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l Facdo Impex S.R.L., anunta vacantarea
urmatoarelor posturi: 39 de posturi
muncitor necalificat, 8 posturi de operator
mase plastice, 1 post de operator textile
netesute, 2 posturi de ospatar, 8 posturi de
manipulant marfa si 8 posturi de spalator
auto. CV-urile se pot depune la adresa de
mail: chr.esat@gmail.com, pana la data de
26.01.2022.
l SC Riela Comimpex SRL din Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.18, angajează:
Sudori -1 persoană, Operator la mașini cu
comandă numerică (CNC) -4 persoane.
Așteptăm CV-ul dvs.la adresa de e-mail:
hr@rielacomimpex.ro
l SC Baco Prodcom SRL, având CUI:
14841720, cu sediul în Bucuresti, Sector 1,
Strada Chitilei, nr.241, angajează: manipulant mărfuri, cod COR 933303- 2
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe
de limba engleză, cunoștințe în domeniul
productiei. Selecția are loc în data de
26.01.2022, ora 09.00, la sediul societății.
l S.C. Symmetrica S.R.L., având CUI:
6552535, cu sediul în sat Verești, comuna
Verești, nr.27, județ Suceava, angajează:
pavator, cod COR 711902 -20 posturi;
stivuitorist, cod COR 834403 -6 posturi;
mașinist pentru prefabricate din beton și
beton armat, cod COR 811408 -10 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul producției. Selecția are loc în data de 26.01.2022,
ora 09.00, la sediul societății.
l S.C. Fortland Structures S.R.L., având
CUI: 37070218, cu sediul în loc.Huedin,
oraș Huedin, strada Zorilor, nr. 40, județ
Cluj, angajează: dulgher (exclusiv restaurator), cod COR 711501 -10 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de
26.01.2022, ora 09.00, la sediul societății.
l S.C. Metalocinetic S.R.L., având CUI:
34446513, cu sediul în municipiul Iași,
strada Grigore Ureche, nr.1, bl. V. Mărăcineanu, cam.1, etaj 8, ap.28, județ Iași,
angajează: Strungar universal cu cod COR
722413 -1 post, Frezor universal cu cod
COR 722408 -2 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoș-

tințe în domeniul serviciilor. Selecția are
loc în data de 26.01.2022, ora 10.00, la
sediul societății.
l Societatea SC Amoon Dcnr Cuisine
S.R.L., cu sediul social în loc.Craiova,
strada Mr.Gheorghe Șonțu nr. 14, ap.1,
înregistrată cu J16/1596/2021, C.U.I.:
44472960, angajează: lucrător bucătărie
(spălător vase mari) cod COR-941201 -6
posturi și ajutor bucătar cod COR-941101
-2 posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail:
igen92241@gmail.com
l Societatea SC Eastern European Development S.R.L., cu sediul social în București, sector 2, strada Vasile Conta, nr.3-5,
camera 2, etaj 7, ap.84, înregistrată cu
J40/4495/2018, C.U.I.: 39125182, angajează: Ajutor bucătar cod COR-941101 -10
posturi, Lucrător în bucătărie (spălător
vase mari) cod COR-941201 -10 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail: safoprod_
personal@yahoo.com
l Persoana fizică Balea Laila-Izabella, cu
sediul domiciliul în București, sector 2,
strada Ziduri între Vii, nr. 19, etaj 13,
ap.134, înregistrată cu CNP
2871205125790, angajează menajeră cod
COR-911101 -2 posturi. Pentru CV, la
adresa de e-mail: laila.balea@gmail.com
l Institutul de Cercetare Dezvoltare
pentru Creșterea Bovinelor Balotești
(I.C.D.C.B. Balotești) cu sediul în localitatea Balotești, șoseaua București- Ploiești
km. 21, jud. Ilfov, anunță scoaterea la
concurs a postului contractual vacant de
Inginer Agronom debutant si Arhivar.
Dosarele de înscriere se depun la sediul
I.C.D.C.B. Balotești. Condiţiile de participare și alte informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul I.C.D.C.B. Balotești,
telefon 021-3501026 sau pagina web www.
icdcb.ro.
l Primăria Clinceni cu sediul în str. Principală nr. 107A, comuna Clinceni, județ
Ilfov organizează în data de 17.02.2022
concurs recrutare pentru ocuparea
postului de Arhivist– Compartiment
Personal Deservire Spații și Imobile de
Învățământ. Condiţii de participare: studii
superioare absolvite cu diplomă de licență,
vechime în muncă 5 ani. Dosarele se
depun la sediul Primăriei comunei Clinceni în termen de 10 zile lucrătoare de la

