ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Miercuri, 26 ianuarie 2022

Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și

OFERTE SERVICIU
● SC Willy Wash SRL, având CUI: 21411823 cu
sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Plevnei,
Nr.36, Județ Cluj, angajează: Spălător vehicule cu
cod COR 912201- 1 post, Vulcanizator de produse
industriale din cauciuc cu cod COR 814104- 2
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă
engleză, cunoștințe în domeniul auto. Selecția are
loc în data de 27.01.2022, ora 10.00, la sediul societății.
● SC Mat&Stef Serv SRL, având CUI: 41199580,
cu sediul în Sat Hodișu, Comuna Poieni, Nr.2A,
Județ Cluj angajează: Mașinist la mașini pentru
terasamente (ifronist) cu cod COR 834201- 2
posturi, Mecanic utilaj cu cod COR 723302- 1 post,
Mecanic auto cu cod COR 723103- 1 post. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe
în domeniul auto. Selecția are loc în data de
27.01.2022, ora 10:00, la sediul societății.
● SC Original Barber Shop SRL, având CUI:
38731709, cu sediul în București Sectorul 4, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Nr.118, Camera 1,
Bloc M2/4, Scara 1, Etaj 5, Apartament 42 angajează FRIZER cu Cod COR 514102- 6 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul prestării serviciilor. Selecția
are loc în data de 27.01.2022, ora 10.00, la sediul
societății.
● Societatea SC Rainbow Roses S.R.L., cu sediul
social în Constanța, strada Daliei, nr.5, camera nr.2,
bloc L128A, etaj 2, ap.5, județul Constanța, înregistrată cu J13/930/2009, CUI: 25401440, 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
● Lenvaz Constr SRL, cu sediul social în loc.Însurăței, oraș Însurăței, strada Libertății, nr.21, camera
1, jud.Brăila, înregistrată sub nr. J9/203/2021, CUI:
43841570, angajează: muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții cod
COR-931302 -6 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: eavazalina@yahoo.com
● Primăria Dărăști- Ilfov cu sediul în comuna
Dărăști- Ilfov, str. Mihai Eminescu nr.6, județ Ilfov
organizează în data de 18.02.2022 concurs recrutare
pentru următoarele posturi: Administrator și Gestionar– Compartiment Club Sportiv. Condiţii de
participare pentru Administrator: studii medii și
peste 20 de ani vechime în muncă. Condiţii de participare pentru Gestionar: studii medii, fără vechime
în muncă. Dosarele se depun la sediul Primăriei
Dărăști- Ilfov de la data de 26.01.2022 până la data
de 08.02.2022, ora 16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr. de telefon 021.369.20.21, persoană de
contact: doamna Grătianu Veronica Gabriela–
Consilier Asistent, Primăria Dărăști, email secretariat@comunadarastiilfov.ro.
● Direcţia Generală de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului Covasna organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de

execuţie vacante din subunităţile de mai jos: a)La
Centrul de îngrijire și asistenţă pentru persoane
adulte cu dizabilităţi Târgu Secuiesc: -1 asistent
medical, nivel studii medii /postliceale, fără condiţii
de vechime în specialitatea studiilor; -1 terapeut
ocupaţional, nivel studii superioare, fără condiţii de
vechime în specialitatea studiilor; -1 psiholog stagiar,
nivel studii superioare, fără condiţii de vechime în
specialitatea studiilor; -1 pedagog de recuperare,
nivel studii medii, fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor; b)La Centrul de plasament
„Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc: -1 psiholog
practicant, nivel studii superioare, condiţii de
vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni; c)
La Casa familial Lunga: -1 educator, nivel studii
medii/postliceale, fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor. Concursul va avea loc în data de
17.02.2022, ora 9.00 -proba scrisă, iar în data de
22.02.2022, ora 9.00 -proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Covasna (Sfântu Gheorghe, Str.Presei nr.8/A).
Dosarul de concurs se depune la secretariatul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Covasna, în perioada 27.01.202209.02.2022, de luni până joi, între orele 8.00-15.00,
iar vineri, între orele 8.00-13.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direcţiei și la nr.de telefon:
0267.317.464. Condiţiile de participare la concurs și
bibliografia se afișează la sediul instituţiei și pe
site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului Covasna: www.protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la
secretarul comisiei de concurs, Mihály Mária
Magdolna, nr.de telefon: 0267.317.464.
● Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul
în Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, judeţul Arad, organizează concurs în vederea ocupării următorului
post contractual vacant: -1 (un) post contractual
vacant de administrator patrimoniu Gr.I.S, pe perioadă determinată de 1 an, cod COR 263111, în
cadrul Direcţiei Generale Administrative: a)nivelul
studiilor: superioare; b)domeniul studiilor: generale;
c)vechime în muncă: minim 7 ani; d)cunoștinţe
operare PC; e)alte cerinţe: bune abilităţi de comunicare, spirit de obsevaţie, atenţie la detalii, seriozitate,
adaptabilitate. Data-limită de depunere a dosarelor
de concurs: 08.02.2022, ora 16.00. Data susţinerii
probei scrise: 16.02.2022, ora 10.00. Data susţinerii
interviului: 18.02.2022, ora 10.00. Toate probele se
vor susţine la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, tel.0257.280.702.
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale și specifice, calendarul
de desfășurare a concursurilor, bibliografia și, după
caz, tematica se publică pe portalele: www.posturi.
gov.ro și pe www.uav.ro
● Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,
Str.Av.Sănătescu, nr.48, Sector 1, 011478, București,
tel.: +4021-317.11.00, fax: +4021-316.34.97, www.
anm.ro, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile
H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul

