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OFERTE SERVICIU
Angajăm Lucrător Comercial, Big 

Berceni, textile casă. Experiență, salariu 
motivant. 0771.601.718.

Vasirom International S.R.L., anunta 
vacantarea a 7 posturi de strungar universal 
si 4 posturi de frezor universal. CV-urile se 
pot depune la adresa de mail: chr.esat@
gmail.com, pana la data de 30.05.2022.

Nedeia SRL din com.Malini, jud.
Suceava, angajează 1 cameristă și 1 îngri-
jitor spații hoteliere. Data limită depunere 
CV: 01.06.2022. Tel.0721.144.944.

SC Transpedition SRL din Iași anga-
jează conducători auto, vorbitori de limba 
rusă, pentru curse RUSIA-TURCIA. 
Rel.0749.828.410. Interviul va avea loc în 
data de 28.05.2022, la sediul firmei.

Tterra Trans T. T. RO din IAȘI anga-
jează conducători auto vorbitori de limba 
rusă pentru curse Turcia- Kazahstan. 
Interviul are loc în data de 28. 05.2022, la 
sediul firmei. Rel la tel.0749.828.410.

GPL Spedition Company SRL din Iași 
angajează conducători auto, vorbitori de 
limba rusă, pentru curse Turcia-Kaza-
hstan. Interv iul are loc in data de 
28.05.2022 la sediul firmei. Relații la 
tel.0749.828.410.

SC Rotec SRL angajează strungar  cod 
COR 722413, frezor cod COR 722408 și 
operator CNC cod COR 722323. CV se 
depun la adresa de email: officemvtop@
gmail.com, iar selecția va avea loc în data 
de 29.05.2022. Tel.0766.274.206.

SC Auto Sansamtav SRL caută 2 meca-
nici, un vulcanizator, un tinichigiu și un 
vopsitor. Dacă sunteți interesați, sunați la 
nr. de telefon: 0755.976.043.

SC Apulum Car Wash SRL, având 
CUI:29883554, cu sediul în Loc.Alba Iulia, 
Municipiul Alba Iulia, Strada Mihai 
Viteazul, Nr.31, Județ Alba, angajează: 
Spălător vehicule cu cod COR 912201- 2 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limbă engleză, cunoștințe în domeniul 
auto. Selecția are loc în data de 30.05.2022, 
ora 10.00, la sediul societății.

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia, 
(SCDCB Șercaia) cu sediul în localitatea 
Șercaia, strada Câmpului, nr.2, jud. 
Brașov, organizează concursuri pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante 
de cercetător științific și asistent în cerce-
tarea științifică. Dosarele pentru concurs 
se vor depune la sediul instituției până în 
data de 27.06.2022, ora 15.00. Concursurile 
se vor desfășura la sediul instituției în data 
de 29.06.2022, ora 10.00. Condiţiile de 
participare, documente necesare, biblio-
grafia și tematica, precum și calendarul 
desfășurării concursurilor sunt afișate la 
sediul unității. Alte informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 0726.737.908.

Școala Gimnazială de Arte nr.4,  organi-
zează concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a postului de– muncitor 
calificat (cu atribuții de magaziner), normă 
întreagă. Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -30.05- 17.06.2022: 
termenul pentru depunerea dosarelor; 
-22.06.2022: probă scrisă; -23.06.2022: proba 
practică; -24.06.2022: interviu. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul Școlii 
Gimnaziale de Arte nr.4, Str. Maica 
Domnului nr.61-63, sector 2, București, 
telefon 021/242.14.50.

SC Dant Proiect Consult SRL, cu sediul 
în localitatea Baciu, jud.Cluj, este în 
căutarea unor persoane vorbitoare de 
limba engleză,  studii generale, în vederea 
angajării pe poziția de: tâmplar universal 
(3 poziții libere)- Cod COR: 752201. Pentru 
informații suplimentare și programarea 
interviurilor ne puteți contacta la nr. de 
tel.0728.974.878, în perioda 27-28.05.2022, 
în intervalul orar 09.00-14.00.

Subscrisa, SC FILIP S.R.L., cu sediul in 
Arad, Str.Colonia Campul Dumbrava 
Rosie, nr.1, Zona Industriala Vest, avand 

CUI RO 1685441 si numarul de inmatricu-
lare la ORC J02/2153/1991, suplimenteaza 
locurile de munca cu un numar de 3 
posturi pentru manipulant marfuri, cod 
COR 93303. Conditiile de angajare sunt 
studii medii, cu limba engleza nivel mediu, 
pe o perioada nedeterminata, activitatea 
avand loc la sediul firmei, fara vechime in 
domeniu. Interviul va avea loc in data de 
03.06.2022, ora 10:00 la sediul firmei.

Anunţ de concurs pentru ocuparea unui 
post vacant. Primăria Municipiului 
Alexandria organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
execuţie pe perioadă nedeterminată de 
portar, în data de 21 iunie 2022, ora 10.00, 
proba scrisă și în data de 23 iunie 2022, ora 
10.00, proba interviu. Ambele probe se 
desfașoară la sediul Primăriei Munici-
piului Alexandria, strada Dunării nr. 139. 
Studiile pentru funcţia contractuală de 
execuţie de portar sunt studii liceale, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat. 
Vechime în muncă minim 5 ani. Dosarul 
trebuie să cuprindă și atestat profesional 
conform Legii 333/2003. Locul de depunere 
al dosarelor de înscriere este sediul Primă-
riei Municipiului Alexandria - Comparti-
ment Resurse Umane. Perioada pentru 
depunerea dosarelor de înscriere este 
27.05.2022 - 10.06.2022, Secretarul Comi-
siei - Cojoacă Mirela Mihaela, tel. 0247 
317732, interior 153.

Institutul Național de Cercetare-Dezvol-
tare Medico-Militară ,,Cantacuzino” Bucu-
re ș t i  cu  s e d iu l  î n  s t rad a Spla iu l 
Independenței nr.103, sector 5, localitatea 
București, organizează concursuri pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante: 
Îngrijitor din cadrul Sectorului administrare 
patrimoniu/ Serviciul Deservire/Adminis-
trativ: - 14.06.2022, ora 15:00 - data limită de 
depunere dosare; - 22.06.2022, ora 09:00 - 
proba scrisă; - 28.06.2022, ora 09:00 - proba 
interviu. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Cel  puțin absolvent al învăță-
mântului general obligatoriu; minim 6 luni 
- vechime în muncă. Persoană de contact 
Dumitrașcu Diana, telefon 0213.069.243.

Muncitor calificat I din cadrul Sectorului 
mentenanță echipamente și instalații  Servi-
ciul Deservire/Administrativ: - 14.06.2022, 
ora 15:00 - data limită de depunere dosare; - 
22.06.2022, ora  12.00 - proba scrisă; - 
28.06.2022, ora 12.00 - proba interviu. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: Studii 
medii sau studii profesionale cu diplomă de 
specialitate, specializare în domeniul electro-
mecanic, electric sau electronic, minim 6 ani 
și 6 luni - vechime în muncă, minim 3 ani 
vechime în specialitate. Persoană de contact 
Dumitrașcu Diana, telefon 0213.069.243. 
Dosarele de concurs se depun la sediul Insti-
tutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
Medico-Militară “Cantacuzino” unde vor 
avea loc și probele de concurs. Mai multe 
detalii la adresa https://cantacuzino.mapn.
ro/pages/view/298

În data de 23-06-2022, ora 10 va avea loc 
la sediul Primăriei orașului Mărășești, Str. 
Siret nr.1, jud. Vrancea, Concursul pentru 
ocuparea unui post vacant, personal 
contractual pe perioadă nedeterminată, de 
muncitor calificat, tr.III, în Serviciul public 
activități administrativ gospodărești și 
întreținere spații verzi, din subordinea 
Consiliului local al orașului Mărășești, jud. 
Vrancea. Condiții de participare: Generale: 
conform art.3 din HG 286/2011, modificată 
și completată. Specifice: -diplomă/ adeve-
rință studii minim generale; -Certificat de 
calificare într-o meserie; -vechime în muncă/ 
în specialitatea studiilor: minim 3 ani. În 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului  în 27.05.2022, la sediul 
Primăriei orașului Mărășești se vor depune 
dosarele de participare la concurs, conform 
art.6 din H.G. nr.286/2011 modificată și  
completată. Concursul va avea următoarele 
etape: 1.Selecția dosarelor: 15-16.06.2022; 
2.Proba scrisă: 23-06-2022, ora 10; 3. Inter-
viul- data va fi anunțată odată cu afișarea 
rezultatelor probei scrise. Bibliografia și 
anunțul  concursului vor fi afișate pe site-ul 
și pe tabela de afișaj ale instituției. Relații 
suplimentare, la sediul Primăriei orașului 
Mărășești și tel. 0237260150, persoană de 
contact insp. Dogaru Claudia.