data publicării anunțului, respectiv de la
data de 25.01.2022 până la data de
07.02.2022, ora 16:00. Detalii suplimentare
la 021-369.40.41, persoană de contact
Ciobotaru Anda Maria.
l Anunt. Primaria Sector 5 organizează
concurs în vederea încadrării pe perioadă
determinată în condiţiile Legii nr. 53/2003
– Codul Muncii, r., cu modificările și
completările ulterioare și a Regulamentului de ocupare a postului înfiinţat în
afara organigramei pentru implementarea
proiectelor finanţate din fonduri europene
nerambursabile la nivelul Primăriei Sector u l u i 5 a p r o b a t p r i n H . C . L . n r.
238/31.10.2019, în data de 09.02.2022 ora
11:00 pentru ocuparea funcţiei contractuale de: 1. Expert implementare 2 –
Expert informare și cooptare grup țintă.
Codul ocupației: 243212 specialist relații
sociale. Salariu brut – 6.031,00 lei/luna, 84
ore/luna (4 ore/zi) 71,79 lei/ora brut.
Condiţiile de participare, condiţiile de
desfășurare ale concursului și alte date
necesare desfășurării acestuia, sunt afișate
la sediul instituţiei si pe site-ul Primăriei
Sector 5. Dosarele se depun la sediul
Primăriei Sectorului 5 din Str. Fabrica de
Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului. Informaţii suplimentare la tel. 021.314.43.18 interior 1116 –
Direcţia de Resurse Umane.
l Primăria comunei Ciulniţa, str. Matei
Basarab, nr.68, judetul Ialomita, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de șef serviciu –
funcție de conducere, grad profesional IA,
din cadrul Serviciului de salubrizare Ciulnița. Data publicării: 21.01.2022. Probele
stabilite pentru concurs sunt: - proba
scrisa in data de 14.02.2022, ora 10,00; interviul in data de 18.02.2022 ora 10,00.
Ambele probe se vor defășura la sediul
Primăriei comunei Ciulniţa, str. Matei
Basarab, nr. 68, jud. Ialomița. Termenul de
depunere al dosarelor -10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III a,respectiv până
la data de 28.02.2022,orele 12,00 la registratura primăriei. Condiţii de participare
la concursul de recrutare pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de șef
serviciu – funcție de conducere: -să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art. 3 din HG nr.286/2011 pentru apro-

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

barea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare,
-studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă, -vechime în muncă – 5
ani. Dosarul de concurs va contine: a)
cererea de înscriere la concurs; b) copia
actului de identitate; c) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor
specializări și perfecţionări; d) copia
carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în
muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; e)
cazierul judiciar sau o declaratie pe
propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu
funcția pentru care candidează; f)adeverinţa medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului; g) curriculum vitae. Bibliografie: 1.
Constituţia României, republicată, 2.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
-Partea a III-a, Administraţia publică
locală; -Partea a V-a, Reguli specifice
privind proprietatea publică si privată a
statului sau a unitatii admnistrativ-teritoriale; -Partea a VI-a, Statutul funcţionari l or publ i ci , prevederi apl i cabi l e
personalului contractual din administraţia
publică și evidenţa personalului plătit din
fonduri publice. 3. Ordonanţa Guvernului
nr. 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare. 4. Legea nr. 202/2002 privind
egalitatea de șanse și de tratament între
femei și bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 5. Legea nr.
53/2003-Codul Muncii, republicată, cu
modificările și completrările ulterioare. 6.
Legea 554/2004 a contenciosului administrative. 7. Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice, cu modificările și completăile ulterioare. 8. Legea
nr.101/2006 privind serviciul de salubri-

Debitorul MERCATORUM FINANACE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare urmatoarele terenuri situate in com.
Moroeni, jud. Dambovita aflate in proprietatea debitoare, respectiv:

Teren
Teren 1
Teren 2
Teren 3
Teren 4
Teren 5
Teren 6
Teren 7
Teren 8
Teren 9
Teren 10

Suprafata m²
1000
1000
1000
1000
1000
1000
899
899
899
303

Valoare (Euro)
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
9.439,5
9.439,5
9.439,5
3.181,5

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini. Pretul caietului de sarcini este de 5.000
lei, exclusiv TVA, pentru terenurile aflate in proprietatea debitoarei. Contravaloarea
caietului de sarcini se va achita prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726,
deschis la ING Bank sucursala Dorobanti,pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti
nr. 71, et. 5, sector 1. Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in
contul nr. RO40 BREL 0002 0011 2087 0100, deschis la Libra Internet Bank SA, 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 fiecare bun pentru care se liciteaza. Pretul de pornire este
de 70% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare. Prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 01.02.2022, de la ora 14.00 iar daca bunurile imobile nu se adjudeca
la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc in data de 08.02.2022, 15.02.2022,
22.02.2022, 01.03.2022, 08.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022, 29.03.2022, 05.04.2022
ora 14:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
zarea localităților, cu modificările și
completările ulterioare. 9. Ordonanta
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea
și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de
interes local, cu modificările și compkletările ulterioare. 10. Legea nr.211/2011
privind regimul deșeurilor, cu modificările
și completările ulterioare. Relaţii suplimentare privind depunerea dosarelor se
pot obține de la Chițu Nela- secretar
general delegat al comunei, str. Matei
Basarab, nr. 68, jud. Ialomița, tel/fax:
0243 218082, e-mail primariaciulnita@
yahoo.com.
l Primăria Eftimie Murgu organizează la
sediu, în zilele de 18 și 21.02.2022, concurs

