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OFERTE SERVICIU
Magnum Concrete Structure SRL anga-

jează muncitori necalificați cod COR 931301 
-9 posturi. Rugăm persoanele interesate să 
trimită CV la adresa: meb14@magnum-
structure.ro

Athon Construct Development SRL 
anunță vacantarea a 6 posturi de muncitori 
necalificați în construcții. CV-urile se pot 
depune la adresa de mail: chr.esat@gmail.
com până la data de 03.03.2022.

S.C. Dako Distribution S.R.L., având 
CUI: 13881476, cu sediul în Constanța, str.
Ostrov, nr.3 (lot 2, bl.locuințe C2, mansardă, 
ap.12, județul Constanța, angajează: 
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor cu cod COR 932906 -2 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limbă engleză, cunoștințe în domeniul 
comerțului. Selecția are loc în data de 
01.03.2022, ora 10.00, la sediul societății.

S.C. La Vera Grill S.R.L., având CUI: 
38406791, cu sediul în sat Broșteni, oraș 
Costești, nr.219, județ Argeș, angajează: 
ajutor ospatar cu cod COR 513101 -1 post. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă 
engleză, cunoștințe în domeniul servicii. 
Selecția are loc în data de 01.03.2022, ora 
10.00, la sediul societății.

Zingher Construct SRL anunță vacan-
tarea următoarelor posturi: 9 posturi de 
muncitori necalificați în construcții, 1 post 
de tâmplar, 2 posturi de electrician, 3 posturi 
de îngrijtori clădiri, 1 post instalator și 1 post 
inginer construcții. CV-urile se post depune 
la adresa de mail: chr.esat@gmail.com până 
la data de 03.03.2022.

Ave Service SRL anunță vacantarea a 4 
posturi de mecanic auto. CV-urile se pot 
depune la adresa de mail: chr.esat@gmail.
com până la data de 02.03.2022.

Angajez comisioneri. CV-urile se pot 
transmite la adresa de e-mail: serbel_agro@
yahoo.com. Pentru  alte informații puteți 
suna la numărul de telefon: 0752.020.403.

S.C Norstal Steel Structures S.R.L, 
anunta organizarea unui concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor posturi: sudori cu arc 
electric cod.COR 721206.Concursul se va 
organiza in data de 01.03.2022, incepand cu 
ora-10.00 la sediul firmei: Apahida, Str.
Libertatii, nr.236-238. Informatii la tel: 
0264.704.700.

S.C. Haibach Trans S.R.L., având CUI: 
25019181, cu sediul în Timișoara, B-dul 
Liviu Rebreanu, nr.134, scara B, etaj 3, 
ap.15, cam.2, județul Timiș, angajează: 
femeie de serviciu cu cod COR 911201 -1 
post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul servi-
ciilor. Selecția are loc în data de 01.03.2022, 
ora 10.00, la sediul societății.

S.C. Animals Farm Prod S.R.L., având 
CUI: 36335031, cu sediul în sat Stoenești, 
comuna Ariceștii Rahtivani, nr.4A, județ 
Prahova, angajează: muncitor necalificat în 
agricutură, cod COR 321302 -3 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 

engleză, cunoștințe în domeniul agriculturii. 
Selecția are loc în data de 01.03.2022, ora 
09.00, la sediul societății.

Școala Gimnazială Nr. 108, cu sediul in 
Bucuresti, Sector 4, Strada Vatra-Dornei, Nr. 
8, anunță scoaterea la concurs a unor posturi 
vacante de experți în cadrul proiectului 
POCU /74/6/18/ ID 107010 “ȘCOALA MEA 
- Sprijinirea Creativitaţii Si Organizarea 
Altfel a Lecţiilor Prin Asigurarea De Masuri 
Educaţionale Adecvate”.

