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OFERTE SERVICIU
S.C. Thermfatade S.R.L., având CUI:
22521870, cu sediul în sat Vărsătura,
comuna Chiscani, strada Principală, nr.20,
construcția C1, județ Brăila, localitatea
Chiscani, județ Brăila, angajează:
Muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor, cod COR-932906 -3
posturi. Cerințe: vechime 6 luni, studii
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția
are loc în data de 27.04.2022, ora 09.00, la
sediul societății.
S.C. angajează manipulant marfă
într-un depozit produse alimentare.
Sarcini la locul de muncă: -descărcarea/
încărcarea produselor; -pregătirea mărfii;
-păstrarea curățeniei în depozit. Permis
categoria B (dar nu este obligatoriu),
0745.300.107.
S.C. Ianexim For Trans S.R.L., având
CUI: 33297324, cu sediul în municipiul
Reghin, str.Vasile L.Pop, nr. 18H, județul
Mureș, angajează: Muncitor necalificat în
silvicultură, cod COR-921502 -2 posturi.
Cerințe: vechime 6 luni, studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul silviculturii. Selecția are loc în
data de 27.04.2022, ora 09:00, la sediul
societății.
SC B 90 Impex SRL Buzău angajează
bucatări cu experiență. Salariu atractiv.
Relații la telefon: 0764.123.522.
Centrul Român pentru Pregătirea și
Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale -CERONAV, cu sediul în
localitatea Constanța, str.Pescarilor
nr.69A, județul Constanța, organizează
concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: -Inspector de specialitate
grad I, în cadrul Biroului resurse umane și
SSM, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 19.05.2022, ora 10.00;
-Proba orală (Interviu) în data de
20.05.2022, ora 10.00. Această probă va fi
susţinută doar de candidaţii declaraţi
admiși la proba scrisă. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în domeniul economic;
-vechime în muncă de minim 6 ani și 6
luni; -certificat ECDL. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs
până la data de 10.05.2022, ora 15.00, la
sediul din Str.Pescarilor, Constanța. Relaţii
suplimentare la sediul: CERONAV, Str.
Pescarilor nr.69A, persoana de contact:
Pop Ionela, telefon 0241/639.595, E-mail:
ionelapop@ceronav.ro.
Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Gorj organizează
concurs în data de 25.05.2022, ora 10.00
(proba scrisă) și 30.05.2022 (proba de
interviu), la sediul instituţiei din municipiul Tg.Jiu, strada Siretului, nr.24, pentru
ocuparea unui post vacant corespunzător
unei funcţii contractuale de execuţie de
medic specialist la Centrul de primire și
evaluare în regim de urgenţă pentru
copilul abandonat sau părăsit în maternitate - Tg.Cărbunești din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul
în dificultate Tg.Cărbunești. Condiții
generale și specifice de îndeplinit de către
candidat pentru ocuparea posturilor
scoase la concurs: - absolvent(ă) cu studii
superioare de lungă durată, profilul
„medicină” și specializarea „medicină
generală”, „pediatrie”, „neurologie”,
”psihiatrie” sau ”medicină de familie”, posesor de certificat care să ateste obținerea titlului de medic specialist, - posesor
de certificat de membru al Colegiului
Medicilor din România, însoțit de avizul
anual valabil, - vechime în specialitatea