administrației publice centrale și pentru modificarea
și completarea unor acte normative, respectiv: 1.
Direcţia Generală Dispozitive Medicale: Direcţia
Reglementare, Supraveghere Piaţă -Serviciul Supraveghere Piaţă DM/UTI Cluj: -1 (unu) post inspector
de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime
în specialitate, administraţie publică (specialitate
tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale:
electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie
industrială, ingineria și managementul sistemelor
tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică,
bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie,
etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată; 2.
Direcţia Generală Dispozitive Medicale: Direcţia
Reglementare, Supraveghere Piaţă, Serviciul Supraveghere Piaţă DM/UTI Mureș: -1 (unu) post inspector
de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime
în specialitate, administraţie publică (specialitate
tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale:
electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie
industrială, ingineria și managementul sistemelor
tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică,
bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie,
etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată; 3.
Direcţia Generală Dispozitive Medicale: Direcţia
Reglementare, Supraveghere Piaţă, Serviciul Supraveghere Piaţă DM/UTI Craiova: -1 (unu) post
inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără
vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor
medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie
chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală,
biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă
nedeterminată; 4.Direcţia Generală Dispozitive Medicale: Direcția Tehnic -Laboratoare/Serviciul Unitate
Nucleară: -1 (unu) post inspector de specialitate
debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate,
administraţie publică (specialitate tehnică asociată
domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică,
electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice,
tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.),
normă întreagă, perioadă nedeterminată; 5.Biroul de
Consultanță Științifică: -2 (două) posturi expert gr.IA,
nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate în
administrație publică (specialitate tehnică asociată
domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică,
electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice,
tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.),
normă întreagă, perioadă nedeterminată; 6.Direcţia
Generală Dispozitive Medicale: Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă, Serviciul Reglementare,
Compartimentul Investigație Clinică: -1 (unu) post
inspector de specialitate gr.IA, nivel studii S, vechime
6 ani și 6 luni, specialitate farmacie, normă întreagă,
perioadă nedeterminată; -2 (două) posturi inspector
de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de
vechime în specialitate, inginer/bioinginer, normă
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întreagă, perioadă nedeterminată; 7.Direcţia Generală
Dispozitive Medicale: Direcţia Reglementare Supraveghere Piaţă, Serviciul Supraveghere Piaţă: -1 (unu)
post inspector de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6
ani și 6 luni vechime în specialitate, administraţie
publică (specialitate tehnică asociată domeniului
dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică,
inginerie electrică, electronică și telecomunicații,
tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și
managementul sistemelor tehnologice, tehnologia
construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie
medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă,
perioadă nedeterminată; -1 (unu) post inspector de
specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de
vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor
medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie
chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală,
biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă
nedeterminată; 8.Direcţia Evaluare și Control Calitatea Medicamentelor: a) Laborator determinări fizico-chimice imunochimice și serologice la
medicamente biologice și farmacotoxicologie: -1 (unu)
post referent tr.IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni
vechime în specialitate (laborant operator chimist),
normă întreagă, perioadă nedeterminată; b)Laborator
determinări pe culturi celulare și microbiologie:-1
(unu) post referent tr.IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni
vechime în specialitate (Asistent medical principal de
laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
c)Compartiment evaluare produse biologice: -1 (unu)
post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în
specialitate (biolog debutant), normă întreagă, perioadă nedeterminată; 9.Direcţia Farmacovigilență și
Managementul Riscului, Birou Gestionare Date: -1
(unu) post expert gr.IA, farmacist, minimum 6 ani și 6
luni vechime în specialitate, nivel studii S, normă
întreagă, perioadă nedeterminată; 10.Direcția Administrație Generală și Asistență Financiară Externă: -1
(unu) post referent de specialitate gr.IA, nivel studii S,
6 ani și 6 luni vechime în specialitate (diplomă de
licență în specialitate: științe inginerești), perioadă
nedeterminată, normă întreagă; -1 (unu) post șofer I,
nivel studii M, 3 ani vechime minimiă în specialitate,
normă întreagă, perioadă nedeterminată; -1 (unu)
post paznic, nivel studii G, 5 ani vechime minimă în
specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
11.Birou Monitorizare și Raportare: -1 (unu) post
expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în
specialitate (diplomă de licență în specialitate: științe
ingineresti), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
-1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni
vechime în specialitate (economică), normă întreagă,
perioadă nedeterminată; 12.Serviciul Tehnologia
Informației și a Comunicațiilor: -1 (unu) post referent
de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime
în specialitate (diplomă de licență în specialitate:
informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată. Selecția dosarelor -10.02.2022, ora 16.00. Proba
scrisă -17.02.2022, ora 10.00. Proba interviu
-23.02.2022, ora 10.00. Data limită pentru depunerea
dosarelor la concurs -08.02.2022, ora 16.00. Relații
suplimentare -Serviciul personal, salarizare,
tel.+4021-317.11.00, int.: 307,418.

CITAŢII
● D-na Tudorache Elena, domiciliată în mun.
Turda, Calea Victoriei, nr.124, sc.B, et.3, ap.15, jud.
Cluj, este chemată la Judecătoria Pucioasa în data
de 03.03.2022, ora 09.00, în calitate de pârâtă în
dosarul nr. 1775/283/2021, reclamant fiind Tudorache Petre-Pavel.
● Pârâta Khilburg (fostă Rusu) Iuliana, cu ultim
domiciliu în oraș Borșa, str. Marmorei, nr.2, jud.
Caraș-Severin, este citată la Tribunalul Botoșani la
termen din 23.02.2022, ora 09.00, în dosar nr.
17222/193/2016, apel revendicare imobiliară, reclamant Todirișcă Mihai.
● Citație. Micescu Octavian-Costin, cu ultimul
domiciliu situat în com.Mărăineni, sat Argeșelu, jud.
Argeș, este citat la Judecătoria Ploiești, în dosarul
nr.2580/280/2007, în ziua de 27.01.2022, Completul
CIV 7, ora 14.00, în calitate de intervenient.
● Numitul Ciofu Viorel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în loc.Valea Moldovei, Jud.Suceava, este
citat în data de 27 Ianuarie 2022, ora 11.30, la Judecătoria Gura Humorului, cu sediul în loc.Gura
Humorului, Bd.Bucovinei nr.21, Completul c4,
camera Sala mare- cam.15, în calitate de pârât în
dosarul nr. 1528/237/2020, pentru cauza declarare
judecătorească a dispariției, reclamant fiind Ghiraga
Romulus-Nicolae.
● Citez pe doamnele Simion Floarea și Popa
Ramona, în data de 14.03.2022, la Curtea de Apel
București, în dosarul nr. 3510/329/2018, în proces cu
Dinu Niculin, obiectul dosarului: hotărâre care să
țină loc de act autentic.
● Numita Deacu Angela Ramona, fără domiciliu în
România, cu domiciliul stabil în Italia, este chemată
să se prezinte la Judecătoria Călărași, str. București,
nr.126, județul Călărași, Complet 10, sala 2, în ziua
de 14.04.2022, ora 08.30, dosar 706/202/2020, în
calitate de pârâtă în procesul cu Deacu Marian,
având ca obiect: pretenții, stadiul procesual -fond.
Sunteți citată să vă prezentați la instanță în vederea
luării de interogatoriu. În caz de neprezentare a
pârâtei se va putea face un înscris, judecată se va
putea face în lipsă.
● Se citează numitul Covaci Trandafir cu domiciliul
necunoscut, în data de 15 februarie 2022, ora 09.10,
la Judecătoria Ineu, camera 1 Sala de ședinţă,
complet M3-2021, în dosarul nr.1423/246/2021, în
calitate de pârât, în proces cu Covaci Teodora, în
calitate de reclamantă, pentru divorţ. În caz de
neprezentare a părților, se va putea trimite un înscris,
judecata urmând a se face în lipsă, în condiţiile legii.