Societatea SC Pavini Intermedieri si 
Consultanta S.R.L., cu sediul social în Bucu-
rești, sector 3, strada Onisifor Ghibu, nr.7, 
biroul nr.2, bloc O25, ap.54, înregistrată cu 
J40/2794/2018, CUI: 38933627, angajează: 
-agent vânzări cod COR 332203 -1 post; 
reprezentant comercial cod COR 322202 -1 
post. Pentru CV, la adresa de e-mail: 
diaconu.paul72@gmail.com

SC Patiseria Geti SRL cu sediul in Muni-
cipiul Bacau, angajează 5 lucrători bucă-
tărie( spălător vase mari) COD COR 
941201. Cerinte: studii 8 clase, cunoașterea 
bucătăriei sârbești( prajitura burek). 
CV-urile se depun la adresa de mail pati-
serii_zoran@yahoo.com până la data de 
28.02.2022. Selecția candidatilor va avea loc 
in data de 01.03.2022. Informatii la telefon: 
0753330061.

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

S.C. Bogda Cons Expert S.R.L., având 
CUI: 36135246, cu sediul în judeţul Prahova, 
sat Popești, comuna Podenii Noi, nr.108, 
angajează: muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet, cod COR 931301 -4 

posturi și zidar roșar tencuitor, cod COR 
711205 -8 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul construcției. Selecția are loc în 
data de 01.03.2022, ora 09.00, la sediul socie-
tății.

Primăria Comunei Daneți, cu sediul în 
comuna Daneți, str.Principală, nr. 160, jud. 
Dolj, organizează concurs în baza HG 
286/2011 și HG 1027/2014 pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată, a postului vacant 
de Muncitor calificat tr. I. Pentru participarea 
la concurs candidații trebuie să îndeplinească 
urmatoarele condiții specifice: -Studii gene-
rale, profesionale sau medii; -Curs calificare 
pompier sau servant pompier; -Vechime in 
calificare: minim 3 ani. Concursul se va 
desfășura astfel: -Data, ora și locul organi-
zării probei scrise: 23.03.2022, ora 10.00, Sala 
de ședinţe din incinta Primăriei comunei 
Daneți; -Data, ora și locul organizării inter-
viului: 25.03.2022, ora 10.00, Sala de ședinţe 
din incinta Primăriei comunei Daneți. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul primăriei. 
Condițiile de participare la concurs și biblio-
grafia stabilită se afișează la sediul Primăriei 
comunei Daneți și pe site-ul Primăriei 
comunei Daneți: www.primariadaneti.ro. 
Informații suplimentare se pot obține la 
număr telefon fix 0251.377.001 sau mobil 
0740.311.638, persoană de contact: Bican 
Ionela-Florentina.

Spitalul Prof.Dr.Constantin Angelescu, cu 
sediul în București, str.Aleea Căuzași nr.49-
51, sector 3, organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor contractual vacante de: 
-un post asistent medical principal farmacie, 
farmacia cu circuit închis a spitalului: 
-diplomă de bacalaureat; -studii finalizate cu 
absolvirea școlii postliceale sanitare (specia-
litatea farmacie); -certificat de membru 
eliberat de OAMGMAMR; -certificat de 
grad principal; vechime în specialitate 
minim 5 ani. -un post secretar dactilograf; 
-diplomă bacalaureat; -vechime 6 luni în 
activitate; -certificat operator calculator. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant 
sau temporar vacant candidații trebuie să 
îndeplinească condiții generale, conform 
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completările ulteri-
oare. Dosarele de înscriere se depun la sediul 
Spitalului Prof. Dr. Constantin Angelescu în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, 01.03.2022-14.03.2022, între orele 9.00-
13.00 și trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din 
H.G.nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Proba scrisă va avea loc în 
data de 22.03.2022, ora 10.00, iar proba 
interviu, va avea loc în data de 24.03.2022, 
ora 10.00, la sediul Spitalului Prof.Dr.
Constantin Angelescu. Relaţii suplimentare 
și tematica se pot obţine de la sediul Spita-
lului Prof.Dr.Constantin Angelescu, Biroul 
Resurse Umane, telefon nr.021/568.82.24.

1.Primăria Comunei Valea Seacă, jud Iași, 
organizează concurs de recrutare în cazul 
funcţiei publice de execuţie Inspector, clasă I 
, grad profesional Asistent, în cadrul 
compartimentul Urbanism care se se desfă-
șoară la data 31.03.2022, ora 10 proba scrisă 
și la data de 04.4.2022 ora 10 proba interviu 
în sediul Primăriei Comunei Valea Seacă, 
jud. Iași având următoarele condiţii de 
participare: Studii universitare de licenţă, 
absolvite cu diplomă de licenţă de arhitec-
tură, urbanism sau construcţii și vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de inspector asistent 
compartiment urbanism  minimum 1 an. 
Perioada de depunere a dosarelor de concurs 
28 februarie ora 9 până la data de 21 martie 
2022 ora 16. Dosarele de concurs se depun 
de către concurent la sediul Primăriei 
Comunei Valea Seacă, jud. Iași comparti-
ment resurse umane. Relații suplimentare la 
tel.: 0232-714844.