studiilor – nu este cazul. Înscrierile la
concurs se fac în perioada 26.04.2022 09.05.2022 inclusiv, până la ora 16,30, la
sediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecției Copilului Gorj, din
Tîrgu Jiu, strada Siretului, nr.24 – Serviciul resurse umane, salarizare și pentru
funcția publică. Relaţii suplimentare la
telefon 0253212518 sau la camera nr.36 –
sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de
contact: Croitoru Georgiana, inspector de
specialitate IA (resurse umane) la Serviciul resurse umane, salarizare și pentru
funcţia publică - secretar comisie concurs,
tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
Clubul Sportiv Muncipal Galati, cu
sediul în Galati, str. George Cosbuc, nr.253
(incinta patinoar), cod fiscal 39493486,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de execuţie
de inspector de specialitate gradul II din
cadrul Serviciului organizare competitii - 1
post vacant. Concursul constă în 3 etape
succesive, dupa cum urmează: selecţia
dosarelor de înscriere; proba scrisă;
interviu. Proba scrisă va avea loc pe data
de 04.03.2022, ora 11. Proba interviu va
avea loc pe data de 09.03.2022, ora 11.00.
Condiţii de participare la concurs: a)
studii superioare in domeniul educatiei
fizice si sportului sau stiinte ingineresti; b)
vechime în munca minim 3 ani; c) experienta in domeniul sportiv, in functii care
presupun organizarea competitiilor si
coordonarea activitatilor sportive. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune
în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului la registratura
Clubului Sportiv Municipal Galati, din
Bd. G. Cosbuc nr. 253 (incinta patinoar) si
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 6 din HG nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice. Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Clubului Sportiv Municipal
Galati din Bd. G. Cosbuc nr. 253 (incinta
patinoar), nr. de telefon 03366802557,
persoană de contact –Gillda Micu
inspector resurse umane – Compartiment
Resurse Umane și Juridic.
Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în
Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București
organizează concurs în data de 18.05.2022,
în temeiul legal al H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în
vederea ocupării următoarelor posturi
vacante de natură contractuală:
•Educator puericultor: -1 post în cadrul
Creșei „Cerceluș”:Condiții specifice de
participare: Studii medii, absolvent cu
diploma de bacalaureat al liceului pedagogic cu specializarea educator-puericultor sau al unei școli echivalente, cu
specializarea educatoare sau învățătoare
care a urmat cursuri de educație timpurie
în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, nu se solicită
vechime în specialitate; -3 posturi în
cadrul Creșei „Greierașul”:Condiții specifice de participare: Studii medii, absolvent
cu diploma de bacalaureat al liceului
pedagogic cu specializarea educator-puericultor sau al unei școli echivalente, cu
specializarea educatoare sau învățătoare
care a urmat cursuri de educație timpurie
în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, nu se solicită
vechime în specialitate; -4 posturi în
cadrul Creșei „Ghiocelul”:Condiții specifice de participare: Studii medii, absolvent
cu diploma de bacalaureat al liceului
pedagogic cu specializarea educator-pueri-
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cultor sau al unei școli echivalente, cu
specializarea educatoare sau învățătoare
care a urmat cursuri de educație timpurie
în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, nu se solicită
vechime în specialitate; -2 posturi în
cadrul Creșei „Titan”:Condiții specifice de
participare: Studii medii, absolvent cu
diploma de bacalaureat al liceului pedagogic cu specializarea educator-puericultor sau al unei școli echivalente, cu
specializarea educatoare sau învățătoare
care a urmat cursuri de educație timpurie
în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, nu se solicită
vechime în specialitate; -2 posturi în
cadrul Creșei „Ariel”:Condiții specifice de
participare: Studii medii, absolvent cu
diploma de bacalaureat al liceului pedagogic cu specializarea educator-puericultor sau al unei școli echivalente, cu
specializarea educatoare sau învățătoare
care a urmat cursuri de educație timpurie
în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, nu se solicită
vechime în specialitate. Candidații vor
depune personal dosarele de concurs începând cu data de 26.04.2022 (data publicării anunțului) pe o perioadă de 10 zile
lucrătoare, conform legislației în vigoare,
la sediul D.G.A.S.P.C. S3 din Str.Parfumului, nr 2-4, sector 3, București, astfel:
L-J: 9.00-15.30, V: 9.00-13.00. Documentele solicitate pentru dosarul de înscriere la
concurs se regăsesc pe site-ul instituției,
http://www.dgaspc3.ro/despre-noi/oportunități-angajare. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi
admiși la etapa precedentă. Proba scrisă și
interviul se susțin din bibliografia afișată
pe site-ul instituției, http://www.dgaspc3.
ro/despre-noi/oportunitati-angajare. Proba
scrisă va avea loc în data de 18.05.2022,
ora 10.00. Proba interviu până în data de
24.05.2022, ora 10.00 (în maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise). Rezultatele selecției dosarelor se
afișează la sediul instituției și pe pagina de
internet în termen de maximum două zile
lucrătoare de la data expirării termenului
de depunere a dosarelor. Rezultatele
probei scrise și a probei interviu se vor
afișa la sediul instituției și pe pagina de
internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Informații suplimentare în ceea ce privește
locația unde se va desfășura concursul se
pot obține la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 3 din Str. Parfumului, nr.2-4, sector
3, București sau la numărul de telefon
0730013862.
Clubul Sportiv Dinamo București organizează concurs în vederea încadrării cu
recrutare din sursă externă, pe durată
nedeterminată, conform Legii nr. 53/2003,
republicată, Legii nr.153/2017, H.G. nr.
286/2011, actualizată, H.G. nr. 355/2007,
O.m.a.i. nr. 291/2011 și Procedura PS-001DM-RU nr. 4244380/03.10.2013, toate cu
modificările și completările ulterioare,
pentru ocuparea funcției contractuale
vacante de muncitor calificat IV-I, în
specialitatea fochist, la Compartimentul
Administrare Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații,
Intervenții și Protecția Mediului, pentru
sediul din mun.Brașov, str. Nicopole nr.34,
județul Brașov, 1 post. Concursul se va
desfășura la sediul C.S. Dinamo, Șos.
Ștefan cel Mare, nr.7-9, sector 2, București:
a) selecția dosarelor: 11.05.2022; b) proba
scrisă: 25.05.2022, ora 11.00; c) interviul:
30.05.2022, ora 10.00. La concurs poate
participa orice persoană care îndeplinește
condiţiile generale și condiţiile specifice.
Condiţii generale: -să aibă cetăţenia
română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European și
domiciliul în România; -să cunoască limba
română, scris și vorbit; -să aibă vârsta