pentru ocuparea funcţiilor contractuale de
execuție vacante: muncitor instalator și
muncitor operator apă. Condiţiile de
participare la concurs: -Perioada de depunere a dosarelor de concurs este
25.01.2022-3.02.2022, la sediul Comunei
Eftimie Murgu, nr.265, județul Caraș-Severin; -Pentru funcţia contractuală de
execuţie vacantă de muncitor calificat:
vechime în muncă minim 3 ani și vârsta
minimă 18 ani, studii medii/ generale,
curs/diplomă instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze și funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor
calificat: vechime în muncă minim 3 ani,
vârsta minimă 18 ani, studii medii /generale, curs/diplomă operator apă. Probele
stabilite pentru concurs sunt: -probă scrisă
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și interviu. Data, ora și locul organizării
concursului: Proba scrisă va fi susţinută în
data de 18.02.2022, ora 9.00, și 12.00
respectiv, interviul în data de 21.02.2022,
ora 9.00 și 11.00, la sediul Comunei
Eftimie Murgu. Persoana de contact
pentru primirea dosarelor de concurs este
dl.Imbrescu Liviu, secretar al Comunei
Eftimie Murgu, adresa de corespondență
este: loc.Eftimie Murgu, nr.265, jud.
Caraș-Severin, tel./fax 0255.243.210,
e-mail: emurguprimar@yahoo.com. Bibliografia și condiţiile de participare la
concurs, informaţiile privind actele necesare înscrierii la concurs și alte relaţii
suplimentare se pot obţine de la Secretariatul Comunei Eftimie Murgu.
l SC Gospodărie Ștefănești SRL -județ
Ilfov cu sediul în Șos. Ștefănești nr. 116,
camera 3, comuna Ștefăneștii de Jos, județ
Ilfov organizează în data de 28.01.2022,
ora 10:00 concurs de recrutare în vederea
ocupării următoarelor posturi vacante:
-1 femeie de serviciu; -1 șofer autobuz;
-1 lucrător pentru salubrizare spații verzi;
-1 lucrător pentru salubrizare căi publice;
-1 lucrător pentru salubrizare; -1 mecanic
utilaj. Condiții de participare pentru
ocuparea postului de Femeie de serviciu:
-studii medii/ generale; -fără vechime în
muncă. Condiții de participare pentru
ocuparea postului de Șofer autobuz:
-studii medii/ generale; -fără vechime în
muncă; -atestat transport de personae.
Condiții de participare pentru ocuparea
postului de Lucrător pentru salubrizare
spații verzi: -studii medii/ generale; -fără
vechime în muncă. Condiții de participare
pentru ocuparea postului de Lucrător
salubrizare căi publice: -studii medii/ generale; -fără vechime în muncă. Condiții de
participare pentru ocuparea postului de
Lucrător pentru salubrizare: -studii medii/
generale; -fără vechime în muncă. Condiții
de participare pentru ocuparea postului de
Mecanic utilaj: -studii medii/ generale;
-fără vechime în muncă; -calificare
mecanic. Dosarele de înscriere se depun la
sediul societății din Șos. Ștefănești nr.116,
camera 6, comuna Ștefăneștii de Jos, judeţ
Ilfov în perioada 25.01.2022– 26.01.2022,
ora 15:00. Detalii suplimentare la
0721.490.200.

CITAŢII
l Biroul Individual Notarial Căunei-Florescu Adrian, cu sediul în Pitești, str.
Egalității nr. 14, convoacă la data de
07.03.2022 pe toți moștenitorii legali (rude
până la gradul IV) la dezbaterea succesiunii defunctei Popa Floarea, decedată la
data de 08.10.2013, cu ultimul domiciliu în
comuna Cocu, județul Argeș,în vederea
dezbaterii succesiunii care se va ține la
sediul nostru din Pitești, str. Egalității
nr.14, județul Argeș.

marți / 25 ianuarie 2022

www.jurnalul.ro

DIVERSE
l Comuna Mogosoaia, avand sediul in
Jud. Ilfov, Com. Mogosoaia, titular al
proiectului: “PUZ-pentru fluidizare trafic
si transport in comun pe DN1A” in Jud.
Ilfov, Com. Mogosoaia, Tarla29, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 80,
81, 112, 125, Cvartal 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15,
18, 19, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42,
anunta publicul interesat asupra:depunerii
solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic
Consultativ al C.J. Ilfov. Documentatia
putand fi consultata pe site-ul Consiliului
Judetean.Ilfov. Observatii/comentariile si
sugestii se primesc in scris la Biroul de
Urbanism din cadrul Consiliului Judetean
Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti,
str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sect.6,
tel.021.212.56.93, de luni pana vineri, intre
orele 9:00- 14:00, incepand cu data
de:24.01.2022.
l Comuna Mogosoaia, avand sediul in
Jud. Ilfov, Com. Mogosoaia, titular al
proiectului:“PUZ-Pentru reglementare
functionala trama stradala si utilitati
pentru zona Livada” in Jud.Ilfov, Com.
Mogosoaia, Tarla 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159,160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167,168, 169, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ al C.J. Ilfov. Documentatia putand fi
consultata pe site-ul Consiliului Jud. lfov.
Observatii/comentariile si sugestii se
primesc in scris la Biroul de Urbanism din
cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest
Juvara, nr. 3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93,
de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00,
incepand cu data de 24.01.2022.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL notifica creditorii cu
privire la deschiderea procedurii simplificate a insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014, impotriva debitoarei Buzz Aero
SRL cu sediul in Bucuresti Sos. Straulesti
nr. 162, sector 1, având numar de inregistrare J40/12089/2016, codul unic de înregistrare 24481009, in dosarul 20627 aflat
pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila. Termenul limita de depunere
de catre creditori, a opozitiilor la incheierea de deschidere a procedurii- 15 zile de
la primirea notificarii, precum si termenul
de solutionarea a opozitiilor, care nu va
depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora. Termenul
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului
–25.02.2022, termenul de verificare a
creantelor, de intocmire si publicare in BPI
a ta b elului pre liminar de c r eante
–04.03.2022, termenul de definitivare a
tabelului creantelor – 18.03.2022, data