Școala Gimnazială Nr. 86 cu sediul în: 
localitatea București, strada Intrarea Recon-
strucţiei, nr.6 A, Sector 3, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și 
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completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea 
postului: administrator de patrimoniu -1 
post vacant contractual, pe perioadă nede-
terminată. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: studii superi-
oare de specialitate în domeniul economic, 
inginer/ subinginer cu diplomă de licenţă; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 1 an; -cunoștințe de 
operare pe calculator: internet, e-mail, O�ce 
(Word, Excel), programe de contabilitate, 
platformă SEAP/SICAP; -spirit organiza-
toric; -abilități de comunicare și relaţionare; 
-abilități de lucru în echipă; -capacitate de 
gestionare a timpului și priorităţilor (mai 
ales în condiţii de stres); -disponibilitate 
pentru program flexibil; -fără sancțiuni 
disciplinare. Data, ora și locul de desfășurare 
a concursului: Selectarea dosarelor de 
înscriere–15.03.2022  orele 10,00. Proba 
scrisă: data de 22.03.2022, ora 10,00, la 
sediul instituţiei. Proba de interviu: data de 
25.03.2022, ora 10,00, la sediul instituţiei. 
Data limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs este 
de 14.03.2022, ora 12,00, la sediul instituţiei. 
Date contact: Lixandra Eugenia tel.: 
0314250608.

Academia Română - Filiala Iași  cu sediul 
în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post contrac-
tual vacant, conform HG 286/23.03.2011 
(actualizată), de Referent de specialitate 
gradul II(S),  din cadrul Biroului  Financiar 
– Contabilitate,  normă întreagă, perioadă 
nedeterminată (cu perioadă de probă 3 luni). 
Postul este necesar pentru a asigura reali-
zarea contabilizării operațiunilor și raportă-
rilor financiar contabile și gestionarea 
financiar contabilă a contractelor cu finan-
ţare internă repartizate. Concursul va consta 
în două probe: proba scrisă  în data de 
23.03.2022, ora 10.00  și interviul în data de 
29.03.2022, ora 10.00. Condiţii: Studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniul știin-
țelor economice; vechime minim 1 an în 
specialitatea studiilor necesare funcției de 
execuție în domeniul economic; abilități de 
utilizare a calculatorului (Windows, Micro-
soft O�ce, utilizarea programelor de conta-
bilitate), cunoașterea legislaţiei economice în 
vigoare, capacitatea de a  lucra în echipă, 
gândire clară, raţionament logic, capacitate 
de analiză și sinteză, asumarea responsabili-
tăţilor. Data-limită până la care candidații 
vor depune actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile lucrătoare de la afișare. Date 
de contact: Ciobanu Irina - secretar comisie 
de concurs, telefon 0332101115, e-mail: 
irina.ciobanu@acadiasi.ro. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0332101115, Biroul Resurse 
Umane, Salarizare și la sediul Filialei.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Termoenergetică București-Ilfov, cu sediul în 
Str. Nerva Traian nr.3, etaj. 10, sector 3, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi cu normă 
întreagă de 8 ore, pe durată nedeterminată: 
-Compartimentul Analize Economice și 
Monitorizare Tarife –1 post Economist; 
-Serviciul Financiar Contabil- 1 post Refe-
rent. Dosarele de înscriere la concurs, se vor 
depune la sediul asociației, până la data de 
15.03.2022 ora 12:00. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia sunt precizate 
în Anunţurile extinse privind selecţia pentru 
ocuparea posturilor de mai sus și  se găsesc 
la sediul asociaţiei si pe site www.aditbi.ro. 
Informatii la telefon: 0722.295.558 –Servi-
ciul Resurse Umane.

