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OFERTE SERVICIU
SC Depes SRL angajează ajutor 

bucătar. Interviul va avea loc la sediul 
firmei: str.Milcov, nr.13, bl.B22, sc.1, 
ap.12. Tel.0731.999.456.

ERATA Direcţia Asistenţă Socială 
Olteniţa, aduce la cunostinta ca publi-
catiile din data de 25.05.2022, cu refe-
rire la organizarea concursului de 
recrutare pentru functia contractuala 
de asistent medical trebuia publicata in 
data de 26.05.2022, iar pentru postul de 
asistent social in data de 27.05.2022.

SC LA VERA GRILL SRL, având 
CUI: 38406791, cu sediul în Sat Broș-
teni, Oraș Costești, nr.219, Judet Argeș, 
angajează: Ajutor ospătar, cod COR 
513101- 2 posturi; Ajutor bucătar, cu 
cod COR 941101- 2 posturi. Cerințe: 
studii medii, 6 luni vechime, cunoștințe 
de limba engleză, cunoștințe în dome-
niul serviciilor. Selecția are loc în data 
de 27.05.2022, ora 09.00, la sediul socie-
tății.

IREM General Contractor SRL, 
persoană juridică română, cu sediul în 
București, Sectorul 1, Str.Gheorghe 
Polizu nr.58-60, etaj 13, înregistrată în 
Reg is t r u l  Comer țu lu i  sub nr.
J40/16633/2016, având Cod Unic de 
Înregistrare 36853491, angajează: 1 
funcționar administrativ -COR 411001. 
Interviul va avea loc la data de 
27.05.2022, la ora 08.00, la sediul socie-
tății.

Institutul Național de Cerceta-
re-Dezvoltare Medico-Militară ,,Canta-
cuzino” București cu sediul în strada 
Splaiul Independenței nr.103, sector 5, 
localitatea București, organizează 
concursuri pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante: 1 post Muncitor 
calificat I – Mecanic montator/Întreți-
nere și reparații/Sector administrare 
patrimoniu din cadrul Serviciului 
Deservire/Administrativ: - 10.06.2022, 
ora 15:00 - data limită de depunere 
dosare; - 21.06.2022, ora 09:00 - proba 
scrisă; - 27.06.2022, ora 09:00 - proba 
interviu. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: cel puțin 
absolvent al învățământului general 
obligatoriu; specializare mecanic    
montator; minim 6 ani vechime în 
specialitate; minim 6 ani și 6 luni 
vechime în muncă. Persoană de 
contact Dumitrașcu Diana, telefon 
0213.069.243.

1 post Spălătoreasă /Sector inten-
dență din cadrul Serviciului Deservire/
Administrativ: - 10.06.2022, ora 15:00 - 
data limită de depunere dosare; - 
21.06.2022, 
ora  12.00 - proba scrisă; - 27.06.2022, 
ora 12.00 - proba interviu. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Cel puțin absolvent al învăță-
mântului general obligatoriu; Minim 6 
luni - vechime în muncă. Persoană de 
contact Dumitrașcu Diana, telefon 
0213.069.243. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Institutului Național 
de Cercetare-Dezvoltare Medico-Mili-
tară “Cantacuzino” unde vor avea loc 
și probele de concurs. Mai multe detalii 
la adresa https://cantacuzino.mapn.ro/
pages/view/298.

Primăria Comunei Voinești, cu 
sediul în sat Voinești, comuna Voinești, 
județul Iași, str.Principală nr.153, 
judeţul Iași, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante, de: 1 post de muncitor 
calificat (lucrător în structuri pentru 

construcții), 1 post de muncitor cali-
ficat (dulgher) și 1 post de educator 
specializat în cadrul centrului de zi din 
C o m u n a  Vo i n e s t i  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției astfel: 
-Proba scrisă în data de 21.06.2022, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
23.06.2022, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Pentru postul de muncitor cu atribuții 
de dulgher: -studii: Medii /Generale; 
-necesită calificare în exercitarea mese-
riei de dulgher; -vechime: nu necesită. 
Pentru postul de muncitor cu atribuții 
de lucrător în structuri pentru 
construcții/fierar betonist: -studii: 
Medii /Generale; -necesită calificare în 
exercitarea meseriei de lucrător în 
structuri pentru construcții/fierar beto-
nist; -vechime: nu necesită. Pentru 
postul de educator specializat din 
cadrul centrului de zi al Comunei 
Voinești: -studii: Superioare absolvite 
cu diplomă de licență; -modul peda-
gogic; -vechime: nu necesită. Candi-
daţ i i  vor  depune dosarele  de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Voinești, județul Iași. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei Voinești, 
județul Iași, persoană de contact: Vătă-
ma nu A lexa nd ra ,  t e lefon /fa x 
0232/294.755.

Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Prahova, cu sediul în locali-
tatea Ploiești, Str.Unirii nr.2, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contractuale 
temporar vacante pe perioadă determi-
nată, până la revenirea titularului pe 
post; -Numele funcţiei: asistent regis-
trator principal gr.II; -Număr posturi -1 
post, -conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 21.06.2022, ora 10.00. 
-Proba interviu în data de 27.06.2022, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii de 
specialitate: studii universitare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă -specializarea -drept; 
-vechime în muncă: 6 ani și 6 luni; 
-cunoștinţe operare calculator (pachetul 
Microsoft Office). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Oficiului 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Prahova. Proba scrisă și interviul se vor 
desfășura la sediul instituției din 
Ploiești, Str.Unirii nr.2, Jud.Prahova. 
Relaţii suplimentare la sediul: OCPI 
Prahova, Ploiești, Str.Unirii Nr.2, telefon 
0244/519.569, inter ior 206, fax 
0244/592.295 și pe site-ul OCPI 
Prahova: www.ocpiph.ro/angajare.

Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Prahova, cu sediul în locali-
tatea Ploiești, Str.Unirii nr.2, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contractuale 
vacante pe perioadă nedeterminată; 
-Numele funcţiei: asistent registrator 
principal gr.IA; -Număr posturi -1 post 
- con for m HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 21.06.2022, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
27.06.2022, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii de specialitate: studii universi-
tare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
-specializarea -drept; -vechime în 

muncă: minim 6 ani și 6 luni; -cunoș-
tinţe operare calculator (pachetul 
Microsoft Office). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Prahova. Proba scrisă și 
interviul se vor desfășura la sediul 
instituției din Ploiești, Str.Unirii nr.2, 
Jud.Prahova. Relaţii suplimentare la 
sediul: OCPI Prahova, Ploiești, Str.
Unirii Nr.2, telefon 0244/519.569, inte-
rior 206, fax 0244/592.295 și pe site-ul 
OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/anga-
jare.