primei sedinte a adunarii creditorilor
–10.03.2022. Urmatorul termen de judecata a fost fixat pentru data de 08.04.2022.
Pentru relatii: 021.318.74.25.
l Unitatea Administrativ Teritorială
Sărulești, județul Buzău, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cu nr.45, 46, 48, începând cu data de 25.01.2022, pe o perioadă
de 60 de zile, termen în care se pot depune
contestații la sediul Primăriei Sărulești,
situat în satul Sărulești, comuna Sărulești,
județul Buzău, conform art.14, alin.(1) și
(2) din Legea cadastrului și publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completarile ulterioare. Cererile
de rectificare a documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei Sărulești și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Informare. Această informare este efectuată de Legumele Noastre Locale Cooperativa Agricola, cu sediul în București,
sector 3, strada Vlaicu Vodă, nr.7A, etaj 1,
ap.16, telefon 0757.575.711, ce intenţionează să solicite de la A.B.A. IalomițaBuzău aviz de gospodărire a apelor pentru
„P.U.Z.-Înființare seră de legume și spații
condiționare”, localizat în oraș Fundulea,
Tarla 60, Parcela 2, nr.cadastral 22516,
județul Călărași. Această investiţie este
nouă. Ca rezultat al procesului de
producţie vor rezulta permanent următoarele ape uzate: ape uzate menajere ce se
vor evacua într-un bazin vidanjabil și ape
uzate pluviale ce se vor colecta într-un
bazin de retenție, după ce au fost trecute
printr-un separator de hidrocarburi.
Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu
modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc să
transmită observaţii, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la
adresa: office@legumelenoastre.ro,
persoană de contact: Razvan Marcu,
telefon: 0757.575.711, după data de
25.01.2022.
l Unitatea administrativ-teritorială
Catane, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sector cadastral nr.9, începând cu
data de 03.02.2022, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul primăriei CATANE, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului
și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin

orice alte mijloace de comunicare decât
cele menţionate mai sus nu vor fi luate în
considerare.
l Admite cererea formulata de reclamanta Rusu Irina, cu domiciliul procesual
ales la Cab. Av. Durnea Mihaela Dana din
Iasi, str. Paun 3, jud. Iasi, in contradictoriu
cu paratul Rusu Ioan Catalin, cu domiciliul legal in sat-com. Ciurea, str. Arinilor
nr.652, jud. Iasi, prin curator av. Filioreanu Andreea. Dispune desfacerea casatoriei incheiate de parti la data de
2 6 . 0 4 . 1 9 9 3 s i i n r e g i s t r a t a s u b . n r.
500/26.04.1993 la Primaria mun. Iasi, jud.
Iasi, din culpa exclusiva a paratului.
Dispune revenirea reclamantei la numele
avut anterior casatoriei, respectiv acela de
„Arghir“.Cu drept de apel in termen de 30
de zile de la comunicare.Cererea si motivele de apel se depun la judecatoria Iasi,
sub sanctiunea nulitatii, conf. art. 471Cod
Procedura Civila, Pronuntata conf. art.
396 al.2 Cod Procedura Civila, azi
01.10.2021.

COMUNICAT
l Document: Hotarâre 63/2017 20.03.2017
pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii
procesuale pasive invocate de pârâta
Cavalu Daniela –Simona. Admite acţiunea
civilă formulată de reclamantul Martin
Hollins în contradictoriu cu pârâta Cavalu
Daniela –Simona, prin urmare: Recunoaște dreptul de autor al reclamantului
rezultând din publicarea în anul 1992 a
lucrării „Medical Physics”, lucrare retipărită în a doua ediţie în anul 2001 la editura
Nelson Thornes. Constată încălcarea dreptului de autor de către pârâtă prin participarea la realizarea lucrării „Medical
Biophysics and Electronic Medical
Devices” publicată în anul 2000 și a ediţiei
a 2-a revizuite a aceleiași lucrări, publicate
în anul 2005. Obligă pârâta să publice pe
cheltuiala sa prezenta hotărâre, la rămânerea definitivă. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de a declara apel în termen
de 30 de zile de la comunicare. Cererea de
declarare a căii de atac se va depune la
Tribunalul Bihor Pronunţată în ședinţa
publică din 20 martie 2017.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare și
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de
piață și ale Actului Constitutiv al
ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de
înregistrare RO 1576401, număr de ordine
in Registrul Comerţului J40/3940/1991 -

