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OFERTE SERVICIU
Angajez comisioneri. CV-urile se pot 

transmite la adresa de e-mail: serbel_agro@
yahoo.com. Pentru  alte informații puteți 
suna la numărul de telefon: 0752.020.403.

Grădinița lui David SRL, sediul în Bucu-
rești, sector 1, Intrarea Catedrei 10, CUI: 
28483410, angajează menajeră COR 911101. 
Pentru CV, e-mail: contabilitate@gradinita-
luidavid.ro

SC Coman CCG Metal Inox SRL, cu 
sediul în Buzău, angajează sudor și lăcătuș. 
Cv-urile se depun până la data de 28.02.2022 
la adresa de mail: gdrecruitment2021@
gmail.com

SC Info Service&Computers SRL, având 
CUI: 17914185, cu sediul în București, 
Sectorul 1, Strada Lt. Col. Durbac Răducu 
Dumitru, Nr.121, angajează: Muncitor neca-
lificat la demolarea clădirilor, căptușeli 
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet 
cu cod COR 931301- 6 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limbă engleză, 
cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 28.02.2022, ora 
10.00, la sediul societății.

SC Green Plast Solutions SRL, având 
CUI: 39744413, cu sediul în București, 
Sectorul 2, Calea Moșilor, Nr. 158, Birou 2D, 
Etaj 2, angajează: Lucrător sortator deșeuri 
reciclabile cu cod COR 932907- 5 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă 
engleză, cunoștințe în domeniul reciclării. 
Selecția are loc în data de 28.02.2022, ora 
10.00, la sediul societății.

Inspectoratul General al Poliției Române 
contractează în cadrul proiectului „Îmbună-
tățirea Rezilienței și Răspunsului la Situații de 
Urgență” (Banca Mondială) 2 experți în 
achiziții. Detalii pot fi obținute pe site-ul Poli-
ției Române, secțiunea Carieră-Selecție 
personal extern în cadrul proiectului „Îmbu-
nătățirea Rezilienței și Răspunsului la Situații 
de Urgență”, precum și la nr.tel.021.208.25.25, 
interior 26417, 26158, 26317.

S.C. Atlantic Trans S.R.L., cu sediul în 
Adjud, jud.Vrancea, angajează următoarele 
categorii de muncitori: -2 bucătari, 2 ospă-
tari, 2 barmani, 1 manager, 1 ajutor bucătar. 
Pentru detalii, vă rugăm să ne sunați la nr.de 
tel.0744.598399, de luni până vineri, între 
orele 09.00-13.00.

Societatea S.C. Kaif Dom S.R.L., cu 
sediul social în localitatea Năvodari, strada 
Nuferilor, nr.2, bloc C3, ap.7, jud.Constanța, 
înregistrată cu J13/1098/2021, CUI: 
45369971, angajează: -muncitor necalificat 
în pescuit și vânătoare cod COR-921601 -5 
posturi; muncitor piscicol cod COR-921602 
-4 posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail: 
igen9924@gmail.com

SC Classy Chassy SRL, având CUI: 
40492344, cu sediul în Sat Bucov, Comuna 
Bucov, Strada EROILOR, Nr.16, camera 3, 
mansardă, Județ Prahova, angajează: îngri-
jitor clădiri cu cod COR 515301- 2 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă 
engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor. 
Selecția are loc în data de 28.02.2022, ora 
10.00, la sediul societății.

Serviciul Local de Salubrizare Glina cu 
sediul în comuna Glina, str. Libertății nr. 
292,  județ Ilfov organizeaza în data de 
21.03.2022 concurs recrutare pentru 2 
posturi de Muncitor necalificat– Comparti-
ment Prestări Servicii, Întreținere Domeniu 
Public. Condiţii specifice de participare la 
concurs : studii generale, fara vechime în 
muncă. Dosarele se depun la sediul Servi-
ciului Local de Salubrizare Glina în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial și la ziar, 
respectiv de la data de 25.02.2022 până la 
data de 10.03.2022, ora 16:00. Alte infor-
maţii pot fi obţinute la nr. 021-467.12.14, 
persoană de contact Văduva Nicoleta 
Monica– Contabil Serviciului Local de Salu-
brizare Glina, email glina.serviciul.salubri-
zare@gmail.com.  

Academia Romana - Filiala Iasi, Insti-
tutul de Matematica “Octav Mayer”, organi-
zeaza, începand cu data de 01.04.2022, ora 
12:00, concurs pentru ocuparea postului 
vacant de Cercetator stiintific gradul II, ½ 
norma, in domeniul Mecanica teoretica, 
specializarea Mecanica mediilor continue, 
Elasticitate neliniara. Concursul se va desfa-
sura conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cercetare – dezvol-
tare, cu modificarile si completarile ulteri-
oare. Dosarul de inscriere la concurs se 
depune in termen de 30 de zile de la data 
publicarii anuntului. Conditii suplimentare 
de participare se regasesc la adresa www.
acadiasi.ro. Informatii suplimentare se pot 
obtine de la secretariatul institutului sau de 
la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel. 
0332-101115.

Anunţ pentru ocuparea posturilor contrac-
tuale vacante prin concurs/ examen: Institutul 
de Studii Avansate pentru Cultura și Civili-
zația Levantului, în temeiul H.G. nr.286/2011– 
consilier IA (registratură/ secretariat). 
Concursul se va desfășura la sediul din 
București, bd. Mareșal Constantin Prezan 
nr.2A, sector 1 și va consta în 2 probe: proba 
scrisă și proba interviu. Condițiile generale de 
ocupare a postului se regăsesc pe site-ul Insti-
tutului la secțiunea Cariere. Condiţii specifice 
de ocupare a postului: •1 post consilier (S) 
grad IA în cadrul Compartimentului adminis-
trativ tehnic activitate registratură și secreta-
riat, normă întreagă (8h/zi), perioadă 
nedeterminată: -studii superioare, absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime în muncă de 
minim 5 ani;-vechime în specialitatea studiilor 
de minim 5 ani; -vechime efectivă în domeniul 
registratură/ secretariat minim 3 ani, dovedită 

prin documente eliberate de angajator (adeve-
rinta, fisa de post, etc.); -cunoștințe avansate 
de operare computer; -cunoașterea unei limbi 
străine: limba engleză-  nivel mediu; -cunoș-
tințe de arhivare a documentelor; -cunoștințe 
de comunicare și relații publice; Pentru 
înscriere candidații vor prezenta un dosar cu 
documentele obligatorii conform art.6 din 
H.G. nr.286/2011 Regulamentul- cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale 
și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, care se regăsesc pe 
site-ul I.S.A.C.C.L. la secțiunea Cariere– 
Anunțuri. Cererea de înscriere poate fi descăr-
cată de pe site-ul Institutului la secțiunea 
Cariere. Bibliografia de concurs se găsește pe 
site-ul I.S.A.C.C.L., secțiunea Cariere. Depu-
nerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs 
se realizează până la data de 11.03.2022, ora 
13.00, la sediul Institutului.  Proba scrisă, se 
va desfășura la sediul Institutului, în data de 
21.03.2022, ora 10:00 (fără a se depăși durata 
maximă admisă de 3 ore). Interviul se va 
desfășura în data 25.03.2022, la sediul 
I.S.A.C.C.L., ora va fi anunțată pe site-ul 
I.S.A.C.C.L. la afișarea rezultatelor la proba 
scrisă. Rezultatul final al concursului se 
afișează la sediu și pe pagina de internet a 
I.S.A.C.C.L., cel târziu la data de 31.03.2022, 
ora 14.00. Date contact: sediul Institutului de 
Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 
Levantului, București, sector 1, bld. Mareșal 
Constantin Prezan, nr. 2A- etaj 1. Data publi-
cării 25.02.2022.