minimă reglementată de prevederile
legale; -să aibă capacitate deplină de exerciţiu; -să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; -să nu fi fost
condamnaţi definitiv pentru săvârșirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârșite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
-să fie declarați apt medical și psihologic.
Condiţii specifice: -absolvenţi de studii
gimnaziale; -să fie absolvenţi ai unui curs
de calificare/atestat în meseria de fochist,
emisă de o unitate autorizată; -să dețină
autorizație eliberată de ISCIR pentru
activitatea de fochist minimum clasa C;
-nu se solicită vechime în muncă și/sau în
specialitate. Candidații vor depune
dosarul în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, respectiv până la
data de 10.05.2022, ora 14.00, la sediul
C.S.Dinamo și vor cuprinde documentele
prevăzute de art.6 din H.G. nr. 286/2011,
precum și documentele din Anexa nr.5 la
Dispoziția D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015,
cu modificările și completările ulterioare.
La concurs pot participa numai candidații
al căror dosar este complet și corect
întocmit. Relații suplimentare la sediul
C.S.Dinamo București, pe site-ul clubului:
www.csdinamo.eu, secțiunea Administrativ- Carieră și la Serviciul Resurse
Umane, prin centrala M.A.I.:
021.303.70.80, la interior: 23057, în zilele
lucrătoare, interval 10.00-14.00 (persoană
de contact: d-na Neofit Felicia).
Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat și Probleme Speciale -Unitatea
Teritorială 235, cu sediul în sat Adânca,
com.Gura Ocniței, judeţul Dâmbovița,
organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiei
contractuale vacante de Pompier, din
cadrul Compartimentului Pază PSI, în
următoarele condiţii: Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale pentru
ocuparea funcţiei contractuale conform
Art.3 al Regulamentului-Cadru aprobat
prin H.G.nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu
Art.542 din OUG 57/2019 -Codul Administrativ. Studii minimum 10 clase;
Vechime în muncă: nu este necesară;
Vechime în specialitate -nu este necesară.
Autorizație de acces la informații clasificate nivel secret de serviciu, obținută după
angajare. Concursul se organizează la
sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
-Unitatea Teritorială 235 din localitatea
Gura Ocnitei, judeţul Dâmbovița, în data
de 18.05.2022, ora 11.00 -proba scrisă și în
data de 23.05.2022, ora 11.00 -interviul.
Data-limită până la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs:
10.05.2022, ora 15.00 la sediul instituţiei
din Gura Ocniței, judeţul Dâmbovița.
Condiţiile generale și specifice de participare la concurs, bibliografia stabilită și
actele necesare pentru dosarul de concurs
se afișează la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale -Unitatea Teritorială 235 și pe
site-ul www.anrsps.gov.ro./resurse umane.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei, Compartimentul Resurse
Umane sau la telefon: 0245/673.137
-Dascalu Dorina.
Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Buzău organizează concurs în
data de 18.05.2022 (proba scrisă) și
24.05.2022 (interviu) pentru ocuparea
unui post vacant de consilier gradul II cu
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încadrare pe perioadă nedeterminată.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Dosarele de înscriere se depun până la
data de 10.05.2022, ora 16.30 la sediul
instituţiei. Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia și tematica de concurs
sunt disponibile pe pagina oficială www.
ancpi.ro/ocpi/bz/Carieră. Informaţii suplimentare se obţin la sediul Oficiului de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău
din Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu nr.48,
Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, telefon 0238/711.036.
Primăria Orașului Scornicești, cu sediul
în oraș Scornicești, str.Unirii nr.2, judeţul
Olt, organizează concurs pentru ocuparea
a 5 (cinci) funcţii de execuție contractuale,
vacante, de: muncitor necalificat, treapta
I, la Compartimentul administrativ, spații
verzi-salubritate, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în
data de 18 mai 2022, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 23 mai 2022, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii/generale; -vechime
în muncă: minimum 1 an. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a la sediul Primăriei Orașului Scornicești. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Orașului
Scornicești, persoană de contact: Lupescu
Sandu-Mihail, telefon 0249/460.444, fax
0249/460.002.
Complexul Sportiv Național „Lascăr
Pană”, cu sediul în localitatea Baia Mare,
Bd.Unirii nr.14A, judeţul Maramureș,
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale de
execuție vacante, conform
H.G.nr.286/23.03.2011, după cum
urmează: -muncitor calificat I -cod COR
712604 (instalator) -1 post; -muncitor
calificat I -cod COR 512001 (bucătar) -1
post; -îngrijitor -cod COR 911201
(personal de curățenie) -1 post; -muncitor
necalificat I -cod COR 911201 (personal
de curățenie) -2 posturi. Concursul se va
desfășura la sediul instituției astfel: -Proba
scrisă în data de 18.05.2022, ora 09.00;
-Proba interviu în data de 19.05.2022, ora
12.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -nivel studii: studii medii;
-vechime în muncă -minim 5 ani; -fără
cazier judiciar. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Complexului Sportiv Național „Lascăr
Pană”. Relații suplimentare se pot obține
la sediul Complexului Sportiv Național
„Lascăr Pană” din Baia Mare, bd.Unirii
nr.14A, județul Maramureș sau la tel.
0362/108.100 -Secretariat.
Direcția Generală de Salubritate Sector
3, cu sediul în str.Jean Alexandru Steriadi,
nr.17, parter, Sector 3, anunță scoaterea la
concurs, în data de 18.05.2022, a următoarelor posturi contractual vacante de
execuție, conform prevederilor Regulamentului-Cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare: Direcția
Întreținere Domeniul Public: Serviciul
Întreținere Spații Verzi: -Referent Responsabil Subzonă II -1 post, 1 normă, studii
medii, 6 luni vechime în studii medii.
Biroul Amenajare Urbană: -Referent
Responsabil Subzonă II -1 post, 1 normă,
studii medii, 6 luni vechime în studii
medii. Compartiment Parc Dendrologic:
-Inspector de specialitate inginer horticol

