, sector.5. 2.Aprobarea vânzarii 
unui număr de 10 loturi teren, și cote indivize, având 
următoarele numere cadastrale: CF nr. 234920 (lot 
3/45), CF nr. 234921 (lot 3/46), CF nr. 234922 (lot 3/47), 
CF nr. 234923 (lot 3/48), CF nr. 234924 (lot 3/49),  CF 
nr. 234925 (lot 3/50),  CF nr. 234926 (lot 3/51), CF nr. 
234927 (lot 3/52), CF nr. 234928 (lot 3/53), CF nr. 
234929 (lot 3/54), situate la adresa din str. Cpt. Ion 
Garbea, nr.26, București, sect.5. 3.Aprobarea ca Dl. 
Ozturkmen Gursel –administrator unic, să negocieze, 
semneze contractul sau contractele de vânzare și docu-
mentele conexe ale acestora. 4. Aprobarea ca Dl. Oztur-
kmen Gursel –administrator unic, să negocieze, 
semneze urmatoarele: contracte/ promisiuni de vânza-
re-cumpărare imobile, de schimb de bunuri imobile (din 
patrimoniul societatii, respectând condițiile de legali-
tate) să constituie garanții mobiliare și imobiliare. În 
cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea 
Generală va avea loc în data de 23.12.2021 ora 12,00 cu 
respectarea prevederilor legale și statutare. Adminis-
trator Unic, Ozturkmen Gursel.

l Convocator: Consiliul de Administratie al Aro-Pa-
lace SA, societate administrată în sistem unitar, cu 
sediul în Brașov, bdul. Eroilor nr. 27, jud. Brașov, înre-
gistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Brașov sub numărul J08/13/1991, având 
Cod înregistrare fiscal RO1102041, întrunit în ședința 
din data de 19.11.2021, in conformitate cu Decizia nr. 
89/19.11.2021, convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor pentru data de 27 decembrie 2021, ora 
10:00. Lucrările adunării generale se vor desfășura în 
Mun. Brașov, B-dul. Eroilor nr. 27, în Centrul de 
Conferințe Europa II al Hotelului Aro-Palace.  Convo-
carea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 24/2017 privind piața de capital/cu modificările și 
completările ulterioare (Legea nr. 24/2017-în conti-
nuare), ale reglementărilor C.N.V.M /A.S.F. date în 
aplicarea acestora, ale Legii societăților nr. 31/1990/
republicată în 2004, cu modificările și completările 
ulterioare (Legea nr.31/1990-în continuare) și cele ale 
Actului constitutiv al societății. Capitalul social al 
societății este format din 403.201.571 acțiuni nomina-
tive, indivizibile, de valori egale și dematerializate, 
fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul 
adunării generale a acționarilor. La  adunarea generala 
ordinara a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și 
să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționa-
rilor la sfârșitul zilei de 13.12.2021/stabilită ca dată de 
referință. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
va avea următoarea ordine de zi 1.Alegerea secretaria-
tului de sedinta format dintr-un singur membru, 
respectiv:dl.Tetcu Mircea-Adrian, actionar cu datele de 
identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu 
verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formali-
tatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea 
adunarii generale, numararea voturilor exprimate in 
cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesu-
lui-verbal de sedinta. 2.Prezentarea, dezbaterea si 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 
exercitiul financiar 2022. 3. Prezentarea, dezbaterea si 
aprobarea programului de investitii pentru exercitiul 
financiar 2022. 4.Stabilirea remuneratiei cuvenite 
administratorilor pentru anul 2022. 5. Imputernicirea 
dlui. Socaciu Silviu, pentru efectuarea demersurilor 
necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului 
Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial, a hota-
rarilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor. Unul sau mai mulți acționari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capi-
talul social, are/au dreptul (i) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca 
fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea 
generală, și:(ii)de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în 
ordinea de zi a adunărilor generale. Acționarii își pot 
exercita drepturile prevăzute la pct. (i) și (ii) în termen 
de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. 
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării gene-
rale, până cel târziu la data de:22.12.2021. Societatea 
poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe 
website-ul propriu, la secțiunea: ”Investitori/AGA”. 
Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în 
alineatele precedente vor putea fi depuse sau transmise 
în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul 
societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă 
clar:”Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor din data de 27/28 decembrie 2021”  sau prin 
e-mail la adresa: office@aro-palace.ro la care se va 
atașa semnătura electronică extinsă conform Legii nr. 
455/2001-privind semnătura electronică. Acționarii 
menționați în alineatele precedente au obligația să 
trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri 
închise, însoțite de următoarele documente:în cazul 
acționarilor persoane fizice-extras de cont emis de 
Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de 
acționar și numărul de acțiuni deținute; în cazul acțio-
narilor persoane juridice- certificatul de înregistrare si 
extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și 
numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul 
Central SA sau,după caz, de participanții care furni-
zează servicii de custodie, conform legii. Documentele, 
materialele informative și proiectele de  hotărâri ale 
adunării generale referitoare  la problemele incluse pe 
ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: www.
aro-palace.ro  și/sau la sediul societății, începând cu 
data de 25.11.2021  în zilele lucrătoare între orele 9:00-
15:00. Acționarii înregistrați la data de referință pot 
participa și vota la Adunarea Generala a Acționarilor 
direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât 
acționarii, pe bază de împuternicire specială sau gene-
rala, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 
24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii 
persoane juridice sau  entități  fără  personalitate  juri-