Primaria comunei Barcani, organizeaza 
concurs in baza HG.286/2011 si OUG 
nr.103/2021, la sediul Primariei comunei 
Barcani, in com.Barcani, nr.266, jud.
Covasna, in data de 21.03.2022 ora-12:00 
proba scrisa si in termen de maxim 4 zile 
proba interviu, pentru ocuparea urmatoarei 
functii contractuale de executie vacante, pe 
perioada nedeterminata: -inspector de speci-
alitate, studii superioare, functie contrac-
tuala de executie, durata nedeterminata, 
norma intreaga in cadrul Compartimentului 
Implementare Proiecte Finantate din 
Fonduri Externe Nerambursabile; Conditii 
de participare la concurs:-studii universitare 
de licenta absolvite cu diploma, respective 
studii superioare de lunga durata, absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta in 
domeniul (specializarea) economic -vechimea 
in munca -minim 3 ani -vechime in speciali-
tate-nu se solicita. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Primariei comunei Barcani in 
termen de 10 zile lucratoare de la data publi-
carii prezentului anunt in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea a-III-a Conditiile de 
participare la concurs si bibliografia/tematica 
stabilita se afiseaza la sediul Primariei 
comunei Barcani. Relatii suplimentare se pot 
obtine la sediul Primariei comunei Barcani si 
la numar de telefon: 0267.372.525

Topband Smart Europe Company 
Limited SRL caută șef birou calitate, inginer 
producție, specialist în domeniul calității (2 
posturi), manager achiziții, gestionar, trans-
lator, șef birou/serviciu administrativ, specia-
list în planificarea, controlul și raportarea 
performanței economice și inginer automa-
tist. Condiții minime pentru șef birou cali-
tate: experiență minim 10 ani în domeniu, 
studii superioare cu diplomă de licență, 
limba engleză, experiență în cadrul unor 
companii din Asia. Condiții minime pentru 
inginer producție: experiență minim 5 ani în 
domeniu, limba engleză, experiență dovedită 
în cadrul unor companii din Asia. Condiții 
minime pentru specialist în domeniul cali-
tății (2 posturi): experiență minim 3 ani în 
domeniu, studii superioare cu diplomă de 
licență, limba engleză, experiență dovedită în 
cadrul unor companii din Asia. Condiții 
minime pentru manager achiziții: experiență 
minim 10 ani în domeniu, studii superioare 
cu diplomă de licență, limba engleză, experi-
ență în cadrul unor companii din Asia. 
Condiții minime pentru gestionar depozit: 
experiență minim 3 ani în domeniu, limba 
engleză, experiență dovedită în cadrul unor 
companii din Asia. Condiții minime pentru 
translator: experiență de 1-3 ani în domeniu, 
studii superioare cu diplomă de licență, 
limba engleză, experiență în cadrul unor 
companii din Asia. Condiții minime pentru 
șef birou/serviciu administrativ: experiență 
de 10 ani în domeniu, studii superioare cu 
diplomă de licență, limba engleză, experi-
ență în cadrul unor companii din Asia. 
Condiții minime pentru specialist în planifi-
carea, controlul și raportarea performanței 
economice: experiență de 2 ani în domeniu, 
studii superioare cu diplomă de licență, 
limba engleză, experiență în cadrul unor 
companii din Asia. Condiții minime pentru 
inginer automatist: experiență de minim 5 
ani în domeniu, studii superioare cu diplomă 
de licență, limba engleză, experiență în 
cadrul unor companii din Asia. Tel.contact: 
0727.606.772.

CITAŢII
În data de 31.03.2022, orele 9.00-15.00 se 

va dezbate succesiunea defunctei Topșe-
neanu Velica, decedată la 16.11.2019, cu 
ultimul domiciliu în Pitești, județul Argeș, 
CNP 2370814034971 , la sediul B.I.N. 
Burcea Marius din Pitești, str. Justiției nr. 1, 
bl. 1, sc. B, ap. 1, jud. Argeș, în dosar succe-
soral nr. 14/2022. Moștenitorii cu vocație 
succesorală sunt invitați să se prezinte la 
sediul biroului notarial pentru dezbaterea 
succesiunii.

Doamna Giurgila Simona Nicoleta, cu 
ultimul domiciliu în Roman, str. Ștefan cel 
Mare, bl. 11, sc. A, ap. 1, judeţul Neamţ este 
chemată la Tribunalul Neamţ, cu sediul în 
Piatra Neamţ, B-dul. Decebal, nr. 5, judeţul 
Neamţ, camera C, Complet civil -ta2 
amânari, în data de 25 martie 2022, ora 
12.00, în calitate de intimat -pârât, în proces 
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cu AJFP Neamţ în calitate de apelant -recla-
mant. În caz de neprezentare a părţilor, se va 
putea trimite un înscris, judecata urmând a 
se face în lipsă.

Eventualii mostenitorii ai defunctei 
Șoparla Alexandra, decedata la data de 
30.06.2021,cu ultimul domiciliu in munici-
piul Bucuresti, str.Petre Stanciu nr.1 sect.6,-
sint citati sa se prezinte la sediul SPN Didina 
Balas si Dragos Barcanescu din Bucuresti, 
Bd.Ramnicu Sarat nr.31 bl.11B sc.1,parter, 
ap.3. sect.3, la data de 23.03.2022, ora-16:00, 
in vederea dezbaterii succesiuni.

Prin sentința civilă nr.1336/18.11.2021, 
pronunțată în dosarul nr.856/283/2021, Jude-
cătoria Pucioasa a dispus: admite în parte 
acțiunea formulată de reclamantul Cioroba 
Crăciun, cu domiciliul în com.Moroeni, sat 
Glod, str.Principală, nr.2320A, jud.Dâmbovița, 
în contradictoriu cu parata Geantă Ioana 
Adela, cu domiciliul în com.Moroeni, sat 
Glod, str.Principala, nr.117, jud.Dâmbovița și 
cu ultima reședinta în com.Provița de Jos, sat 
Drăgăneasa, str.Nedelci, jud.Prahova- la 
mama sa Chioșcă Valentina și în consecință: 
stabilește locuința minorilor Cioroba Cren-
guța Ionela, născută la 08.04.2008 și Cioroba 
Giorgică Robert, născut la 06.10.2012, la 
reclamant, respectiv în com.Moroeni, sat 
Glod, str.Principală, nr.320A, jud.Dâmbovița. 
Obligă pârâta la plata unei pensii de întreți-
nere în favoarea minorilor Cioroba Crenguța 
Ionela și Cioroba Georgică Robert, în 
cuantum de 458Lei lunar (câte 229Lei pentru 
fiecare minor), începând cu data introducerii 
cererii (02.07.2021) și până la majoratele 
minorilor, dacă nu intervin alte modificări: 
respinge capătul de cerere principal privind 
exercitarea autorității părintești în mod 
exclusiv de reclamant, aceasta urmând a fi 
exercitată în comun de ambii părinți. Obligă 
pârâta la plata cheltuielilor de judecată către 
reclamant, în sumă de 1.460Lei. Cu apel în 
termen de 30 de zile de la comunicare. În 
cazul exercitarii căii de atac, cererea de apel se 
va depune la Judecătoria Pucioasa. Pronun-
țată la 18.11.2021, prin punerea soluției la 
dispoziția părților de către grefa instanței.