Consiliul Local al Comunei Bucșani, cu 
sediul în localitatea Bucșani, strada Prin-
cipală, nr.242, județul Giurgiu, organi-
zează concurs pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată, în cadrul Serviciului de 
alimentare cu apă al comunei Bucșani, a 
funcţiilor publice contractuale vacante, 
aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificată 
și completată de H.G.nr.1027/2014, după 
cum urmează: 1)Denumirea postului: 1 
post muncitor calificat, în cadrul Servi-
ciului de alimentare cu apă al comunei 
Bucșani, vacant, contractual, pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs: -nivelul studiilor: gene-
rale; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu este nece-
sară. Data: 27/06/2022, ora 10.00, și locul 
de desfășurare a concursului: Primăria 
Bucșa n i ;  -proba scr i să în data de 
27/06/2022, ora 10.00, la sediul instituției; 
-proba interviu în maximum 4 zile lucră-
toare de la susținerea probei scrise, 
conform legii, la sediul instituției. Data-li-
mită: 17/06/2022 până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile de la afișare la 
sediul instituției. Date contact: Tudor 
Andreea, tel.0246/263.075.

Anunț de concurs. Direcţia Asigurare 
Logistică Integrată scoate la concurs, în 
vederea încadrării, pe durată nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul 
Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, 
H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, 
toate cu modificările și completările ulteri-
oare, următoarele posturi vacante de 
personal contractual din cadrul Centrului 
de Pregătire și Recuperare/Refacere a 
Capacității  de Muncă ”Meridian” - 
Mamaia, jud. Constanța: I. la Serviciul 
administrare spații de cazare: -1 post de 
muncitor calificat IV-I (lenjer), poz. 438 
-studii gimnaziale și calificare de croitor 
sau înrudite cu aceasta; nu se solicită 
vechime în muncă și/sau specialitate; -1 
post de îngrijitor (cameristă), poz. 439 
-studii gimnaziale; nu se solicită vechime 
în muncă. II. la Serviciul hrănire: -1 post 
de muncitor calificat IV-I (ospătar), poz. 
615 - studii gimnaziale și curs/calificare în 
meseria de ospătar; nu se solicită vechime 
în muncă și /sau specialitate. Pentru 
înscrierea la concursuri candidaţii vor 
depune dosarul de concurs la sediul 
Centrului de Pregătire și Recuperare/Refa-
cere a Capacității  de Muncă ”Meridian” 
-Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel Meri-
dian), județul Constanța, în intervalul orar 
08.00-16.00, până la data de 14.06.2022. 
Concursurile se vor desfășura la sediul 
Centrului de Pregătire și Recuperare/Refa-
cere a Capacității  de Muncă ”Meridian” 
-Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel Meri-
dian), jud. Constanța și vor consta în: 
Proba practică: 19.07.2022. Orele de desfă-
șurare a probei: -pentru postul de îngrijitor 
(camerista) -ora 09.00; -pentru postul de 
muncitor calificat IV-I (ospătar) -ora 09.00; 
-pentru postul de muncitor calificat IV-I 
(lenjer) -ora 13.00; Interviul: 25.07.2022. 
Orele de desfășurare a probei: pentru 
postul de îngrijitor (camerista) -09.00; 
pentru postul de muncitor calificat IV-I 
(ospătar) -ora 09.00; -pentru postul de 
muncitor calificat IV-I (lenjer) -ora 13.00. 
Relaţii suplimentare privind condiţiile de 
participare, documentele necesare, biblio-
grafia și tematica se pot obţine, în zilele 
lucrătoare, între orele 10.00 –15.00, la tel. 
021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul 
Resurse Umane al Direcţiei Asigurare 
Logistică Integrată din mun. București, 
str. Eforie, nr. 3 sector 5, de pe pagina de 
internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.
ro, secţiunea Anunţuri carieră sau de la 
sediul Centrului de Pregătire și Recupe-
rare/Refacere a Capacității  de Muncă 
”Meridian” -Mamaia, bulevardul Mamaia 
(hotel Meridian), jud. Constanţa.

Anunț De Concurs. Direcţia Asigurare 
Logistică Integrată scoate la concurs, în 
vederea încadrării, pe durată nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 –Codul 
Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, 
H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, 
toate cu modificările și completările ulteri-
oare, un post vacant de personal contrac-
tual -muncitor calificat IV-I (fochist) din 
cadrul Centrului de Pregătire și Recupe-
rare /Refacere a Capacității  de Muncă 
”Meridian” -Mamaia, jud. Constanța, 
prevăzut la poziția 289/b în statul de orga-

nizare al Direcției asigurare logistică inte-
grată (studii gimnaziale, calificare de 
fochist, autorizație ISCIR clasa C -cazane 
de apă caldă și abur de joasă presiune). Nu 
se solicită vechime în muncă și/ sau specia-
litate. Pentru înscrierea la concursuri 
candidaţii vor depune dosarul de concurs 
la sediul Centrului de Pregătire și Recupe-
rare/Refacere a Capacității  de Muncă 
”Meridian” -Mamaia, bulevardul Mamaia 
(hotel Meridian), județul Constanța, în 
intervalul orar 08.00-16.00, până la data de 
14.06.2022. Concursul se va desfășura la 
sediul Centrului de Pregătire și Recupe-
rare/Refacere a Capacității  de Muncă 
”Meridian” -Mamaia, bulevardul Mamaia 
(hotel Meridian), jud. Constanța și vor 
consta în: -Proba scrisă: 19.07.2022, ora 
13.00; -Interviul: 25.07.2022, ora 13.00. 
Relaţii suplimentare privind condiţiile de 
participare, documentele necesare, biblio-
grafia și tematica se pot obţine, în zilele 
lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00, la tel. 
021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul 
Resurse Umane al Direcţiei Asigurare 
Logistică Integrată din mun. București, 
str. Eforie, nr.3 sector 5, de pe pagina de 
internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.
ro, secţiunea Anunţuri carieră sau de la 
sediul Centrului de Pregătire și Recupe-
rare/Refacere a Capacității  de Muncă 
”Meridian” -Mamaia, bulevardul Mamaia 
(hotel Meridian), jud. Constanţa.

Anunț de concurs. Direcţia Asigurare 
Logistică Integrată scoate la concurs, în 
vederea încadrării, pe durată nedetermi-
nată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul 
Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, 
H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, 
toate cu modificările și completările ulteri-
oare, 1 post de personal contractual din 
cadrul Serviciului Administrare Spații de 
Cazare, poziția 433 din statul de organi-
zare al Direcției Asigurare Logistică Inte-
grată, astfel: -muncitor calificat III-I 
(șofer) -studii gimnaziale, permis categoria 
B, C și D. Nu se solicită vechime în muncă 
și/sau în specialitate. Pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor prezenta dosarul de 
concurs în intervalul orar 08.00 -16.00 
până la data de 14.06.2022 la sediu 
Centrului de Pregătire și Recuperare/Refa-
cere a Capacității de Muncă ”Meridian” 
Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel Meri-
dian), jud. Constanța. Concursul se va 
desfășura la sediul direcţiei din mun. 
București, Bd. Timișoara nr. 10B, sector 6 
și va consta în susţinerea următoarelor 
probe: 1. Proba practică: 18.07.2022 -ora 
12.00. 2. Interviul: 22.07.2022 -ora 12.00; 
Relaţii suplimentare privind condiţiile de 
participare, documentele necesare, biblio-
grafia și tematica se pot obţine, în zilele 
lucrătoare, între orele 10.00 –15.00, la tel. 
021.303.70.80 interior 30434 - Serviciul 
Resurse Umane al Direcţiei Asigurare 
Logistică Integrată din mun. București, 
str. Eforie, nr.3 sector 5, de pe pagina de 
internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.
ro, secţiunea Anunţuri carieră.

Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof. Dr. Matei Balș”, cu sediul în locali-
tatea București, str. Dr. Calistrat Grozovici 
nr.1, în conformitate cu prevederile 
H.G.286/2011, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii contractuale 
temporar vacante, pe durată determinată: 
-1 (un) post Asistent medical, generalist 
(PL) -Secția Clinică X Boli Infecțioase 
Copii. Concursul se va desfășura la sediul 
institutului, după următorul calendar: 
-Termenul de depunere al dosarelor: 
06.06.2022, ora 13.00; -Proba psihologică: 
în data de 15.06.2022, ora 10:00; -Proba 
scrisă: în data de 20.06.2022, ora 10.00; 
-Proba practică: în data de 24.06.2022, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -diplomă de școală sani-
tară sau echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform Hotă-
rârii Guvernului nr.797/1997 privind echi-
valarea studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare; -6 
luni vechime ca asistent medical; -concurs 
pentru ocuparea postului. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Institutului Naţi-
onal de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei 
Balș”. Relaţii suplimentare la sediul Insti-

tutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balș”, persoana de contact 
Ec.Ștefan Alexandru-Marius, telefon: 
021/20.10.980 -interior 3055, adresa e-mail: 
marius.stefan@mateibals.ro.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, 
jud.Olt, str.Crișan nr.5, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 
posturi de asistent medical, grad profesi-
onal debutant, specialitatea medicină 
generală, nivel studii PL, pe durată nede-
terminată, cu normă întreagă. A.Denu-
mirea postului: -1 post vacant de asistent 
medical, nivel de studii PL, grad profesi-
onal debutant, specialitatea medicină 
generală la Secția Medicină Internă; -1 
post vacant de asistent medical, nivel de 
studii PL, grad profesional debutant, 
specialitatea medicină generală la Secția 
Pediatrie; -1 post vacant de asistent 
medical, nivel de studii PL, grad profesi-
onal debutant, specialitatea medicină 
generală la Secția Bloc Operator (Central); 
-1 post vacant de asistent medical, nivel de 
studii PL, grad profesional debutant, 
specialitatea medicină generală la Secția 
Cardiologie; -2 posturi vacante de asistent 
medical, nivel de studii PL, grad profesi-
onal debutant, specialitatea medicină 
generală la Secția O.R.L. B.Condiţii de 
participare la concurs: a)să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art.3 din 
Regulamentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; b)studii postliceale 
sau echivalarea studiilor absolvenților 
liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, 
confor m Hotărâr i i  Guver nu lu i  nr. 
797/1997, privind echivalarea, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare, în speciali-
tate medicină generală; c)studii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; d)
condiţii de vechime:-. C.Condiţii de desfă-
șurare a concursului: 1.Data și locul depu-
nerii dosarelor de înscriere la concurs -în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării/publicării anunţului (27.05.2022-
10.06.2022, ora 16.00) la sediul Spitalului 
Județean de Urgență Slatina. 2.Selecţia 
dosarelor de înscr iere -14.06.2022-
15.0 6 . 2 0 2 2 .  3 . D a t a  p r o b e i  s c r i s e 
-22.06.2022, ora 09.00. 4.Data probei de 
interviu: în maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susținerii probei scrise. 5.Locul 
desfășurării probelor -sediul Spitalului 
Județean de Urgență Slatina, în sala de 
ședințe din Ambulatoriul integrat spita-
lului. D.Menţiuni. Bibliografia și tematica 
de concurs sunt afișate la sediul unităţii și 
pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro), și 
relaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina, telefon: 0736.373.205, persoană de 
contact: Negreanu Claudia.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Algoritm Construcții S3 SRL închiriază 

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

CITAŢII
Chircă Iolanda este chemată în data de 

05.10.2022, ora 09.00, la Judecătoria 
Roșiorii de Vede în calitate de pârât în 
dosarul nr. 1090/292/2021.

Se citează numitul Niţu P. Gheorghe, cu 
domiciliul în sat Coșoteni, com.Vedea, jud.
Teleorman, în calitate de pârât în proces 
cu Niţu P. Marin în calitate de reclamant, 
aflat pe rolul Judecătoriei Roșiorii de Vede, 
având ca obiect declararea judecatorească 
a morții în Dosarul Civil nr.5266/292/2021 
cu ter men de judecată la  data de 
21.06.2022, ora 10.00.

Citație Johansson Mioara. Sunteți invi-
tată in data de 21.09.2022, ora 09.00, la 
Societatea Profesională Notarială „Isbă-
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șoiu”, cu sediul in Brașov, str.Iuliu Maniu, 
nr.53, județul Brașov, tel/fax 0268.547.263, 
E-mail: notisbasoiu@gmail.com, pentru 
dezbaterea moștenirii defunctei Pătran 
Maria, decedată la data 24.05.2021, fostă 
cu ultimul domiciliu în Brașov, str.Dealul 
Melcilor nr.1, jud.Brașov, pentru a vă 
exprima poziția față de succesiune. În caz 
de neprezentare succesiunea se va dezbate 
în lipsă și veți fi prezumată renunțătoare la 
succesiune, conform art.1112 Cod civil.

Judecătoria Oradea, Str.Parcul Traian, 
nr.10, Sala 8, Dosar Nr.7342/271/2022. 
Citaţie emisă la 29.04.2022. Ascension 
Prodcom SRL, cu ultimul domiciliu în 
Oradea, este chemat în această instanţă, 
camera Sala 8, în ziua de 30.05.2022, 
Completul C2 civil-, ora 09.30, în calitate 
de Pârât, în proces cu Enagic Europe 
GMBH în calitate de Reclamant, Somația 
europeană de plată. În caz de neprezentare 
a părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă 
se solicită în scris acest lucru de către una 
din părţi. Prin publicare în ziarul Jurnalul 
National (ediție națională).

Instanta Locala de Disciplina Ploiesti a 
UNPIR, Hotararea nr.1, Sedinta din 
05.05.2022, dosar nr.6/2021, Complet nr. 4. 
In numele legii Hotărăște: Admite sesi-
zarea formulată de Consiliul de conducere 
al UNPIR - Filiala Prahova, cu sediul in 
Ploiesti, str. Emile Zola, nr. 1, bloc A, et. 2, 
jud. Prahova, in contradictoriu cu pârâta 
Stan Alexandrina, cu domici l iul in 
Câmpina, str. M. Kogalniceanu, nr. 16, bl. 
R30, ap. 21, jud. Prahova, citată si prin 
publicitate. Dispune sancţionarea practici-
anului in insolvenţă Stan Alexandrina nr 
matricol 53927, in conformitate cu dispozi-
tiile art. 128 si art. 129 din Statutul 
UNPIR, cu excluderea definitiva din 
UNPIR si radierea din Tabloul UNPIR, 
incepând cu data pronunţării prezentei 
hotărâri. Prezenta hotărâre poate fi contes-
tată in termen de 15 de zile de la data 
comunicării. Pronuntata in sedinta, astazi, 
05.05.2022. Presedinte: I.L.I., Raportor: 
P.M.L.

ICA FLORICA cheamă pe Genoiu 
Gheorghe, Costache Elena, De Jara Munoz 
Nicoleta, Mihai Elena, Constantinescu 
Ioana, Constantinescu Steluța, Vlad 
Floricel, Cacaliceanu Eugenia, Fota 
Corina, Aprodu Florica la Tribunalul Dolj, 
complet 8A, în 10.06.2022, ora 09.50, în 
dosar 28161/215/2018/a1.