Spitalul Clinic Colentina organi-
ze a ză  c oncu rs  î n  ba z a  L eg i i 
319/08.07.2003 pentru ocuparea unor 
posturi  vacante pe perioada nedeter-
minată după cum urmează: Nucleu de 
cercetare în cardiologie, Asistent 
medical generalist principal S- 2 
posturi/ 0,5 normă. Condiții generale 
de înscriere la concurs: -are cetățenie 
română, cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând spațiului economic Euro-
pean și domiciliul în România; 
-cunoaște limba română, scrisă și 
vorbită; -are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale; -are capaci-
tatea deplină de exercițiu; -are o stare 
de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau alte unități 
sanitare abilitate; -îndeplinește condi-
țiile de studii și după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului, ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătura cu serviciu, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals, ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcției, cu excepția situatiei în 
care a intervenit reabilitarea. Condiții 
specifice de înscriere la concurs: Asis-
tent medical generalist principal (S): 
diplomă de licență în specialitate, 
suplimentul descriptiv, certificat de 
membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. 
vizat pentru anul în curs, asigurare de 
răspundere civilă profesională pentru 
anul în curs, certificat de grad prin-
cipal, aviz psihiatric/psihologic (certi-
ficat medical A5) minim 5 ani vechime 
în specialitate. Actele solicitate pentru 
dosarul de înscriere: a)cerere de 
înscriere la concurs adresată Manage-
rului Spitalului Clinic Colentina, în 
care se va menționa postul și locul de 
muncă pentru care candidează; b)copia 
actului de identitate (sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea potrivit 
legii, după caz); c)copie documente care 
să ateste nivelul studiilor și alte acte 
care să ateste efectuarea unor speciali-
zări, copie diplomă bacalaureat, copie 
diplomă studii postliceale, copie certi-
ficat de grad principal; d)copie Certi-
ficat de Membru al Ordinul Asistenților 
medicali generaliști, moașelor și asis-
tenților medicali din România; adeve-
rință O.A.M.G.M.A.M.R în original; e)
copie Aviz anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei în termen de vala-
bilitate; f)copie asigurare malpraxis în 
termen de valabilitate; g)copie carnet 
de muncă sau o adeverință care să 
ateste vechimea în specialitate; h) 
cazier judiciar în original; i)certificat 
integritate comportamentală conform 
prevederilor art. (18,23și 25) din 
L.G.118/2019,precum și pentru comple-
tarea L.G.76/2008; j)aviz psihiatric/
psihologic (certificat medical A5) elibe-

rată cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului în original; k)
curriculum vitae format EU; l)chitanță 
taxă concurs: -100 ron -Asistent 
medical principal. Adeverința care 
atestă starea de sănătate conține, în 
clar, numărul, data, numele emiten-
tului, calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănă-
tății. În cazul documentului prevăzut 
la lit.h) candidatul declarat admis la 
selecția dosarelor care a depus la 
înscriere o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazie-
rului judiciar, cel mai târziu până la 
data desfășurării primei probe a 
concursului. Actele prevăzute la 
lit.b),c),d),e),f) vor fi prezentate și în 
original în vederea conformității copi-
ilor cu acestea. Înscrierea candidaților 
se va face pe post. În cazul nepromo-
vării concursului se vor elibera, pe baza 
unei cereri adresate conducerii institu-
ției, numai documentele depuse în 
original (cazier judiciar și adeverință 
medicală, aviz psihiatric/psihologic 
certificat medical A5). Dupa încheiere 
perioadei de înscriere la concurs nu se 
mai admit documente în vederea 
completării dosarelor de concurs. 
Etapele Concursului: a)Selecția dosa-
relor de înscriere; b)Proba scrisă -probă 
eliminatorie dacă nu se întrunesc 50 
puncte; c)Proba practică și /sau 
interviu. Proba scrisă constă în: -redac-
tarea unei lucrări și/sau în rezolvarea 
unor teste grilă cu subiecte stabilite pe 
baza bibliografiei și, după caz, pe baza 
tematicii de concurs. Proba practică 
constă în: -testarea abilităților practice 
specifice postului. Interviul constă în: 
-testarea abilităților, aptitudinilor și 
motivația candidaților. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: 20.06.2022 -proba scrisă, ora 
10.00; 22.06.2022 -proba practică și/sau 
interviu, ora 10.00. Toate comunicatele 
se vor face pe site-ul instituției și la 
avizier. Dosarele de concurs se depun 
la Serviciul RUNOS al Spitalului 
Clinic Colentina cu sediul în Ștefan cel 
Mare nr.19-21, Sector 2. Dosarele 
pentru înscrierea la concurs se vor 
depune după cum urmează: în peri-
oada 26.05.2022-10.06.2022, de la ora 
08.00 până la ora 12.00. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon: 
021/319.17.80.

Institutul de Urgenţă pentru Boli 
Cardiovasculare „Prof.Dr.C.C.Iliescu” 
București, cu sediul în București, 
Sector 2, Șos.Fundeni nr.258, organi-
zează concurs pentru ocuparea unei 
funcţii contractuale temporar vacante 
pe perioadă determinată, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011, de: -1 post asis-
tent medical principal generalist. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.06.2022, ora 
9.00; -Proba interviu în data de 
20.06.2022, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-asistent medical principal generalist: 
-diplomă de școală sanitară postliceală 
sau echivalentă; -adeverinţă de grad 
principal; -5 ani vechime ca asistent 
medical. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la 
data de 03.06.2022, ora 12.00, la sediul 
Institutului de Urgenţă pentru Boli 
Cardiovasculare „Prof.Dr.C.C.Iliescu” 
București, din București, Sector 2, Șos.
Fundeni nr.258. Concursul se va desfă-
șura la sediul Institutului. Relaţii 
suplimentare la sediul: București, 
Sector 2, Șos.Fundeni nr.258, Serviciul 
Resurse Umane, telefon: 031/425.15.19. 
Anunţul de concurs, bibliografia și 
tematica sunt afișate la avizier și pe 

site-ul unităţii: www.cardioiliescu.ro 
secţiunea Informaţii -Concursuri.

PRESTĂRI SERVICII
Executăm acoperișuri din tablă, 

țiglă ceramică, dulgherie, terase, foișor, 
cabane din lemn, hidroizolație, gard 
din tablă, vopsim tablă, văruim, polis-
t i r e n ,  o r i c e  m i c ă  r e p a r a ț i e . 
0746.972.003- Cristian Bogdan.

VÂNZĂRI DIVERSE
Tractor CASE JX 95, an de fabri-

cație 2011, origine Italia. Preț: 
20.000Euro +TVA. Tel. 0765.277.893.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Algoritm Construcții S3 SRL închi-

riază 12.000mp din obiectivul Hala 
Laminor, situat pe bld.Basarabiei nr. 
256. Operatorii interesați pot solicita 
documentația de atribuire pe e-mail-ul: 
office@acs3.ro. Mai multe informații 
pe: acs3.ro la secțiunea anunțuri. Ofer-
tele se pot depune până la 02.06.2022, 
ora 12.00.