DIVERSE
● Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în
localitatea Timișoara, Bulevardul Constantin
Diaconovici Loga 1, jud.Timiș, anunţă elaborarea
primei versiuni a planului „Amenajamentul silvic al
fondului forestier proprietate publică aparținând
Municipiului Timișoara, județul Timiș, organizat în
U.P.V Valea Mare” și declanșarea etapei de înca-

drare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se
poate realiza la Primăria Municipiului Timișoara,
Bulevardul Constantin Diaconovici Loga 1, zilnic,
între orele 12.00-14.00. Comentariile și sugestiile se
vor transmite în scris la sediul APM Timiș, str.B-dul
Liviu Rebreanu nr.18-18A, în termen de 15 zile
calendaristice de la data prezentului anunţ.
● Informare. Această informare este efectuată de
Regia Națională a Pădurilor Romsilva – prin Direcția
Silvică Vrancea, str. Leopoldina Bălănuță nr. 17,
Focșani, cod poștal 620018, jud. Vrancea, telefon:
0237221300, fax: 0237227215, e-mail: office@focsani.
rosilva.ro, ce intenționează să solicite de la Sistemul
de Gospodărire a Apelor Vrancea aviz de gospodărire
a apelor pentru realizarea investiției „Reconstrucția
ecologică a 189,64 ha de habitat 92A0 Zăvoaie cu
Salix alba și Populus alba și 1,76 ha de habitat 91F0
Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus
laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia,
din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) de pe
teritoriul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al
ariilor naturale protejate cu care se suprapune”.
Reconstrucția ecologică a 189,64 ha de habitat 92A0
Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, se va realiza în
fond forestier, după cum urmează: Județul Vrancea
(116,62 hectare) = UAT Mărășești – 89,34 hectare,
UAT Garoafa – 19,98 hectare, UAT Biliești – 0,22
hectare, UAT Suraia – 0,26 hectare și UAT Vulturu
– 6,82 hectare; Județul Galați = UAT Cosmești –
73,02 hectare. Reconstrucția ecologică a 1,76 ha de
habitat 91F0 Paduri ripariene mixte cu Quercus
robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia, din lungul marilor rauri (Ulmenion
minoris), se va realiza în fond forestier, după cum
urmează: Județul Vrancea = UAT Suraia – 1,76
hectare. Aceasta investiție este nouă. Scopul investiției este îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor 92A0 și 91F0 de pe teritoriul ROSPA0071 Lunca
Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate cu
care se suprapune, prin lucrări specifice de împădurire. Această solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările
și completările ulterioare. Persoanele care doresc să
obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele
care doresc sa transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului Regia Națională
a Pădurilor Romsilva – prin Direcția Silvică Vrancea
după data de 26.01.2022.
● Anunț public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu. Mortasivu Cristian
Laurentiu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Creare suprafețe împădurite în
com.Gura Vadului”, propus a fi amplasat în extravilan com Gura Vadului T81, P3459. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru protecția mediului
Prahova și la sediul titularului din str.Cuza Vodă,
nr.26, oraș Mizil, jud.Prahova, în zilele de Luni, între
orele 10.00-16.00. Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorității competente pentru
protecția mediului Prahova.
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● Anunț public 2. S.C.Rewe Projectentwicklung
Romania SRL, având sediul în str.Bușteni, nr.7, județ
Ilfov, localitatea Ștefăneștii de Jos, titular al
planului/programului PUZ „Construire imobil
parter cu funcțiunea de comerț, accesorii auto și
pietonale, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și în parcare, totem publicitar, împrejmuire, organizare de șantier și
branșamente la utilități” localitatea Tărtășești, sat
Bâldana, str.Învățător Scărlătescu, nr.60, județ
Dâmbovița, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu
pentru planul/programul menționat și declanșarea
etapei de încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la sediul APM
Dâmbovița, str.Calea Ialomiței, nr.1, de luni până joi,
între orele 9.00-11.00. Observații/comentarii și
sugestii se primesc în scris la sediul APM Dâmbovița,
în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