II -1 post, 1 normă, studii superioare, 6
luni vechime în studii superioare.
Concursul se va organiza conform următorului calendar: 10.05.2022, ora 09.00,
data-limită de depunere a dosarelor;
18.05.2022, ora 09.00, proba scrisă. Proba
interviu: se va susține în termen de maxim
4 zile lucrătoare de la susținerea probei
scrise, data și ora probei interviu fiind
anunțate odată cu rezultatele la proba
scrisă. Locul de desfășurare al concursului
-strada Releului, nr.4, Sector 3, Direcția
Generală de Salubritate Sector 3. Pentru
mai multe detalii accesați site-ul: www.
salubritate3.ro, secțiunea Utile ->Cariere;
Secretar comisie de concurs: Turcu Cristina, Tel.0720.777.523. Candidații trebuie
să obțină minim 50 puncte la proba scrisă
pentru a susține interviu. Dosarele
respinse cât și actele din acestea nu se
eliberează ulterior.
Unitatea Militară 02526 București din
Ministerul Apărării Naţionale organizează
în conformitate cu Legea nr. 319 din 2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările
ulterioare, concurs pentru postul vacant
de personal civil contractual de conducere
de director adjunct institut de cercetare
gradul II din cadrul Unității Militare
02526 București. Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
Condiţiile de participare sunt stabilite în
conformitate cu prevederile Legii
nr.319/2003 privind statutul personalului
de cercetare-dezvoltare, cu modificările și
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările
și completările ulterioare și Dispoziţia
secretarului de stat pentru politica de
apărare, planificare și relaţii internaţionale
nr. PA-7 din 05.11.2020 pentru aprobarea
„Metodologiei de concurs pentru încadrarea funcţiilor specifice de cercetare-dezvoltare din cadrul Institutului
pentru studii politice de apărare și istorie
militară”: 1. studii de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă întrunul din domeniile fundamentale: știinţe
sociale: - ramura de știinţe: - știinţe politice, - știinţe militare, informaţii și ordine
publică, într-unul din domeniile de studii
universitare: informaţii și securitate naţională sau știinţe militare. - știinţe umaniste
și arte: - ramura de știinţă: istorie. 2. studii
doctorale într-unul din domeniile menţionate la punctul 1; 3. să aibă vechime în
activitatea de cercetare-dezvoltare sau în
învăţământul superior de cel puţin 8 ani;
pentru candidaţii care provin din afara
învăţământului superior sau a cercetării
știinţifice, o vechime de 12 ani în profilul
postului; 4. să aibă vechime de cel puţin 1
an în funcţii de conducere, într-o structură
de cercetare-dezvoltare sau de cel puţin 3
ani în alte funcţii de conducere; 5. să
deţină gradul profesional minim de cercetător știinţific gradul II, într-unul din
domeniile studiilor de specialitate menţionate la punctul 1; 6. să deţină experienţă
dovedită în coordonarea unor proiecte de
cercetare sau editoriale la nivel naţional
sau internaţional, în unul din domeniile
știinţe politice, știinţe militare, informaţii
și ordine publică sau istorie; 7. să aibă
experienţă la nivel naţional și internaţional confirmată prin participarea la conferinţe, seminarii, forumuri și alte activităţi
specifice, în unul din domeniile știinţe
politice, știinţe militare, informaţii și
ordine publică sau istorie; 8. capacitate de
analiză și sinteză, dinamism, creativitate,
capacitate managerială; 9. capacitate de
exprimare cu ușurinţă în limbile română și
engleză; 10. nivelul de acces la informaţii

special

www.jurnalul.ro

marți / 26 aprilie 2022
clasificate este strict secret fiind necesar
acordul scris al persoanei care dorește să
candideze privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate,
în situaţia în care va fi declarată „admis”.
Dosarele de concurs se pot depune la
sediul unităţii până la data de 27.05.2022,
orele 15.00. Selecţia dosarelor de concurs
va avea loc în data de 30.05.2022. Probă de
concurs: - probă interviu: în data de
03.06.2022, începând cu ora 09.00. Locul
de desfășurare al concursului: str.
Constantin Mille nr. 6, sector 1, București,
cod poștal 010142. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul comisiei: Cocină Văduva Mihaela, telefon:
021.313.79.55, 021.313.86.89/int. 168 sau
021.315.17.00. Informaţii suplimentare se
pot obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro.

DISPARIŢII
S-a deschis procedura de declarare a morții intimatului Draghici
Dumitru Adrian. Solicităm ca orice
persoană cunoscută să comunice
datele pe care le cunoaște în legătură
cu cel dispărut, datele ce urmează a
fi comunicate Judecătoriei Târgoviște în dosarul nr. 2662/315/2022.