CITAŢII
Pârâții Kelp Frigycs Vilmos, Urs 

Mitru, Cristurean Susana sunt citați în 
15.06.2022 la Judecătoria Bistrița, în 
dosar 8271/190/2021.

Numiții Todor Gyorgy, Giurgiu 
Ioan, Todoran Florica sunt citați în 
data de 23.06.2022, la Judecătoria 
Turda, în calitate de pârâți în dosar 
nr.2614/328/2021.

În atenția tuturor moștenitorilor 
defunctei Ghinea Alexandrina, dece-
dată la data de 04 aprilie 2016, cu 
ultimul domiciliu în Moara Vlasiei, 
Șoseaua Eroilor 261, județul Ilfov, care 
sunt citați pentru a se prezenta la 
sediul biroului notarial din orașul 
Voluntari, strada Buzăului nr.1C, 
județul Ilfov, în vederea dezbaterii 
succesorale în data de 10.06.2022, orele 
14.00-17.00.

Se citează dl Moga Dorel, domiciliat 
în Oradea, str. Caișilor, nr. 32, jud. 
Bihor, pentru data de 06.06.2022, orele 
14.00 la Curtea De Arbitraj Comercial 
de pe lângă Camera De Comerț Și 
Industrie Bihor din Oradea, str. Mihai 
Eminescu nr. 25A, în calitate de pârât 
în dosarul nr. 1/15.03.2022, având ca 
reclamant pe  Gaminvest SRL.

DIVERSE
Subscrisul Cabinet Individual de 

Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, 
reprezentata prin reprezentată prin  
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
administrator judiciar al Build Battle 
SRL desemnat prin sentinta civila nr. 
126/19.05.2022  pronuntata de Tribu-
nalul Vrancea - Secţia a II-a Civila in 
dosar nr. 2035/91/2021, notificã deschi-
derea procedurii insolventei prevazuta 
de Legea nr. 85/2014 împotriva Build 
Battle SRL, cu sediul social in Mun. 
Focsani, Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 
2, Bl. F4, Sc.2, Et.2, Ap.38, Judet 
Vrancea, CUI 36752411, nr. de ordine 
in registrul comertului J39/708/2016. 
Persoanele fizice si juridice care inre-
gistreaza un drept de creanta impo-
triva Build Battle  SRL, vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului Vrancea - 
Secţia a II-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 2035/91/2021, in urmatoa-
rele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
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creantelor asupra averii debitorului 
19.06.2022; b) termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar de 
creante 05.07.2022; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului defi-
nitiv la 27.07.2022; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a credito-
rilor 11.07.2022, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
31.05.2022, ora 14.00 la sediul adminis-
tratorului judiciar.

Goldbach Design &Build S.R.L. cu 
sediul în București, Sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr.165, etaj 4, titular al 
planului/programului “PUZ Construire 
hypermarket cu regim de înălțime 
parter, având specific comercializarea 
de produse alimentare și nealimentare, 
amplasare container reciclare, ampla-
sare tonetă food, post trafo, bazin 
rezervă incendiu, bazin retenție, stații 
încărcare vehicule electrice, amenajări 
exterioare în incintă (platformă 
parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, 
padocuri cărucioare) împrejmuire, 
steag și elemente de semnalistică publi-
citară, accese rutiere și pietonale, racor-
duri la drumurile publice, branșamente 
utilități, instalații interioare, rețele 
exterioare și organzare de șantier” 
propus a se implementa în loc.Titu, Str.
Pictor Nicolae Grigorescu, nr.90; 84; 88; 
Tarla 23, Parcela 122/1; nr.cad.70789, 
70788, 74047, 70884, 70910, 70907, 
70548, 70557, jud.Dâmbovița, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul/programul menți-
onat și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/programului 
poate fi consultată la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Dâmbovița 
din Calea Ialomiței, nr.1, Dâmbovița, 
de luni până joi între orele 09.00-14.00 și 
vineri între orele 09.00-12.00. Obser-
vații/comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul A.P.M.Dâmbovița, 
(tel.0245/213.959, 0245/213.944) în 
termen de 15 zile de la data publicării 
anunțului.  

SC OMV Petrom SA prin SC Primul 
Meridian SRL cu sediul în Municipiul 
București, sector 1, Str.Coralilor, nr. 22, 
titular al proiectului „Amenajare drum 
acces, careu foraj, foraj, echipare pentru 
producţie sonda 1807 Cartojani, 
conducta de la sonda 1807 Cartojani la 
parcul 4 Roata și LEA 0.5kc de la sonda 
1807 Cartojani la sonda 1606 Carto-
jani” propus a fi amplasat în Comuna 
Roata de Jos, T114, T115, judeţul 
Giurgiu, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de a se solicita evaluarea impac-
tului asupra mediului și de a nu se 
solicita evaluarea adecvată de către 
APM Giurgiu. 1.Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul APM 
Giurgiu din Giurgiu, Șos.București, 
nr.111, sc.A+B, în zilele de luni-joi între 
orele 09.00-14.00 și vineri de la 09.00-
12.00, precum și la următoarea adresă 
de e-mail: office@apmgr.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ. 2.Publicul 
interesat poate depune propuneri în 
ceea ce privește conţinutul raportului 
privind impactul asupra mediului la 
sediul A.P.M.Giurgiu, în termen de 10 
zile de la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului.

SC Rewe România SRL, cu sediul în 
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, 
nr. 7, județul Ilfov, anunță public solici-
tarea de obținere/reînnoire a autoriza-
ției de mediu pentru obiectivul „Penny 
Market”, amplasat în Botoșani, Calea 
Națională, nr. 91, județul Botoșani. 
Eventualele propuneri și sugestii din 
partea publicului privind activitatea 
menționată vor fi transmise în scris și 
sub semnătură la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Botoșani, 
din municipiul Botoșani, Bd. Mihai 
Eminescu, nr.44, județul Botoșani, în 
zilele de luni – joi, între orele 8.00 
–16.30 și vineri între orele 8.00 –14.00.