In temeiul H.G. nr.286/2011 cu modifica-
rile si completarile ulterioare, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci organizeaza in data 
de 15.03.2022 la ora-10.00, proba scrisa, 

concurs pentru ocuparea unui post contrac-
tual temporar vacant, de executie, pe peri-
oada determinata, de examinator de stat de 
specialitate in cadrul Serviciului Examinare 
Fond Chimie -Farmacie -Directia Brevete de 
Inventie si Informatii Tehnologice.Conditii 
specifice obligatorii: Studii universitare de 
licenta (ciclul I in sistem Bologna) si master 
sau studii superioare de lunga durata la o 
institutie de invatamant superior recunos-
cuta de Ministerul Educatiei, in oricare din 
urmatoarele domenii; Bioresurse si Știinta 
Polimerilor /Ingineria mediului /Inginerie 
Chimica; Cunoasterea cel putin a unei limbi 
straine de circulatie internationala (obliga-
toriu engleza-nivel avansat); Cunostinte 
operare pe calculator; Abilitati de analiza si 
sinteza a solutiilor tehnice, exprimare clara si 
la obiect, organizare eficienta a timpului de 
lucru; Sa nu fi fost destituit dintr-o functie 
contractuala sau sa nu ii fi incetat contractul 

individual de munca pentru motive discipli-
nare in ultimii 3 ani; Nu se solicita vechime 
in specialitate; Constituie un avantaj: 
Vechime in specialitate: minim 2 ani; Studiile 
de doctorat intr-unul din domeniile tehnice 
mentionate; Cunoasterea limbii germane si/
sau franceza. Concursul va avea loc la sediul 
O.S.I.M. si va consta in trei etape succesive: 
selectia dosarelor de inscriere; proba scrisa, 
care se va sustine pe data de 15.03.2022 
ora-10.00; interviul, care se va sustine pe 
data de 21.03.2022 ora-10.00; Dosarele de 
concurs se depun in perioada 01.03.2022- 
07.03.2022, la sediul O.S.I.M., str.Ion Ghica 
nr.5, Sect.3, Bucuresti, Compartiment 
Resurse Umane si vor contine documentele 
prevazute de art.6 din H.G. nr.286/2011 cu 
modificarile si completarile ulterioare. Bibli-
ografia si relatii suplimentare la Tel. 
021.306.08.00, int.325 sau la sediul O.S.I. M.

CITAŢII
Se citează pârâtul Baldeh Abdoulie, cu 

ultimul domiciliu în Republica Gambia, 
Manjai Kunda, Kombo Saint Division, la 
Judecătoria Vaslui, termen la 16 martie 
2022, în dosarul 938/333/2021, obiect 
stabilire nume minor, în contradictoriu cu 
reclamanta Ungureanu Mihaela-Alina.

Tudor Camelia Adriana, având domi-
ciliul necunoscut, este citată pe data de 
4.03.2022, la Judecătoria Turda, în 
dos.1670/328/2021, în calitate de pârâtă.

Se notifică că petentul Tuns Crăciun a 
invocat dobândirea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune asupra imobilului 
înscris în CF 302400 Conop, nr.top.114-
115/b A1, A1.1, 1980mp, proprietari 
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tabulari Stoian Eugen, uzufructuari 
Soimosan Ion, Soimosan Silvia și Emilia 
Dorca.

Judecator ia  Sf .Gheorghe ,  Dos .
Nr.669/305/2022. Prin prezenta somatie se 
aduce la cunostinta celor interesati faptul ca 
petentii Majos Jozsef si Majos Anna-Ibolya 
domiciliati in Sfantu Gheorghe, str. Vulturilor, 
nr.17, jud.Covasna, solicita constatarea 
dobandirii prin uzucapiune conform prevede-
rilor art. 28 alin.1 si art.130 din Decretul-Lege 
nr.115/1938, a dreptului de proprietate asupra 
imobilului situat in comuna Borosneu Mare, 
sat.Borosneu Mic, nr.10, jud.Covasna, inscris 
in CF 25441 Borosneu Mare, nr. top. 72/2 in 
suprafata de 1699mp, proprietar tabular 
Szilvasi Rozalia. Toti cei interesati pot face 
opozitie in termen de o luna de la publicare la 
Judecatoria Sf.Gheorghe, str.Kriza Janos, 
nr.2, jud.Covasna.