Se citeaza  numita Turbatu Iolanka, 
nascuta la data de 09.09.1953 in com. 
Ciacova, jud. Timis, CNP 2530909400567, 
cu ultimul domiciliu cunoscut in Bocsa, str. 
Victoriei, bl. 11, sc. 2, ap. 7, jud. Caras-Se-
verin, in dosar nr. 3506/290/2021, aflat pe 
rolul Judecatoriei Resita cu termen de jude-
cata la 15.03.2022 pentru deschiderea proce-
durii de declarare judecatoreasca a mortii.

Pârâtul Grosu Marian, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Botoșani, str.Luna, nr.13, 
et.1, sc.A, apt.5, jud. Botoșani, este citat la 
termenul din 17.03.2022, ora 11.00, la Jude-
cătoria Săveni în dosar nr. 2310/297/2018, în 
proces de partaj judiciar cu reclamanul 
Lupașcu Costel.

Ciocodeica Constantin, cu ultimul domi-
ciliu în com.Bucumeni, sat Dealu Mare, jud.
Dâmbovița, pârât în dosarul 439/283/2021, 
având ca obiect revendicare imobiliară, este 
citat la Judecătoria Pucioasa în data de 
29.03.2022, ora 13.30. Reclamanți sunt 
Ciocodeica Smaranda și Ciocodeica 
Romulus Radu.

Parata Stancu Bita, cu domiciliul in Str.
Caragiale Ion Luca, Nr.82, Calarasi, este 
citata la Judecatoria Calarasi in dosar 
nr.5230/202/2021, termen 17.05.2022, ora 
09.30, Complet 9, sala 2, cerere de valoare 
redusa, in proces cu Enel Energie SA.

Numitul Karam Simon Said, ultimul 
domiciliu cunoscut în adresa Mansourien 
El-Math Kalaa Street-Buld-Gaby Yazbek, 
etaj 1, Liban, este citat la Judecătoria Secto-
rului 3 București, pe data de luni 28.02.2022, 
ora 14.00, completul C.6. Familiei 39, în 
c a l i t a t e  d e  p â r â t ,  d o s a r u l  c i v. 
nr.31031/301/2018, în procesul de divorț cu 
reclamanta Karam Daniela.

DIVERSE
C-Mec Metal Ploiești SRL societate in 

insolventa, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, organizeaza selectie de 
oferte privind evaluarea tuturor bunurilor 
mobile si imobile proprietatea societatii 
C-Mec Metal Ploiești SRL. Vizionarea bunu-
rilor se va putea efectua la sediul societatii 
debitoare din Ploiești, Str. Rezervoarelor, nr. 
2B, Judetul Prahova, in baza unei solicitari 
prealabile scrise, ce se va transmite adminis-

tratorului judiciar. Persoanele juridice sau 
fizice autorizate pot transmite oferta admi-
nistratorului judiciar, la sediul acestuia din 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et.10, 
ap.31, Judetul Prahova Prahova sau pe 
email o§ce@andreiioan.ro, pana la data de 
01.03.2022 ora 12.00. Plata contravalorii 
serviciilor ofertantului ce va fi declarat casti-
gator, urmeaza a fi efectuata de societatea 
C-Mec Metal Ploiești SRL in termen de 6 
luni de la predarea lucrarii. Relatii supli-
mentare se pot obtine la numarul de telefon 
0723357858, sau email o§ce@andreiioan.ro.

Unitatea administrativ-teritorială Ostro-
veni, din județul Dolj, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.18, începând cu data de 
04.03.2022, pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Data începerii 
afișării: 04.03.2022.  Data de sfârșit a afișării: 
02.05.2022. Adresa locului afișării publice: 
Primăria Comunei Ostroveni, jud. Dolj, 
tel.0251.337.366, email: comunaostroveni@
yahoo.com. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 

sediul primăriei și pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin orice alte 
mijloace de  comunicare  decât cele mențio-
nate mai sus, nu vor fi luate în considerare.

Anunt public privind decizia etapei de 
incadrare. S.N.T.G.N. Transgaz, titular al 
proiectului “punerea în siguranță a 
conductei de transport gaze naturale DN500 
Posada-Bobolia (stânga râu) la subtraversare 
Prahova Zona Comarnic, Jud. Prahova” 
anunta publicul interesat asupra luarii deci-
ziei etapei de incadrare de catre Agentia 
pentru Proectia Mediului, judetul Prahova, 
in cadrul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului de a nu se supune 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata, fara evalu-
area impactului asupra corpurilor de apa, 
pentru proiectul “punerea în siguranță a 
conductei de transport gaze naturale DN500 
Posada-Bobolia (stânga râu) la subtraversare 
Prahova Zona Comarnic, Jud. Prahova” 
propus a fi amplasat in extravilanul orasului 
Comarnic, Tarla 40, Parcela N681, Hr, Nr. 
Cad. 22188, 23139; Tarla 37, Parcela LST 
573; Tarla 38, Parcela N623, Nr. Cad. 22177, 
22176, 22175, judetul Prahova.  1. proiectul 
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deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru protectia 
mediului str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 
din Ploiesti in zilele lucratoare, intre orele 
9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa 
de internet http://apmph.anpm.ro. 2. 
publicul interesat poate inainta comentarii / 
observatii la incadrare in termen de 10 zile 
de la data publicarii prezentului anunt, pana 
la data de 07.03.2022.

Subscrisul, C.I.I Ardelianu Ovidiu Lucian, 
cu sediul ales in mun. Iași, str. Cuza Vodă, 
nr.4, et.3, cam. 300, judeţul Iași, în calitate de 
administrator judiciar al S.C. Doriasi S.R.L, 
desemnat de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 
2279/110/2021, notifică faptul că prin inche-
ierea nr. 25/04.02.2022, împotriva debitorului 
S.C. Doriasi SRL, cu sediul social în  Mun. 
Bacău, Str. Ștefan Cel Mare, Bloc 15, Scara 
C, Etaj P, Judet Bacău, având CUI: 
11431025, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacau 
sub nr. J04/769/2008, s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate de insolventa. 
Termenul limita pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor asupra averii debi-
torului este 04.03.2022. Termenul pentru 
întocmirea tabelului preliminar este 
24.03.2022. Termenul de definitivare tabe-
lului de creante la 18.04.2022. Prima 
Adunare a Creditorilor va avea loc în Iași, 
str. Cuza-Vodă, nr.4, et. 3, cam. 300, jud. Iași, 
la data de  29.03.2022, ora 10:00 având pe 
ordinea de zi: 1. 1. Prezentarea rapoartelor 
prevazute de art. 92 si 97 din Legea 85/2014: 
2. Alegerea Comitetului Creditorilor, al 
președintelui acestuia, confirmarea adminis-
tratorului judiciar – C.I.I. Ardelianu Ovidiu 
Lucian și stabilirea remuneraţiei acestuia, 
precum discutarea  oricăror alte aspecte 
necesare derulării procedurii. Creditorii 
interesati pot depune declaratii de creanţă la 
dosar, în dublu exemplar, cu menţiunea ca 
exemplarul pentru lichidatorul judiciar sa fie  
comunicat direct acestuia la sediul ales din 
Mun. Iași, str. Cuza Vodă, nr.4, et.3, cam. 
300, judeţul Iași.

Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. 
Lucrări de înregistrare sistematică derulate 
în cadrul PNCCF. Denumire județ: Brașov. 
Denumire UAT: Comăna. Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială Comăna, județul 
Brașov, anunță publicarea documentelor 
tehnice pentru sectoarele 13, 37, 22, 46 pe o 
perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14 alin.1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Data de început a 
afișării: 03.03.2022. Data de sfârșit a afișării: 
02.05.2022. Adresa locului afișării publice: la 
sediul Primăriei Comunei Comăna, situat în 
comuna Comăna, strada Principală nr.3, 
judetul Brașov, în ziarul national, în ziarul 
local, la sediul Consiliului Local, precum și 
pe pagina de internet: http://www.comu-
na-comana.ro, precum și pe pagina de 
internet a ANCPI. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Comunei Comăna. Infor-
mații privind Programul național de 
cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI, la adresa: www.
ancpi.ro/pnccf/.

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 Ilfov obţinerea autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul (activitatea) 
„Comerț cu amănuntul în magazine nespe-
cializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi și tutun”, 
amplasat în localitatea Balotești, str.Unirii 
FN, jud.Ilfov. Informațiile privind documen-
tația depusă pot fi consultate la sediul APM 
Ilfov, Aleea Lacul Morii nr.1, Sector 6, Bucu-
rești, tel.021.430.14.02, fax 021.430.15.23, 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 identificare, la sediul APM Ilfov, 
pe toată perioada derulării procedurii de 
autorizare.

Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Jucu, cu sediul în locali-
tatea Jucu de Sus nr.112,  telefon 
0264/233.084, fax 0264/233.086, e-mail: 
office@primariajucu.ro, website: www.
primariajucu.ro, cod fiscal 4426212. Anunţ 
de participare pentru concursul de proiecte 
organizat în cadrul Programului anual 
pentru acordarea finanţărilor nerambursa-
bile din fondurile bugetului local al Comunei 
Jucu alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes local pe anul 2022. Reglementări 
legale privind acordarea de finanţare neram-
bursabilă: Legea nr.350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, O.G. nr. 
82/2001, privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România. Domeniile pentru care se 
acordă finanţarea nerambursabilă: sport, 
cultură, culte. Suma disponibilă pentru 
sprijinul financiar acordat de autoritatea 
finanţatoare: Suma disponibilă pentru acest 
an este de 1.250.000Lei, defalcată astfel: 
-Sport: 450.000Lei; -Cultură: 150.000Lei; 
-Culte: 650.000Lei. Suma maximă acordată 
prin acest program reprezintă cel mult 90% 
din totalul cheltuielilor eligibile ale proiec-
tului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din 
sursele proprii ale solicitantului, ale partene-
rilor acestuia sau din alte surse. Fiecare soli-
citant trebuie să contribuie cu un aport 
propriu de cel puţin 10% din costurile totale 
eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identi-
ficată în contul deschis special pentru 
proiect. Contribuţia financiară proprie a 
solicitantului se va verifica odată cu întoc-
mirea raportului final al proiectului. Contri-
buţia în natură nu este eligibilă. Localizare: 
Proiectele trebuie să vizeze grupuri-ţintă 
numai din comuna Jucu. Eligibilitatea apli-
canţilor: Pentru a fi eligibili la accesarea 
fondurilor nerambursabile, solicitanţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -să fie persoană persoană juridică 
cu statut de asociaţie sau fundaţie consti-
tuită conform legii sau cult religios recu-
noscut de lege; -solicitantul trebuie să aibă 
activităţile din proiect incluse în documen-
tele statutare; -aplicanţii pentru fonduri 
destinate domeniilor sport și culte să aibă 
sediul/filiala înregistrat(ă) în Comuna Jucu; 
-fiecare solicitant trebuie să contribuie cu 

minimum 10% din costurile eligibile totale 
ale proiectului; -să fie direct responsabili de 
pregătirea și managementul proiectului și să 
nu acţioneze ca un intermediar; Unde și cum 
se depun cererile de finanţare: Documentele 
de eligibilitate ale proiectului pot fi trimise 
numai prin poștă sau direct la registratură, 
în plic sigilat, la sediul Autorităţii Finanţa-
toare: Comuna Jucu, localitatea Jucu de Sus 
nr.112, județul Cluj, la Registratura institu-
ţiei. Documentele de eligibilitate se depun 
într-un exemplar îndosariat și sigilat. Plicul 
trebuie să poarte numele complet al solici-
tantului, adresa organizaţiei, titlul proiec-
tului, domeniul și menţiunea (în limba 
română) „A nu se deschide înainte de sesi-
unea de evaluare”. Data și ora-limită de 
depunere a propunerilor de proiecte este 
31.03.2022, ora 14.00. Perioada de selecție și 
evaluare a proiectelor este 01.04.2022-
04.04.2022. Informaţii suplimentare: Se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei Jucu, 
telefon 0264/233.084 și de pe website-ul 
instituţiei: www.primariajucu.ro, secţiunea: 
Anunţuri.

Informaţii 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: Autoritatea finanţatoare, 
Comuna Ocland, cu sediul în localitatea 
Ocland, nr.174, cod poștal 537225, județul 
Harghita, telefon/fax 0266/224.023, e-mail: 
primarocland@yahoo.com. În baza Legii 
350/2005, privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, 
și O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase recunos-
cute din România, aprobată cu modificări și 
completări ulterioare, face cunoscute dome-
niile pentru care acordă finanţări nerambur-
sabile pentru anul în execuţie financiară 
2022. Domeniile pentru care acordă finan-
ţări nerambursabile: 1.Domeniul: Culte reli-
gioase, suma acordată: 20.000Lei. 2.
Domeniul: Activităţi pentru tineret, suma 
acordată: 25.000Lei. 3.Domeniul: Activități 
de interes public local, suma acordată: 
15.000Lei. Total fonduri nerambursabile: 
60.000Lei, conform bugetului Comunei 
Ocland pe anul 2022 aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Ocland 
nr.14/11.02.2022.