DIVERSE
S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul 

interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Lucrări de suprafață, foraj și 
punere în funcțiune sonda 875 Bis Bustu-
chin“, propus a fi amplasat în extravilanul 
comunei Bustuchin, sat Valea Pojarului, 
judeţul Gorj. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Gorj, în munici-
piul Tg. Jiu, strada Unirii, nr. 76, în zilele de 
luni - vineri, între orele 10 -14. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL notifica creditorii cu privire 
la deschiderea procedurii simplificate a 
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014, 
impotriva debitoarei CREATIV GLOBAL 
Property SRL cu sediul in loc. Voluntari, 
Sos. Pipera Tunari nr. 2/II BIS, Pipera II 
Center, cam. 3, jud. Ilfov, având numar de 
inregistrare J23/60/2008, codul unic de 
î n reg i s t ra re  21805631,  i n  dos a r u l 
1002/93/2022 aflat pe rolul Tribunalului 
Ilfov, Sectia Civila. Termenul limita de 
depunere de catre creditori, a opozitiilor la 
incheierea de deschidere a procedurii -10 
zile de la primirea notificarii, precum si 
termenul de solutionarea a opozitiilor -10 
zile de la expirarea termenului de depunere 
a acestora. Termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului –05.07.2022, 
termenul de verificare a creantelor, de intoc-
mire si publicare in BPI a tabelului preli-
minar de creante –18.07.2022, termenul de 
def in it ivare a tabelu lu i creantelor 
–15.08.2022, data primei sedinte a adunarii 
creditorilor –25.07.2022. Urmatorul termen 
de judecata a fost fixat pentru data de 
04.11.2022. Pentru relatii: 021.318.74.25

Anunț prealabil privin afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritorială Piscu 
Vechi, din județul Dolj, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr.31, începând 
cu data de 02.06.2022, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Piscu Vechi, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectifi-

care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace decât cele 
menționate mai sus nu vor fi luate în consi-
derare.

27.05.2022. Anunț privind lansarea unei 
proceduri de achiziție de echipamente 
Sandhar Technologies RO S.R.L. anunță 
lansarea unei proceduri de achiziție de 
echipamente pentru proiectul  ”Înființarea 
unei unități noi pentru producția de 
componente auto în cadrul companiei 
Sandhar Technologies RO S.R.L.”, după 
cum urmează:  -Achiziția A16 –Lot 1: 
Stivuitoare  și echipamente de ridicat –6 
buc. Documentația de atribuire poate fi 
obținută de la adresa: e-mail contact@
sandhar.ro sau la adresa Bucureșt i 
Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, 
Nr.  6 -8, modulul nr.  M09, Etaj 8. Data și 
ora l imită de depunere a ofertelor:  
10.06.2022 ora 23:59 (sfârșitul zilei ora 
României). Pentru informaţii suplimentare 
vă puteţi adresa la: sediul Sandhar Tech-
nologies RO S.R.L., Adresa:  București 
Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, 
Nr. 6 -8, Modulul Nr.  M09, Etaj 8, Telefon:  
+40735/012973, Fax: -, E-mail: contact@
sandhar.ro, persoană de contact Ionuț 
Arpășanu (+0735/012973). Vă mulțumim.  
S a nd h a r  Te ch no log ie s  RO S .R .L . 
27.05.2022 Announcement regarding the 
launch of one procedurefor the procure-
ment of equipment Sandhar Technologies 
RO S.R.L. announces the launch of 1 
procurement procedure for equipment for 
the project  „Establishment of a new unit 
for the production of automotive compo-
nents within the company Sandhar Tech-
nolog ie s  RO S .R.L .“,  a s  fo l lows : 
-Procurement A11 – Batch 1: Forklifts and 
lifting equipments  –6 units. The procure-
ment documentation can be obtained from: 
e-mail contact@sandhar.ro or at the 
address Bucharest, 6 8 Corneliu Coposu 
Bld, M09 Modul, 8th Floor.  Date and time 
limit for submission of the o°er: 10.06.2022 
at 23:59 (end of the day, Romania time). 
For more information you can contact 
Sandhar Technologies RO S.R.L., Adress: 
Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M09 
Modul, 8th Floor, Phone: +40735/012973, 
Fax:-, E-mail: contact@sandhar.ro, contact 
person: Ionuț Arpășanu (+0735/012973).  
Thank you. Sandhar Technologies RO 
S.R.L.

26.05.2022. Anunț privind relansarea unei 
proceduri de achiziție de echipamente 
Sandhar Technologies RO S.R.L. anunță 
relansarea unei proceduri de achiziție de 
echipamente pentru proiectul  ”Înființarea 
unei unități noi pentru producția de compo-
nente auto în cadrul companiei Sandhar 
Technologies RO S.R.L.”, după cum 
urmează:  -Achiziția A9   Lot 1: Turnuri 
răcire –1 buc. Documentația de atribuire 
poate fi obținută de la adresa: e-mail 
contact@sandhar.ro sau la adresa București 
Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 
6 -8, Modulul Nr. M09, Etaj 8.  Data și ora 
limită de depunere a ofertelor:  10.06.2022 
ora 23:59 (sfârșitul zilei ora României). 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la: sediul Sandhar Technologies RO 
S.R.L., Adresa: București Sectorul 3, Bule-
vardul Corneliu Coposu, Nr.  6 -8, Modulul 
Nr.  M09, Etaj 8, Telefon: +40735/012973, 
Fax: -, E-mail: contact@sandhar.ro, 
persoană de contact Ionuț Arpășanu 
(+0735/012973). Vămulțumim.  Sandhar 
Technologies RO S.R.L.. 26.05.2022 
Announcement regarding the relaunch of 
one procedurefor the procurement of equip-
ment Sandhar Technologies RO S.R.L. 
announces the relaunch of 1 procurement 
procedure for equipment for the project  
„Establishment of a new unit for the 
production of automotive components 
within the company Sandhar Technologies 
RO S.R.L .“, as follows: -Procurement A9 - 
Batch 1: Cooling towers –1 unit. The procu-
rement documentation can be obtained 
from: e-mail contact@sandhar.ro or at the 
address Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu 
Bld, M09 Modul, 8th Floor.  Date and time 
limit for submission of the o°er: 10.06.2022 
at 23:59 (end of the day, Romania time). For 
more information you can contact Sandhar 
Technologies RO S.R.L., Adress: Bucharest, 
6 -8 Corneliu Coposu Bld, M09 Modul, 8th 
Floor, Phone: +40735/012973, Fax:-, E-mail: 
contact@sandhar.ro, contact person: Ionuț 
Arpășanu (+0735/012973). Thank you.  
Sandhar Technologies RO S.R.L.

Subscrisa SC Hyatt Developments 2011 
SRL, cu sediul în Jud.Argeș, Mun.Pitești, 
Aleea Duiliu Zamfirescu, nr. 5, CUI: 
28953180, titular al proiectului PUD- 
„Construirea unui imobil de locuințe 
colective cu parter comercial, avand RH 
propus =S+P+2+3-4er, construcții anexe, 
rețele interioare, accesuri auto și pietonale, 
racord la drumul public, parcări, spații 
verzi, împrejmuire teren, și organizare de 

execuție lucrări”, situat în București, 
Sector 3, strada Grădinarilor, nr.15-17, 
strada Brândușelor, nr.11A și 13, anunță 
publicul interesat asupra intenției de 
elaborare PUD. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la Biroul de 
Urbanism în cadrul Primăriei Sectorului 3, 
cu sediul în municipiul București, Calea 
Dudești, nr.191, sector 3 (tel.021.318.03.23), 
de luni până vineri, între orele 08.30-16.30.

Subscrisa SC Hyatt Developments 2011 
SRL, cu sediul în Jud.Argeș, Mun.Pitești, 
Aleea Duiliu Zamfirescu, nr. 5, CUI: 
28953180, titular al proiectului PUD- 
„Construire imobil funcțiuni mixte- 
locuire și servici i cu RH sol icitat= 
2S+P+10E-11ER, construcții anexe, rețele 
interioare, accesuri/alei auto și pietonale, 
racord la drumul public, parcări, spații 
verzi, împrejmuire teren și organizare 
execuție lucrări” situat în București, Sector 
3, strada Nucului, nr.35 și 37, anunță 
publicul interesat asupra intenției de 
elaborare PUD. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la Biroul de 
Urbanism în cadrul Primăriei Sectorului 3, 

cu sediul în municipiul București, Calea 
Dudești, nr.191, sector 3 (tel.021.318.03.23), 
de luni până vineri, între orele 08.30-16.30.