CITAȚIE. (1)PFA Deac Șuteu Dorin Vasile 
(ultim domiciliu Mediaș), (2)Marcel Dan 
Tender (ultim domiciliu Târgu Mureș), (3)
Deven Anthony Mitchel (ultim domiciliu 
Cluj-Napoca), (4)Dario Rugosevic (ultim 
domiciliu Mediaș), (5)Susnjar Aleksandar 
(ultim domiciliu Mediaș), (6)Molorad Perovic 
(ultim domiciliu București), (7)Trtavac 
Jasmin (ultim domiciliu Mediaș), (8)Rareș 
Andrei Mandache (ultim domiciliu Arad), (9) 
Llukkaku Azdren (ultim domiciliu Mediaș), 
(10)Victor Da Silva Medeiros (ultim domiciliu 
Mediaș), (11) Ignat Raul Simion (ultim domi-
ciliu Alba), (12)Rodica Serv SRL, (13)Trif 
Răzvan Alin (ultim domiciliu Sibiu), (14) 
Cosereanu Valentin (ultim domiciliu Olt), 
(15)Centrul Medical de Elita SRL (ultim 
sediu Mediaș), (16) Uros Petrovic, (17)
I.F.Rasnovean, (18)Ioan Dan Mihai și (19)
Adrian Guțoaia sunt chemați în instanță la 
Curtea de Apel Alba Iulia, Secția a II-a 
Civilă, dosar nr.310/57/2021, Str.I.C.Brătianu 
nr.1 ,  A lba  Iu l ia ,  jud .  A lba ,  fax : 
+40258.810.286, e-mail: ca-albaiulia@just.ro, 
camera 11 -Sala de ședinţă „I.L.Georgescu”, 
în ziua de 15.03.2022, Completul C6 Apel 
-Insolvență, ora 10.00, în calitate de Creditori, 
în proces cu Club Sportiv Gaz Metan Mediaș, 
CUI: 6442311, în calitate de Revizuent, închi-
derea procedurii revizuire dos. 2054/85/2014*. 
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 
ziare naționale. Prin înmânarea citaţiei, sub 
semnătură de primire, personal sau prin 
reprezentant legal sau convenţional, pentru 
un termen de judecată, cel citat este prezumat 
că are în cunoștinţă și termenele de judecată 
ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost 
înmânată.  Notă: -Să transmiteţi anterior 
termenului de judecată, prin e-mail: ca-alba-
iulia@just.ro sau fax: 0258.810.286, toate 
înscrisurile pe care intenţionaţi să la depuneţi 
la dosar; -Aveţi posibilitatea completării 
cererii de acces la dosarul electronic și de 
exprimare (sau nu) a acordului pentru comu-
nicarea actelor în format electronic care poate 
fi descărcată de pe site-ul Curţii de Apel Alba 
Iulia: curteadeapelalbaiulia.ro; -Prezenţa NU 
este obligatorie, având posibilitatea să solici-
taţi judecarea în lipsă.

PRESTĂRI SERVICII
SC Stroyrent SRL, persoană juridică 

română, înregistrată la Registrul Comerțului 
sub nr. J23/1362/2019, Cod Unic de Identifi-
care RO40846573, având sediul social și 
biroul de conducere în Str.Aeroportului, nr. 
143, Mogoșoaia, județul Ilfov, reprezentată de 
Dl. Ganchev Ganimir, în calitatea sa de admi-
nistrator, urmează să desfășoare activitatea 
de Vidanjare a toaletelor ecologice, ceea ce 
presupune depozitarea lor și a mașinilor care 
vor deservi la curățarea acestora, la adresa 
Strada Aeroportului, nr.143, Mogoșoaia.