convoacă: Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de
25.02.2022 ora 13.00, la sediul societăţii
din București, Bulevardul Ficusului nr. 44,
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 18.02.2022, având următoarea
ordine de zi: 1. Alegerea a trei administratori provizorii, ca urmare a renunțării
dnei. Luiza RUSE, dnei. Octavia CĂRUCERIU-NEGRE și dlui. TRIFA Aurelian-Mircea-Radu la mandatul de
administrator al societăţii ROMAERO
S.A. 2. Stabilirea duratei mandatului
administratorilor provizorii aleși la pct.1;
3. Stabilirea indemnizației brute fixe
lunare a administratorilor provizorii aleși
la pct.1; 4. Aprobarea formei contractului
de mandat ce urmează a fi încheiat cu
administratorii provizorii aleși la pct.1; 5.
Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la
contractul de mandat al administratorilor
provizorii aleși la pct.1. 6. Aprobarea
ex-date de 15.03.2022 și a datei de
16.03.2022 ca dată de înregistrare; 7.
Aprobarea împuternicirii Directorului
General al societății ROMAERO S.A.
pentru a semna documentele necesare
privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului
Comerțului, persoana împuternicită
putând delega unei alte persoane, salariată
a societății, mandatul său cu privire la
îndeplinirea formalităţilor menţionate mai
sus. La ședinţă pot participa și vota numai
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 18.02.2022, stabilită ca dată de referinţă. Documentele și
informaţiile referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi precum și
proiectul de hotărâre supus dezbaterii și
aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul
A.G.A., începând cu data de 25.01.2022,
precum și pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.com.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin
5% din capitalul social au dreptul: de a
introduce, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, puncte pe ordinea de zi a
adunării generale ordinare a acţionarilor,
cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de
o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acţionarilor; de a prezenta,
în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale ordinare.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze
întrebări privind punctele de pe ordinea de
zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate
de acţionari, sub condiţia respectării art.
198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
Drepturile prevăzute anterior pot fi exerci-

tate numai în scris (transmise prin servicii
de curierat sau prin mijloace electronice).
Lista cuprinzând informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse
pentru funcţia de administrator provizoriu
se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată și completată la propunerea
acestora, la sediul ROMAERO S.A., la
Secretariatul A.G.A., începând cu data de
25.01.2022. Propunerile de candidaţi
pentru funcţia de administrator provizoriu
se pot depune la registratura societăţii în
cel mult 15 zile de la publicarea convocării
sau pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, în cel mult 15 zile de la
publicarea convocării, la adresa office@
romaero.com, menţionând la subiect:
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
25/28.02.2022.”Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referință pot
exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în
limba română, cat și în limba engleză, se
pun la dispoziţia acţionarilor la sediul
societăţii precum și pe pagina de Internet
a societăţii www.romaero.com, începând
cu data de 25.01.2022. Formularul de vot
prin corespondență, completat de către
acţionar și însoțit de o copie a actului de
identitate a acţionarului persoană fizică,
respectiv Certificat de înregistrare eliberat
de ORC împreună cu copia actului care
dovedește calitatea de reprezentant legal
al acestora, în cazul persoanelor juridice,
sunt expediate sau se depun la sediul
Societăţii cu cel puţin o oră înainte de
adunare (25/28.02.2022 ora 12.00) cu
menţiunea scrisă pe plic în clar și cu
majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
DIN 25/28.02.2022”. Buletinele de vot prin
corespondenţă care nu sunt primite în
forma și în termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi luate în calcul pentru
determinarea cvorumului de prezenţă și
vot precum și la numărătoarea voturilor în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 92
alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii
pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza
unei Împuterniciri speciale (Procuri
speciale), înscris sub semnatură privată,
pusă la dispoziţie de către Consiliul de
Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma
Împuternicirii speciale (Procurii speciale)
atât în limba română, cât și în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor
atât la sediul societăţii cât și pe pagina de
Internet a societăţii www.romaero.com și
pot fi consultate începând cu data de
25.01.2022. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
expedia, în original, la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare
(25/28.02.2022 ora 12.00). În cazul în care
Împuternicirea specială (Procura specială)
se expediază prin poștă trebuie făcută pe
plic menţiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
DIN 25/28.02.2022”. Procurile speciale
care nu sunt primite în termenul stipulat
în prezentul convocator nu vor fi acceptate
de către Societate. Formularele de vot prin
corespondenţă sau împuternicirile speciale
pot fi transmise și prin email cu semnatură
electronică extinsă încorporată conform
Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de
adunare (25/28.02.2022 ora 12.00), la
adresa office@romaero.com, menţionând
la subiect: “PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25/28.02.2022”.
Reprezentarea acţionarilor în cadrul
adunării generale de către alte persoane
decât acţionarii se poate face și în baza
unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va
depăși 3 ani, permițând reprezentantului
desemnat să voteze în toate aspectele
aflate în dezbaterea adunării generale a
acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către
acţionar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.
20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr.
5/2018 și se depun/expediază la societate
cu cel puţin o oră înainte de adunare
(25/28.02.2022 ora 12.00), în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului.
Copiile certificate ale Împuternicirilor
generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune
despre acestea în procesul verbal al
adunării generale. Acţionarii nu pot fi
reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană
care se află într-o situaţie de conflict de
interese, în conformitate cu dispoziţiile
art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu
modificările și completările ulterioare. În
cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/
validitate prevăzute de Actul Constitutiv
al societăţii pentru prima convocare,

A.G.O.A. se reprogramează pentru data de
28.02.2022, în același loc, la aceeași oră, cu
aceeași ordine de zi și dată de referinţă.
Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021/599.41.04; fax 021/319.20.82.”
Președinte C.A. Vasile-Aurel Iancu.