dica care participa la:Adunarea Generala a Acționa-
rilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor 
utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau 
generala, in condițiile menționate mai sus. Acționarii 
vor completa si semna împuternicirile speciale in trei 
exemplare originale unul pentru acționar, unul pentru 
reprezentant si unul pentru societate. Împuternicirea 
generală se poate acorda pentru o perioada care nu va 
depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat 
să voteze în toate aspectele af late în dezbaterea 
Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împu-
ternicirea generală să fie acordată de către acționar, în 
calitate de client, unui intermediar definit conform art. 
92 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu 
pot fi reprezentați în Adunarea Generala a Acționarilor 
pe baza unei împuterniciri generale, de către o 
persoană care se află într-o situație de conflict de inte-
rese, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017. 
Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să 
participe la adunarea generala, este permis prin simpla 
probă a identității acestora, făcută cu actul de identi-
tate iar in cazul acționarilor persoane fizice reprezen-
tate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le 
reprezintă. Accesul acționarilor persoane juridice, 
îndreptățiți să participe la  adunarea  generala,  este  
permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal 
atunci când este prezent însuși reprezentantul  legal al 
acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezen-
tantul legal, se va prezenta împuternicirea dată 
persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv. 
Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un 
certificat constatator eliberat de:Registrul Comerțului, 
prezentat în original sau copie conformă cu originalul, 
sau  orice  alt  document,  în original sau în copie 
conformă cu originalul, emis de către o autoritate 
competentă din statul în care acționarul este înmatri-
culat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. 
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal 
întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleza 
vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător 
autorizat, în limba română sau în limba engleză. Cerin-
țele menționate la aliniatele precedente se aplică in 
mod corespunzător și pentru dovedirea calității de 
reprezentant legal al acționarului care propune intro-
ducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale a acționarilor sau care adresează  întrebări 
emitentului  privind  puncte de pe ordinea de zi a 
adunării generale a acționarilor. Formularele de împu-
terniciri speciale se pot descărca de pe web-site-ul 
societății începând cu data de 25.11.2021. Un exemplar 
al împuternicirii speciale se va depune la sediul socie-
tății, in limba romana sau in limba engleza, până 
inclusiv la data de 22.12.2021, ora 14:00 pentru 
Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, un exem-
plar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, 
pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. 
Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnă-
tură electronică extinsă potrivit legii la adresa de 
e-mail:oµce@aro-palace.ro. Acționarii înregistrați la 
data de referință au posibilitatea de a vota și prin 
corespondență, înainte de adunarea generală, prin 
utilizarea formularului de buletin de vot prin corespon-
denta. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu 
data de 25.11.2021, de pe web-site-ul societății: www.
aro-palace.ro. În cazul votului prin corespondență, 
buletinul de vot,  completat și semnat,  însoțit  de copia 
de  pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în 
cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru confor-
mitate sub semnătură olografă a titularului, respectiv 
certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, 
sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea 
parafei) pot fi transmise la sediul societății, in limba 
romana sau in limba engleza, până inclusiv la data de 
22.12.2021, ora 14:00 pentru Adunarea Generala Ordi-
nară a Acționarilor/în plic închis, cu mențiunea scrisă 
clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ  A ACȚIONARILOR DIN DATA 
DE 27/28 DECEMBRIE 2021”. Buletinele de vot care 
nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi 
luate în calcul pentru determinarea cvorumului și 
majorității în cadrul adunării generale. Formularele de 
vot prin corespondenta și împuternicirile speciale vor fi 
disponibile si in limba engleza, pe site-ul societății, 
începând cu data de 25.11.2021. Toate informațiile 
privitoare la desfășurarea Adunării Generale a Acțio-
narilor pot fi obținute de pe site-ul societății secțiunea: 
”Investitori”. In contextul actual, in vederea prevenirii/
limitării răspândirii virusului COVID-19, rugăm acțio-
narii să ia în considerare posibilitatea exprimării drep-
tului de vot prin modalitățile alternative menționate 

mai sus respectiv, vot prin corespondenta sau prin 
reprezentant.  În situația neîndeplinirii condițiilor de 
validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, 
adunărea generala a acționarilor este convocata pentru 
data de 28.12.2021, cu menținerea ordinii de zi, a orei și 
a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia. Presedin-
tele Consiliului de Administratie al ARO-PALACE 
S.A.-Constantin Fratila.