ADUNĂRI GENERALE
● Obștea Galbena și Vemeșoaia, Strada Petrolului,
nr.18, CP 245100, Oraș Băbeni, jud.Vâlcea, www.ogv.
ro. convocator pentru Adunarea Generală a Moșnenilor. Consiliul director al Obștii Galbena și
Vemeșoaia convoacă Adunarea Generală Nr.14 a
Moșnenilor Obștii Galbena și Vemeșoaia pentru data
de 27.02.2022, începând cu ora 10.00, pentru prima
convocare, și respectiv pentru data de 06.03.2022, a
doua convocare, dacă la prima convocare nu se va
înregistra o prezență a moșnenilor care să dețină
minim jumătate din drepturile de vot ale obștii
(minim 600Lei moștenire). Ședința se va desfășura
cu următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea Raportului Consiliului Director. 2.Prezentarea Raportului
Comisiei de Cenzori. 3.Aprobarea execuției bugetare
și a descărcării de gestiune a Consiliului Director
pentru activitatea din anul 2021. 4. Aprobarea
sumelor de bani care se vor distribui către moșneni,
ca venituri din alte surse, cotă parte din profitul
obștii în anul 2021. 5. Prezentarea și aprobarea BVC
pentru anul 2022. 6.Alegerea/prelungirea actualului
mandat al Consiliului Director. Consiliul Director al
Obștii Galbena și Vemeșoaia.
● Societatea Util Grant S.R.L., J40/18817/1993,
C.U.I. RO 4381684, Convocator al Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor Societăţii “Util
Grant” S.R.L. persoană juridică cu sediul în mun.
București, Str. Ing. Cristian Pascal Nr.4B, Sector 6,
înregistrată la O.R.C.-T.B. sub nr. J40/18817/1993,
având C.U.I. 4381684, Din data de 25.01.2022:
Subscrisa “Gusta Gabriel Management” S.R.L., în
calitate de Administrator al societăţii “Util Grant”
S.R.L., reprezentată prin administrator Gusta
Gabriel Vasile, în conformitate cu dispoziţiile legale
ale Legii 31/1990 republicată și ale Actului constitutiv al societăţii, Convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Asociaţilor Soc. “Util Grant”
S.R.L. Pentru data de 02.02.2022 ora 15:00 la
punctul de lucru situat în Sat Olteni, Com. Clinceni,
Șos. București -Domnești Nr.23, jud. Ilfov. În cazul
în care, la data stabilită nu se va putea ţine ședinţa
Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor din
lipsa de cvorum sau nu se pot lua deciziile aflate pe
ordinea de zi, atunci, se va ţine o nouă A.G.E.A. a
doua zi, respectiv, pe data de 03.02.2022 în același
loc la ora 15:00, ședinţă care va avea aceeași ordine
de zi. Ordinea de zi propusă: 1. Adoptarea Hotărârii
AEGA privind modificarea dispoziţiilor Art.10 din
Actul constitutiv al societăţii; 2. Adoptarea Hotărârii
AEGA privind modificarea dispoziţiilor Art.12 din
Actul constitutiv al societăţii. 3. Adoptarea deciziei
privind cesiunea părţilor sociale deţinute de către
asociatul Barabas Elena Felicia în cadrul societăţii,
către, asociatul Gusta Gabriel Vasile. 4. Diverse.
Administrator, “Gusta Gabriel Management”
S.R.L., Prin Administrator, Gusta Gabriel Vasile.

PIERDERI
● Pierdut legitimație și carnet de student Butnariu
Tudor.
● RUC. Pierdut registru unic de control inițial al
Runcan Ramona Valentina Persoana Fizica Autorizata, cu sediul profesional în Cluj-Napoca, str.
Mureșului, nr.46, bl.T3, sc.1, et.3, ap.7, jud.Cluj,
CUI: 25881429, F12/1357/13.08.2009. Îl declar nul.
● Declar pierdute certificatul constatator privind
sediul și certificat constatator al punctului de lucru
al întreprinderii individuale Gheorghe M.Gina II,
F40/1673/2012, CUI: 30115657.

LICITAŢII
● Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, cu
sediul in Craiova, Calea Bucuresti 99, anunta scoaterea la licitatie a obiectelor de inventar si mijloacelor fixe scoase din uz(casate) in data de 31.02.2022
ora-11.00. Pretul de porinire al licitatiei: -Deseu fier
amestecat 1.2 lei/kg -Deseu aluminiu mixt 5.5 lei/kg
-Deseu lemn 220 lei/tona Relatiile si anexele cu
obiectele de inventar si mijloace fixe se gasesc la
sediul din Calea Bucuresti nr.99,Craiova tel/fax:
0251/597857.
● Meandros Shipping & Trading SRL prin lichidator judiciar BFJ Consulting Group SPRL, în
dosar 14365/118/2011 valorifică prin licitaţie publică
teren intravilan 260.588mp situat în Giurgiu, Careul
Platforma Chimică nr. 3, șoș. Sloboziei Km. 4, începând de la prețul de 833.881 euro (exclusiv TVA).
Licitaţia va avea loc în data de 09.02.2022, ora 17:00,
cu repetare în data de 16.02.2022, ora 17:00, cu
repetare în data 23.02.2022 ora 17:00, cu repetare în
data 02.03.2022 ora 17:00, cu repetare în data
09.03.2022 ora 17:00, la sediul lichidatorului judiciar
din str. Negoiu nr. 8, bl. D 14, sc 2, et. 2, ap. 30, sector
3 București. Informații suplimentare: office@bfj.ro,
www.licitatii-insolventa.ro.
● SC IPM Partners Romania SA societate aflata in
faliment prin lichidator judiciar anunta vanzarea la
licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile:
sistem transport cu role (blocuri cu role) la pretul de
10.885 lei + TVA, instalatie man. proba sub. la
pretul de 497 lei+ TVA, exhaustor gaze mobil – flex
la pretul de 1.149,50 lei + TVA. Pretul de pornire
este redus la 50% fata de cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile publice au loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 29.06.2021, care a incuviintat raportul de evaluare a bunurilor mobile aflate
in patrimoniul debitoarei, a stabilit valorificarea lor
prin licitatie publica, a aprobat regulamentul de
participare la licitatie pentru bunurile mobile si
conform adresei nr.667/09.07.2021 a evaluatorului.
Ofertantii trebuie sa vizualizeze aceste bunuri pe
teren, respectiv in Ploiesti, str. Cuptoarelor, nr.4 si
iau legatura cu dl Ivan Adrian Cristinel -tel: 0730
682 736. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de:
01.02.2022, 03.02.2022, 07.02.2022, 09.02.2022,
10.02.2022, 14.02.2022, 16.02.2022, 17.02.2022,
22.02.2022, 24.02.2022, orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Garantia de participare la
licitatie, care constituie avans din pret, este de 10%
din valoarea bunurilor licitate si se achita in contul
IPM Partners Romania SA. Taxa de participare la
licitatie este de 5% din valoarea bunurilor mobile
licitate, care se achita la sediul lichidatorului judiciar
in numerar sau in contul lichidatorului judiciar.
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar
la telefon: 0344104525.
● SCM COM GRUP - în faliment anunta vanzarea
prin licitatie publica a bunului imobil, reprezentand
construcție denumit generic ”Depozit OCMAD și