Judecătoria Vaslui. Sentința civilă 
nr.604/2022 îndreptată prin Încheierea 
din 18 mai 2022. În numele legii 
dispune: Admite acțiunea formulată de 
reclamanta Ungureanu Mihaela Alina, 
CNP 2881107134227, cu domiciliul în 
sat Pușcași, comuna Pușcași, cu domi-
ciliul procesual ales la Cabinet de 
Avocat Mîrfu Radu, cu sediul în 
Vaslui, str.Ștefan cel Mare, bloc 34, 
sc.B, parter, jud.Vaslui, în contradic-
toriu cu pârâtul Baldeh Abdoulie, cu 
domiciliul în Republica Gambia, 
Manjai Kunda, Kombo Saint Division. 
Încuviințează ca minorul Gabriel 
Răzvan, născut la data de 8.11.2018, să 
poarte numele de familie al mamei, 
acela de Ungureanu. Copie a prezentei 
hotărâri se va comunica, la rămânerea 
definitivă, către Serviciul Public 
Comunitar de Evidență și Stare Civilă 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Vaslui. Ia act de faptul că reclamanta 
nu a solicitat plata cheltuielilor de jude-
cată. Cu drept de apel în termen de 30 
de zile de la comunicarea hotărârii. 
Cererea se va depune la Judecătoria 
Vaslui, sub sancțiunea nulității. 
Pronunțată astăzi, 31.03.2022 prin 
punerea la dispoziția părților prin 
mijlocirea grefei instanței, în condițiile 
art.396, al.2 din Codul de procedură 
civilă.

SOMAŢII
Somaţie. Emisă în urma dispoziţiei 

date de instanţă prin încheierea de 
ședinţă din data de 20 aprilie 2022. 
Prin prezenta somaţie se aduce la 
cunoștinţă celor interesaţi faptul că 
petemul Poștoacă Tiberiu-lon, domici-
liat în comuna Valea Crișului, sat 
Valea Crișului, nr.186, judeţul 
Covasna, solicită dobândirea prin 
uzucapiune conform prevederilor 
art.28 alin.1 din Decretul-Lege 
nr.115/1938, a dreptului de proprietate 
asupra imobilului situat in satul Valea 
Crișului, judeţul Covasna, înscris în 
CF. nr.24390, nr.top 128, în suprafaţă 
de 187mp, cu categoria de folosinţă 
curţi și construcţii Valea Crișului, 
proprietatea tabulară a numitului 
Covesan Irimie. Toţi cei interesaţi pot 
face opoziţie la Judecătoria Sfăntu 
Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2 jud.
Covasna, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 1 lună de la 
emiterea celei din urmă publicaţii se va 
trece la judecarea cererii.

Prin cererea înregistrată sub dosar 
nr.992/246/2022 privind pe petentul 
Butar Nășiut Ghita, cu domiciliul în 
municipiul Arad, strada Vasile 
Lucaciu, bl.337, sc.C, et.5, ap.13, judeţul 
Arad, care solicită înscrierea dreptului 
de proprietate în cota de părţi asupra 
imobilului înscris în CF nr. 314569 
Tâmova, provenit din conversia pe 
hârtie a CF vechi 470 Chier, compus 
din casa cu nr. admin. 471, de sub A1.1 
și a cotei e ½ părţi din terenul intra-
vilan din cota de 1045/1295 mp, cu nr. 
top. 1832/571-573, prin uzucapiune, 
exercitând de peste 20 de ani de la 
moartea proprietarului tabular 
Hălmăgean Teodor, de sub B.1, decedat 
la data de 05.03.1996 și până în prezent 
o posesie utilă în sensul legii, pașnică, 
netulburată, publică, continuă și sub 
nume de proprietar.

LICITAŢII
CONPET S.A. achiziţionează 

bunuri/ servicii/ lucrări confom 
Normelor Procedurale Interne de 
Achiziţii, Revizia 4. În perioada 18 - 
24.05.2022 s-au postat pe site-ul 
Conpet, următoarele achiziţii: - Servicii 
de efectuare a unei expertize de specia-
litate și de elaborare a unui studiu de 
soluţie pentru identificarea cauzelor 
defecţiunilor pompelor elicoidale 
orizontale de ţiţei montate în staţia de 
pompare Mădulari (reluare achiziţie 
directă). - Servicii de recertificare a 
sistemelor de management al calităţii, 
mediului, sănătăţii și securităţii în 
muncă, energiei conform cerinţelor 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018, ISO 50001:2018 și două 
audituri periodice de supraveghere. - 

Servicii de consultanţă de specialitate 
pentru consiliere și întocmire dosar de 
acceptare pentru achiziţionare de auto-
vehicule full electric/ plug-in electric în 
cadrul Programului privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea vehicu-
lelor de transport nepoluante și efici-
ente din punct de vedere energetic 2020 
- 2024. - Extindere locaţii Telecom + 
Cyber pentru sistemul SCADA și 
sistemul cântare. - Serviciu pentru 
interconectare sirenă alarmare de la 
Depozit Barbatești cu Centrul Operaţi-
onal Judeţean Gorj și asigurarea 
mentenanţei sistemului de alarmare. - 
Servicii suport tehnic pentru sistemul 
Cyberquest, soluţie SIEM (Security 
Information & Event Management). - 
Furnizare 10 bucăţi routere Fortigate 
40F-BDL-950-60 pentru „Legături 
comunicaţii pentru monitorizare la 
distanţă sisteme video supraveghere 
perimetrală puncte de lucru Conpet 
S.A.”

1.Informatii generale privind propri-
etarul: Consiliul Local Babadag; Cod 
fiscal: 4508533. Adresa: Judetul Tulcea, 
Orasul Babadag, Str. Republicii, Nr.89, 
Nr. tel: 0240/561 012, fax: 0240/562 939; 
e-mail: urbanismprimariababadag@
gmail.com. 2. Informatii generale 
privind obiectul concesiunii: – Teren 
situat in intravilan Oras Babadag, Str 
Ciucurovei nr 18, T 3 P 22 CC, cu 
suprafata de 8543.00 mp; – Teren situat 
in intravilan Oras Babadag, Str Pavel 
Gheorghe nr 10, T 87 P 2782 CC, cu 
suprafata de 180.00 mp; – Teren situat 
in intravilan Oras Babadag, Str Ciucu-
rovei nr FN, T 2 P 18 A, cu suprafata 
de 10983.00 mp. 3. Informatii privind 
documentatia de atribuire: 3.1. 
Compartimentul responsabil din 
cadrul proprietarului : Serviciul Urba-
nism din cadrul Primariei orasului 
Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.2. Docu-
mentatia de atribuire se pune la dispo-
zitia solicitantilor in mod gratuit. 3.3. 
Data limita pentru solicitarea clarifica-
rilor 08.06.2022. 4. Informatii privind 
ofertele: 4.1 Data limita de depunere a 
ofertelor: 13.06.2022, ora 10,00 la secre-
tariatul Primariei orasului Babadag, 
str. Republicii, nr.89, Babadag, jud. 
Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de 
deschidere va avea loc in data de 
16.06.2022, ora 10.00 la sediul Prima-
riei orasului Babadag, str. Republicii, 
nr.89. 6. Informatii privind instanta 
competenta in solutionarea litigiilor 
aparute:contestatiile se depun in 
termen de 5 zile de la comunicarea 
rezultatului procedurii la sediul propri-
etarului,mentionat la punctul 1, iar 
actiunea in justitie se introduce la 
sectia de contencios administrativ  a 
Tribunalului Tulcea in termen de 30 
zile. 7. Data transmiterii anuntului de 
atribuire catre institutiile abilitate in 
vederea publicarii: 25.05.2022.