SOMAŢII
Somatie. In baza Incheierii data in 

dosarul nr.2241/322/2021 a Judecatoriei 
Tg.Secuiesc, se emite prezenta somatie, prin 
care, in temeiul dispozitiilor art.130 din 
Decretului-Lege nr.115/1938, invita pe cei 
intersati sa faca opozitie cu privire la doban-
direa dreptului de proprietate prin uzuca-
piune de catre reclamantii, Vollancs Istvan si 
Vollancs Erzsebet, asupra imobilului situat 
in intravilanul din comuna Turia, jud.
Covasna, inscris in cartea funciara nr.428 
Caratna, nr.top.342/1/2, in suprafata scrip-
tica de 927 mp si masurata de 662 mp, 
avand ca proprietar tabular pe numitul 
Opra-Bodi Lukacs decedat la data de 
11.09.1971, cu mentiunea ca in caz contrar 
se va trece la judecarea cererii. Opozitia 
trebuie formulata in termen de o luna (30 
zile) de la publicarea somatiei.

Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos. nr. 
2440/246/2021. Petenții Cismaș Ana și 
Cismaș Ioan solicită înscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzucapiune asupra 
cotei de  4/12 parte (respectiv cota de 1/12 
parte pentru Cismaș Ana și 3/4 parte pentru 
Cismaș Ioan) din  imobilului identificat în  
c.f.314874 Șicula (fost c.f. 318 Gurba) nr.
top.200-201/a casa din Gurba nr.396/a și 
teren asupra căruia figurează ca proprietar  
întabulat sub B.1 Cismaș Iștoc Petru decedat 
în data de 29 aprilie 1925. Petenții susţin că 
folosesc acest imobil de peste 40 de ani de la 
moartea proprietarilor în mod continuu, 
pașnic, public și sub nume de proprietar. Toţi 
cei interesaţi sunt somaţi să depună de 
îndată  opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece 
în caz contrar în termen de 30 de zile de la 
ultima publicaţie se va proceda la rezolvarea 
cererii.

Având în vedere că prin acţiunea civilă ce 
face obiectul dosarului nr. 19557/55/2021 al 
Judecătoriei Arad, reclamanţii Ghergheș 
Dumitru Constantin și Gherghes Ileana 
solicit dobândirea prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate privată asupra imobi-
lului înscris în CF nr.314661 Șiria, cu nr. top 
314661, constând în teren intravilan în 
suprafață de 2.261 mp, situat în Șiria, str. 
Aurel Vlaicu, jud. Arad, imobil asupra 
căruia în cartea funciară este menţionată ca 
proprietar tabular numita Kerner Ana, 
invităm pe cei interesaţi să facă opoziție față 
de această acţiune, în termen de o lună de la 
afișarea prezentei somații, în caz contrar 
urmând a se trece la judecarea cauzei. 
Termen de judecată fixat în cauză: 7 aprilie 
2022 – ora 11:00, sala 146.

Prin cererea înregistrată sub dosar 
nr.399/246/2022, petentul Bucatoș Mugurel 
Viorel, solicită înscrierea dreptului de propri-
etate pe titlu de uzucapiune, asupra imobi-
lului identificat în CF nr. 311180 Bocsig 
provenită din conversia de pe hârtie a CF 
nr.2523 cu nr.top.1149/100 compus din teren 
intravilan în suprafață de 1439 mp., imobil 
asupra căruia figurează ca și proprietar 
tabular intabulat sub B 1.Kereszteș Mihai 
decedat la data de 16 august 1977 în cotă de 
1/1. Petentul susține că folosește întregul 
imobil, de peste 20 de ani, exercitând o 
posesie pașnică, publică, continuă și sub 
nume de proprietar. În urma acesteia sunt 
somaţi, în baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, toți cei interesați ca de îndată să 
înainteze opoziție la Judecătoria Ineu deoa-
rece în caz contrar, în termen de o lună de la 
această ultimă publicare se va proceda la 
rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administrație al 

Fundației Naționale pentru Tineret, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
precum și ale art.10 alin.(1) din Statutul 
FNT, convoacă, în data de 26.03.2022 orele 
11:00, Adunarea Generală Ordinară a 
Fundației Naționale pentru Tineret, ședință 
ce se va desfășura la sediul Fundației Jude-
țene pentru Tineret Timiș din Municipiul 
Timișoara, județul Timiș, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Admiterea Fundației Jude-
țene pentru Tineret Hunedoara ca membru 
în cadrul Adunării Generale a FNT și 
implicit modificarea și completarea Statu-
tului; 2. Aprobarea Raportului de activitate 
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al Consiliului de Administrație al FNT 
pentru perioada 01.01.2020- 31.12.2021; 3. 
Aprobarea Situațiilor Financiare anuale la 
31.12.2021, ce includ bilanțul contabil, contul 
de profit și pierdere, repartizarea rezultatului 
exercițiului financiar, situația activelor imobi-
lizate, însoțite de Raportul de Gestiune și 
Raportul Comisiei de Cenzori. 4. Aprobarea 
depunerii la Administrația Financiară Sector 
4 a Situațiilor Financiare anuale la 
31.12.2021. 5. Aprobarea Bugetului de veni-
turi și cheltuieli pe anul 2022. 6. Diverse. În 
cazul în care la data și ora stabilită nu se 
întrunește cvorumul necesar, Adunarea 
Generală Ordinară a Fundației Naționale 
pentru Tineret este reconvocată pentru data 
de 26.03.2022, orele 14:00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Fundațiile Județene 
pentru Tineret și a municipiului București 
membre FNT vor delega reprezentanți 
pentru participarea la ședința Adunării 
Generale Ordinare, printr-un mandat scris ce 
va fi înaintat pentru înregistare până la data 
prezentării pentru participarea la ședință sau 
va fi transmis pentru înregistrare prin e-mail 
la adresa: office@rotineret.ro până la ora 
începerii ședinței. Relații suplimentare la tel: 
0752.304.667 –Georgiana Lică.

SC Transforest SA Vatra Dornei, prin 
Administratorul Unic, convoacă în baza 
Legii 31/1990 Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor SC Transforest SA Vatra Dornei 
în data de  28.03.2022, ora 10.00, la sediul 
societății comerciale din str.Argestru, nr.3, 
Vatra Dornei, Județul Suceava, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1.Aprobarea prelungirii 
mandatului de administrator unic al socie-
tății comerciale a domnului Bosancu 
Dumitru- CNP 1571026336057, posesor al 
CI SV, nr.853236/26.10.2012, pentru o peri-
oadă de 4 ani, ca urmare a expirării acestuia. 
2.Aprobarea prelungirii mandatului de 
cenzor al societății comerciale a doamnei 
Rosu Elena- CNP 2710205336055, posesoare 
a CI SV, nr.814401/17.05.2012, pentru o 
perioadă de 3 ani, ca urmare a expirării 
acestuia. 3.Aprobarea prelungirii mandatului 
de cenzor al societății comerciale a domnului 
Corduneanu Ilie- CNP 1530720336079, 
posesor al CI XV, nr. 215469/22.05.2017, 
pentru o perioadă de 3 ani, ca urmare a 
expirării acestuia. 4.Aprobarea prelungirii 
mandatului de cenzor al societății comerciale 
a doamnei Oprea Carmen Gabriela- CNP 
2630220221158, posesoare a CI SV, 
nr.971187/04.04.2014, pentru o perioadă de 3 
ani, ca urmare a expirării acestuia. În cazul 
în care AGOA nu poate lucra datorită neîn-
deplinirii prezenței  acționarilor, ședința se va 
ține în data de 29 martie 2022, ora 10.00, cu 
aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Administratorul unic al SC Marcatin SA, 
cu sediul în str.Clucerului, nr.19, ap.2, sector 
1, București, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
București sub nr.J40/2291/1996, având CUI: 
8277431, convoacă conform dispoziţiilor 
Legii nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
SC Marcatin SA la data de 28.03.2022, ora 
16.00, la sediul societăţii mai sus menţionat, 
cu următoarea ordine de zi: I.Ordinea de zi 
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor este următoarea: 1.Analizarea și 
aprobarea situațiilor financiare ale societății 
pe anul 2021; 2.Analizarea și aprobarea 