l Convocare: În  conformitate  cu  prevederile  artico-
lului 117 din Legea societăților  nr.31/1990, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, având în 
vedere prevederile din Actul Constitutiv al AGAM 
Investitii S.A., societate pe acţiuni de naţionalitate 
română, cu sediul social în București, sectorul 4, Str. 
Dumitru Brumărescu, nr.9A, Construcția C1, parter, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub 
numărul J40/2983/2021, cod unic de înregistrare 
43767148 (denumită în continuare și „Societatea”), 
Consiliul de Administaţie al Societăţii Convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară („AGOA”)  a Acționa-
rilor AGAM Investitii S.A. pentru data de 28.12.2021, 
ora 11:00, adunarea urmând a se desfășura la urmă-
toarea  adresă: București, Str. Gara Herastrau, nr.4B, 
etaj 10, Sectorul 2, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul acţionarilor Societăţii deținut de aceasta, la 
sfârșitul zilei de 01.12.2021 stabilită ca dată de refe-
rinţă, și Adunarea Generală Extraordinară („AGEA”)  
a Acționarilor AGAM Investitii S.A. pentru data de 
28.12.2021, ora 12:00, adunarea urmând a se desfășura 
la următoarea  adresă: București, Str. Gara Herastrau, 
nr.4B, etaj 10, Sectorul 2, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul acţionarilor Societăţii deținut de 
aceasta, la sfârșitul zilei de 01.12.2021, stabilită ca dată 
de referinţă. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor este următoarea: 1. Aprobarea 
revocării domnului Poenaru Corneliu- Adrian din 
funcția de administrator al  AGAM Investitii S.A., 
având în vedere  Notificarea nr.4/04.11.2021  privind  
renunțarea la mandatul  de administrator începând cu 
data de 01.12.2021 și aprobarea descărcării sale de 
gestiune pentru activitatea desfășurată până la data 
revocării; 2.Aprobarea numirii în funcţia de adminis-
trator al AGAM Investitii S.A. a societăţii BG Consult 
Invest S.R.L., persoană juridică de drept român, cu 
sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Nati-
unile Unite, nr.4, Ansamblul Gemenii  Sitraco, bloc 
107A, Birou nr.A3, etaj 3, înregistrată la Registrul 
Comerţului București sub nr. J40/11891/1992, având  
Cod unic de înregistrare 1564520, prin reprezentant 
permanent Serbu Florica, cetăţean român, identificată 
cu CI seria RK numar 730330  emisă de SPCEP Sector 
4 la data de 20.05.2021, CNP 2650611400298, domici-
liată în București, Str. Emil Racoviţă, nr.16, bl.R21, 
sc.B, et.6, ap.66, Sector 4, cu o  remuneraţie  de 2.500 
Lei +TVA/lună și cu o durată a mandatului până la 
data de 18.08.2025. 3.Aprobarea împuternicirii  Preșe-
dintelui Consiliului de Administrație, dl. Niculai 
Bezerghianu,  pentru a semna  hotărârea adoptată și 
procesul verbal de ședinţă, pentru a duce la îndeplinire 
cele aprobate prin hotărârea adunării generale a acțio-
narilor Societății și pentru a realiza toate demersurile 
necesare în vederea efectuării mențiunilor/înregistră-
rilor corespunzătoare la Registrul Comerțului Bucu-
rești în legătură cu cele aprobate de Adunarea 
Generală a Acționarilor Societății,  semnătura sa în 
executarea mandatului fiind opozabilă Societății. 
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor este următoarea: 1.Constatarea reducerii 
de drept a capitalului social al Societatii ca urmare a 
anularii de drept a unui număr de 279.101 acţiuni la 
purtator (în conformitate cu dispoziţiile art.61 alin.(5) 
din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea 
spălării banilor și finanţării terorismului, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte norma-
tive); 2.Aprobarea modificării Cap.V –Capitalul Social  
și a Art.6.1.  din Actul constitutiv  al AGAM Investitii 
S.A., care vor avea următorul conţinut: „CAP. V –Capi-
talul Social. Art.5.1. Capitalul social al societăţii este de 
4.667.107,2 lei,  divizat în  2.222.432 acțiuni nominative 
cu o valoare nominală  de 2,10  lei/acțiune. Art.5.2. 
Capitalul social este deţinut de către acţionari astfel: 
Albertha Enterprises Limited,  o societate organizată și 
funcţionând în conformitate cu legislaţia din Cipru, 
având sediul social în Stasikratous 20, etaj 3, Aparta-
ment /Birou 301, 1065 Nicosia, Cipru, înregistrată la 
Registrul din Cipru sub nr. HE 409015, cu o participare 
de 1.441.619 acțiuni, fiecare acțiune cu valoare nomi-
nală de 2,10 lei  și o valoare totală de 3.027.399,90 lei, 
reprezentând 64,8667% din capitalul social al AGAM  
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Investiții S.A; AGAM Investitii S.A., societate pe 
actiuni, de naţionalitate română, înregistrată la Regis-
trul Comerţului București sub nr. J40/2983/2021, cod 
unic de înregistrare 43767148, cu sediul social în Bucu-
rești, Str. Dumitru Brumărescu, nr.9A, Construcţia C1, 
parter, sectorul 4, cu o participare de 312.195 acțiuni, 
fiecare acțiune cu valoarea nominală de 2,10 lei și o 
valoare totală de 655.609,5 lei, reprezentând 14,0474% 
din capitalul social al AGAM  Investiții S.A. Lista 
Acționari Persoane Juridice- 9, cu o participare de 
300.078 acțiuni, fiecare acțiune cu valoarea nominală 
de 2,10 lei și o valoare totală de 630.163,8 lei, reprezen-
tând 13,5022% din capitalul social al AGAM  Investiții 
S.A;  Lista Acționari Persoane Fizice- 316, cu o partici-
pare de 168.540 acțiuni, fiecare acțiune cu valoarea 
nominală de 2,10 lei și o valoare totală de 353.934 lei, 
reprezentând 7,5836% din capitalul social al AGAM 
Investiții S.A.” „Art. 6.1.Acţiunile sunt numerotate de 
la 1 la 2.222.432.” 3. Aprobarea împuternicirii Preșe-
dintelui Consiliului de Administrație, dl. Niculai 
Bezerghianu  pentru a semna  hotararea adoptata si 
procesul verbal de sedinta, actul constitutiv actualizat  
al  Societății conform celor aprobate de Adunarea 
Generală a Acționarilor, pentru a duce la îndeplinire 
cele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a 
Acționarilor Societății,  precum și pentru a realiza toate 
demersurile necesare în vederea efectuării mențiunilor/ 
înregistrărilor corespunzătoare la Registrul Comerțului 
București în legătură cu cele aprobate de Adunarea 
Generală a Acționarilor Societății,  semnătura sa, în 
executarea mandatului, fiind opozabilă Societății. 
Informații cu privire la AGOA și AGEA: Completarea 
ordinii de zi: În cel mult 15 zile de la publicarea prezen-
tului Convocator  în  Monitorul Oficial al României, 
Partea   a  IV-a, unul sau mai mulţi acţionari ai Socie-
tăţii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social al acesteia,  pot  înainta Consi-
liului de Administraţie al Societăţii cereri privind 
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare, respectiv a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor. Ordinea de zi 
completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior 
convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerinţelor 
prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru 
convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile 
înaintea adunării generale, la data menţionată în 
convocatorul iniţial. Participarea la ședința Adunării 
Generale Ordinare, respectiv la ședința  Adunării  
Generale Extraordinare  a Acţionarilor: La Adunarea 
Generală Ordinară, respectiv la Adunarea  Generală  
Extraordinară  a  Acţionarilor pot participa și pot vota, 
direct sau prin reprezentare, în baza unei procuri 
speciale toţi acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la data de 01.12.2021, stabilită ca dată de 
referinţă pentru ambele ședințe. Toţi  acţionarii  repre-
zentaţi  în baza unei procuri speciale se vor asigura că 
aceste procuri vor fi depuse în original la sediul social 
al Societăţii cu cel mult 48 de ore înainte de data desfă-
șurării ședințelor, sub sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară, 
respectiv  Adunarea  Generală Extraordinară a Acţio-
narilor. Procurile vor rămâne valabile pentru a doua 
adunare, în cazul în care prima adunare este amânată 
din cauza neîndeplinirii cerinţelor legale. Administra-
torii și funcţionarii societăţii nu pot reprezenta pe 
acţionari sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă fără 
votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. În 
cazul în care nu se vor îndeplini condiţiile legale 
privind ținerea Adunării Generale Ordinare respectiv  
privind  ținerea Adunării  Generale  Extraordinare  a 
Acționarilor,  acestea  se reprogramează  pentru  data  
de 29.12.2021 , fiecare  dintre  ședințe  la aceeași  oră, în 
același loc și cu aceeași  ordine de zi; data de referință 
stabilită pentru identificarea acţionarilor îndreptăţiţi să 
participe și să voteze în cadrul Adunării Generale 
Ordinare, respectiv a Adunării Generale Extraordinare  

a Acționarilor,  rămâne neschimbată. Președintele  
Consiliului de Administraţie, Niculai Bezerghianu.