Subscrisa SP Bălescu & Asociații 
SPRL, cu biroul în mun. București, str. 
Negoiu, nr.8, bl. D14, sc.2, ap.30, sector 
3, desemnat în calitate de lichidator 
judiciar al  SC Alfarom Holding SRL, 
societate în faliment, cu sediul în Str. 
Slt. Dima Cristescu, nr. 3B, spațiul nr.1, 
parter, camera nr.4, Sectorul 2, Bucu-
rești; înmatriculată la Oficiul Regis-
t r u l u i  C o m e r ț u l u i  s u b  n r . 
J40/1107/2002, cod unic de înregistrare: 
14458432, conform Sentinței Civile nr. 
6940/26.11.2018 pronunțată în ședință 
publică în Dosarul nr. 23259/3/2012 
aflat pe rolul Tribunalului  București –
Secția a VII-a Civilă, face public urmă-
torul anunț de supraofertare pentru 
vânzarea directă, prev. de art.118 alin 4 
din Legea 85/2006. În conf. cu hotă-
rârea adunării creditorilor din data de 
05.05.2022, publicată în BPI 7850 din 
data de 06.05.2022, a fost aprobată 
vânzarea prin negociere directă cu 
cumpărător identificat, la prețul de 
500.000 Euro +TVA conform legislației 
în vigoare, a bunului imobil din patri-
moniul SC ALFAROM HOLDING 
SRL - în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, respectiv: -Bun imobil compus 
din TEREN în suprafață de 117mp 
având număr cadastral 224576 și 
CONSTRUCȚIE –clădire de birouri 
compusă din S+P+4E+Etaj tehnic cu 

suprafața construită la sol de 112mp, 
anul construirii 2012, având număr 
cadastral 224576-C2, situate în Bucu-
rești, str. Plantelor nr.62, sector 2, 
înscrise în CF Nr. 224576 Bucuresti 
Sectorul 2, la prețul de 500.000 EURO 
la care se adaugă TVA conform cod 
fiscal. Pasul de supraofertare este de 
5% respectiv 25.000 Euro (exclusiv 
TVA). Persoanele care doresc să parti-
cipe la procedura de supraofertare 
trebuie să formuleze o ofertă în valoare 
de minim 525.000 EURO la care se 
adaugă TVA conform Cod Fiscal, care 
reprezintă cel puțin prețul aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
05.05.2022  de 500.000 euro +TVA la 
care se adaugă minim un pas de 25.000  
Euro (exclusiv TVA). Potențialii 
cumpărători vor depune ofertele în 
termen de 30 de zile de la data publi-
cării prezentului anunț, adică până cel 
târziu în data de 27.06.2022 ora 12.00, 
prin cerere adresată lichidatorului 
judiciar, cu respectarea celorlalte 
condiții prevăzute în caietul de prezen-
tare  și în regulamentul de negociere. 
Persoanele interesate sa participe la 
negociere pot achiziționa Caietul de 
sarcini de la biroul lichidatorului judi-
ciar SP Bălescu & Asociații SPRL, din 
mun. București, str. Negoiu, nr.8, bl. 
D14, sc.2, et.2, ap 30, sector 3, începând 
cu data prezentului anunț. Nu vor fi 
admise la negociere  persoanele care 
nu au depus până la termenul limită de 
27.06.2022 ora 12.00, supraoferta in 
condițiile prezentului anunț si docu-
mentele solicitate prin caietul de 
prezentare. Documentația de supra-
ofertare va putea fi comunicată si prin 
mijloace de comunicare electronica la 
adresa de e-mail: balescu.o·ce@gmail.
com. Documentația depusa/transmisă 
va trebui să conțină în mod obligatoriu 
date de contact respectiv telefon si 
adresă de e-mail. Ședința  de  supra-
ofertare, va avea loc în data de 
28.06.2022 ora 17.00, la biroul lichida-
torului judiciar din mun. București, str. 
Negoiu, nr.8, bl. D14, sc.2, ap 30, sector 
3. Având în vedere situația actuală 
privind măsurile legale  dispuse cu 
privire la pandemie ședința de supra-
ofertare se va putea tine si online prin 
mijloace de comunicare electronică 
dacă lichidatorul judiciar va decide în 
acest sens. Modalitatea de organizare 
online a ședinței de supraofertare va fi 
comunicată participanților, prin 
mijloace electronice de comunicare, cel 
târziu in data de 27.06.2022. Nu pot 
participa la procedura de negociere 
directă debitorii SC Alfarom Holding 
SRL. Pot participa la procedura de 
supraofertare persoane fizice și/sau 
juridice. Persoanele fizice se vor identi-
fica cu buletin/carte de identitate, 
delegație de reprezentare a societății, 
copie după certificatul de înregistrare 
fiscală, certificat de înmatriculare, date 
despre contul bancar și ștampila socie-
tății in condițiile prevăzute de caietul 
de prezentare. Caietul de prezentare se 
poate procura de la sediul lichidato-
rului judiciar după achitarea costului 
acestuia în valoare de 2.000 RON 
(exclusiv TVA). Caietul de sarcini se 
poate comunica si în format electronic 
pe baza unei cereri transmise la adresa 
de e-mail: balescu.office@gmail.com   
însoțită de dovada achitării contrava-
lorii caietului de sarcini. Taxa de parti-
cipare la ședința de supraofertare este 
de  2.000 RON (exclusiv TVA). Partici-
parea la ședința de supraofertare este 
condiționată de achitarea taxei de 
participare, a caietului de prezentare și 
a unei cauțiuni de cel puțin 10% din 
prețul oferit, și care se achită în contul 
de lichidare al societății comerciale SC 
Alfarom Holding SRL, în faliment, 
înregistrată la  Oficiul Registrului 
Comerțului cu nr J40/1107/2002, cod 
unic de înregistrare: 14458432, în 
contul unic de lichidare deschis la 
Libra Bank, IBAN RO57BREL 
0002001521140100, si va fi considerată 
ca avans din prețul de valorificare al 
bunurilor. După depunerea ofertei si 
plata garanției, cererea de participare 
la procedura de supraofertare nu poate 
fi retrasă si nu se poate renunța la 
participarea în cadrul ședinței de nego-
ciere directă. Garanția de participare 
nu este supusă regimului de taxare 

TVA. Contravaloarea caietului de 
prezentare si taxa de participare la 
licitație se achită în contul de lichidare 
al societății comerciale SC Alfarom 
Holding SRL, în faliment, înregistrată 
la  Oficiul Registrului Comerțului cu 
nr J40/1107/2002,0 cod unic de înregis-
trare: 14458432, în contul unic de 
lichidare deschis la Libra Bank, IBAN 
RO57BREL0002001521140100. Vizua-
lizarea proprietății imobiliare se poate 
realiza numai după achiziționarea 
caietului de prezentare, în fiecare zi 
lucrătoare în intervalul 10-12 cu 
programare în prealabil la telefon  
0728.800.209; Bunurile care fac 
obiectul vânzării prin negociere directă 
vor fi vândute  in condițiile în care au 
fost găsite la data formulării cererii de 
participare, cu toate beneficiile și riscu-
rile implicite, pe principiul „văzut – 
plăcut –cumpărat”, în starea în care se 
află și în locul în care se află. Infor-
mații suplimentare puteți obține la, 
E-mail: balescu.o·ce@gmail.com.   