raportului de gestiune a administratorului 
societății; 3.Diverse. În cazul în care la data 
stabilită pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor nu se întrunește 
cvorumul necesar privind desfășurarea 
acesteia, potrivit  dispoziţiilor Legii 
nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
convoacă și se fixează, următoarea 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
SC Marcatin  SA la data de 29.03.2022, ora 
16.00, la același sediu, cu aceeași ordine de 
zi. Acţionarii se pot prezenta personal identi-
ficându-se cu Buletinul/ Carte de Identitate, 
sau pot fi reprezentaţi de alte persoane în 
baza unor procuri speciale. Materialul 
necesar Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor SC Marcatin SA va fi pus la dispo-
ziţia acţionarilor la sediul societăţii de la 
data convocării adunării generale.

LICITAŢII
U.A.T. Comuna Probota, județul Iași, 

C.U.I. 4540364, telefon 0232/297572, email: 
primariaprobota@yahoo.com; Vânzare prin 
licitație publică teren intravilan domeniul 
privat în suprafață de 1216mp, situat în T 
84, P 1651/5 și T83, P 1649/5, P 1650/5, carte 
funciară nr. 62412. Vânzarea se face conform 
art.363 din OG. 57/2019, și conform Hotă-
rârii Consiliului Local nr.4 din 27.01.2022.

Primăria Tălmaciu, cu sediul în orașul 
Tălmaciu, cod identificare fiscală 4270732, 
s t r a d a  N i c o l a e  B ă l c e s c u  n r. 2 4 , 
tel.0269/555.401, int.113, e-mail: urbanism@
talmaciu.ro, organizează în data de luni, 
21.03.2022, ora 12.00, în sala de ședințe a 
Primăriei Orașului Tălmaciu, licitaţie 
publică deschisă pentru închirierea unui 
spațiu compus din 2 camere și un grup 

sanitar, în suprafață totală de 31,80mp, 
situat în imobilul din Tălmaciu, str.Aleea 
Castanilor, nr.1-3, aparţinând domeniului 
public al Orașului Tălmaciu, poz.66, 
conform anexei 10 din HG 978/2002, cu 
destinația cabinet medical. Documentațiile 
pentru licitație se pot achiziţiona de la sediul 
nostru până în data de 18.03.2022, ora 10.00, 
pentru suma de 100Lei (se achită la casieria 
instituției). Data-limită a depunerii ofertei 
este de 18.03.2022, ora 12.00, oferta care se 
depune la registratura din cadrul Primăriei 
Orașului Tălmaciu. Anunţul a fost trimis în 
vederea publicării la data de 23.02.2022. 
Eventualele litigii vor fi soluționate de 
instanțele de judecată competente.

Primăria Tălmaciu, cu sediul în orașul 
Tălmaciu, cod identificare fiscală 4270732, 
s t r a d a  N i c o l a e  B ă l c e s c u  n r. 2 4 , 
tel.0269/555.401, int.113, e-mail: urbanism@
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talmaciu.ro, organizează în data de luni, 
21.03.2022, ora 12.00, în sala de ședințe a 
Primăriei Orașului Tălmaciu, licitaţie 
publică deschisă pentru închirierea unui 
spațiu compus dintr-o cameră, în suprafață 
de 31,08mp, situat în imobilul din Tălmaciu, 
str.Aleea Castanilor, nr.1-3, aparţinând 
domeniului public al Orașului Tălmaciu, 
poz.66, conform anexei 10 din HG 978/2002, 
cu destinația cabinet medical. Documenta-
țiile pentru licitație se pot achiziţiona de la 
sediul nostru până în data de 18.03.2022, ora 
10.00, pentru suma de 100Lei (se achită la 
casieria instituției). Data-limită a depunerii 
ofertei este de 18.03.2022, ora 12.00, oferta 
care se depune la registratura din cadrul 
Primăriei Orașului Tălmaciu. Anunţul a fost 
trimis în vederea publicării la data de 
23.02.2022. Eventualele litigii vor fi soluțio-
nate de instanțele de judecată competente.

Primăria Tălmaciu, cu sediul în orașul 
Tălmaciu, cod identificare fiscală 4270732, 
s t r a d a  N i c o l a e  B ă l c e s c u  n r. 2 4 , 
tel.0269/555401, int.113, e-mail: urbanism@
talmaciu.ro, organizează în data de luni, 
21.03.2022, ora 12.00, în sala de ședințe a 
Primăriei Orașului Tălmaciu, licitaţie 
publică deschisă pentru închirierea unui 
spațiu compus din: două camere, vestiar, 
magazie, hol și spaţiu depozitare, în supra-
față totală de 70,72mp, situat în imobilul din 
Tălmaciu, str.Aleea Castanilor, nr.1-3, aparţi-
nând domeniului public al Orașului 
Tălmaciu, poz.66, conform anexei 10 din HG 
978/2002, cu destinația cabinet medical. 
Documentațiile pentru licitație se pot achizi-
ţiona de la sediul nostru până în data de 
18.03.2022, ora 10.00, pentru suma de 
100Lei (se achită la casieria instituției). 
Data-limită a depunerii ofertei este de 
18.03.2022, ora 12.00, oferta care se depune 
la registratura din cadrul Primăriei Orașului 
Tălmaciu. Anunţul a fost trimis în vederea 

publicării la data de 23.02.2022. Eventualele 
litigii vor fi soluționate de instanțele de jude-
cată competente.