SOMAŢII
În dosarul civil cu nr. 916/210/2022 al 

Judecătoriei Chișineu Criș având ca obiect 
uzucapiune, reclamantul Dobra Ionel-Ci-
prian a solicitat ca prin hotărârea ce se va 
pronunţa, să se constate că a dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate asupra 
imobilului înscris în CF 301665 Sântana 
(CF vechi 1697 Caporal Alexa) nr. top 
722/b.1/41-Caporal Alexa în suprafață de 
1440 mp., proprietar tabular fiind Holtean 
Zeni, cu domiciliul necunoscut. Toţi cei 
interesați în cauză pot formula opoziţii la 
prezenta somaţie, în termen de 30 de zile 
de la publicare și respectiv afișarea soma-
ţiei, în dosar cu numărul de mai sus al 
Judecătoriei Chișineu Criș. Emis în baza 
rezoluției din data de 09.05.2022, conform 
art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938. 
Termen de afișare pe o durată de 30 de zile.

ADUNĂRI GENERALE
Ing. Diaconu Maricel Mihail în calitate 

d e  A d m i n i s t r a t o r  U n i c  a l  S . C . 
MUNACTIV S.A. cu sediul în București, 
sector 6, B-dul 1 Mai nr.53, Pavilion Admi-
nistrativ, înmatriculată la Oficiul Regis-
trului Comerţului București sub nr. 
J40/10477/2008 având CUI RO24050057, 
convoacă acționarii societății în vederea 
întrunirii acestora în cadrul ședinței 
Adunării Generale Extraordinare, la 
sediul său, în sala de ședințe, etaj 3, la data 
de 27.06.2022, ora 9:00. Vor putea participa 
și vota în cadrul Adunării Generale Extra-
ordinare acționarii S.C. MUNACTIV S.A. 
înscriși în Registrul Acționarilor până la 
data de referință de 31.05.2022. În temeiul 
prevederilor legale, acționarii pot participa 
la Adunarea Generală Extraordinară 
personal sau pot fi reprezentați, în baza 
unei procuri speciale care va fi pusă la 
dispoziție de societate. Documentele și 
informațiile referitoare la subiectele aflate 
pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare din data de 27.06.2022 sunt 
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disponibile la sediul societății începând cu 
data de 02.06.2022. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinară a Acțio-
narilor: 1. Aprobarea mutării sediului 
social al societății la următoarea adresă: 
Bu c u r e ș t i ,  S t r.  Me h a d i e i  n r.47A , 
Construcție C1- construcție industrială și 
edilitară- Hala, sector 6. 2. Aprobarea 
modificării Actului Constitutiv al socie-
tății, respectiv primul paragraf al artico-
lului 3 se va modifica și va avea următorul 
conținut: “Sediul societății este în  Bucu-
rești, Str. Mehadiei nr.47A, Constructie 
C1- constructie industrială și edilitară- 
Hala, sector 6.” 3. Aprobarea desfiinţării 
punctului de lucru Depozit situat în Bucu-
rești, sector 6, Bulevardul 1 Mai, nr.53, 
Număr cadastral 1765/5. 4. Aprobarea 
desființării punctului de lucru situat în 
București, sector 6, Bulevardul 1 Mai, 
nr.53, Număr cadastral 1765/9. 5. Apro-
barea împuternicirii Dlui. Diaconu Maricel 
Mihail– Administrator unic- pentru 
semnarea hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor și a Actului 
Constitutiv modificat. 6. Aprobarea împu-
ternicirii Dnei. Tudor Mirela Adriana 
pentru îndeplinirea tuturor formalităților 
necesare pentru înregistrarea și publicarea 
hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului 
Comertului de pe lângă Tribunalul Muni-
cipiului București. În cazul în care în data 
de 27.06.2022 ședința Adunării Generale 
Extraordinare nu va întruni cvorumul 
necesar dezbaterii și adoptării hotărârilor 
conform Ordinii de zi, ședința se va desfă-
șura in data de 28.06.2022, ora și locul de 
desfășurare rămânând neschimbate. 
Administrator unic, Ing. Diaconu Maricel 
Mihail.

Convocator. Consiliul de Administraţie 
al Libra Internet Bank SA, societate 
bancară înregistrată în Registrul bancar 
sub nr.RB-PJR-40-037/1999, cu sediul în 
București, Calea Vitan, nr.6-6A, Tronson 
B, C, Et.1, 6, 9, 13, Clădirea Phoenix Tower, 
sector 3, Cod poștal 032196, având cod 
unic de înregistrare 8119644 și numărul de 
o r d i n e  î n  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/334/1996, prin președintele Consiliului 
de Administrație al Libra Internet Bank 
SA, Radu Grațian Ghețea, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acți-
onarilor băncii la data de 28.06.2022, ora 
17.00, la sediul societăţii, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 27.06.2022, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Modificarea Actului consti-
tutiv al băncii, conform următorului 
proiect: Art.16.5 din actul constitutiv al 
băncii se modifică și va avea următorul 
conținut: „16.5 Ședinţele Consiliului de 
Administraţie se pot ţine și prin teleconfe-
rinţă sau videoconferinţă, cu condiţia ca 
toţi administratorii care participă la 
ședinţă să aibă acces simultan la dezbateri. 
În această situaţie, se consideră că ședinţa 
se desfășoară la sediul central al Băncii.” 
Art.16.6  din actul constitutiv al băncii se 
modifică și va avea următorul conținut: 
„16.6 În cazuri justificate prin urgența 
situației și prin interesul Băncii, deciziile 
Consiliului de Administrație pot fi luate 
prin votul administratorilor exprimat în 
scris, transmis prin orice metoda de comu-
nicare care asigură confirmarea transmi-
terii, inclusiv transmitere prin poștă 
electronică, fără a mai fi necesară o întru-
nire a respectivului organ, cu excepția 
deciziilor Consiliului de Administrație 
referitoare la situațiile financiare anuale ori 
la capitalul autorizat. În această situaţie, se 
consideră că ședinţa se desfășoară la sediul 
central al Bancii.” Art.16.8  din actul consti-
tutiv al băncii se modifică și va avea urmă-
torul conținut: „16.8 Deciziile în cadrul 
consiliului de administraţie se iau cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi. Deciziile cu 
privire la numirea sau revocarea președin-
ţilor și a vicepreședinților se iau cu votul 
majorităţii membrilor consiliului. La calcu-
larea majorităţii de vot nu se iau în conside-
rare abţinerile. În caz de paritate a 
voturilor, votul Președintelui este decisiv.” 
Art.18.4 din actul constitutiv al băncii se 
modifică și va avea următorul conținut: 
„18.4 Comitetul de Direcţie se întrunește cel 
puţin o dată pe lună la sediul Băncii. Ședin-
ţele Comitetului de Directie se pot ţine și 
prin teleconferinţă sau videoconferinţă, cu 
condiţia ca toţi directorii care participă la 
ședinţă să aibă acces simultan la dezbateri. 
Deciziile Comitetului de Direcție pot fi 
luate si  prin votul directorilor exprimat în 
scris, transmis prin orice metoda de comu-
nicare care asigură confirmarea transmi-
terii, inclusiv transmitere prin poștă 
electronică, fără a mai fi necesară o întru-
nire a respectivului organ. În situațiile în 
care intrunirea nu are loc fizic, se consideră 
că ședinţa se desfășoară la sediul central al 
Băncii.” Toate celelalte dispoziții ale actului 
constitutiv rămân neschimbate, în măsura 
în care nu contravin prezentelor modificări. 
În cazul în care cvorumul necesar nu se va 
întruni la data menţionată, Adunarea 
Generală Extraordinară se va ţine la data 

de 29.06.2022, ora 17.00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Acţionarii pot parti-
cipa la adunări personal sau prin reprezen-
tanţi, în baza unei procuri speciale. Procura 
specială se depune la sediul societăţii, 
conform dispoziţiilor legale. Președintele 
Consiliului de Administrație al LIBRA 
INTERNET BANK SA, Radu Grațian 
Ghețea.