Subscrisa SP Bălescu & Asociații 
SPRL, cu biroul în mun. București, str. 
Negoiu, nr. 8, bl. D14, sc. 2, ap 30, 
sector 3, desemnat în calitate de lichi-
dator judiciar al  SC Alfarom Holding 
SRL, societate în faliment, cu sediul în 
Str. Slt. Dima Cristescu, nr. 3B, spațiul 
nr. 1, parter, camera nr.4, Sectorul 2, 
București; înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerțului sub nr. 
J40/1107/2002, cod unic de înregistrare: 
14458432, conform  Sentinței Civile 
nr.6940/26.11.2018 pronunțată în 
ș e d i n ț ă  p u b l i c ă  î n  D o s a r u l 
nr.23259/3/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului  București –Secția a VII-a Civilă, 
face public următorul anunț de supra-
ofertare pentru vânzarea directă, prev. 
de art.118 alin 4 din Legea 85/2006. În 
conf. cu hotărârea adunării creditorilor 
din data de 18.05.2022, publicată în 
BPI 8804 din data de 23.05.2022, a fost 
aprobată vânzarea prin negociere 
directă cu cumpărător identificat, la 
prețul de 65.000 EURO la care se 
adaugă TVA conform cod fiscal, a 
bunului imobil din patrimoniul SC 
ALFAROM HOLDING SRL -în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, 
respectiv: -Bun imobil compus din 
Apartamentul nr.48, etaj 6, str. Slt. 
Dima Cristescu nr. 3B, Bucuresti, 
Sector 2, avand numar cadastral 
208398-C2-U48 si înscris în CF Nr. 
208398-C2-U48 Sector 2 Bucuresti, 
compus din 3 camere si dependinte cu 
suprafata utila =50,37mp, terasa 
=6,87mp, suprafata totala =57,24mp, si 
total cota indiviza din partile comune 
ale imobilului in suprafata de 
12,576mp, teren aferent spatiului în 
suprafata de 8,515mp, la prețul de 
65.000 EURO la care se adaugă TVA 
conform cod fiscal. Pasul de supraofer-
tare este de 5% respectiv 3.250 Euro 
(exclusiv TVA). Persoanele care doresc 
să participe la procedura de supraofer-
tare trebuie să formuleze o ofertă în 
valoare de minim 68.250 EURO la care 
se adaugă TVA conform Cod Fiscal, 
care reprezintă cel puțin prețul aprobat 
de adunarea creditorilor din data de 
18.05.2022  de 65.000 euro +TVA la 
care se adaugă minim un pas de 3.250  
Euro (exclusiv TVA). Potențialii 
cumpărători vor depune ofertele în 
termen de 30 de zile de la data publi-
cării prezentului anunț, adică până cel 
târziu în data de 27.06.2022 ora 12.00, 
prin cerere adresată lichidatorului 
judiciar, cu respectarea celorlalte 
condiții prevăzute în caietul de prezen-
tare  și în regulamentul de negociere. 
Persoanele interesate sa participe la 
negociere pot achiziționa Caietul de 
sarcini de la biroul lichidatorului judi-
ciar SP Bălescu & Asociații SPRL, din 
mun. București, str. Negoiu, nr.8, bl. 
D14, sc.2, et.2, ap 30, sector 3, începând 
cu data prezentului anunț. Nu vor fi 
admise la negociere  persoanele care 
nu au depus până la termenul limită de 
27.06.2022 ora 12.00, supraoferta in 
condițiile prezentului anunț si docu-
mentele solicitate prin caietul de 
prezentare. Documentația de supra-
ofertare va putea fi comunicată si prin 
mijloace de comunicare electronica la 
adresa de e-mail: balescu.o·ce@gmail.
com. Documentația depusa/transmisă 
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va trebui să conțină în mod obligatoriu 
date de contact respectiv telefon si 
adresă de e-mail. Ședința  de  supra-
ofertare, va avea loc în data de 
29.06.2022 ora 17.00, la biroul lichidato-
rului judiciar din mun. București, str. 
Negoiu, nr.8, bl. D14, sc.2, ap 30, sector 
3. Având în vedere situația actuală 
privind măsurile legale  dispuse cu 
privire la pandemie ședința de supra-
ofertare se va putea tine si online prin 
mijloace de comunicare electronică 
dacă lichidatorul judiciar va decide în 
acest sens. Modalitatea de organizare 
online a ședinței de supraofertare va fi 
comunicată participanților, prin 
mijloace electronice de comunicare, cel 
târziu in data de 27.06.2022. Nu pot 
participa la procedura de negociere 
directă debitorii SC Alfarom Holding 
SRL. Pot participa la procedura de 
supraofertare persoane fizice și/sau 
juridice. Persoanele fizice se vor identi-
fica cu buletin/carte de identitate, 
delegație de reprezentare a societății, 
copie după certificatul de înregistrare 
fiscală, certificat de înmatriculare, date 