Anunţ de licitaţie. Municipiul Petroșani 
– prin Serviciul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, cu sediul administrativ pe str. 
1 Decembrie 1918, nr.93, județul Hune-
doara, telefon 0254/541220, 0254/541221, 
fax 0254/545903, cod fiscal 4468943, adresa 
de e-mail serv_urbanismpetrosani@yahoo.
com organizează: - licitaţie publică în 
vederea atribuirii contractului de conce-
siune al terenului în suprafață de 21,0 mp, 
situat în municipiul Petroșani, str. Indepen-
denței, aferent unui garaj, notat în C.F. 
66369 Petroșani, nr. cadastral 66369; - lici-
taţie publică în vederea atribuirii contrac-
tului de concesiune al terenului în 
suprafață de 18,0 mp, situat în municipiul 
Petroșani, str. Gociu Nicușor, f.nr., aferent 
unei parcări acoperite, notat în C.F. 65577 
Petroșani, nr. cadastral 65577. Ofertele se 
depun într-un exemplar până la data de 
21.03.2022, ora 9.00 și se vor deschide în 
ședinţa publică din data de 21.03.2022, 
orele 11.00 respectiv 13.00, în sala de 
ședinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, detalii, 
clarificări cât și documentaţia de atribuire 
se pot obţine până la data de 11.03.2022, de 
la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teri-
toriului, din cadrul Primăriei municipiului 
Petroșani, camera 37, telefon 0254-
541220(1), int.131. - licitaţie publică în 
vederea atribuirii contractului de conce-
siune al terenului în suprafață de 24,0 mp, 
situat în municipiul Petroșani, str. Rovinei, 
în scopul construirii unui garaj, notat în 
C.F. 65783 Petroșani, nr. cadastral 65783; - 
licitaţie publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al terenului în 
suprafață de 30,0 mp, situat în municipiul 
Petroșani, str. Independenței, f.nr., aferent 
unui garaj, notat în C.F. 66465 Petrosani, 

nr. cadastral 66465. Ofertele se depun 
într-un exemplar până la data de 
24.03.2022, ora 9.00 și se vor deschide în 
ședinţa publică din data de 24.03.2022, 
orele 11.00 respectiv 13.00, în sala de 
ședinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, detalii, 
clarificări cât și documentaţia de atribuire 
se pot obţine până la data de 16.03.2022, de 
la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teri-
toriului, din cadrul Primăriei municipiului 
Petroșani, camera 37, telefon 0254-
541220(1), int.131. Instanţa competentă în 
soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul 
Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr.35, 
Deva ,  t e l e fon  0254 /211574 ,  fax 
0254/216333, e-mail tribunalul.hune-
doara@just.ro; termenele pentru sesizarea 
instanţei: conform prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Costul documentaţiei de atribuire este de 
30 lei și se va achita la casieria din cadrul 
Primăriei municipiului Petroșani, parter. 
Ofertele se depun la sediul instituţiei, biroul 
de registratură, camera 5 sau 7.

Primăria Bârnova, județ Iași, CUI 
4540690, telefon 0232294120, int.17- Știrbu 
Ana- Maria, organizează licitaţie publică cu 
ofertă în plic, pentru Vânzare suprafață de 
teren de 236mp, aparținând domeniului 
amplasată în T8, P 236/4 nr. Cadastral 72651, 
sat Pietrăria, comuna Bârnova, în data de 
23.03.2022, ora 13.00 la sediul Primăriei  
Bârnova din satul Bârnova, str. N. Titulescu, 
10, comuna Bârnova, județ Iași. Caietul de 
sarcini- se ridica de la sediul Primăriei cel mai 
târziu la data de 15.03.2022 ora 12.00. Docu-
mentele și cererea de participare se depun la 
registratura Primăriei Bârnova până cel 
târziu în data de 22.03.2022, ora 15.00. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
16.03.2022, ora 16.00.  

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 Buchin, comuna Buchin, 
Str.Principală nr.4B, județul Caraș-Severin, 
telefon 0255/516.163, fax 0255/516.151, 
e-mail: primar@primariabuchin.ro, cod 
fiscal 3227653. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren intravilan -pășune în 
suprafață de 5.538mp, Tarla 1768, nr.cadas-
tral 31812, amplasat în comuna Buchin, 
localitatea Valea Timișului, județul 
Caraș-Severin, aparținând domeniului 
privat al Comunei Buchin, conform extras 
CF 31812/2020, H.C.L.nr.39/28.07.2021 și 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de 
la sediul Primăriei Comunei Buchin, sau 
descărcate de pe site-ul primăriei: www.
primariabuchin.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 Buchin, 
comuna Buchin, Str.Principală nr.4B, județul 
Caraș-Severin. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: gratuit. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 10/03/2022, 
ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
18/03/2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă 
la Registratura Primăriei Comunei Buchin, 
comuna Buchin, Str.Principală nr.4B, județul 
Caraș-Severin. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
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plar original în plic sigilat. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 21/03/2022, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei Buchin, Str. 
Principală nr.4B, județul Caraș-Severin. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acți-
unea în justiție se poate introduce la Secția 
de Contencios-Administrativ a Judecătoriei 
Caransebeș, Caransebeș, Str.Episcopiei nr.2, 
județul Caraș-Severin, telefon 0255/511.210, 
fax 0255/ 513.226, e-mail: jd.caransebes.
reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 24/02/2022.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Ruginoasa, 
Str.Principală nr.569C, județul Neamț, 
telefon 0233/761.290, fax 0233/761288, 
e-mail: primariaruginoasa2013@yahoo.com, 
cod fiscal 15707914. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: teren 
intravilan în suprafață de 787,50mp, cate-
goria de folosință curți-construcții, număr 
cadastral 50353, ce aparține domeniului 
public al Comunei Ruginoasa, situat în 
Comuna Ruginoasa, satul Ruginoasa, 
conform H.C.L.nr.19/25.06.2021 și temeiului 
legal O.U.G.nr.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 Secretariat. 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: Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Ruginoasa, Str. 
Principală nr.569C, județul Neamț. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 30 lei/ exem-
plar, se achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Ruginoasa, Str.Principală nr.569C, 
județul Neamț. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 10.03.2022, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 18.03.2022, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Ruginoasa, Str.
Principală nr. 569C, județul Neamț. 
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: 21.03.2022, ora 10.00, 
Primăria Comunei Ruginoasa, Str. Princi-
pală nr.569C, județul Neamț. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Neamţ, Piatra-
Neamț, Bd.Decebal nr.5, județul Neamț, 
telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, 

e-mail: tr-neamt@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 24.02.2022.

Primăria Orașului Rovinari, cu sediul în 
oraș Rovinari, str.Florilor nr.2, jud.Gorj, 
vinde prin licitaţie publică cu strigare bunuri 
scoase din funcţiune aparţinând instituţiei: 
Nr.Crt.; Denumire Mijloc Fix; Valoare de 
piaţă RON: 1.; Cazan încălzire centrală 
-BAR 1930 1 și 3 complet echipate/izolat/
inclusiv cu tablou automatizare/2 supape 
siguranţă/robinet golire/termometru cu 
contacte/manometru cu contacte; 2 buc. 
x5256. 2.; Cazan încălzire centrală -BAR 
1930 2 și 4 complet echipate/izolat/inclusiv 
cu tablou automatizare/2 supape siguranţă 
bronz/robinet golire; 2 buc.x4927. 3.; Pompă 
circulaţie Wilo Dn (200-250); 4 buc.x1863. 
Total: 27818. Preţurile nu includ TVA. Pasul 
de licitaţie este de 5% din preţul de pornire. 
Licitaţia publică cu strigare va avea loc la 
sediul vânzătorului, str.Florilor nr.2, sala de 
ședinţe a Consiliului Local în data de 
22.03.2022, ora 12.00. Începând cu data de 
07.03.2022 până în data de 15.03.2022, 
persoanele interesate pot achiziţiona de la 
sediul Primăriei Oraș Rovinari, caietul de 
sarcini al licitaţiei cu strigare contra sumei 
de 30 de lei, sumă ce se va achita la casieria 
instituţiei. Cererea de înscriere, taxa de 
participare, garanţia de participare, 
împreună cu documentele necesare în 
vederea participării la licitaţia publică cu 
strigare se vor depune până la data de 
15.03.2022, ora 14.00, la Registratura Primă-
riei Oraș Rovinari. Taxa de participare în 
valoare de 50Lei și garanţia de participare în 
valoare de 300 de lei se vor achita la casieria 
instituţiei. Relaţii suplimentare și achiziţio-
narea caietului de sarcini se vor obţine de la 
secretarul comisiei de licitaţie a bunurilor, 
d-na Ţenchea Vasilica Lăcrămioara, din 
cadrul Primăriei Oraș Rovinari, telefon: 
0253/371.011, de luni până vineri, între orele 
12.00-15.00.