Administratorul Unic al Societății Dome-
niile Alexandrion Rhein 1892 SA, cu sediul 
social iîn Municipiul Ploiești, Str.Găgeni, 
Nr.92, Județ Prahova, România, înregistrată 
la ONRC Prahova sub nr.J29/56/1991, 
CUI:1343309, telefon 0244.530.955, fax 
0244.599.216 („Societatea”) convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
Societății (AGOA) în data de 27 Iunie 2022, 
cu începere de la ora 10.00, la sediul social al 
Societății din Municipiul Ploiești, Str.Găgeni, 
Nr.92, Județ Prahova, România. I.Ordinea 
de zi a ședinței AGOA va fi următoarea: 
1.Discutarea, aprobarea și/sau modificarea 
situațiilor financiare anuale aferente exerci-
țiului financiar 2021 pe baza raportului 
prezentat de Administratorul Unic și a 
raportului Auditorului; aprobarea acoperirii 
pierderii de 5.431.058 Lei înregistrate la 
31.12.2021. 2.Descărcarea de gestiune a 
administratorilor pentru exercițiul financiar 
2021. 3.Împuternicirea Dlui. Salameh Nawaf 
să încheie și să semneze toate actele juridice 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a 
hotărârilor acestei Adunări Generale Ordi-
nare a Acționarilor. 4.Împuternicirea Dnei. 
Paraschiv Simona pentru efectuarea forma-
lităților legale privind înregistrarea hotărârii 
AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Prahova. Începând cu 
data de 06.06.2022 documentele și materia-
lele informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a AGOA se pot 
consulta, la sediul societății, între orele 09.00 
și 15.00, în zilele lucrătoare. Acționarii 
persoane fizice sau juridice pot participa și 
vota în Adunarea generală și prin reprezen-
tare în baza unei împuterniciri- procura 
acordată pentru AGOA în conformitate cu 
legea. Modelul pentru împuternicire- 
procura se va ridica de la sediul societății 
între orele 08.00-16.30, începând cu data de 
15.06.2022 și vor fi depuse în original cu 48 
de ore înainte de AGOA la sediul societății. 
În cazul În care, la data menționată mai sus, 
ca fiind data primei convocări a ședinței 
AGOA nu se întrunesc cvorumul de prezență 
prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, se 
convoacă și se fixează cea de-a doua ședință 
AGOA, pentru data de 28 Iunie 2022, având 
aceeași ordine de zi, cu începere de la ora 
10.00, la sediul social al Societății din Muni-
cipiul Ploiești, Str.Găgeni, Nr.92, Județ 
Prahova, România. Doar persoanele care 
sunt înregistrate ca acționari ai Societății la 
sfârșitul zilei de 20.06.2022 (Data de Refe-
rință) în registrul acționarilor Societății au 
dreptul de a participa și vota în cadrul 
ședinței AGOA. În eventualitatea unei a 
două convocări a AGOA data de Referință 
rămâne aceeași.

LICITAŢII
SC Braicar SA Braila, cu sediul in 

Braila, b-dul Independentei nr.10 bloc B2, 
vinde prin licitatie deschisa cu strigare 
mijloace fixe scoase din uz, cu durata de 
serviciu indeplinita ”.Mijloacele fixe scoase 
din uz pot fi vazute in incintele sectiilor SC 
BRAICAR SA Braila. Licitatia va avea loc 
la sediul SC Braicar SA in zilele de 
14.06.2022 si 21.06.2022, orele 12:00. 
Caietul de sarcini, in care se regasesc 
preturile de pornire si valoarea taxei de 
participare, se poate procura de la sediul 
SC Braicar SA Braila. Relatii suplimen-
tare, precum si eventualele programari 
pentru vizionari, se pot obtine la tel. 
0239614401 -  Serviciul Tehnic.

Primăria Municipiului Bistriţa organi-
zează în data de 14.06.2022, ora 13.00, la 
sediul din Piaţa Centrală, nr. 6, licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea spaţi-
iIor situate în: -Bistrița, str.G-ral Grigore 
Bălan, nr. 5, ap.IV; -Bistrița, str.Dornei, 
nr.13, ap.IV; -Bistrița, str.L.Rebreanu, 
nr.47, ap.III; -Bistrița, Piața Centrală, nr. 
32, ap.II; -Bistrița, str.Liviu Rebreanu, 
nr.35, parter; -Bistrița, Piața Centrală, 
nr.32; -Bistrița, str. N. Titulescu, nr.24, 
parter; -Bistrița, str.Vasile Alecsandri, 
nr.16; -Bistrița, str.Dobrogeanu Gherea, 
nr.10. Documentele licitaţiei se pot procura 
de la Primăria municipiului Bistriţa, 
Direcţia Patrimoniu, str. Gh. Șincai, nr.2, 
începând cu data de 02.06.2022. Ofertele se 
vor depune la Registratura Primăriei 
municipiului Bistriţa, strada Gh.Șincai 
nr.2, până la data de 13.06.2022, ora 12.00. 
R e l a ţ i i  s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e fo n : 
0263.223.923 int.264.

Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al Oil Marketing & Consulting SRL, 
desemnat prin Încheierea de ședinţă din 
data de 27.04.2021 pronunţată de Tribu-
nalul Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în 
dosarul nr. 29996/3/2017, anunta scoaterea 
la vanzare a bunului mobil aflat in propri-
etatea Oil Marketing & Consulting SRL, 
constand in  telefon Iphone 8, 64 GB, 
Space Grey, in valoare totala de 145,8 euro 
exclusiv TVA. Vanzarea bunului mobil 
apartinand societatii falite se va organiza 
in data de 07.06.2022 ora 14.00, prin lici-
tatie publica cu strigare. In cazul in care 
bunul mobil nu se va adjudeca la termenul 
de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 
(doua) licitatii saptamanale in datele de 
14.06.2022, 21.06.2022, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie mentionate 
in caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00.Date despre 
starea bunului, pretul acestuia, conditiile 
de inscriere la licitatie precum si modul de 

organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui caiet 
de sarcini este de 100 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la lici-
tatie. Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primaria 
Țigănești, comuna Țigănești, str.Dunării 
n r.167,  județu l  Teleor man, te lefon 
0247/330.001, fax 0247/330.339, email: 
primariatiganesti@yahoo.com, cod fiscal 
5296579. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: teren intra-
vilan în suprafață de 6.855mp, situat în 
comuna Țigănești, strada Bursei, număr 
cadastral 25808, județul Teleorman, teren 
ce aparține domeniului public al comunei 
Țigănești, conform H.C.L. nr.25/17.05.2022 
și O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul 
administrativ, modificată si completată. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitațile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, la sediul Primăriei Țigă-
nești, Compartiment Secretar general. 
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: 
Compartiment Secretar general din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Țigănești la adresa din str.
Dunării nr.167, localitatea Țigănești, 
județul Teleorman. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 10Lei /exemplar și se achită 
numerar, la casieria Primăriei Țigănești. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 08/06/2022, ora 14.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 17/06/2022, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Țigănești, comuna 
Țigănești, Compartiment Registratură, str.
Dunări i nr.167, județul Teleorman. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un 
singur exemplar în două plicuri sigilate, 
unul exterior și unul interior. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința 
publ ică de desch idere a ofer te lor : 
20/06/2022, ora 11.00, Primăria Comunei 
Țigănești, comuna Țigănești, strada 
Dunării nr.167, județul Teleorman. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-

tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalul Teleorman, Alexandria, Str.
Independenţei nr.22, județul Teleorman, 
telefon 0247/311.323, fax 0247/315.604, 
email: tribunaltr@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 26/05/2022.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Spitalul 
Clinic Județean de Urgență „Sf.Apostol 
Andrei” Galați, strada Brăilei nr.177, 
județul Galați, telefon/fax 0236/301.410, 
e-mail: secretariat@spitalulurgentagalati.
ro, cod fiscal 3126853. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat: un spațiu cu suprafața de 1 mp 
-Amplasare tonomat de cafea, situat în 
incinta unității sanitare, pentru desfășu-
rarea de activități comerciale, conform 
caietului de sarcini, ce aparține dome-
niului public al Orașului Galați și în admi-
nistrarea Spitalului Clinic Județean de 
Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Galați, 
conform H.C.L.961/04.02.2022 și temeiului 
legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333. 3. 
Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitațile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitare scrisă la sediul insti-
tuției sau de pe website-ul spitalului la 
adresa: www.spitalulurgentagalati.ro. 
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: 
Se poate obține de la Biroul Contractări 
din cadrul Spitalului Clinic Județean de 
Urgență „Sf.Apostol Andrei” Galați, 
strada Brăilei nr.177, județul Galați. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul,  potr iv it preveder i lor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificarilor: 14/06/2022, ora 15.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 22/06/2022, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Secretariatul unității sanitare al 
Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf.
Apostol Andrei” Galați, strada Brăilei 
nr.177, județul Galați. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigilate: unul exterior și 
două interioare. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 23/06/2022, ora 10.00, la sediul 
unității sanitare Spitalul Clinic Județean 
de Urgență „Sf.Apostol Andrei” Galați, 
strada Brăilei nr.177, județul Galați. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/

Activ Preț pornire la 
licitatie (lei) 

Garanție de 
participare la 

licitatie 
(lei) 

Pas de licitatie  
 

(lei) 

Taxă participare la 
licitaţie 

 (lei) 

Fabrica de Nectaruri din Fructe De Pădure 
Silvafruct Piatra Neamț 

4194025,6 209701,3 209701,3 200 
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sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Galați, Galați, Strada Brăilei 
n r.  1 53 ,  j u d e ț u l  G a l a ț i ,  t e l e fo n 
0236/460.027, fax 0249/437.370, e-mail: 
trgalati@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 26/05/2022.