despre contul bancar și ștampila socie-
tății in condițiile prevăzute de caietul 
de prezentare. Caietul de prezentare se 
poate procura de la sediul lichidato-
rului judiciar după achitarea costului 
acestuia în valoare de 2.000 RON 
(exclusiv TVA). Caietul de sarcini se 
poate comunica si în format electronic 
pe baza unei cereri transmise la adresa 
de e-mail: balescu.office@gmail.com   
însoțită de dovada achitării contrava-
lorii caietului de sarcini. Taxa de parti-
cipare la ședința de supraofertare este 
de  2.000 RON (exclusiv TVA). Partici-
parea la ședința de supraofertare este 
condiționată de achitarea taxei de 
participare, a caietului de prezentare și 
a unei cauțiuni de cel puțin 10% din 
prețul oferit, și care se achită în contul 
de lichidare al societății comerciale SC 
Alfarom Holding SRL, în faliment, 
înregistrată la  Oficiul Registrului 
Comerțului cu nr J40/1107/2002, cod 
unic de înregistrare: 14458432, în 
contul unic de lichidare deschis la 
Libra Bank, IBAN RO57BREL 
0002001521140100, si va fi considerată 
ca avans din prețul de valorificare al 
bunurilor. După depunerea ofertei si 
plata garanției, cererea de participare 
la procedura de supraofertare nu poate 
fi retrasă si nu se poate renunța la 
participarea în cadrul ședinței de nego-
ciere directă. Garanția de participare 
nu este supusă regimului de taxare 
TVA. Contravaloarea caietului de 
prezentare si taxa de participare la 
licitație se achită în contul de lichidare 
al societății comerciale SC ALFAROM 
HOLDING SRL, în faliment, înregis-
trată la  Oficiul Registrului Comerțului 
cu nr J40/1107/2002,0 cod unic de 
înregistrare: 14458432, în contul unic 
de lichidare deschis la Libra Bank, 
IBAN RO57BREL0002001521140100. 
Vizualizarea proprietății imobiliare se 
poate realiza numai după achizițio-
narea caietului de prezentare, în 
fiecare zi lucrătoare în intervalul 10-12 
cu programare în prealabil la telefon  
0728.800.209; Bunurile care fac 
obiectul vânzării prin negociere directă 
vor fi vândute  in condițiile în care au 
fost găsite la data formulării cererii de 
participare, cu toate beneficiile și riscu-
rile implicite, pe principiul „văzut –
plăcut –cumpărat”, în starea în care se 
află și în locul în care se află. Infor-
mații suplimentare puteți obține la, 
E-mail: balescu.o¨ce@gmail.com.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Florica, cu sediul în 
comuna Florica, Str.Col.Constantin 
Poenaru nr.69, județul Buzău, telefon/
fax 0238/782.750, e-mail: primaria.
f lor ica@yahoo.com, cod fiscal 
17521291. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Teren intravilan în suprafață de 325 
mp + construcție în suprafață de 38mp, 
ce aparţin domeniului public al 
Comunei Florica, situat în Tarlaua 12, 
Parcela 920, CF nr. 20402, comuna 
Florica, Str. Margaretelor nr.12, județul 
Buzău. Închirierea se face conform 
art.333, art.335 din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 ș i  a  H.C.L .  n r. 
22/17.03.2022. 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: 
Prin solicitare scrisă la sediul Primă-
riei Comunei Florica. 3.2. Denumirea 
și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: 
Compartiment Urbanism și Achiziţii 
Publice din cadrul Primăriei Comunei 
Florica, comuna Florica, Str.Col.
Constantin Poenaru nr.69, județul 
Buzău. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 100Lei/exemplar, ce se achită 

numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Florica. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
07/06/2022, ora 12.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 16/06/2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Compartiment Urba-
nism din cadrul Primăriei Comunei 
Florica, comuna Florica, Str.Col.
Constantin Poenaru nr.69, județul 
Buzău. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 17/06/2022, ora 
10.00, Primăria Comunei Florica, 
comuna Florica, Str. Col. Constantin 
Poenaru nr.69, județul Buzău. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Buzău, Buzău, 
Str.Arhitect Petre Antonescu nr.4, 
județul Buzău, telefon 0238/717.960, 
fax 0238/717.959, e-mail: tr.buzau@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 25/05/2022.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Comunei Vatra Moldoviței, 
cu sediul în comuna Vatra Moldoviței, 
județul Suceava, telefon 0230/336.150, 
fax 0230/336.251, e-mail: primariava-
tramoldovitei@yahoo.com, cod fiscal 
4326680. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 3 
parcele de teren, aparținând dome-
niului privat al Comunei Vatra Moldo-
viței, după cum urmează: a.teren 
extravilan, situat în comuna Vatra 
Moldoviței, judeţul Suceava, în supra-
față de 6.467 mp, nr. cadastral: 38957, 
înscris în CF nr.38957; b.teren intra-
vilan, situat în comuna Vatra Moldo-
viței, judeţul Suceava, în suprafață de 
1.309mp, nr.cadastral: 39091, înscris în 
CF nr.39091; c.teren intravilan, situat 
în comuna Vatra Moldoviței, judeţul 
Suceava, în suprafață de 600mp, nr.
cadastral: 39155, înscris în CF nr.39155, 
conform H.C.L. nr. 37/20.05.2022 și 
temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției. 3.Denumirea și datele 
de contact ale serviciului /comparti-
mentului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Se poate obține 
de la Registratura Primăriei Comunei 
Vatra Moldoviței, județul Suceava. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
c a z u l ,  p o t r i v i t  p r e ve d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul admi-
nistrativ: 50Lei, care se pot achita 
numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Vatra Moldoviței. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 15/06/2022, ora 10.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 23/06/2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: la sediul Primăriei 
Comunei Vatra Moldoviței, județul 
Suceava. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 23/06/2022, ora 11.00, Primăria 
Comunei Vatra Moldoviței, județul 
Suceava. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Suceava, municipiul Suceava, Str.
Ștefan cel Mare nr.62, județul Suceava, 
cod poștal 720062, telefon/fax: 
0230/214.948, 0230/523.290, e-mail: 

trsv-arhcont@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 
25/05/2022.