LICITAŢII
l Primăria orașului Mioveni, B-dul Dacia nr.1, jud. 
Argeș, tel. 0348/450000, fax: 0248/260500, reorgani-
zează licitaţie publică deschisă pentru închirierea 
următoarelor spații comerciale situate la parterul 
parcării supraetajate din Piața Dacia: S6 – 19,98 mp; 
S10 - 27,42 mp; S12 – 17,36 mp. Data limită pentru 
primirea ofertelor : 16.12.2021, ora 1200. Data desfășu-
rării licitaţiei publice deschise: 16.12.2021, ora 1400. 
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 7,2 
euro/mp/lună. Închirierea se face pentru o perioadă de 
5(cinci) ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul 
părților. Documentaţia de atribuire și caietul de sarcini 
pot fi procurate de la Biroul Patrimoniu începând cu 
data de: 25.11.2021. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la tel.0348/455113 – Biroul Patrimoniu, între orele 9 - 
15.

l Debitorul IVAMOD SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1.Stoc de marfa IVAMOD SRL in valoare 
de 2.918,00 Euro exclusiv TVA. -Pretul de pornire al 
licitatilor pentru stocul de marfa apartinand IVAMOD 
SRL reprezinta 50% din valoarea de piata exclusiv 
TVA, aratata in Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun in parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi obtinute 
de la lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitatie este conditionata 
de: -consemnarea in contul nr. RO51 BREL 2000 3517 
5RO1 1001 deschis la Libra Internet Bank -Suc. Ploiesti 
pana la orele 14.00 am din preziua stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achi-
zitionarea pana la aceeasi data a Regulamentului de 
licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de 
la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de marfa, 
prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
09.12.2021, ora 11.00, iar daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 16.12.2021; 06.01.2022; 13.01.2022; 20.01.2022; 
27.01.2022, 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  vizionare apelati tel. : 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l Debitorul SC Marinos Construct SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asoci-
atii SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprietate imobiliara 
”teren„ in suprafata totala din masuratori de 117 mp.
(suprafata din acte de 130 mp.), situat in intravilanul 
Mun. Ploiesti, Str. A.T. Laurian, Jud. Prahova, nr. 17, 
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 imobi-
lele 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 imobi-
liara, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru propri-
etatea imobiliara ”teren„ prima sedinta de licitatie a 
fost stabilita in data de 02.12.2021, ora 15:00, iar daca 
bunul imobil nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in data de 09.12.2021; 
16.12.2021; 06.01.2022; 13.01.2022, ora 15:00. Toate 

sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, 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 CONTI SA societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1.Unusprezece (-11-) autovehicule nefunc-
tionale (autoturisme, autoutulitare de marfa si 
persoane) propuse pentru casare, in valoare de 
–1.784,25 Euro exclusiv TVA; 2.Proprietate imobiliara 
– «teren intravilan» situata in Municipiul Ploiesti, Str. 
Paris, Nr. 6A, Judet Prahova, in suprafata de 521,50 
mp. ce reprezinta o cota de ½ detinuta de societatea 
CONTI SA din suprafata totala de 1.043 mp., avand nr. 
cadastral 133169, inscris in Cartea Funciara nr. 133169, 
a loc. Ploiesti, conform Incheierii nr. 45251/2011 elibe-
rata de O.C.P.I. Prahova –B.C.P.I. Ploiesti, pret pornire 
licitatie –64.926,75 Euro exclusiv TVA; 3.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 eliberata de O.C.P.I. Prahova 
– B.C.P.I. Ploiesti, pret pornire licitatie –24.375,00 Euro 
exclusiv TVA. -Pretul Regulamentului de licitatie 
pentru autovehiculele nefunctionale, este de 1.000,00 
Lei exclusiv TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru 
proprietatile imobiliare ”TERENURI„ -3.000,00 Lei 
exclusiv TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru 
autovehicule si terenuri apartinand CONTI SA repre-
zinta 75% din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata 
in Raportul de Evaluare pentru fiecare bun in parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon in prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitatie este conditionata de: -consem-
narea in contul nr. RO55 BRDE 300S V182 6773 3000 
deschis BRD -Groupe Societe Generale -Suc. Ploiesti 
pana la orele 14.00 am din preziua  stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei; achi-
zitionarea pana la aceeasi data a Caietului de sarcini si 
Regulamentului de licitatie pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru terenuri si autovehicule, prima sedinta de lici-
tatie a fost fixata in data de 03.12.2021, ora 12:00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in data de 10.12.2021; 
17.12.2021; 07.01.2022; 14.01.2022, ora 12:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, 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 Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in sat Ipotesti, 
judetul Botosani, tel: 0231/512183, CUI 3503600, orga-
nizeaza in conditiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, licitatie publica in vederea concesionarii 
pe o perioada de 10 ani, a urmatoarelor suprafete de 
teren apartinand domeniului privat al comunei Mihai 
Eminescu: - teren in suprafata de 886,00 mp.,intravilan 
sat Cervicesti.pc. 117; - teren in suprafata de 20,00 mp. 
intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.415; -teren in 
suprafata de 50,00 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal 
pc. 415; -teren in suprafata de 24,00 mp. intravilan sat 
Catamaresti –Deal, pc. 198; -teren in suprafata de 
16,00 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, pc. 198; 
-teren in suprafata de 19,24 mp. intravilan sat Catama-
resti-Deal, pc.198; -teren in suprafata de 11,00 mp.  
intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.198; -teren in 

suprafata de 7,50 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, 
pc.198; - teren in suprafata de 21,00 mp. intravilan sat 
Catamaresti-Deal, pc.198; - teren in suprafata de 24,00 
mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.198; - teren in 
suprafata de 16,12 mp. intravilan sat Catamares-
ti-Deal, pc.198; - teren in suprafata de 7,00 mp. intra-
vilan sat Catamaresti-Deal, pc.198; - teren in suprafata 
de 914,00 mp. intravilan sat Stancesti, pc.132,132/1; - 
teren in suprafata de 51,15 mp. intravilan sat Catama-
resti-Deal, pc.191; - teren in suprafata de 13,00 mp. 
intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.198; - teren in 
suprafata de 100,00 mp. intravilan sat Catamares-
ti-Deal, pc.198; - teren in suprafata de 30,00 mp. intra-
vilan sat Catamaresti-Deal, pc.198; - teren in suprafata 
de 25,00 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.415; 
- teren in suprafata de 545,00 mp. intravilan sat Cervi-
cesti, pc.117; - teren in suprafata de 534,00 mp. intra-
vilan sat Cervicesti, pc.117; - teren in suprafata de 
479,00 mp. intravilan sat Cervicesti, pc.117; - teren in 
suprafata de 494,00 mp. intravilan sat Cervicesti, 
pc.117 Persoanele interesate pot procura documentatia 
de atribuire de la sediul Primariei comunei Mihai 
Eminescu. Data limita de depunere a ofertelor este 
15.12.2021, ora 10:00. Licitatia publica se va desfasura 
la sediul Comunei Mihai Eminescu, in data de 
16.12.2021, ora 11:00. Relatii la telefon: 0231.512183.