DIVERSE
OMV Petrom S.A anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: „lucrari de curatare, remediere a
solului / subsolului si reconstructie ecologica a amplasamentului parc 1 Tepu,
Judetul Galati”, propus a fi amplasat in
extravilan, comuna Munteni, T57, Parcela
566/1, judetul Galati. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la adresa
de internet: http://www.anpm.ro/web/
apm-galati/acordul-de-mediu. Observatii
publicului se primesc zilnic la sediul APM
Galati prin email pe adresa de office@
apmgl.anpm.ro.
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: Primăria Orașului Ardud, cu
sediul în orașul Ardud, Str.Nouă nr.1,
județul Satu Mare, cod poștal 447020,
telefon 0261/767.130, fax 0261/771.016,
e-mail: primaria@orasardud.ro, cod fiscal
3897173. Reglementări legale privind
acordarea de finanţare nerambursabilă:
-Legea nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general; -Ordonanța Guvernului
nr. 51/1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și
proiectelor culturale, cu modificările și
completările ulterioare; -Legea nr.69/2000,
a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; -Ordinul
Ministrului Tineretului și Sportului
nr.664/2018, privind finanțarea din
fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare; -Hotărârea nr. 1447/2007,
privind aprobarea Normelor financiare
pentru activitatea sportivă, cu modificările
și completările ulterioare. Perioada de
finanţare: anul 2022. Domeniile pentru
care se acordă finanţarea nerambursabilă
în sumă totală de 250.000Lei: -160.000Lei
-Cultură; -10.000Lei -Tineret; -80.000 Lei
-Sport. Criteriile de acordare a finanţărilor
nerambursabile sunt cele prezentate în
Regulamentul privind regimul finanțărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local
pentru activitățile nonprofit de interes
local. Documentația pentru elaborarea și
prezentarea propunerilor de programe /
proiecte/ acțiuni culturale și proiecte /
programe sportive se poate obține de pe
site-ul Primăriei Orașului Ardud: www.
orasardud.ro. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 17.05.2022,
ora 12.00. Adresa: Ardud, Str.Nouă nr.1,
județul Satu Mare, e-mail: primaria@
orasardud.ro. Data la care se desfășoară
selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criterilor referitoare la
capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este:
18.05.2022, ora 10.00. Conform art.20,
alin.2 din Legea 350/2005, din motive de
urgență, Primăria Orașului Ardud are

dreptul de a accelera aplicarea procedurii
de selecție de proiecte prin reducerea
numărului de zile, în caz contrar ar cauza
prejudicii autorității finanțatoare, deoarece există programe culturale și competiții sportive de tradiție care se vor
desfășura în perioada imediat următoare.
Anunțul de program anual a fost publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a, nr.78 din 21.04.2022.

unui beneficiar se va face în baza unui
contract de finanțare nerambursabilă
încheiat între Comuna Cernat și beneficiar, în urma aplicării procedurii selecției
publice de proiecte. Selecția ofertelor se
realizează de către comisia de selecție
constituită la nivelul Comunei Cernat,
conform legislației în vigoare. Perioada de
selecție și evaluarea a proiectelor:
16.05.2022-20.05.2022.