Anunţ licitaţie pentru valorificarea 
deșeurilor metalice provenite din 
dezmembrarea unor bunuri aparţi-
nând municipiului. Consiliul Local al 
Municipiului Galaţi, prin Primăria 
Municipiului Galaţi - Comisia de lici-
taţie numită prin Dispoziţia Prima-
rului nr. 2615/26.07.2021, cu sediul în 
Galaţi, str. Domnească nr. 54, organi-
zează licitaţie publică, cu strigare, 
pentru valorificarea deșeurilor meta-
lice provenite din dezmembrarea unor 
bunuri aparţinând municipiului. 1. 
Denumirea și adresa instituţiei publice 
organizatoare a licitaţiei: Primăria 
Municipiului Galaţi, str. Domnească 
nr. 54, Comisie licitaţie numită prin 
d i s p o z i ţ i a  p r i m a r u l u i  n r . 
2615/26.07.2021, telefon: 0236/307.720, 
cod fiscal: 3814810. 2. Locul unde pot fi 
văzute bunurile: Galaţi - str. Zimbrului 
nr. 1 - Depozit Primăria Galaţi; Galaţi 
- Secţia 3 Transurb SA, Depoul nr. 1, 
Piaţa Energiei. Bunurile pot fi văzute 
până la data organizării licitaţiei 
publice deschise, cu strigare. 3. Adresa, 
data și ora ţinerii ședinţei de licitaţie, 
pentru vânzarea bunurilor: Ședinţa de 
licitaţie publică, deschisă, cu strigare, 
va avea loc în data de 31.05.2022, ora 
11.00, la sediul Primăriei Municipiului 
Galaţi, str. Domnească nr. 54. La 
această ședinţă de repetare a licitaţiei 
preţurile iniţiale vor fi diminuate cu 
20%, faţă de cele precizate în caietele 
de sarcini și care au fost valabile la 
data de 23.05.2022 - când a avut loc 
prima licitaţie. 4. Informaţii suplimen-
tare despre bunurile care fac obiectul 
vânzării: - Tel: 0236/307.720 - Rusu 
Anca Cristina. - Caietele de sarcini vor 
fi puse gratuit la dispoziţia solicitan-
ţilor prin transmitere pe adresele lor 
electronice. 5. Documente necesare 
pentru înscrierea la licitaţie: - Dovada 
achitării garanţiei de participare la 
l icitaţie, în contul RO84TREZ 
3065006XXX 000235, deschis la Trezo-
reria Municipiului Galaţi, cod fiscal 
3814810; - Copie Certificat de Înmatri-
culare la Registrul Comerţului, pentru 
persoanele juridice române, din care să 
rezulte vechimea societăţii partici-
pante, de minim 5 ani; - Certificat de 
atestare fiscală, emis de Administraţia 
Finanţelor Publice, din care să rezulte 
faptul că participantul nu are datorii la 
bugetul de stat; - Certificat de atestare 
fiscală, emis de Direcţia de Taxe și 
Impozite Locale, prin care să se ateste 
faptul că participantul nu are datorii la 
bugetul local; - Autorizaţie de mediu; - 
Copie act de identitate administraror 
sau împuternicire și copie a actului de 
identitate pentru persoana care va 
reprezenta ofertantul. - Documentele 
de participare la licitaţie se acceptă de 
organizatorul licitatiei doar dacă sunt 
depuse / transmise (prin curier/ poștă) 
în plic sigilat la Registratura Generală 
a Municipiului Galaţi str. Domnească 
nr. 54, până la termenul limită: data de 
30.05.2022, ora 16.00.

Municipiul Pașcani, cu sediul în str. 
Ștefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iași, 
cod 705200, telefon 0232/762300, int. 
129, fax 0232/766259, cod de înregis-
trare fiscală 4541360, organizează în 
data de 27.06.2022, ora 11:00, licitaţie 
publică, având ca obiect închirierea pe 
o durată de 5 (cinci) ani a terenurilor 
disponibile, proprietate publică a 
Municipiul Pașcani, judeţul Iași, 
prezentate mai jos: 1. Terenurile dispo-
nibile – LOT 10 în suprafață de 12,00 

mp; LOT 11 în suprafață de 12,00 mp; 
LOT 12 în suprafață de 12,00 mp; 
situate în strada Eugen Stamate, 
tronson 1, număr cadastral 64880, în 
vecinătatea Platoului Piață Deal, 
proprietate publică a Municipiul 
Pașcani, județul Iași, conform H.C.L. 
nr. 103 / 30.06.2021; Documentația de 
atribuire privind organizarea și desfă-
șurarea a procedurii de închiriere 
poate fi achiziționată de la sediul 
Municipiului Pașcani, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 16, judeţul Iași, Comparti-
ment Patrimoniu și Contracte - 
Camera 31. Persoana de contact : insp. 
Coteț Chiperi Gheorghe, e-mail : 
patrimoniu@primariapascani.ro Peri-
oada de achiziţionare a documentaţiei 
de închiriere este 27/05/2022 – 
09/06/2022, ora 13:00. Preţul de achizi-
ţionare a documentaţiei de atribuire 
este în cuantum de 50 lei și poate fi 
achitat prin virament în contul: 
RO38TREZ40721360206XXXXX, 
deschis la Trezoreria Pașcani sau în 
numerar la caseria Serviciului de Taxe 
și Impozite Locale din cadrul apara-
tului de specialitate al Primarului 
Municipiului Pașcani. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este 
14.06.2022, ora 13.00. Ofertele se depun 
la sediul Municipiul Pașcani, situat în 
str. Ștefan cel Mare, nr. 16, județul Iași 
– Registratură, în două plicuri sigilate. 
Pe plicul exterior se va indica obiectul 
licitației pentru care este depusă oferta 
și va trebui să conțină documentele 
obligatorii necesare participării la lici-
tație. Pe plicul interior, care conține 
oferta prorpiu-zisă, se înscriu numele 
sau denumirea ofertantului, precum și 
domiciliul sau sediul social al acestuia. 
Data limită de depunere a ofertelor 
este 22.06.2022 ora 13:00 Fiecare parti-
cipant la licitație depune o singură 
ofertă ce va conține documentele nece-
sare și obligatorii participării la licitație 
. Ședința de deschidere a ofertelor se va 
desfășura la sediul Municipiului 
Pașcani, în data de 27.06.2022, ora 
11:00, la Camera 44 (sala de seminarii). 
Instanţa competentă în soluţionarea 
litigiilor apărute este Tribunalul Iași, 
Secţia Contencios Administrativ, str. 
Anastasie Panu, nr. 25, judeţul Iași, 
telefon 0232/260600, adresă poștă elec-
tronică tr-iași-civ2@just.ro. Data trans-
miterii anunțului de licitație către mass 
media, în vederea publicării, este 
26.05.2022.

PIERDERI
Pierdut parafă drept de semnătură 

Ordinul Arhitecților din România. 
Numele: Duțescu Constantin-Mihăiță. 
TNA: 4713. O declar nulă.

Pierdut certificatul de traducător 
seria 49 P, nr.287, eliberat pe numele 
Pari Raluca, în 28.04.2004.

Antonia & Ancuta Mixt SRL, cu 
sediul în Medgidia, J13/769/2020, CUI: 
42399765, declar pierdut Certificat de 
Înregistrare, Certificat Constatator 
sediu social și Certificat Constatator 
punct de lucru. Le declar nule.

Subscrisa, Leg Cop Uti Star Coope-
rativa Agricola, cu sediul în sat Lungu-
lețu, comuna Lungulețu, Strada Vale, 
nr.37, județul Dâmbovița, CUI: 
45311414, număr de înregistrare în 
R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i 
C15/14/06.12.2021, declar pierdut origi-
nalul Certificatului de înregistrare 
seria B nr.4412381 emis la data de 
06.12.2021 de Registrul Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

ipar  eaPrint re ti 
i aram n  C

DECESE
Cu regret și profundă tristețe, familia 
îndurerată- Corneliu-Andrei, Nicoleta și 
Cătălin Nae anunță trecerea în veșnicie a 
MARIANEI NAE, bunică și mamă iubi-
toare. Slujba de înmormântare va avea 
loc Joi, 26 Mai 2022, ora 11.00, la Bise-
rica Cimitirului „Sfântul Gheorghe” 
(Stadion), Pitești.