l Debitorul Rodipet Courier SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare, urmatoarele bunuri mobile: 1. 12 
autovehicule. Active evaluate -Bunuri de valorificat ca 
fier vechi -autovehicule nefunctionale. -Pretul de pornire 
al licitatilor pentru autovehiculele apartinand debitoarei 
RODIPET COURIER SRL reprezinta 70% din valoarea 
de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de Evaluare, 
respectiv 1.988,00 Euro Exclusiv TVA. -Pretul Caietului 
de sarcini pentru bunul mobil este de 1.000,00 Lei 
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata 
de: -consemnarea in contul nr. RO46 BREL 0002 0030 
8888 0100 deschis la Libra Internet Bank, cel mai tarziu 
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru 
bunurile pentru care se liciteaza; -achizitionarea cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru lici-
tatie a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat in contul 
lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 
3726 deschis la ING BANK –Sucursala Dorobanti sau in 
numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti 
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru autovehiculele 
apartinand debitoarei RODIPET COURIER SRL, 
prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
03.12.2021, ora 12:00, iar daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 10.12.2021; 17.12.2021, 07.01.2022, 14.01.2022; 
ora 12:00. Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru relatii supli-
mentare sunati la 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.

l Par Rom SRL prin lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică: teren de 
8.038 mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr. 
cadastral 920, CF 100538, jud. Constanta pornind de la 
pretul de 143.460,24 lei fara TVA si teren de 570 mp 
situat in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr. cadastral 
918/2, CF 100536, jud. Constanta pornind de la pretul 
de 20.494,76 lei fara TVA. Regimul TVA se stabileste 
conform prevederilor fiscale in vigoare. Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar și vor depune documentele de participare 
la licitaţie pana la data de 13.12.2021, ora 14.00. Lici-
tatia va avea loc in data de 14.12.2021, ora 11.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Penitenciarul Giurgiu, cu sediul in localitatea Giurgiu, 
str. Bălănoaiei, nr 12A, jud. Giurgiu, România, cod unic de 
inregistare 13476015, tel. 0246215091, fax 0246213700, 
email pgiurgiu@anp.gov.ro, www.penitenciarul-giurgiu.ro, 
organizează în data de 28.12.2021, orele 10:00, licitație 
publică cu strigare pentru valorificarea bunurilor mate-
riale rezultate din inlocuirea centralei termice scoase din 
funcțiune. Persoanele interesate pot solicita documentația 
de la sediul Penitenciarului Giurgiu zilnic, contra cost 
începand cu data de 06.12.2021 între orele 08:30 – 14:30. 
Prețul de vânzare al documentației este 10 lei/buc. Prețul 
de pornire și garanția de participare se regăsesc în docu-
mentația de atribuire. Bunurile pot fi vizionate după 
achitarea garanției de participare. Perioada în care pot fi 
vizionate bunurile scoase la licitație este 06.12.2021 – 
20.12.2021. Clarificări pot fi obținute la adresa menționată 
mai sus până la data limită de 22.12.2021. Licitația cu 
strigare se va desfășura în data de 28.12.2021 începând cu 
ora 10:00. Documentele de participare se vor depune la 
sediu Penitenciarului Giurgiu până cel târziu în data de 
27.12.2021 ora 15.00.  Alte relații se pot obține la telefon 
0246215091, interior 174, d-l Florin Mitrofan, între orele 
09:00 și 14:00 în zilele lucratoare. Documentația poate fi 
pusă la dispoziție și în format electronic la adresa de mail 
comunicată de solicitant.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Daneți, comuna Daneți, Strada Principală, 
nr.160, județul Dolj, telefon 0251.377.001, fax 
0251.377.001, e-mail: primariadaneti@yahoo.com, cod 
fiscal 4553518. 2.Informaţii generale privind obiectul 
închirierii, în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: teren din intravilan în 
suprafață de 0,0128 ha, (128 mp), amplasat în sat 
Braniște, str.Principala, nr.152B, număr cadastral 
35601, bun proprietate privată al Comunei Daneți, 
conform HCL 11/19.02.2021 și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 3.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Daneți sau www.primariadaneti.ro. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Daneți, comuna Daneți, Strada 
Principală, nr.160, județul Dolj. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 50lei/exemplar, se achită numerar la sediul insti-
tuției sau în contul RO59TREZ2915069XXX012091, 
deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal: 453518 sau 
gratuit de pe www.primariadaneti.ro. 3.4. Dată limită 
privind solicitarea clarificărilor: 06.12.2021, ora 16.00. 
4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 14.12.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Daneți, 
comuna Daneți, Strada Principală, nr.160, județul Dolj. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5. Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 15.12.2021, ora 11.00, Primăria Comunei 
Daneți, comuna Daneți, Strada Principală, nr.160, 
județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate intro-
duce la secția de contencios administrativ a Tribuna-
lului Dolj, Craiova, Strada Brestei, nr.12, județul Dolj, 
telefon 0251.418.612, fax: 0251.410.140, E-mail: inre-
gistraredosare.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 22.12.2021.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Daneți, comuna Daneți, Strada Principală 
nr.160, județul Dolj, telefon 0251.377.001, fax 
0251.377.001, e-mail: primariadaneti@yahoo.com, cod 
fiscal 4553518. 2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: Teren din 
intravilan în suprafață de 0,2545ha, (2545mp), 
amplasat în sat Daneți, str.Tirgului, nr.26A, număr 
cadastral 35601, bun proprietate privată al Comunei 
Daneți, conform HCL 11/19.02.2021 și temeiului legal: 
OUG 57/03.07.2019. 3.Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Daneți sau www.primariadaneti.ro. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Daneți, comuna Daneți, Strada 
Principală, nr.160, județul Dolj. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 50 Lei/exemplar, se achită numerar la sediul 
instituției  sau în contul RO59TREZ2915069 
XXX012091, deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal al 
concedentului: 453518 sau gratuit de pe www.primaria-
daneti.ro. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 06.12.2021, ora 16.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
14.12.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Daneți, comuna Daneți, Strada Principală, 
nr. 160, județul Dolj. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.
Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 15.12.2021, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Daneți, comuna Daneți, Strada 
Principală nr.160, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la secția de contencios admi-
nistrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, Strada Brestei, 
nr.12, județul Dolj, telefon 0251.418.612, fax: 
0251.410.140, E-mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 22.11.2021.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Daneți, comuna Daneți, 
Strada Principală, nr.160, județul Dolj, telefon 
0251.377.001, fax 0251.377.001, e-mail: primariadaneti@
yahoo.com, cod fiscal 4553518. 2.Informaţii generale 
privind obiectul vânzării, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie vândut: 3 parcele de 
teren, proprietate privată a Comunei Daneți, identificate 
astfel: Lot 1: teren situat în intravilanul comunei Daneți, 
sat Daneți, strada Principală, nr.212A, în suprafață de 
202mp identificat cu număr cadastral 35591; Lot 2: teren 
situat în intravilanul comunei Daneți, sat Daneți, pe 
strada Victor Babeș, nr.22, în suprafață de 869 mp, iden-
tificat cu număr cadastral 35592; Lot 3: teren situat în 
intravilanul comunei Daneți, sat Daneți, strada 
Târgului, nr.3A, în suprafață de 411mp, identificat cu 
număr cadastral 35592, conform HCL 11/19.02.2021 și 
temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, de 
la sediul Primăriei Comunei Daneți sau www.primaria-
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daneti.ro. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul proprietarului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei Daneți, comuna 
Daneti, Strada Principală, nr.160, județul Dolj. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul 
instituției: 50Lei/exemplar, se achită numerar la sediul 
inst i tuț ie i  sau în contul  RO59TREZ2915069 
XXX012091, deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal: 
453518 sau gratuit de pe www.primariadaneti.ro. 3.4. 
Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 06.12.2021, 
ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 14.12.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Daneți, comuna Daneți, Strada Principală, 
nr.160, județul Dolj. 4.3. Numărul de exemplare în care 
treuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data 
și locul la care se va desfășură sedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 15.12.2021, ora 11.00, Primăria 
Comunei Daneți, comuna Daneți, Strada Principală, 
nr.160, județul Dolj. 6.Instanța competentă în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția 
de contencios administrativ a Tribunalului Dolj, 
Craiova, Strada Brestei, nr.12, județul Dolj, telefon 
0251.418.612, fax: 0251.410.140, E-mail: inregistraredo-
sare.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instanțele abilitate, în vederea publicării: 
22.11.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei Armeniș, 
comuna Armeniș, Str.Principală, nr.368, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/529.604 /fax 0255/529.888, 
e-mail: armeniscs@yahoo.com, cod fiscal 3227980. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: spațiu cu desti-
nație farmacie, în suprafață totală de 26,66 mp, nr.
cadastral 30289, situat în cadrul Dispensarului Medical 
Armeniș, comuna Armeniș, nr. 367, județul Caraș-Se-
verin, ce aparține domeniului public al Primăriei 
Comunei Armeniș, județul Caraș-Severin, conform 
H.C.L. nr. 60/05.11.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art. 332-333. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Registratură. 3.2. Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate obține de la 
Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei 
Comunei Armeniș, comuna Armeniș, Str.Principală, nr. 
368, județul Caraș-Severin. 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: 500 lei/exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Comunei Armeniș. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 07.12.2021, ora 14.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 15.12.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Armeniș, 
comuna Armeniș, Str. Principală, nr.368, județul 
Caraș-Severin, Compartimentul Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 16.12.2021, ora 11.00, Primăria Comunei 
Armeniș, comuna Armeniș, Str.Principală, nr.368, 
județul Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Str.Horia, 2-4, 
județul Caraș-Severin, cod poștal 320061, telefon 
0255/213.304, fax 0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 23.11.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei Manasia, 
comuna Manasia, Str.Biserica Veche, nr.1, județul 