SC DHC CO SRL, din municipiul 
Craiova, Calea Unirii nr.169, județul Dolj, 
România, cod poștal 200330, vă invită să 
participați la procedura concurențială pentru 
atribuirea contractului de achiziție de echipa-
mente necesare în procesul de vinificație în 
cadrul proiectului „Construire Centru de 
Vinificaţie Domeniile Dascălu”, proiect cofi-
nanțat prin Programul Național de Sprijin în 
sectorul vitivinicol 2019-2023. Obiectul 
contractului de furnizare: Achiziția de echi-
pamente necesare în procesul de vinificație 

pentru obiectivul de investiții „Construire 
Centru de Vinificație Domeniile Dascălu”. 
Durata contractului: 6 luni; Valoarea esti-
mată a contractului: 3.973.566,46Lei fără 
TVA; Criteriul atribuirii: prețul cel mai 
scăzut; Data și ora-limită de depunere a 
ofertelor: Data: 03.03.2022, ora 16.00. Data și 
ora ședinței de deschidere: Data: 03.03.2022, 
ora 17.00. Adresa și modul de obținere a 
documentației de atribuire: Documentația de 
atribuire se poate obține printr-o solicitare 
scrisă la următoarea adresă de e-mail: florin.
opris@domeniiledascalu.ro. Ofertele se vor 
depune la următoarea adresă: Municipiul 
Craiova, strada Râului nr.429, județul Dolj, 
România. Modul de prezentare al ofertelor: 
Ofertantul trebuie să prezinte 2 (două) exem-
plare ale ofertei în original, în plic sigilat, pe 
care să fie trecută adresa achizitorului. 
Pentru informații suplimentare legate de 
contract vă invităm să ne contactați la tele-
fonul: 0725.005.500 și/sau la adresa de 
e-mail: florin.opris@domeniiledascalu.ro, 
persoană de contact este Florin Opriș.

Regia Națională a Pădurilor -Romsilva, 
prin Direcția Silvică Vrancea, cu sediul în 
municipiul Focșani, str. Leopoldina Bălă-
n u ț ă ,  n r. 1 7 ,  j u d e ț u l  V r a n c e a , 
O.N.R.C.J39/68/1991, CUI: RO1590120, tel. 
0237.221.300, fax 0237.227.215, e-mail: 
office@focsani.rosilva.ro, anunță organi-
zarea licitației deschise cu strigare pentru 
vânzarea activelor din patrimoniul Regiei 
Naționale a Pădurilor -Romsilva, prin struc-
tura sa teritorială Direcția Silvică Vrancea, 
amplasate în fond forestier proprietate 
publică a statului. Denumirea activului; Preț 
de pornire la licitație (lei); Pas de licitat (5% 
din Preț de pornire la licitație); Valoare 
garanție participare la licitație (lei); Taxă de 
participare la licitație (lei); Suprafață teren 
(mp): Sediul fostului Ocol Silvic Gugești+a-
nexe; 225345; 11267; 11267; 200; 3086. 
Potențialii cumpărători vor depune până la 
data și ora menționate documentele de parti-
cipare prevăzute la art.35, alin.(1), din 
Norma metodologică aprobată prin 
H.G.nr.577/2002. Terenul aferent activului 
„Sediul fostului Ocol Silvic Gugești+anexe” 
are o suprafață de 3086mp și este proprietate 
publică a statului român și nu face obiectul 
vânzării. Terenul se poate concesiona 
c o n f o r m  l e g i s l a ț i e i  î n  v i g o a r e 
(O.M.M.P.nr.367/2010, cu modificările și 
completările ulterioare). Termenul de 
înscriere la licitație este data de 21.03.2022, 
ora 14.30. Documentele pentru înscrierea la 
licitație, cum sunt prezentate mai sus, se 

depun la sediul Direcției Silvice Vrancea, 
municipiul Focșani, str.Leopoldina Bălă-
nuță, nr.17, județul Vrancea. Neprezentarea 
de către potențialii cumpărători a oricăruia 
dintre documentele prevăzute anterior 
conduce la eliminarea acestora. Licitația va 
avea loc în data de 22.03.2022, la sediul 
Direcției Silvice Vrancea, municipiul 
Focșani, str.Leopoldina Bălănuță, nr.17, 
județul Vrancea, și se va desfășura în două 
etape: -Etapa I, la ora 10.00, organizată 
numai pentru întreprinderile mici și mijlocii. 
Pot participa la licitație persoanele juridice 
cu statutul de întreprindere mică și mijlocie, 
declarată și certificată ca atare conform 
Legii nr.346/2004; -Etapa II, la ora 12.00, 
pentru activele care nu s-au adjudecat în 
etapa I. Pot participa persoanele fizice și 
juridice (care nu au statut de întreprindere 
mică și mijlocie). Termenul-limită până la 
care se încheie contractul de vânzare-cum-
părare este de 10 zile lucrătoare de la data 
adjudecării. Dosarul de prezentare a acti-
vului se poate procura de la Direcția Silvică 
Vrancea, începând cu data de 23.02.2022, 
contra sumei de 20Lei. În cazul solicitărilor 
scrise din partea ofertanților, Direcția Silvică 
Vrancea asigură accesul la activ și la datele 
și informațiile de natură tehnică, economică 
și juridică, în perioada 23.02.2022-
21.03.2022. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul Direcției Silvice Vrancea, 
municipiul Focșani, str.Leopoldina Bălă-
nuță, nr.17, județul Vrancea, resp.Valorificări 
Active -ing. Gabriel Pricop, tel.0237.221.300, 
e-mail: o®ce@focsani.rosilva.ro

PIERDERI
Pierdut certificat de traducător Serie B, 

Nr.0817, eliberat pe 02.06.2010 de Ministerul 
Culturii, pe numele Dumea Gabriel. Îl 
declar nul.

Pierdut act de concesiune nr.329/1986, pe 
numele Băjenari Constantin și Rarița, al 
locului de veci din parcela B1, nr.148A, din 
Cimitirul Adormirea Maicii Domnului 
Giulești. Îl declar nul.

Societatea AREA RE S.R.L., cu sediul in 
Bucuresti, Sectorul 1, str. Ion Campineanu, 
nr. 11, Et. 4, Cam.402, modul W, cu Nr. de 
ordine in Registrul Comertului J40/119/2013 
si CUI 18009223, anunta pierderea Certifi-
catului de Inregistrare in Scopuri de TVA 
seria B, nr.150154, eliberat la data de 
01.11.2006. Societatea il declara nul.