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: Autoritatea finanțatoare:
Comuna Cernat, cu sediul în comuna
Cernat, sat Cernat, nr.456, județul
Covasna, e-mail: achizitii.cernat@gmail.
com, cod fiscal 4404338. Anunță concurs
de proiecte în baza Legii nr.350/2005
pentru proiectele desfășurate în anul 2022,
pentru programele, proiectele culturale, de
sport și tineret, culte după cum urmează:
Solicitanții trebuie să fie persoane fizice
sau persoane juridice fără scop patrimonial -asociații ori fundații constituite
conform legii -sau culte religioase recunoscute conform legii. Sprijinul minim
acordat la toate proiectele este de 1.000
Lei, iar aportul propriu necesar este de
minim 10% din valoarea sumei acordate.
Un solicitant poate să depună cel mult 3
proiecte. La elaborarea documentațiilor și
la derularea finanțării se vor avea în
vedere prevederile Legii nr.350/2005
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general. La
prezentarea proiectelor privind programele si proiectele culturale și de tineret se
vor avea în vedere prevederile O.G. nr.
51/1998 privind îmbunătățirea sistemului
de finanțare a programelor și proiectelor
culturale, aprobate prin Legea nr.245/2001
și modificată și completată prin
O.G.nr.2/2008, respectiv prevederilor Legii
Tinerilor nr. 350/2006. La proiectele
pentru programe și manifestări sportive se
vor avea în vedere prevederile Legii nr.
69/2000 a educației fizice și sportului cu
modificările și completările ulterioare,
Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007
privind aprobarea Normelor financiare
pentru activitatea sportivă, cu modificările
și completările ulterioare, Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018
privind finanțarea din fonduri publice a
proiectelor și programelor sportive, cu
modificările și completările ulterioare.
Finanțarea cheltuielilor instituțiilor de cult
se realizează conform prevederilor O.G.
nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unitățile de cult
aparținând cultelor religioase recunoscute
din România, republicată, cu modificările
și completările ulterioare și a H.G. nr.
1470/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001.
În conformitate cu art.20 alin.2 din Legea
nr.350/2005, din motive de urgență,
respectarea termenului prevăzut la alin.(1)
ar cauza prejudicii autorității finanțatoare,
aceasta are dreptul de a accelera aplicarea
procedurii de selecție de proiecte prin
reducerea numărului de zile, dar nu la mai
puțin de 15 zile. Motivele reducerii termenului prevăzut la alin. (1) se datorează
faptului că la nivelul comunei sunt câteva
obiceiuri tradiționale la prima jumătate a
anului, care ar face obiectul câtorva
proiecte, care nu ar putea fii derulate în
cazul în care termenul de depunere ar fi 30
de zile de la apariție. Data-limită de depunere a propunerilor de proiecte este
13.05.2022, ora 14.00. Proiectele pot fi
depuse personal la registratura autorității
finanțatoare, sau expediate prin poștă cu
sosire până la data și ora depunerii propunerilor de proiecte. Informații suplimentare pot fi obținute la sediul autorității
finanțatoare, Compartimentul Relații cu
Publicul, 527070, Cernat, nr.456, telefon/
fax 0267/367.501, e-mail: comunacernat@
yahoo.com, csernatonkozseg@yahoo.com.
Documentația poate fi descărcată de pe
site-ul: www.csernaton.ro. Bugetul finanțării nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliul Local nr.8/09.02.2022 este
de 180.000Lei, defalcat pe domenii de
activitate astfel: 25 000Lei pentru sport și
tineret, 75.000Lei pentru cultură și
80.000Lei pentru culte. Finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administrație al Kapital
Invest Company S.A., cu sediul în mun.
Iasi, Str.Sf.Lazăr, nr.27, C1-camera.13, jud.
Iași, înregistrată în Registrul Comerțului
sub nr.J22/1140/1991, reprezentată prin
Pavaleanu Virgil -Președintele Consiliului
de Administrație, în conformitate cu
prevederile Legii 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30.05.2022, ora 15.00,
aceasta urmând a-și desfășura lucrările la
adresa: mun.Iași, județ Iași, str. Grigore
Ureche, nr.1, blocul Walter Mărăcineanu,
parter. La adunare sunt îndreptățiți să
participe acționarii înregistrați în registrul
acționarilor la sfârșitul zilei de 16.05.2022,
cu următoarea ordine de zi: 1. Discutarea
și aprobarea rapoartelor de gestiune ale
Consiliului de Administrație și Directorului General pentru anul 2021. 2.Discutarea raportului comisiei de cenzori
(auditului financiar) pentru anul 2021. 3.
Aprobarea contractării auditului financiar
pentru îndeplinirea funcției de cenzor și
stabilirea remunerației acestuia. 4.Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului
financiar al anului 2021, fixarea (distribuirea) dividendelor. 5.Mandatarea unei
persoane pentru a îndeplini toate formalitățile privind înregistrarea, în Registrul
Comerțului a mențiunii referitoare la
Hotărârea AGOA adoptată, respectiv
publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a. În
situația neîndeplinirii condițiilor pentru
ținerea adunării la data de 30.05.2022,
următoarea Adunare Generală Ordinară a
Acționarilor este convocată pentru data de
31.05.2022, ora 15.00, cu menținerea
ordinii de zi și aceluiași loc de desfășurare.
Societatea ANCO STAR S.A., denumită în continuare „Societatea”, persoană
juridică română, cu sediul în sat Buchin,
comuna Buchin, strada Lunca Grofului,
nr.1, clădirea C7, biroul 210, etaj 2, județ
Caraș-Severin, număr de ordine în Registrul Comerţului: J11/434/2021, atribuit în
data de 19.07.2021, Identificator Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC.
J11/434/2021, Cod Unic de Înregistrare:
2991945, reprezentată prin administrator
unic Johannes Wolf, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor Societății, la sediul Societății, pentru data de
27.05.2022, ora 11.00, cu următoarea
Ordine de zi: 1.Prezentarea și aprobarea
situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2021 pe baza rapoartelor
prezentate de administratorul unic și de
auditor. 2.Aprobarea descărcării de
gestiune a administratorului pentru anul
2021 în baza rapoartelor prezentate. 3.
Aprobarea prelungirii mandatului auditorului pentru o periaodă de 1 an și stabilirea remunerației acestuia. 4.Diverse. În
cazul neîntrunirii condițiilor prevăzute de
lege pentru validarea deliberărilor,
Adunarea Generală a a Acționarilor se va
întruni în același loc, la aceeași oră și cu
aceeași ordine de zi la data de 30.05.2022.
Subscrisa, S.C.VINALCOOL S.A., cu
sediul social în mun.Bacău, Calea
Moinești, nr.24, jud.Bacău, telefon
0234/519.370, e-mail: vinalcoolbacau@
yahoo.com, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bacău sub nr.J04/144/1991, cod de înregistrare fiscală RO947439, având contul
bancar RO53BTRLRONCRT0P76391801, deschis la Banca Transilvania Suc.Bacău, legal reprezentată
prin dl.Ciubotaru Mihai-Alexandru
-Președinte CA, în baza Legii 31/1990,
republicată, și a Actului Constitutiv al
societății, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor S.C. VINALCOOL S.A. Bacău pentru data de
06.06.2022 ora 8.00, cu următoarea Ordine
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de zi: 1.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanţului contabil aferent anului
2021; 2.Aprobarea Raportului de gestiune
și Raportului comisiei de cenzori aferent
anului 2021; 3.Diverse. Ședința va avea loc
la sediul societății din mun.Bacău, Calea
Moinești nr.24, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de
referinţă 09.05.2022. Toate materialele ce
vor fi prezentate sunt puse la dispoziţia
acţionarilor interesaţi la sediul societăţii
până la data de 30.05.2022. În cazul în
care cvorumul necesar nu se va întruni la
data menţionată, A.G.O.A.se va reconvoca
la data de 07.06.2022, la aceeași oră și în
același loc, cu aceeași ordine de zi. Participarea se face în condițiile Legii și a Statutului Societății.