Atelier de Croitorie”, edificat de terenul înscris în
C.F. nr. 32811/Reșița, situat adminstrativ în Reșița,
str. Timișorii, nr. 17, jud. Caraș-Severin, suprafata
desfasurata de 845 mp, aflat în proprietatea debitoarei S.C.M. COM GRUP Reșița - în faliment,
imobil neîntabulat în Cartea Funciară. Pretul de
pornire al licitatiei este de 100% din pretul de
evaluare, respectiv 194.469 lei + t.v.a conform cod
fiscal. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la
sediul ales al administratorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va
avea loc in data de 11.02.2022, orele 09.00, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va organiza o noua
licitatie in data de 18.02.2022, orele 09.00, in data de
25.02.2022, orele 09.00 si respectiv in data de
04.03.2022, orele 09.00
● Dosar nr. 1161/1259/2011. Debitor: SC SIO
IMPEX SRL- în faliment, bankruptcy, en faillite.
Lichidator judiciar: PROLEX IPURL, NR.
60/25.01.2022 publicatie de vanzare nr.60-65
/25.01.2022. Subscrisa SC SIO IMPEX SRL Pitesti,
CIF 9597612 - societate în faliment, in bankruptcy,
en faillite, dosar nr. 1161/1259/2011 pe rolul Tribunalului Specializat Arges, prin lichidator judiciar
PROLEX IPURL cu sediul în Pitesti, str.Maior Gh.
Sontu, bl.D1, sc.A, ap. 20, Arges, în baza hotărârii
adunării creditorilor nr. 278 din 17.01.2022 vinde
prin licitatie publică deschisă cu strigare conform
vechiului Cod de procedura civilă cu derogarile
mentionate în regulament, următorul imobil; Imobil
situat în Pitesti, str.Paltinului, nr. 5B, Arges care
cuprinde: suprafata de 1494 teren compus din CF
86711 pe care este amplasată o baracă metalică,CF
86709 cu cladirea C1 cu amprenta la sol de 218
P+2E + pod înalt si CF 86706 cu cladirea C1 cu
amprenta la sol de 158 mp cu P+2E + pod înalt.
Vânzarea se face în dauna adjudecatrului SC Mil
Auto Construct SRL prin licitatie publică deschisă
cu strigare potrivit regulamentului de vânzare
aprobat prin hotărârea creditorilor nr.
278/17.01.2022. Pretul de începere al licitatiei asupra
imobilului mai sus mentionat este de 1.891.000 lei.
Imobilul în componenta mai sus mentionată va fi
vândut la cel mai mare pret oferit, pretul minim la
care se vinde este de 1.700.000 lei, sub acest pret nu
se vinde. Licitatiile se tin la datele de 09 februarie
2022 ora 13; 16 februarie 2022 ora 13; 23 februarie
2022 ora 13; 02 martie 2022 ora 13 si 09 martie 2022
ora 13, în Pitesti, str. IC Bratianu, nr.10, bl.B2,
mezanin, Arges. Poate participa la licitatie orice
persoana care a consemnat cu titlu de cautiune 10%
din pretul de începere a licitatiei, anume suma de
189.100 lei în contul de lichidare RO96PIRB
0301779383001000 deschis la First Bank- Sucursala
Pitesti până în preziua datei la care se tine licitatia.
Potrivit art. 512 din VCPC pretul integral se plăteste
în termen de 30 de zile de la data adjudecării(
vânzării), ținându-se seama de cauțiunea depusă în
contul pretului. Dacă adjudecatarul nu plăteste
pretul în termen de 30 de zile, cautiunea nu se restituie si imobilul este scos din nou în vânzare în contul
acestuia, el fiind obligat să plătească cheltuielile
prilejuite de noua licitatie si eventuala diferentă de
preț. Adjudecatarul va putea să achite la termenul
de licitatie pretul oferit inițial, în care caz va fi
obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua
licitatie. Pasul de licitatie este de 5000 lei. Participantilor la licitatie necâstigători la cerere li se restituie cautiunea depusă. Termenul limită pentru
depunerea ofertei de cumpărare însotită de dovada
plătii cautiunii, copia certificatului de înmatriculare,
certificat constatator de la registrul comertului din
care să rezulte starea firmei, datele si reprezentantii
firmei, în original, copia actului constitutiv, datele de
identificare ale reprezentantului firmei care parti-

cipă la licitatie pentru persoanele juridice, iar pentru
persoanele fizice cererea de participare la licitatie
împreună cu dovada plătii cautiunii si actul de identitate ( original si copie) este ziua premergatoare
licitatiei pâna la ora 17. Fiind o vânzare în faliment
nu există garantie asupra viciilor ascunse. Potentialii
licitatori pot viziona imobilul cu programare prealabilă de cel putin 48 ore, anunțată în scris lichidatorului judiciar la fax 0348/404.368 sau prin expeditie
postală. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon:
0735/156.930, email elenappscu12@yahoo.com,
Lichidator Judiciar, Prolex IPURL.

licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului,
pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
Costul caietului de sarcini este de 2000 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81/
0721.236.313.

● Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu datele
de identificare din antet, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Transmoldavia SA, desemnat prin
sentinta civila nr. 2483/29.04.2021 pronunţată de
Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în
dosarul nr. 26438/3/2006, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea
Transmoldavia SA constand in situată în Piatra
Neamț, str. Bistriței nr. 1, jud. Neamț și este reprezentată de o autogară, in valoare totala de 651.570
euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in
vigoare la data valorificarii). Vanzarea bunului
imobil apartinand societatii falite se va organiza in
data de 08.02.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la
termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca
9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de
15.02.2022, 22.02.2022, 18.02.2022, 22.02.2022,
01.03.2022, 08.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022,
29.03.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini,
cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit
de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de
5000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel.021.227.28.81/0721.236.313.

● CONPET S.A. Ploiești, organizează licitații cu
strigare, pentru vânzare de mijloace de transport
auto, țeavă recuperată aflată în magazii și țeavă
îngropată provenite din lucrări de înlocuire de
conducte. Ședințele de licitație se organizează astfel:
- în fiecare zi de marți: - ora 10:00 pentru mijloace de
transport auto; - ora 11:00 pentru țeavă recuperată
aflată în magazii; - în fiecare zi de joi, ora 10:00,
pentru țeavă îngropată, până la epuizarea stocului.
Pentru mijloacele de transport auto și țeava recuperată din magazii, garanția de participare la licitație
este în cuantum de 10% din valoarea bunurilor
pentru care ofertantul a optat să liciteze, iar taxa de
participare la licitație este de 50 lei. Pentru țeava
îngropată garanția de participare la licitație este în
cuantum de 10% din valoarea acesteia, taxa de
participare la licitație este de 100 lei, iar taxa de
vizitare este în cuantum de 600 lei. Taxa de vizitare
și taxa de participare sunt nerambursabile. Garanția
de participare se restituie ofertanților care nu întrunesc condițiile de participare la licitație precum și
celor care nu au adjudecat bunuri la licitație. Taxa
de participare, taxa de vizitare și garanția de participare se achită până la data licitației prin virament în
contul deschis la BCR Ploiești, cod IBAN
RO38RNCB0205044865700001, ori cu numerar la
caseria societăţii, situată la Dispeceratul Central, str.
Anul 1848 nr. 1-3 Ploiești. Pentru informaţii privind
condiţiile de participare la licitaţie, modelul de
contract, lista bunurilor ce fac obiectul licitaţiei
accesați pagina web www.conpet.ro secţiunea
Noutăţi/ Licitaţii vânzare bunuri de interes general.
Data limită până la care se poate depune documentaţia de participare la licitaţie este ziua anterioară
licitaţiei, ora 10.00, la adresa valorificare.bunuri@
conpet.ro. Licitaţiile vor avea loc în zilele mai sus
menționate, la sediul administrativ nr. I, str. Anul
1848 nr. 1-3, etaj 8.

● Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al Colect Metal Impex
94 SRL, desemnat prin Incheierea din data de
27.01.2021 pronunţată de Tribunalul Bucuresti Secţia a VII- a Civila, în dosarul nr. 5309/3/2006,
anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea Colect Metal Impex 94 SRL constand
in proprietate imobiliara reprezentata de teren intravilan arabil situat în Domnesti, T13/3, P9, judetul
Ilfov, identificat cu numar cadastral 103468, in
suprafata de 7.650 mp (suprafata masurata) si 7127
mp (suprafata din acte), in valoare totala de 306.000
euro (TVA - conform normelor din Codul fiscal in
vigoare la data valorificarii). Vanzarea bunului
imobil apartinand societatii falite se va organiza in
data de 08.02.2022 ora 14.00, prin licitatie publica
cu strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la
termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca
7 (sapte) licitatii saptamanale, in datele de
15.02.2022, 22.02.2022, 18.02.2022, 22.02.2022,
01.03.2022, 08.03.2022, 15.03.2022, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua

● SC IPM Partners Romania SA societate aflata in
faliment prin lichidator judiciar anunta vanzarea la
licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile: 4,49 ml
teava 114.3*10 la pretul total de 101 lei+TVA; 4,29ml
teava 114.3*11 MM la pretul total de 174,50 lei+TVA;
3,11ml teava 114.3*6.3 MM la pretul total de 1.043,50
lei+TVA; 5,38ml teava 168.3*11 MM la pretul total de
333,50 lei+TVA; 3ml teava 273*10 la pretul total de
238,50 lei+TVA; 2,1ml teava 273*12.5 la pretul total de
227 lei+TVA; 8,8ml teava inox la pretul total de 91,60
lei+TVA; 6ml teava zincata 60*7 la pretul total de
82,50 lei+TVA.Pretul de pornire fiind redus la 50%
fata de cel stabilit in raportul de evaluare.Licitatiile
publice au loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor
din 29.06.2021 , care a incuviintat raportul de evaluare
a bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei, a
stabilit valorificarea lor prin licitatie publica, a aprobat
regulamentul de participare la licitatie pentru bunurile
mobile si conform adresei nr. 667/09.07.2021 a evaluatorului. Cantitatile de materiale sunt in conformitate
cu cele mentionate in registrul de inventar si in
raportul de evaluare, dar ofertantii care au posibilitatea sa vizualizeze aceste materiale pe teren isi asuma
riscul ca aceste cantitati de materiale sa fie diferite.
Pentru vizualizarea bunurilor care se afla in Ploiesti,
str.Cuptoarelor , nr.4 se poate lua legatura cu dl Ivan
Adrian Cristinel -tel: 0730 682 736.Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 01.02.2022, 03.02.2022,
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Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
07.02.2022, 09.02.2022, 10.02.2022, 14.02.2022,
16.02.2022, 17.02.2022, 22.02.2022, 24.02.2022 orele
12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Garantia de
participare la licitatie, care constituie avans din pret,
este de 10% din valoarea bunurilor licitate si se achita
in contul lui IPM Partners Romania SA. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar la telefon:
0344104525.

datele de 10.03.2022 si 17.03.2022, la ora 15:00, la un
pret de pornire reprezentand o scadere de 20% fata de
pretul evaluat; -in datele de 24.03.2022 si 31.03.2022, la
ora 15:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere
de 30% fata de pretul evaluat. Sedintele de licitatie se
vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti, nr.71, et.5, cam. 502 –505,
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la tel.
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

● Anunț licitație Publică: Consiliul Local Românești,
județul Iași, telefon- 0232323800, fax -0232323871, e.
mail-primariaromanesti@yahoo.com, cod fiscal:
4541025, organizează Licitație Publică, în vederea
Închirierii unor spații cu destinație medicală în cadrul
Dispensarului Uman din sat Românești, comuna
Românești, județul Iași, conform H.C.L.
NR.110/15.10.2021 și temeiul legal O.U.G. 57/2019,
apartinand domeniului public recent renovat și dotat
cu aparatură medicală și mobilier specific activităților
medicale de medicină de familie, după cum urmează:
Cabinet medical nr. 1 -27,75 m.p., format din cabinet
medical- 15,45 m.p. și Sală de tratament -12,30mp,
Cabinet medical nr.2 –32mp, format din Cabinet
medical- 18,55 mp și sală de tratament 13,45mp; Birou
medici- 11,95mp; Spațiu depozitare materiale sterile15,25mp; Spații comune aferente cabinetelor -123,90
mp. Informații privind documentația de atribuire se
regăsesc în Caietul de Sarcini. Persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire, la cerere, de la Secretariatul Primăriei
comunei Românești, județul Iași, după achitarea taxei
de 50 lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
08.02.2022, ora 12,00. Informații privind ofertele: Data
–limită de depunerea ofertelor: 16/02/2022, ora 14,00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
comunei Românești, județul Iași, Compartimentul
secretariat, cod poștal 707415. Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
17.02.2022, ora10:00, Sala de ședințe a Primăriei
comunei Românești, județul Iași.