Ialomița, telefon/fax 0243/255.681 /0243/254.441, 
e-mail: primmanasia@gmail.com, cod fiscal 4365093. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: teren intravilan în suprafață de 
3.723 mp, situat în Tarlaua 259/3, parcela 3, comuna 
Manasia, județul Ialomița, bun proprietate privată a 
Primăriei Comunei Manasia, conform H.C.L. 
nr.43/19.07.2021 și temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Manasia. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Biroul Secretar General din cadrul Primă-
riei Comunei Manasia, comuna Manasia, Str.Biserica 
Veche, nr.1, județul Ialomiţa. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 100Lei, achitați numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Manasia sau prin O.P. în contul deschis la 
Trezoreria Municipilui Urziceni -RO44TREZ3935006 
XXX000508. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 07.12.2021, ora 12.00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
15.12.2021, orele 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Manasia, comuna 
Manasia, Str.Biserica Veche, nr.1, județul Ialomița, 
biroul Secretar General. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original 
și 2 exemplare copii. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
15.12.2021, ora 10.30, la Primăria Comunei Manasia, 
comuna Manasia, Str. Biserica Veche, nr.1, județul 
Ialomiţa. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Ialomiţa, Tribunalul Ialomița, Slobozia, 
b-dul. Cosminului, nr.12, județul Ialomița, telefon 
0243/236.952, fax 0243/232.266, e-mail: tr-ialomi-
ta-pgref@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
23.11.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Tătă-
ruși, comuna Tătăruși, Str.Alexandru Vasiliu-Tătăruși, 
nr.104, județul Iași, telefon/fax 0232/714.500, e-mail: 
primaria_tatarusi@yahoo.com, cod fiscal 4541408. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 4 chioșcuri 
(căsuțe) din lemn, în suprafață construită de 5,60 mp/
bucată și teren aferent 20,00 mp /bucată, af late în 
proprietatea publică a Comunei Tătăruși, județul Iași, 
nr.cadastral 60198, situate în curtea Centrului Cultural 
„Alexandru Vasiliu-Tătăruși”, comuna Tătăruși, satul 
Tătăruși, Str.Alexandru Vasiliu-Tătăruși, județul Iași, 
cu destinaţie activități comerciale, conform H.C.L. 
Tătăruși nr. 41/21.04.2021 și temeiului legal O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
i n s t i t u ț i e i ,  C o m p a r t i m e n t u l  R e g i s t r a t u r ă . 
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la Compartimentul Registra-
tură din cadrul Primăriei Comunei Tătăruși, Str. 
Alexandru Vasiliu-Tătăruși, nr.104, județul Iași. 
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: 10 lei /exem-
plar, se achită cash la Casieria Primăriei Comunei 
Tătăruși. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 07.12.2021, ora 12.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
15.12.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Tătăruși, Str.Alexandru 
Vasiliu-Tătăruși, nr.104, județul Iași, Compartimentul 
Registratură. 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: 15.12.2021, ora 12.00, 
la Primăria Comunei Tătăruși, Str.Alexandru Vasi-
liu-Tătăruși, nr.104, județul Iași. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Iași -Palatul de Justiție 
din Iași, Iași, Str.Elena Doamna, nr.1A, județul Iași, 
telefon 0232/403.642, fax 0232/219.660, e-mail: tr-ia-
si-civ2@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
23.11.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Primăria Comunei Galbi-
nași, comuna Gălbinași, Str.Profesor Tudor Gheorghe 
nr.5, judeţul Buzău, cod poștal 127240, telefon: 
0371/425.064, fax: 0238/780.022, e-mail: primariagalbi-
nasi@yahoo.com, cod fiscal 3724440. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 1 parcelă de teren, proprietate 
privată a Primăriei Comunei Gălbinași, identificată 
astfel: -Parcela 63, tarla 5, 3.601mp, nr.cadastral: CF 
25879, din care 1.125mp situat în intravilanul satului 
Tăbărăști și 2.476mp situat în extravilanul satului 
Tăbărăști, comuna Gălbinași, judeţul Buzău, conform 
H.C.L.  nr.  80/28.10.2021 și  temeiului  legal : 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe 
locale, achiziţii publice sau se poate consulta pe site-ul: 
www.comunagalbinasi.ro, secțiunea -Anunţuri. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale serviciului /compar-
timentului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atribuire: se 
poate obține de la Primăria Comunei Galbinași, 
comuna Gălbinași, Str.Profesor Tudor Gheorghe nr.5, 
judeţul Buzău. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G.nr.57/2019, privind Codul adminis-
trativ: 100 Lei/ exemplar, ce se achită numerar la Casi-
eria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 07/12/2021, ora 09.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 15/12/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Galbinași, comuna 
Gălbinași, Str.Profesor Tudor Gheorghe nr.5, judeţul 
Buzău. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate, unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 16/12/2021, ora 10.00, Primăria Comunei 
Gălbinași, comuna Gălbinași, Str.Profesor Tudor 
Gheorghe nr. 5, judeţul Buzău. 6.Denumirea, adresa, 
numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Buzău, Buzău, Bd.
Nicolae Bălcescu nr.8, județul Buzău, telefon: 
0238/717.960, fax: 0238/717.959, e-mail: tr.buzau@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 23/11/2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Consiliul Local Doclin, cu 
sediul în Doclin, nr.1, județul Caraș-Severin, telefon/
fax: 0255.527.001, e-mail: primaria_doclin@yahoo.com, 
cod fiscal 3227769. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 
imobilul înscris în C.F. nr. 30160 Doclin este compus 
din: teren extravilan în suprafaţă de 151.190mp și 
construcţii specializate în domeniul apărării în supra-
faţă de 4.116mp, bunuri ce aparțin domeniului privat 
al Comunei Doclin, județul Caraș-Severin, conform 
temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019 și H.C.L.Doclin 
nr. 39/01.11.2021. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Comparti-