LICITAŢII
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 729.646
EURO (exclusiv TVA). Licitaţia va avea
loc în data de 10.05.2022, ora 17:00, cu
repetare în 17.05.2022, ora 17:00, cu repetare în 24.05.2022, ora 17:00, cu repetare
în data 31.05.2022, 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.
CARDINAL S.R.L., cu sediul în București, Str. Drumul Lunca Cetății, nr. 475M,
sector 3, CUI RO438133, nr. Reg. Com.
J40/3399/1991, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pilonul I
Tranziția verde, Componenta C6. Energie,
Măsura de investiții I.1, Noi capacități de
energie electrică din surse regenerabile,
anunță deschiderea procedurii de ofertare
pentru achiziția unui sistem de generare
de energie electrică din surse regenerabile
folosind panouri fotovoltaice cu putere
instalată de 400 kW. 1. Valoarea estimată
a contractului de achiziție este de €300.000
(fără TVA), 2. Data limită de depunere/
primire a ofertelor: 04.05.2022, ora 14:00,
la adresa societății din București, Str.
Drumul Lunca Cetății, nr. 475M, sector 3,
România, 3. Data limită primire solicitări/
clarificări: 02.05.2022, ora 14:00, 4. Criteriul de atribuire al contractului îl reprezintă avantajele tehnice și financiare
superioare în raport cu celelalte oferte
primite. Contractul va fi atribuit furnizorului a cărui ofertă prezintă cumulativ
cele mai multe avantaje pentru realizarea
scopului proiectului. Elementele de departajare: a. specificații tehnice; b. termene
garanție acordate produselor ofertate; c.
timp de intervenție pentru remedierea
defecțiunilor și/sau înlocuirea produselor
defecte; d. termen finalizare; e. preț total;
f. condiții de plată, 5. Mijloace de comunicare: e-mail sau poștă/curier cu confirmare
de primire, 6. Perioada de valabilitate a
ofertelor: nu mai mică de 30 de zile de la
data emiterii ofertei; Pentru detalii suplimentare/Caiet de Sarcini - persoana de
contact: Mihai Șerban, tel: 0744499377,
e-mail: mihai.serban@cardinal-srl.ro
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: Comuna
Sălățig, cu sediul în sat Sălățig, nr.121,
judeţul Sălaj, telefon 0260/650.480,
0736.620.071, e-mail: primariasalatig@
yahoo.com, cod fiscal 4291883. 2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Suprafața de 185,04 Ha pajiști
aflate în administrarea comunei Sălățig,
județul Sălaj, aparțin domeniului public al
Comunei Sălățig: -pășunea Hillay, în
suprafață de 1,56Ha, bloc fizic 2477;
-pășunea Hillay, în suprafață de 0,38 Ha,
bloc fizic 3015; -pășunea Hillay, în suprafață de 2,58Ha, bloc fizic 2272; -pășunea
Hillay, în suprafață de 54,63Ha, bloc fizic
867; -pășunea Hillay, în suprafață de
31,07Ha, bloc fizic 713; -pășunea Hillay, în
suprafață de 26,64Ha, bloc fizic 712;
-pășunea Hillay, în suprafață de 3,18Ha,
bloc fizic 1188; -pășunea Buia, în suprafață
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anunțuri

de 65Ha, bloc fizic 143; conform caietului
de sarcini. Închirierea se face conform
prevederilor art.332-348 din
O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare și conform H.C.L.Sălățig
nr.21/15.04.2022. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate ridica pe
bază de solicitare scrisă, de la sediul
Comunei Sălățig. 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 Achiziții Publice, din cadrul Comunei Sălățig,

www.jurnalul.ro
sat Sălățig, nr. 121, județul Sălaj. 3.3.Costul
și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ: taxa pentru obținerea
unui exemplar este 100 Lei /exemplar și se
achită la Casieria instituției.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.05.2022, ora 16.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 17.05.2022, ora 08.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Sălățig, sat Sălățig, nr.121,
județul Sălaj. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 17.05.2022, ora
10.00, la sediul Comunei Sălatig, sat
Sălățig, nr.121, județul Sălaj. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Judecătoria Jibou,
Jibou, Str.1 Mai nr.8, județul Sălaj, telefon/
fax 0260/644.117, e-mail: jud-jibou@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 21.04.2022.
1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoana de contact: Comuna Sălățig, cu
sediul în sat Sălățig, nr.121, judeţul Sălaj,
telefon 0260/650.480, 0736.620.071, e-mail:
primariasalatig@yahoo.com, cod fiscal
4291883. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: Suprafață de
teren 1.548 mp intravilan, situat în comuna
Sălățig, satul Sălățig, nr.122, județul Sălaj,
aparține domeniului privat al Comunei
Sălățig, înscris în CF nr.50982 Sălățig.
Vânzarea terenului se face conform prevederilor art.332-348 din O.U.G. nr.
57/03.07.2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare și
conform H.C.L. Sălățig nr.21/15.04.2022.
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: se poate ridica pe bază de solicitare
scrisă, de la sediul Comunei Sălățig, sat
Sălățig. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului /compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține
un exemplar din documentația de atribuire:

Compartimentul Achiziții Publice, din
cadrul Comunei Sălățig, sat Sălățig, nr.
121, județul Sălaj. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: taxa pentru obținerea unui exemplar
este 100 Lei/exemplar și se achită la Casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 10.05.2022, ora
16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
18.05.2022, ora 08.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Comuna Sălățig,
sat Sălățig, nr. 121, județul Sălaj. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: un exemplar în plic sigilat.
5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
18.05.2022, ora 10.00, la sediul Comunei
Sălățig, sat Sălățig, nr.121, județul Sălaj.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Jibou, Jibou, Str.1 Mai nr.8, județul
Sălaj, telefon/fax 0260/644.117, e-mail:
jud-jibou@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 21.04.2022.
Publicație de vânzare licitație de supraofertare. Complex Castel Degenfeld
-Schomburg, Balc, jud.Bihor, proprietar
Societatea A.D.L.Invest SRL. Lichidatorul
judiciar al societății ADL Invest SRL, în
conformitate cu: sentința
nr.96/F/16.03.2021, prin care s-a dispus
efectuarea actelor și operațiunilor de lichidare prin modalitățile propuse de lichidator și aprobate de creditori,
Regulamentul de valorificare a bunurilor
aprobat prin hotărârea adunării creditorilor nr.58 din data de 31.01.2022, conform
adresei 4496/09.03.2022 a Consiliului Județean Bihor, prin care această instituție a
comunicat lichidatorului că își exprimă
dreptul de preemțiune, lichidatorul judiciar
al societății ADL Invest SRL organizează
la data de 06.05.2022, ora 12.00, la sediul
lichidatorului din Bistrița, str.Alba Iulia,
nr.8, licitația de supraofertare pentru bunul
imobil aparținând societății A.D.L.Invest
SRL, astfel: Complex Castel Degenfeld
-Schomburg, Balc, jud.Bihor, proprietatea
Societatea A.D.L.Invest SRL; Sediul social:
Municipiul Moinești, str. Atelierelor, nr.14,
județul Bacău; CUI: 21042394; Număr de
ordine în Registrul Comerțului Bacău:
J4/260/2007, înscrisă în CF 50075 Balc,
nr.cad.50075 proprietate situată în localitatea Balc, Str.Petofi Sandor nr.51, jud.
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Bihor. Proprietatea este compusă din teren
intravilan în suprafață de 192.204mp,
incluzând parc dendrologic și construcții în
suprafață de 8.266mp conform CF 50075.
Valoarea de supraofertare admisă este de
4.039.575EUR+5% (5% reprezintă pasul de
supraofertare), respectiv 4.241.553,75
Euro, la care se adaugă TVA în conformitate cu regimul fiscal aplicabil la data
adjudecării, 4.039.575 Euro fiind valoarea
pe care Consiliul Județean Bihor a acceptat-o tacit prin adresa nr. 4496/09.03.2022 și
reprezintă valoarea de piață stabilită prin
raportul de evaluare și în baza regulamentului de valorificare aprobat de adunarea
creditorilor din 31.01.2022. De asemenea,
preemtorul a acceptat tacit și condițiile de
plată prevăzute în Regulamentul de
vânzare a bunurilor, și anume plata
prețului de adjudecare se va face în termen
de 30 de zile de la data desfășurării licitației
de supraofertare. Persoanele interesate de
achiziţionarea bunului imobil scos la licitaţie de supraofertare sunt obligate să
achite o garanţie în valoare de 10% din
preţul de pornire a licitaţiei, plătită în
contul de procedură al debitoarei cu 3(trei)
zile înainte de data ținerii licitației, până la
ora 16.00, respectiv 02.05.2022, ora 16.00.
Neachitarea garanției în condiţiile de mai
sus conduce automat la neparticiparea la
ședinţa de licitaţie de supraofertare din
data respectivă. Participarea la licitaţia de
supraofertare va fi permisă în condițiile
prevăzute în Regulamentul de valorificare
și Publicația de vânzare 211/18.04.2022,
care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.6883/19.04.2022. În
situația în care nu se va prezenta niciun
supraofertant la ședința din data de
06.05.2022, ținând seama de adresa nr.
4496/09.03.2022 transmisă de preemtorul
Consiliul Județean Bihor, la data de
06.05.2022, pentru imobilul Complex
Castel Degenfeld -Schomburg, Balc, jud.
Bihor, proprietatea Societatea A.D.L.Invest
SRL, va fi declarat adjudecatar Consiliul
Județean Bihor, pentru valoarea de
4.039.575Euro, la care se adaugă TVA în
conformitate cu regimul fiscal aplicabil la
data adjudecării, cu plata prețului de adjudecare în 30 de zile. Orice alte informații se
pot obține la telefon/fax: 0745.159.645/
0263.233.462 sau la sediul lichidatorului.
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 Râfov, cu sediul în sat Moara
Domnească, Str.Principală nr.55, județul

Prahova, telefon 0244/478.416, fax
0244/478.589, e-mail: rafov@ph.e-adm.ro,
cod fiscal 2845559. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
4 loturi de teren intravilan în suprafață
totală de 2.607 mp, amplasate în Comuna
Râfov, Tarla 103, parcelele 602, 602/1,
602/2, județul Prahova, aparținând domeniului privat al Comunei Râfov, identificate astfel: Lot 50: 652 mp, nr.cadastral
23076; Lot 51: 652mp, nr.cadastral 23077;
Lot 52: 652 mp, nr. cadastral 23078; Lot
53: 651 mp, nr.cadastral 23079, conform
H.C.L. nr. 39/15.04.2022, în baza temeiului
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Râfov. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Râfov, Str. Principală nr.55,
județul Prahova. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei/exemplar, care se achită în
numerar la Casieria Primăriei Comunei
Râfov. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 09.05.2022, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 17.05.2022,
ora 09.30. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei Râfov,
Str.Principală nr. 55, județul Prahova.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: 1 exemplar original. 5.Data
și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
17.05.2022, ora 10.30, la sediul Primăriei
Comunei Râfov, Str.Principală nr.55,
județul Prahova. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Prahova,
Ploiești, Str.Gheorghe Doja nr.42, județul
Prahova, telefon 0244/544.781, fax
0244/544.781, e-mail: tb-prahova-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 21.04.2022.
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