1 Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și /sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Ciumeghiu, localitatea Ciumeghiu, str.
Principală nr.9, judeţul Bihor, cod poștal 
417195,  t e l e fon  0259/392 .0 0 9,  fa x 
0259/392.009, e-mail: primaria.ciume-
ghiu@gmail.com, cod fiscal 4641300. 
2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: 3 terenuri situate în intravilan, 
aparținând domeniului privat al Comunei 
Ciumeghiu, județul Bihor, fiind identificate 
astfel: nr.cadastral 55147, în suprafață de 
825mp, nr.cadastral 50429, în suprafață de 
35.471 mp, și nr.cadastral 52692, în supra-
față de 10.000mp, conform H.C.L . 
nr.40/04.05.2022 și temeiului legal O.U.G 
nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitare 
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Ciumeghiu. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Serviciul Urbanism din cadrul 
Primăriei Comunei Ciumeghiu, comuna 
Ciumeghiu, str.Principală nr.9, județul 
Bihor. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 100Lei /exemplar, ce se achită 
numerar la casieria instituției. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
08/06/2022, ora 10.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 17/06/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Ciumeghiu, comuna Ciumeghiu, 
str.Principală nr.9, județul Bihor, Registra-
tură. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: în două 
exemplare: original și copie, într-un plic 
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 17/06/2022, ora 12.00, la Primăria 
Comunei Ciumeghiu, comuna Ciumeghiu, 
str.Principală nr. 9, județul Bihor, Registra-
tură. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul 
Traian nr.10, județul Bihor, cod poștal 
410 033,  t e l e fon  0259/414 . 896 ,  fa x 
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 26/05/2022.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Unitatea 
Administrativ Teritorială Mărașu cu sediul 
administrativ în localitatea Mărașu, str.
Principală nr.3, județul Brăila, telefon 
0239/696.706, fax 0239/696.706, e-mail: 
primariamarasu@yahoo.com, cod fiscal 
4342685. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: spațiu 
destinat desfășurării unor activități medi-
cale sau conexe actului medical în supra-
față de 130,69mp, aparținând domeniului 
public al U.A.T.Mărașu, județul Brăila, 
fiind amplasat în incinta Dispensarului 
uman, situat în intravilanul satului 
Mărașu, str. Principală nr.10, CF 73413. 
Închirierea se face conform art.333, art.335 
din O.U.G. 57/03.07.2019 și Hotărârii 
Consiliului Local Mărașu nr.5/29.01.2021. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitațile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate obține 
de la Compartimentul Secretariat din 
cadrul U.A.T.Mărașu, str.Principală nr.3, 
județul Brăila. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminis-

trativ: 20Lei /exemplar, ce se achită 
numerar la casierie. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificarilor: 22/06/2022, ora 
10.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
06/07/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: U.A.T. Mărașu, str. 
Principală nr.3, Registratura, județul 
Brăila. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar original, într-un plic 
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 06/07/2022, ora 12.00, Sala de ședințe 
din sediul U.A.T. Mărașu, str. Principală 
nr.3, județul Brăila. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Brăila, 
Brăila, str.Calea Călărașilor nr.47, județul 
Brăi la ,  cod poșsta l 810017, telefon 
0239/613.975, fax 0239/612.608, e-mail: 
tr-braila@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 26/05/2022.

Concesionare teren in suprafata de 1153 
mp aparținând domeniului privat al 
Comunei Miroslava. 1. Informaţii generale 
privind concedentul: denumire: UAT 
Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, 
adresa: sat Miroslava str. Constantin 
Langa nr. 93, comuna Miroslava, cod 
707305, jud. Iași, E-mail: secretariat@
primariamiroslava.ro. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii: 1153 mp 
teren intravilan sat Bratuleni, comuna 
Miroslava, jud Iași, NC 90615 pentru 
construire hala reparatii si inchiriere 
utilaje pentru constructii. Redevența: este 
de minim: 9130 lei /an. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: Moda-
litatea prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: persoanele intere-
sate pot înainta o solicitare pe suport 
hârtie pentru obţinerea unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire; Denumirea și 
adresa compartimentului de la care se 
poate obţine un exemplar al documentaţiei 
de atribuire: birou achiziţii publice din 
cadrul Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iași. 4. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: costul documenta-
ţiei este de 50 lei și se poate achita odata cu 
solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data 
l imită pentru sol icitare clar if icăr i: 
07.06.2022, orele 16.00. Data limită solici-
tare prin cerere scrisă documentație de 
atribuire: 07.06.2022, orele 16.00. 6. Infor-
maţii privind ofertele: Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 15.06.2022, orele 
16.00; Adresa la care trebuie depusă oferta: 
Primăria comunei Miroslava, sat Miro-
slava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod 
postal 707305; Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar în două plicuri sigilate unul exte-
rior și unul interior. 7. Data și locul unde se 
va desfășura ședinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 16.06.2022, orele 10.00 la sediul 
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iași. 8. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax, și adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea l itigii lor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Judeţean Iași, Secţia 
contencios administrativ, Str. Elena 
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 
0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: tr-ia-
si-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 26.05.2022.  

Anunţ licitaţie pentru valorificarea deșe-
urilor metalice provenite din dezmem-
b r a r e a  u n o r  b u n u r i  a p a r ţ i n â n d 
municipiului. Consiliul Local al Munici-
piului Galaţi, prin Primăria Municipiului 
Galaţi - Comisia de licitaţie numită prin 
Dispoziţia Primarului nr. 2615/26.07.2021, 
cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 54, 
organizează licitaţie publică, cu strigare, 
pentru valorificarea deșeurilor metalice 
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 
p r i n  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 organi-
zării licitaţiei publice deschise, cu strigare. 
3. Adresa, data și ora ţinerii ședinţei de 
l icitaţie, 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 
suplimentare despre bunurile care fac 
obiectul vânzării: - Tel: 0236/307.720 - Rusu 
Anca Cristina. - Caietele de sarcini vor fi 
puse gratuit la dispoziţia solicitanţilor prin 
transmitere pe adresele lor electronice. 5. 
Documente necesare pentru înscrierea la 
licitaţie: - Dovada achitării garanţiei de 
pa r t ic ipa re  l a  l i c i t aţ ie ,  î n  c ont u l 
RO84TREZ3065006 XXX000235, deschis 
la Trezoreria Municipiului Galaţi, cod 
fiscal 3814810; - Copie Certificat de Înma-
triculare la Registrul Comerţului, pentru 
persoanele juridice române, din care să 
rezulte vechimea societăţii participante, 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; - Certi-
ficat 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 adminis-
traror sau împuternicire și copie a actului 
de identitate pentru persoana care va 
reprezenta ofertantul. - Documentele de 
participare la licitaţie se acceptă de organi-
zatorul 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.

Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, 
cu datele de identificare din antet, repre-
zentata prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al 
ROMSIM 2002  SRL, desemnat prin 
sentinta civila nr. 3691/14.06.2018, pronun-
ţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII 
- a Civila, în dosarul nr. 8200/3/2017, 
anunta scoaterea la vanzare a bunului 
imobil aflat in proprietatea ROMSIM 2002  
SRL constand in proprietate imobiliara 
reprezentata de imobil - Lotul nr. 15 identi-
ficat cu număr cadastral 210309-C1-U17 – 
apartamentul nr. 12 situat în mun. 
București, Bd. Gheorghe Șincai nr.15B, et. 
1, ap. 12, sector 4, compus din living + 
bucătărie, cameră, hol, baie, în suprafață 
utilă de 47.01 mp, la care se adaugă o logie 
în suprafață de 1.18 mp, însumând o 
suprafață totală de 48.19 mp și o suprafață 
construită de 58.61, împreună cu cota 
parte de 83/10000 (0.83%) din dreptul de 
proprietate asupra părților și dependin-
țelor comune ale imobilului care prin 
natura și destinația lor sunt în folosința 
tuturor proprietarilor, precum și împreună 
cu cota parte corespunzătoare suprafeței 
de 4.93 mp din dreptul de proprietate 
asupra terenului aferent construcției în 
suprafață totală de 572.68 mp, in valoare 
totala de 94.500 euro + TVA (conform 
normelor din Codul fiscal in vigoare la 
data valorificarii). Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 14.06.2022 ora 14.00, 
prin licitatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunul nu se va vinde la termenul de 
licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 
(noua) licitatii saptamanale, in datele de 
21.06.2022, 28.06.2022, 05.07.2022, 
12 .07.2022,  19.07.2022,  26.07.2022, 
02.08.2022, 09.08.2022, 16.08.2022, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, 
unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul 
de sarcini se poate achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul caietului de sarcini este de 
2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii suplimen-
tare se pot obtine la tel. 021.227.28.81 
/0721.236.313.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Municipiului Bacău, strada Mărășești nr.6, 
județul Bacău, telefon 0234/547.427, fax 
0234/547.427, e-mail: mariana.comorasu@
primariabacau.ro, cod fiscal 4278337. 2.
Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: 1.Amplasament (teren 
betonat), situat pe platforma acoperită a 
Pieței Centrale, cu suprafața de 30mp, 
pentru desfășurare de activitate comer-
cială, înscris sub nr.cadastral 15903, apar-
ținând domeniul public al Municipiului 

Bacău,  conform H.C.L .  nr.138 d in 
31.03.2022. 2. 18 imobile fixe identificate 
astfel: -Modul comercial situat pe rândul 2, 
la nr.2 cu suprafața de 6,37 mp, pentru 
desfășurare activitate comercială, înscris 
sub nr.cadastral 69605-C2; -Modul comer-
cial situat pe rândul 2, la nr.5 cu suprafața 
de 6,37 mp, pentru desfășurare activitate 
comercială, înscris sub nr.cadastral 69605-
C2; -Modul comercial situat pe rândul 2, la 
nr. 6 cu suprafața de 6,37mp, pentru desfă-
șurare activitate comercială, înscris sub 
nr.cadastral 69605-C2; -Modul comercial 
situat pe rândul 2, la nr. 7 cu suprafața de 
6,37mp, pentru desfășurare activitate 
comercială, înscris sub nr.cadastral 69605-
C2; -Modul comercial situat pe rândul 2, la 
nr.9 cu suprafața de 6,60mp, pentru desfă-
șurare activitate comercială, înscris sub 
nr.cadastral 69605-C4; -Modul comercial 
situat pe rândul 2, la nr.10 cu suprafața de 
6,60mp, pentru desfășurare activitate 
comercială, înscris sub nr.cadastral 69605-
C4; -Modul comercial situat pe rândul 2, la 
nr. 11 cu suprafața de 6,60mp, pentru 
desfășurare activitate comercială, înscris 
sub nr.cadastral 69605-C4; -Modul comer-
cial situat pe rândul 2, la nr.20, cu supra-
fața de 6,44mp pentru desfășurare 
activitate comercială, înscris sub nr.cadas-
tral 69605-C6; -Modul comercial situat pe 
rândul 3, la nr.26, cu suprafața de 6,44mp 
pentru desfășurare activitate comercială, 
înscris sub nr.cadastral 69605-C7; -Modul 
comercial situat pe rândul 3, la nr.27 cu 
suprafața de 6,44mp pentru desfășurare 
activitate comercială, înscris sub nr.cadas-
tral 69605-C7; -Modul comercial situat pe 
rândul 3, la nr.37, cu suprafața de 6,77mp, 
pentru desfășurare activitate comercială, 
înscris sub nr.cadastral 69605-C11; -Modul 
comercial situat pe rândul 4, la nr.17, cu 
suprafața de 6,44mp pentru desfășurare 
activitate comercială, înscris sub nr.cadas-
tral 69605-C5; -Modul comercial situat pe 
rândul 4, la nr.18, cu suprafața de 6,44mp 
pentru desfășurare activitate comercială, 
înscris sub nr.cadastral 69605-C5; -Modul 
comercial situat pe rândul 4, la nr.24, cu 
suprafața de 6,44mp pentru desfășurare 
activitate comercială, înscris sub nr.cadas-
tral 69605-C7; -Modul comercial situat pe 
rândul 4, la nr.25, cu suprafața de 6,44mp, 
pentru desfășurare activitate comercială, 
înscris sub nr.cadastral 69605-C7; -Modul 
comercial situat pe rândul 4, la nr.30, cu 
suprafața de 6,90mp pentru desfășurare 
activitate comercială, înscris sub nr.cadas-
tral 69605-C9; -Modul comercial situat pe 
rândul 4, la nr.34, cu suprafața de 6,90mp 
pentru desfășurare activitate comercială, 
înscris sub nr.cadastral 69605-C9; -Modul 
comercial situat pe rândul 4, la nr.39, cu 
suprafața de 6,77mp, pentru desfășurare 
activitate comercială, înscris sub nr.cadas-
tral 69605-C11, aparținând domeniului 
privat al Municipiului Bacău, conform 
caietelor de sarcini, H.C.L. nr.137 din 
31.03.2022 ș i  temeiu lu i  lega l  OUG 
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitațile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitare 
s c r i s ă ,  d e  l a  s e d i u l  i n s t i t u ț i e i . 
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: 
Direcția Patrimoniu -Serviciul Adminis-
trare Piețe, din cadrul Primăriei Munici-
piului Bacău, str.Pieții nr.1, județul Bacău. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul,  potr iv it  preveder i lor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
55,40Lei /exemplar, se achită numerar la 
Direcția Impozite și Taxe Locale, din 
cadrul Primăriei Municipiului Bacău sau 
la casieria Serviciului Administrare Piețe 
sau prin OP, în contul: RO28TREZ0615006 
xxx000234, deschis la Trezoreria Munici-
p iu lu i  Bac ău ,  cod f i s c a l  4278337. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifica-
rilor: 15/06/2022, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 27/06/2022, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Municipiului Bacău, Direcția 
Patrimoniu -Serviciul Administrare Piețe, 
din cadrul Primăriei Municipiului Bacău 
str.Pieții nr.1, județul Bacău. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Se depun într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigilate. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 28/06/2022, ora 
09.00, Primăria Municipiului Bacău 
-Serviciul Administrare Piețe, municipiul 
Bacău, str.Pieții nr.1, județul Bacău. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția a II-a Civilă și de Contencios Admi-
nistrativ și Fiscal, a Tribunalului Bacău, 
municipiul Bacău, str.Ștefan cel Mare nr.4, 
județul Bacău, telefon 0234/514.419, fax 

0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 26/05/2022.

PIERDERI
Pierdut carnet de muncă seria B.d. 

nr.0634920 eliberat de Combinatul Petro-
chimic Pitești la data de 24.04.1980 pe 
numele Pasăre Gh. Dumitru. Îl declar nul.

Pierdut certificat înregistrare SC Alex 
Plan Lela SRL, J40/12285/2016, CUI 
36536736, Certificat constatator, sediul 
București, sector 4.

Pierdut carnet de Student (Academia 
Navală „Mircea cel Bătrân”) pe numele  de 
Spirea Florin-Lucian.

SC ARCOM SA ANUNȚĂ CĂ A 
PI E R DU T FOA I A DE PA RCU R S 
PENTRU TRANSPORTUL RUTIER 
CONTRA COST DE PERSOANE PRIN 
SERVICII OCAZIONALE ÎN TRAFIC 
NAȚIONAL, AVÂND NR.25 DIN SERIA 
104430 ȘI O DECLARA NULĂ.

Tipar: DeaPrint București 
și Garamond Cluj