mentul Administrație Publică Locală. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Se poate obține de la 
Compartimentul Administrație Publică Locală din 
cadrul Primăriei Comunei Doclin, localitate Doclin, 
nr.1, județul Caraș-Severin. 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: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 07/12/2021, ora 09.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 15/12/2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Doclin, 
localitate Doclin, nr.1, judeţul Caraș-Severin. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: 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 deschi-
dere a ofertelor: 15/12/2021, ora 10.00, Consiliul Local 
Doclin, localitatea Doclin, nr.1, județul Caraș-Severin. 
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Caraș-Severin, Reșița, Str.Horea nr. 2-4, județul 
Caraș -Sever in ,  t e l e fon :  0255 /213 .304 ,  fax : 
0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 23/11/2021.

l R.A.-A.P.P.S.București S.R.P.Victoria Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-56, jud. 
Cluj, anunță organizarea licitației pentru închirierea 
unor spații din administrarea S.R.P.Victoria Cluj pe o 
perioadă de 5 (cinci) ani, după cum urmează: -6 terenuri 
de tenis cu zgură și 1 teren neamenajat, terenuri aparți-
nând Complexului motel „Banatul”, situate în munici-
piul Timișoara, Calea Dorobanților, nr. 94, jud.Timiș, cu 
preț de pornire a licitației de 2087Euro/spațiu/lună (cf.
CF nu se aplică TVA) -prima licitaţie. Garanția de parti-
cipare la licitație este de 4174Euro. Documentele nece-
sare participării sunt specificate în documentația de 
atribuire, prețul unei documentații este de 500Lei și se 
poate obține de la sediul S.R.P.Victoria Cluj de la data de 
25.11.2021. Data-limită de solicitare de clarificări este 
07.12.2021. Data-limită de depunere a ofertei este de 
10.12.2021, ora 10.00, la secretariatul sucursalei. 
Program: L-V, 09.00-14.00 (nu și în zilele de sărbători 
legale). Licitația va avea loc la sediul S.R.P.Victoria, 
Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-56, jud.
Cluj, în data de 15.12.2021, ora 10.00. Informații supli-
mentare la tel.0264.598.776, 0722.364.784, e-mail: 
srpvictoria@upcmail.ro. Persoană de contact este Vadan 
Mircea -șef birou tehnic. Litigiile ce ar putea interveni se 
vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care nu pot fi 
rezolvate în acest mod, competența de soluționare revine 
instanțelor judecătorești române.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Primăria Comunei Juri-
lovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr.2, județul Tulcea, 
cod poștal 827115, telefon: 0240/563.797, fax: 
0240/563.797, e-mail: primariajurilovca@yahoo.com, 
cod fiscal 4793952. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 
1 parcelă de teren, proprietate privată a Comunei 
Jurilovca, identificată astfel: -933mp, Tarla 36, Arabil 
1183/1, nr.cadastral: CF 38919, situată în intravilan, 
Str.Pelicanului nr.2, sat Sălcioara, comuna Jurilovca, 
județul Tulcea, conform H.C.L.nr.91/30.09.2021 și 
temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul urbanism și amena-
jarea teritoriului. 3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar din documen-
ta ț ia  de  a t r i bu i r e :  Se  poa te  ob ț ine  de  l a 
Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului 
din cadrul Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Juri-
lovca, Str.1 Mai nr. 2, județul Tulcea. 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: 10Lei/exemplar, ce se 