LICITAŢII
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
n r. R O 51B R E L200035175R O 11001
deschis la Libra Internet Bank -Suc.
Ploiesti pana la orele 14 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Regulamentului de licitatie pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de marfa,
prima sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 03.02.2022, ora 11.00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in
data de 10.02.2022; 17.02.2022; 24.02.2022;
03.03.2022; 10.03.2022, 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 Anunţ. Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
prin Sucursala pentru Administrarea și
Întreținerea Fondului Imobiliar, cu sediul
în București, Șos. Fabrica de Glucoză, nr.
3A, sector 2, Cod poștal: 020331, Nr.Reg.
Com.: J40/7597/14.08.2002, C.I.F.: RO
2351555, C.U.I.: 14814939, organizează
licitaţie publică cu strigare privind închirierea următoarelor spaţii: 1. Doua spatii
destinate amplasarii unor ansambluri

publicitare in suprafata de 210.40 mp (tip
roof-top) si de 90 mp (tip trivision), situate
pe terasa corpului D1 al imobilului din
Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1, București. Tariful de pornire a licitaţiei: 16,8
Euro/mp/lună. Garanţia de participare la
licitaţie: 10093,44 Euro. 2. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 23.19 mp (cam.
nr.10 si 11), situat la etajul 1 al imobilului
din B-dul Gh. Magheru nr.28-30, sector 1,
București. Tariful de pornire a licitaţiei:
6,4 Euro/mp/lună. Garanţia de participare
la licitaţie: 296,83 Euro. 3. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 26.03 mp (cam.
nr.21), situat la mezaninul imobilului din
Str. Ion Campineanu nr.20, sector 1, București. Tariful de pornire a licitaţiei: 6,4
Euro/mp/lună . Garanţia de participare la
licitaţie: 333,18 Euro. 4. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 71.39 mp (cam.
nr.10, 11 si 12 ), situat la mezaninul imobilului din Str. Ion Campineanu nr.20, sector
1, București. Tariful de pornire a licitaţiei:
6,4 Euro/mp/lună . Garanţia de participare la licitaţie: 913,79 Euro. 5. Spaţiu
administrativ, în suprafaţă de 90,77 mp
(cam. nr.1), situat la etajul 1 al imobilului
din Str. Ion Campineanu nr.20, sector 1,
București. Tariful de pornire a licitaţiei:
6,4 Euro/mp/lună. Garanţia de participare la licitaţie: 1161,86 Euro. 6. Spaţiu
administrativ, în suprafaţă de 69.49 mp
(cam. nr.7, 8, 9 si 10), situat la etajul 1 al
imobilului din Str. Ion Campineanu, nr.20,
sector 1, București. Tariful de pornire a
licitaţiei: 6,4 Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 889,47 Euro. 7.
Spaţiu comercial, în suprafaţă de 84.10
mp situat la parterul si mezaninul imobilului Str. Ion Campineanu, nr.20, sector 1,
București. Tariful de pornire a licitaţiei: 16
Euro/mp/lună . Garanţia de participare la
licitaţie: 2691,2 Euro. 8. Spaţiu destinat
amplasarii antenelor de telecomunicatii, în
suprafaţă de 20 mp situat pe terasa si
fatada imobilului din Str. Ion Campineanu, nr.20, sector 1, București. Tariful
de pornire a licitaţiei: 24 Euro/mp/lună .
Garanţia de participare la licitaţie: 960
Euro. 9. Spaţiu administrativ, în suprafaţă
de 176.93 mp (cam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 si 15) situat la parterul imobilului din B-dul N.Balcescu, nr. 17-19,
sector 1, București. Tariful de pornire a
licitaţiei: 8 Euro/mp/lună . Garanţia de
participare la licitaţie: 2830,88 Euro. 10.
Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 39.95
mp (cam. 98) situat la etajul 2 al imobi-
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lului Piata Walter Maracineanu nr.1-3,
sector 1, București. Tariful de pornire a
licitaţiei:5,2 Euro/mp/lună . Garanţia de
participare la licitaţie: 415,48 Euro. 11.
Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 22.30
mp (cam. 3) situat la etajul 1 al imobilului
din Piata Walter Maracineanu nr.1-3,
sector 1, București. Tariful de pornire a
licitaţiei: 5,2 Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 231,92 Euro. 12.
Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 77.85
mp (cam. 11, 12, 13 si 14) situat la etajul 3
al imobilului din Piata Walter Maracineanu nr.1-3, sector 1, București. Tariful
de pornire a licitaţiei: 5,2 Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie: 809,64
Euro. 13. Spaţiu destinat amplasarii antenelor de telecomunicatii, în suprafaţă de 5
mp situat la etajul 13 al imobilului din
Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1, București. Tariful de pornire a licitaţiei: 24
Euro/mp/lună. Garanţia de participare la
licitaţie: 240 Euro. 14. Spaţiu administrativ camera nr.18 (57,72 mp) situat la