● 1.Primăria comunei Poroschia, cu sediul în Comuna
Poroschia, str.Dunării, nr.209, Poroschia, judeţul
Teleorman, telefon 0247.318.787, fax 0371.521.035,
email: primariaporoschia@yahoo.com. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 1.Teren intravilan, 517mp,
Comuna Poroschia, P2, Lot 5, str.Tineretului, nr.10,
înscris în cartea funciară- număr cadastral 20429,
proprietate privată a comunei Poroschia conform HCL
Poroschia numărul 24/21.05.2021, vândut în baza HCL
nr.58 din 13.10.2021 și a OUG nr.57 din 3 iulie 2019;
2.Teren intravilan, 500mp, Comuna Poroschia, P2, Lot
8, str.Tineretului, nr.16, înscris în cartea funciarănumăr cadastral 20438, proprietate privată a comunei
Poroschia conform HCL Poroschia nr. 24/21.05.2021,
vândut în baza HCL Poroschia nr.58 din 13.10.2021 și
a OUG nr.57 din 3 iulie 2019; 3. Teren intravilan,
500mp, Comuna Poroschia, P2, Lot 11, str.Tineretului,
nr.22, înscris în cartea funciară- număr cadastral
20434, proprietate privată a comunei Poroschia
conform HCL Poroschia nr. 24/21.05.2021, vândut în
baza HCL Poroschia nr.58 din 13.10.2021 și a OUG
nr.57 din 3 iulie 2019; 4. Teren intravilan, 486p,
Comuna Poroschia, P2, Lot 15, str.Tineretului, nr.30,
înscris în cartea funciară- număr cadastral 20981,
proprietate privată a comunei Poroschia conform HCL
Poroschia numărul 24/21.05.2021, vândut în baza HCL
Poroschia nr.58 din 13.10.2021 și a OUG nr.57 din 3
iulie 2019; 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 4.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, de la
doamna Stoenica Angelina, str.Dunării, nr.209,
Comuna Poroschia, județul Teleorman. 6.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ: 50Lei/exemplar, care se
achită la casieria Primăriei Comunei Poroschia, județul
Teleorman. 7.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.02.2022, ora 16.00. 9.Data-limită de depunere
a ofertelor: 16.02.2022, ora 16.00. 10. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Comunei
Poroschia, str.Dunării, nr.209, Comuna Poroschia,
județul Teleorman, la doamna Stoenica Angelina
Elena. 11. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: Într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat. 12.Data și locul la care se va desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 17.02.2022, ora 09.00,
la sediul Primăriei Comunei Poroschia, str. Dunării,
nr.209, Comuna Poroschia, județul Teleorman.

● Dinu, Urse si Asociatii SPRL, in calitate de lichidator judiciar al Automotive Focus Consulting S.R.L.,
scoate la vanzare, in bloc, urmatoarele bunuri mobile
detinute de debitoare: 1 smartphone Huawei P8 Lite; 1
Expessor Saecco; 1 Televizor Led; 1 frigider; 6 scaune
piele ecologica, pentru pretul total de 771 lei (la care se
adauga TVA). Pretul Caietului de Sarcini este de 250
lei (la care se adauga TVA) si se achită 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. Participarea
la licitatie este conditionata de: -achizitionarea cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie a Caietului de sarcini. -achitarea, cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al
licitatiei; Prima sedinta de licitatie a fost fixata la data
10.02.2022, ora 15.00, iar daca bunul nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarea sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 17.02.2022, la ora 15:00, cu acelasi
pret de pornire. Daca bunurile nu se adjudeca nici la
aceste date, urmatoarele sedinte de licitatie au fost
fixate dupa cum urmeaza: -in datele de 24.02.2022 si
03.03.2022, la ora 15:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 10% fata de pretul evaluat; -in

● Primăria comunei Poroschia, cu sediul în Comuna
Poroschia, str.Dunării, nr.209, Poroschia, judeţul
Teleorman, telefon 0247.318.787, fax 0371.521.035,
email: primariaporoschia@yahoo.com. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație

publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 1.Teren intravilan,
502mp, Comuna Poroschia, P1, Lot 35, str.Tineretului, nr.85, înscris în cartea funciară- număr cadastral 20505, proprietate privată a comunei Poroschia
conform HCL Poroschia numărul 24/21.05.2021,
vândut în baza HCL nr.58 din 13.10.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie
2019; 2.Teren intravilan, 485mp, Comuna Poroschia,
P2, Lot 13, str. Tineretului, nr.26, înscris în cartea
funciară- număr cadastral 20473, proprietate privată
a comunei Poroschia conform HCL Poroschia
numărul 24/21.05.2021, vândut în baza HCL nr.58
din 13.10.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019; 3. Teren intravilan,
486mp, Comuna Poroschia, P2, Lot 14, str.Tineretului, nr.28, înscris în cartea funciară- număr cadastral 20980, proprietate privată a comunei Poroschia
conform HCL Poroschia numărul 24/21.05.2021,
vândut în baza HCL nr. 58 din 13.10.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie
2019; 4.Teren intravilan, 500mp, Comuna Poroschia,
P2, Lot 26, str.Tineretului, nr.52, înscris în cartea
funciară- număr cadastral 20471, proprietate privată
a comunei Poroschia conform HCL Poroschia
numărul 24/21.05.2021, vândut în baza HCL nr.58
din 13.10.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019. Informații privind
documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de
sarcini. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, de la doamna Stoenica Angelina,
str. Dunării, nr.209, Comuna Poroschia, județul
Teleorman. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei /exemplar, care se achită la casieria
Primăriei Comunei Poroschia, județul Teleorman.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
09.02.2022, ora 16.00. Data-limită de depunere a
ofertelor: 17.02.2022, ora 16.00. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Comunei
Poroschia, str.Dunării, nr. 209, Comuna Poroschia,
județul Teleorman, la doamna Stoenica Angelina
Elena. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: Într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
Data și locul la care se va desfașura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 18.02.2022, ora 09.00, la
sediul Primăriei Comunei Poroschia, str.Dunării,
nr.209, Comuna Poroschia, județul Teleorman.
● 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
Ocna de Fier, Str.Vale nr.107B, județul Caraș-Severin, telefon 0255/527.802, fax 0255/527.929,
e-mail: primaria@ocnadefier.ro, cod fiscal 3227548.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren extravilan în
suprafață totală de 52.302mp, identificat în CF
nr.30451, cu nr.cadastral 30451, Lot 3, aparținând
domeniului public al Comunei Ocna de Fier,
conform H.C.L. nr.47/30.09.2021 și temeiului legal
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
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sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Ocna de Fier.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
se poate obține de la Registratura Primăriei
Comunei Ocna de Fier, Str.Vale nr.107B, județul
Caraș-Severin. 3.3.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
50 lei/exemplar și se achită cash la Casieria Primăriei Comunei Ocna de Fier, Str.Vale nr. 107B, județul
Caraș-Severin sau în contul RO44TREZ1815006
XXX003758 -Trezoreria Reșița. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 08.02.2022, ora
14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 16.02.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Ocna de Fier, Str.Vale
nr.107B, județul Caraș-Severin. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate
-unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care
se va desfășura sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 17.02.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei
Comunei Ocna de Fier, Str.Vale nr.107B, județul
Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Str.Horea nr.2-4, județul Caraș-Severin, telefon 0255/213.304, fax 0255/211.554,
e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 25.01.2022.
● R.A.-A.P.P.S.Bucuresti S.R.P.Victoria Cluj, cu
sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989,
nr.54-56, jud.Cluj, anunță organizarea licitației
pentru închirierea unor spații din administrarea
S.R.P.Victoria Cluj pe o perioadă de 5 (cinci) ani,
după cum urmează: 6 terenuri de tenis cu zgură și 1
teren neamenajat, terenuri aparținând Complexului
Motel Banatul, situate în municipiul Timișoara,
Calea Dorobanților, nr.94, jud.Timiș, cu preț de
pornire a licitației de 1.670Euro/spațiu/lună (cf.CF
nu se aplică TVA) -a treia licitaţie. Garanția de participare la licitație este de 3.340 Euro. Documentele
necesare participării sunt specificate în documentația de atribuire, prețul unei documentații este de
500Lei și se poate obține de la sediul S.R.P.Victoria
Cluj de la data de 28.01.2022. Data-limită de solicitare de clarificări este 09.02.2022. Data-limită de
depunere a ofertei este de 11.02.2022, ora 10.00, la
secretariatul sucursalei. Program: L-V, 09.00-14.00
(nu și în zilele de sărbători legale). Licitația va avea
loc la sediul S.R.P.Victoria, Cluj-Napoca, B-dul 21
Decembrie 1989, nr.54-56, jud.Cluj, în data de
16.02.2022, ora 10.00. Informații suplimentare la
tel.0264.598.776, 0722.364.784, e-mail: srpvictoria@
upcmail.ro. Persoană de contact este Vadan Mircea
-șef birou tehnic. Litigiile ce ar putea interveni se vor
soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care nu pot fi
rezolvate în acest mod, competența de soluționare
revine instanțelor judecătorești române.