achită numerar la Casierie instituției sau prin O.P.în 
contul RO90TREZ6465006XXX000193, deschis la 
Trezoreria Operativă Baia. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 08/12/2021, ora 15.30. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 16/12/2021, ora 15.30. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Jurilovca, 
Str.1 Mai nr.2, județul Tulcea. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
17/12/2021, ora 10.00, Primăria Comunei Jurilovca, 
comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr.2, Sala de festivități, 
județul Tulcea. 6.Denumirea, adresa, numarul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Tulcea, Tulcea, Str. Toamnei nr. 15, 
județul  Tulcea ,  te lefon:  0240/504.279,  fax : 
0240/518.544, e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 23/11/2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Consiliul Local Bălăbă-
nești, Str.Principală nr.22, județul Galați, cod poștal 
807010, telefon/fax: 0236/348.508, e-mail: balabanesti@
gl.e-adm.ro, cod fiscal 4499303. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: spațiu comercial în suprafață de 22mp, 
din incinta apartamentului cu nr.1 (parter), situat în 
blocul cu 12 apartamente din satul Bălăbănești, județul 
Galați, conform caietului de sarcini, aparținând dome-
niului public al Comunei Bălăbănești, conform HCL 
87/30.09.2021 și temeiul legal O.U.G.57/03.07.2019, art. 
332-333. 3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției -Comparti-
mentul achiziții publice. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate obține de la 
Compartimentul Achiziții Publice /Urbanism din 
cadrul Consiliului Local Bălăbănești, Str.Principală 
nr.22, județul Galați. 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: documentația de atribuire costă 60Lei, 
iar suma se achită la Casieria unității sau în contul 
RO83TREZ3085006XXX000614, deschis la Trezoreria 
Târgu Bujor, județul Galați. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificarilor: 07/12/2021, ora 16.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 15/12/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Consiliul Local Bălăbănești, 
Str.Principală nr.22, județul Galați, cod poștal 807010. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar în original. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 15/12/2021, ora 11.00, la Consiliul Local 
Bălăbănești, Str.Principală nr.22, județul Galați, cod 
poștal 807010. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și /sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Judecatoria Târgu Bujor, Str.Eremia 
Grigorescu nr.77, județul Galați, cod poștal 805200, 
telefon/fax: 0236/340.749, e-mail: judtgbujor@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 23/11/2021.

l Curtea de Apel  Oradea,  CUI:  17071723, 
tel.0259.479.419, persoana de contact: Monenciu 
Adina, organizează licitație publică cu plic sigilat la 
data de 14.12.2021, ora 12.00, la sediul instanței, în 
vederea închirierii unui spațiu de 11mp situat la 
subsolul Palatului de Justiție Oradea pentru desfășu-
rarea activității de servicii poștale. Documentația de 
atribuire și informații suplimentare se pot obține 
accesând pagina de internet a instanței: http://portal.
just.ro/35/SitePages/achizitii.aspx?id_inst=35.

l Continental 2000 S.P.R.L., în calitate de lichidator al 
Delicom Shine S.R.L., vinde prin licitație publică în data 
de 25.11.2021, ora 10.00, stoc produse -accesorii diverse 
(genți dama, genți voiaj, accesorii). Preț de vânzare în 

bloc 15.608Lei+TVA. Preț caiet de sarcini 300Lei+TVA. 
În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în data de 
02.12.2021, 08.12.2021, 15.12.2021 și 22.12.2021. Vânză-
rile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Sfântu Gheorghe, str.Crângului nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, 
parter. Pentru participarea la licitație este obligatorie 
achiziționarea caietului de sarcini. Garanția de partici-
pare la licitație este de 20% din prețul de pornire. Infor-
mații prin e-mail: contact@continental2000.ro sau la tel. 
0730.119.910, 0728.137.515 și pe pagina de internet: 
www.continental2000.ro

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoana de contact: Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, 
str.Cuza Vodă nr.1, Aiud, județul Alba, telefon: 
0258.861.310, fax: 0258.861.280, e-mail: o°ce@aiud.ro, 
persoană de contact: Ovidiu Ranca -Direcția Arhi-
tect-șef, e-mail: tehnic@aiud.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Obiectul concesiunii îl constituie imobilul teren intra-
vilan și clădire, situat în: Aiud, Str.Cuza Vodă, nr.7-8, 
compus din teren în suprafață de 94mp, înscris în 
C.F.nr.75025, și clădire compusă din apartament nr.1 
înscris în CF nr.72128-C1-U2, apartament nr.2, înscris 
în CF nr.72128-C1-U3 și apartament nr.3 (subsol) 
înscris în CF nr. 72128-C1-U4, aflate în domeniul privat 
al Municipiul Aiud. Concesionarea se face conform 
H.C.L.nr.199/19.08.2021 și O.U.G. nr. 57/2019. 3.Infor-
mații 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 Arhi-
tect-șef, în baza unei solicitări scrise. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Direcţia Arhitect-șef din 
cadrul Primăriei  Municipiului Aiud, telefon: 
0258.861.310, int.1039, e-mail: tehnic@aiud.ro. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ: 50 Lei/ 
documentație, care se achită în numerar la casierie sau 
în contul RO84TREZ00421360250XXXXX, deschis la 
Trezoreria Municipiului Aiud. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 09.12.2021, ora 12.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: Conform documentației de atri-
buire. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
20.12.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Municipiul Aiud, str.Cuza Vodă nr.1, județul 
Alba, Primăria Municipiului Aiud, Centrul de Infor-
mații 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 desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
21.12.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului 
Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, sala de ședințe. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Alba 
-Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Piața 
Iuliu Maniu, nr.24, Alba Iulia, județul Alba, telefon: 
0258.813.510, e-mail: tribunalulalba@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 23.11.2021.

PIERDERI
l Raw V Harmony Food SRL, CUI: 37882550, Nr. 
Înreg. Reg. Com J16/1891/2017, declar pierdute Certi-
ficat de Înregistrare nr.B3550739/04.07.2017, Certificat 
Constatator nr. 43509/04.07.2017. Se declară nule.

l Pierdut legitimație Camera deputaților, legitimație 
Senat si legitimație Guvernul României pe numele 
Danut Dumitrescu. Se declară nule.

l Se declară pierdut și nul certificat de membru 
OAMGMAMR eliberat de filiala Dolj, pe numele Socol-
Zuican Ștefana. Tel. 0744.551.225.

l SC Westgate Romania SRL, CUI: 17017651, pierdut 
carte de intervenție și registru special aferente caselor 
de  marcat :  DB4200005235,  DB4200011886, 
DB4200011332.
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