etajul 9 si spatiu destinat amplasarii antenelor de telecomunicatii, în suprafaţă de
65 mp situat la etajele 9 si 13 ale imobilului din Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1,
București. Tariful de pornire a licitaţiei: 24
Euro/mp/lună. Garanţia de participare la
licitaţie: 5890,56 Euro. 15. Spaţiu destinat
parcarii auto (boxa nr.55), în suprafaţă de
37,71 mp situat in garajul imobilului din
Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1, București. Tariful de pornire a licitaţiei: 4,8
Euro/mp/lună. Garanţia de participare la
licitaţie: 362,02 Euro. 16. Spaţiu destinat
parcarii auto (boxa nr.56 – loc 25A), în
suprafaţă de 13 mp situat in garajul
imobilului din Piaţa Presei Libere nr.1,
sector 1, București. Tariful de pornire a
licitaţiei: 4,8 Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 124,8 Euro. 17. 52
locuri de parcare situate în curtea imobilului din Piata Presei Libere nr. 1 (curtea
Rodipet), sector 1, Bucuresti. Tariful de
pornire a licitaţiei: 64 Euro/loc de parcare/
lună. Garanţia de participare la licitaţie:

128 Euro/loc de parcare. 18. 20 de locuri
de parcare (nr. 30-39, 2-4, 12-18) situate în
parcarea aferenta corpurilor C1,C2,C3,
ale imobilului din Piata Presei Libere nr. 1,
sector 1, Bucuresti, Tariful de pornire a
licitaţiei: 64 Euro/loc de parcare/lună .
Garanţia de participare la licitaţie: 128
Euro/loc de parcare. 19. 1 loc de parcare (
nr. 58) situat în parcarea aferenta corpurilor C1,C2,C3, ale imobilului din Piata
Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti,
Tariful de pornire a licitaţiei: 64 Euro/loc
de parcare/lună. Garanţia de participare
la licitaţie: 128 Euro. 20. 15 locuri de
parcare (libere) situate în parcarea
aferenta corpurilor C1,C2,C3, ale imobilului din Piata Presei Libere nr. 1, sector 1,
Bucuresti, Tariful de pornire a licitaţiei: 64
Euro/loc de parcare/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 128 Euro/loc de
parcare. 21. Spaţiu administrativ, în
suprafaţă de 11,01 mp (camera nr.11),
situat la etajul 6 al imobilului din Piata
Presei Libere, nr. 1, corp C1, sector 1,
Publicitate
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București. Tariful de pornire a licitaţiei:
4,8 Euro/mp/lună. Garanţia de participare
la licitaţie: 105,70 Euro. 22. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 30,08 mp
(camera nr.55), situat la etajul 6 al imobilului din Piata Presei Libere, nr. 1, corp
D1, sector 1, București. Tariful de pornire
a licitaţiei: 4,8 Euro/mp/lună . Garanţia de
participare la licitaţie: 288,77 Euro. 23.
Spaţiu administrativ, în suprafaţă de
107,55 mp (camerele nr.5 si 7), situat la
parterul imobilului din Piata Presei Libere,
nr. 1, corp A4, sector 1, București. Tariful
de pornire a licitaţiei: 4,8 Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie:1032,48
Euro. 24. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 174,94 mp (camerele nr.10, 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21), situat la parterul
imobilului din Piata Presei Libere, nr. 1,
corp B3 antresol, sector 1, București.
Tariful de pornire a licitaţiei: 4,8 Euro/mp/
lună. Garanţia de participare la licitaţie:
1679,42 Euro. 25. Spaţiu administrativ, în
suprafaţă de 25,26 mp (camera nr.7),
situat la etajul 5 al imobilului din Piata
Presei Libere, nr. 1, corp C1, sector 1,
București. Tariful de pornire a licitaţiei:
4,8 Euro/mp/lună. Garanţia de participare
la licitaţie: 242,50 Euro. 26. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 35,78 mp
(camera nr.34), situat la etajul 1 al imobilului din Piata Presei Libere, nr. 1, corp
C2, sector 1, București. Tariful de pornire
a licitaţiei: 4,8 Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 343,49 Euro. 27.
Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 19,93
mp (camera nr.3), situat la etajul 1 al
imobilului din Piata Presei Libere, nr. 1,
corp C2, sector 1, București. Tariful de
pornire a licitaţiei: 4,8 Euro/mp/lună .
Garanţia de participare la licitaţie: 191,33
Euro. 28. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 19,93 mp (camera nr.7), situat la
etajul 1 al imobilului din Piata Presei
Libere, nr. 1, corp C2, sector 1, București.
Tariful de pornire a licitaţiei: 4,8 Euro/mp/
lună. Garanţia de participare la licitaţie:
191,33 Euro. 29. Spaţiu administrativ, în
suprafaţă de 129,65 mp (camerele nr.5, 9,
11), situat la etajul 10 al imobilului din
Piata Presei Libere, nr. 1, corp D1, sector
1, București. Tariful de pornire a licitaţiei:
4,8 Euro/mp/lună. Garanţia de participare la licitaţie: 1244,64 Euro. 30. Spaţiu
administrativ, în suprafaţă de 17,42 mp
(camera nr.2), situat la etajul 11 al imobilului din Piata Presei Libere, nr. 1, corp
D1, sector 1, București. Tariful de pornire
a licitaţiei: 4,8 Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 167,23 Euro. 31.
Spaţiu administrativ, în suprafaţă de
192,10 mp (camerele nr.5, 15, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 40), situat la etajul 6 al imobilului din Piata Presei Libere, nr. 1, corp
D1, sector 1, București. Tariful de pornire
a licitaţiei: 4,8 Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 1844,16 Euro. 32.
Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 68,01
mp (camerele nr.13, 14), situat la etajul 6