● Primăria Comunei Olari organizează licitație publică în vederea vânzării imobilului-teren intravilan situat în Olari, strada
Orhideelor, nr. 6, evidențiat în C.F.nr.306308
Olari, având suprafața de 258mp, aparținând
domeniului privat al Comunei Olari. 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, datele de contact, persoana de
contact: Primăria Olari, str. Narciselor, nr.21,
Olari, judeţul Arad, cod fiscal 3520113, telefon
0257.377.132, fax 0257.377.011, e-mail:
contact@comunaolari.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut: imobilul-teren intravilan situate în Olari, strada
Orhideelor, nr.6, evidențiat în C.F.nr.306308
Olari, nr.cad./top 306308 în suprafață de
258mp aparținând domeniului privat al
comunei Olari, conform OUG.57/2019 și HCL
nr.107/15.12.2021. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
documentația de atribuire poate fi obținută, de
la sediul Primăriei Comunei Olari, strada
Narciselor, nr.21, județul Arad, de către persoanele interesate care transmit o solicitare în
acest sens prin: mijloace electronice, e-mail și
pe suport de hârtie. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Financiar-Contabil și Resurse
Umane, e-mail: anisoara.petrisor@comunaolari.ro, tel.0760.264.691. 3.3. Costul și condiţiile
de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă
este cazul: documentația de atribuire poate fi
obținută de către persoanele interesate care
transmit o solicitare în acest sens prin:
-mijloace electronice, e-mail, fără costuri; -pe
suport de hârtie, contravaloarea acesteia fiind
de 50Lei. Plata poate fi făcută la Casieria
Comunei Olari sau în contul RO70TREZ
02121360250XXXXX deschis la Trezoreria
Arad. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.02.2022, ora 10.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 17.02.2022, ora 14.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Comuna Olari,
strada Narciselor, nr.21, județul Arad, Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 21.02.2022, ora 10.00,
Sala de ședințe a Primăriei Comunei Olari. 6.
Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Arad, Bulevardul Vasile
Milea, nr.2-4, oraș Arad, județul Arad, telefon
0257/250.114, fax 0257/251.700, e-mail:
tr-arad@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 25.01.2022.

● Primăria Comunei Olari organizează licitație publică în vederea vânzării imobilului-teren din Olari, evidențiat în CF 306307
Olari, nr. cad./top 306307 în suprafață de
257mp, aparținând domeniului privat al
Comunei Olari. 1.Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, precum: denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa, datele de
contact, persoana de contact: Primăria Olari,
str.Narciselor, nr.21, Olari, judeţul Arad, cod
fiscal 3520113, telefon 0257.377.132, fax
0257.377.011, e-mail: contact@comunaolari.
ro. 2.Informaţii generale privind obiectul
procedurii de licitaţie publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: imobilului-teren din
Olari, evidențiat în CF 306307 Olari, nr.cad./
top 306307 în suprafață de 257mp, aparținând domeniului privat al Comunei Olari,
conform OUG. 57/2019 și HCL nr.
106/15.12.2021. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
documentația de atribuire poate fi obținută, de
la sediul Primăriei Comunei Olari, strada
Narciselor, nr.21, județul Arad, de către
persoanele interesate care transmit o solicitare
în acest sens prin: mijloace electronice, e-mail
și pe suport de hârtie. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul vânzătorului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Financiar-Contabil și
Resurse Umane, e-mail: anisoara.petrisor@
comunaolari.ro, tel.0760.264.691. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul: documentația de atribuire poate fi obținută de către persoanele
interesate care transmit o solicitare în acest
sens prin: -mijloace electronice, e-mail, fără
costuri; -pe suport de hârtie, contravaloarea
acesteia fiind de 50Lei. Plata poate fi făcută la
Casieria Comunei Olari sau în contul
RO70TREZ 02121360250XXXXX deschis la
Trezoreria Arad. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02/02/2022, ora 10.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 17/02/2022, ora 14.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Olari, strada Narciselor, nr.21,
județul Arad, Registratură. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 21/02/2022, ora 14.00, Sala de
ședințe a Primăriei Comunei Olari. 6. Instanţa
competentă în soluţionarea eventualelor litigii
și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Arad, Bulevardul Vasile Milea, nr.2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250.114,
fax 0257/251.700, e-mail: tr-arad@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
25.01.2022.