al imobilului din Piata Presei Libere, nr. 1,
corp D1, sector 1, București. Tariful de
pornire a licitaţiei: 4,8 Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie: 652,90
Euro. 33. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 84,27 mp (camerele nr.16, 17, 18),
situat la etajul 6 al imobilului din Piata
Presei Libere, nr. 1, corp D1, sector 1,
București. Tariful de pornire a licitaţiei:
4,8 Euro/mp/lună. Garanţia de participare
la licitaţie: 808,99 Euro. 34. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 29,53 mp
(camera nr.39), situat la etajul 6 al imobilului din Piata Presei Libere, nr. 1, corp D1
sector 1, București. Tariful de pornire a
licitaţiei: 4,8 Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 283,49 Euro. 35.
Spaţiile administrative, în suprafaţă de
168,54 mp (camerele nr.6,7,8,9,10,19, Corp
D1, etaj 6 si în suprafaţă de 103,55 mp
(camerele nr.53, 54, 55, Corp D1, etaj 3)
situate in imobilului din Piata Presei
Libere, nr. 1, sector 1, București. Tariful de
pornire a licitaţiei: 4,8 Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie:
2612,06 Euro. Licitaţia va avea loc la
sediul S.A.I.F.I din Șos. Fabrica de
Glucoză, nr. 3A, sector 2, București, în
data de 16.02.2022, ora 10.00. Preţul dosarului de licitaţie este de 300 lei și se poate
achiziționa de la sediul S.A.I.F.I. Data
limită de obținere a dosarului de licitaţie și
solicitare clarificări este de 11.02.2022.
Data limită de înscriere este 14.02.2022
ora 10.00. Persoanele interesate se pot
adresa către S.A.I.F.I., serviciul F.I.S.A.D.
(Persoana de contact: doamna Ciuca
Daniela, telefon 021/409.12.17;
0722.184.811).
l 1.Informații privind autoritatea
contractuală: UAT Comuna Oșorhei, cu
sediul în sat Oșorhei nr.71, comuna
O ș o r h e i , j u d . B i h o r, t e l e f o n / f a x
0259/313.213, e-mail: primaria.osorhei@
cjbihor.ro, cod fiscal 4641288, persoană de
contact: Administrator public Macarie
Benone Apostu. 2.Informații privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunurilor
care urmează să fie închiriate: Închiriere
prin licitație publică deschisă a unei
suprafețe din clădirea aparținând domeniului privat al Comunei Oșorhei, situată
în localitatea Oșorhei, nr.71, cu o suprafață totală de suprafață de 358 mp, având
nr.cad.55475-C1, înscris în CF nr.55475
Oșorhei, conform HCL nr.114 din data
31.08.2021 și OUG nr. 57 din 03.07.2019.
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea prin care persoanele pot
intra în posesia documentației: La cerere
de la sediul instituției, Compartiment
Achiziții Publice sau se poate consulta
site-ul: www.primaria-osorhei.ro, secțiunea Informații de interes public, categoria Licitații. 3.2.Denumirea și adresa
serviciului din cadrul autorității publice de

la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Se poate obține
de la Compartimentul Achiziții Publice
din cadrul Primăriei Comunei Osorhei,
Osorhei, nr.71, jud. Bihor. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: Dacă se ridică de la
sediul instituției, 10Lei/exemplar, ce se
achită la casierie sau se poate descărca de
pe site gratuit. 3.4. Data-limită pentru
solicitare clarificări: 07.02.2022, ora 14.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 16.02.2022,
ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Oșorhei, sat Oșorhei, nr.71, comuna
O ș o r h e i , j u d . B i h o r, R e g i s t r a t u r ă .
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un
singur exemplar, în plic sigilat. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
17.02.2022, ora 14.00, Primăria Comunei
Oșorhei, sat Oșorhei, nr.71, comuna
Oșorhei, jud.Bihor. 6.Instanța competentă
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, cod
410033, tel.0259/414.896, fax: 0359/432.750,
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 20.01.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Municipiului Vatra Dornei, municipiul
Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.17,
județul Suceava, telefon 0230/375.229, fax
0230/375.170, email: primaria@vatradornei.ro, cod fiscal 7467268. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
vândut: teren intravilan, în suprafață de
3.370mp, identificat cu număr cadastral
40056, CF 40056, situat în Municipiul
Vatra Dornei, Str.Runc nr.8A, județul
Suceava, ce aparține domeniului privat al
Municipiului Vatra Dornei, conform
H.C.L. nr.227 din 21.12.2021 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 juridic. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul juridic
din cadrul Primăriei Municipiului Vatra

Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.17, județul
Suceava. 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:
200 de lei/exemplar, iar suma se achită la
Casieria Primăriei Municipiului Vatra
Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.17, județul
Suceava. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.02.2022, ora 12.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
15.02.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu
nr.17, județul Suceava. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: 1
exemplar original. 5.Data și locul la care
se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15.02.2022, ora 11.00,
Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str.
Mihai Eminescu nr.17, județul Suceava.
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 Suceava, Suceava,
Str.Ștefan cel Mare nr.62, județul Suceava,
telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296,
e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
21.01.2022.