DIVERSE
Anunt public privind decizia etapei 

de incadrare. S.C. Strabag S.R.L.,prin 
imputernicit Bogdan Catana, cu 
sediul in Bucuresti, sect.5, Calea 13 
Septembrie nr.90, et.5, cam. 514, 
titular al proiectului Construire bazin 
piscicol agrement cu extragere de 
agregate minerale de balastiera -in 
perimetrul X (zece)“ propus a fi 
amplasat in com.Domnesti, sat.
Domnesti, T3, Parcela 15/3/11, 
15/3/12, 15/3/13, nr.cad.103252, jud.
Ilfov anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Ilfov: proiectul propus se 
supune evaluarii impactului asupra 
mediului, evaluarea asupra corpurilor 
de apa si nu se supune evaluarii adec-
vate 1.Proiectul deciziei de incadrare 
si motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Ilfov din Bucu-
resti, str.Aleea Lacul Morii nr.1, sect.6, 
in zilele de in zilele de luni pana 
vineri, in zilele de luni-joi, intre orele 
9-13 si vineri intre 8-14, precum si la 
urmatoarea adresa de internet http://
apmif.anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Ilfov din Bucuresti. 2.Publicul inte-
resat poate depune propuneri in ceea 
ce priveste continutul raportului 
privind impactul asupra mediului la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Ilfov din Bucuresti, str.Aleea 
Lacul Morii nr.1, sect.6, in termen de 
10 zile de la data publicarii anuntului 
pe pagina de internet a autoritatii 
competente pentru protectia mediului.

Editura Publisol roaga mostenitorii Dnei 
Leny Caler-Froda sa ne contacteze la nr de 
telefon 0735 234040 sau email office@
publisol.ro pentru o discutie privind drepturi 
de autor.

Institutul Naţional de Statistică anunță 
publicarea pe pagina de internet a instituției 
(www.insse.ro) a Raportului anual cu privire 
la respectarea normelor de conduită de către 
personalul contractual încadrat la Institutul 
Național de Statistică pe anul 2021.

Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Ocland, cu sediul în locali-
tatea Ocland nr.174, județul Harghita, cod 
poștal 537225, telefon 0266/224.023, e-mail: 
primarocland@yahoo.com, cod fiscal 
4368073. Reglementări legale privind acor-
darea de finanţare nerambursabilă: -Legea 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general; 
-Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind 
îmbunătățirea sistemului de finanțare a 
programelor și proiectelor culturale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-Legea nr.350 din 2006 -Legea tinerilor, cu 
modificările și completările ulterioare. Peri-
oada de finanţare: anul 2022. Domeniile 
pentru care se acordă finanţarea nerambur-
sabilă: Culte religioase: 20.000Lei, Activități 
pentru tineret: 25.000Lei, Activități de 
interes public local: 15.000Lei. Criteriile de 
acordare a finanţărilor nerambursabile sunt 
cele prezentate în Regulamentul privind 
regimul finanțărilor nerambursabile alocate 
de la bugetul local pentru activitățile 
nonprofit de interes local. Documentația 

pentru elaborarea și prezentarea propune-
rilor de programe/proiecte/acțiuni culturale 
și proiecte se poate obține de pe website-ul 
Comunei Ocland: www.okland.ro. Data-li-
mită pentru depunerea propunerilor de 
proiecte: 15.04.2022, ora 13.00. Perioada la 
care se desfășoară selecția de proiecte, verifi-
carea eligibilității, a îndeplinirii criterilor 
referitoare la capacitatea tehnică și finan-
ciară și evaluarea propunerilor de proiecte 
este: 18.04-22.04.2022.

SOMAŢII
Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judeca-

toriei Lipova se afla  dosarul  1791/250/2021, 
cu  termen de judecata la data din 20 aprilie 
2022, prin care petentul Căţescu Ion,  CNP  
1560311020031, cu domiciliul  în oras 
Curtici, str.Revoluţiei nr.82, jud.Arad, a 
invocat dobandirea dreptului de proprietate, 
prin uzucapiune, asupra imobilului inscris in 
CF 306864 Conop, top 1664.1665, teren 
intravilan si casa, in suprafata de 1732 mp, 
pe numele proprietarilor tabulari Szpatan 
Lena, Erariul Roman, Muntean Cornel, 
Covaci Saveta. Persoanele interesate pot 
face opozitie la numarul de dosar indicat 
mai sus in termen de o luna de la data publi-
carii prezentei somatii, in caz contrar 
urmand a se trece la judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Președintele Consiliului de 

Administrație al SC Construcții Unu S.A. 
Iași cu sediul în Iași, Bld. Poitiers nr.2, înre-
gistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu 
nr. J22/1397/1992, C.U.I. RO 1955979, 
reprezentată legal de Ing. Marian 
Alexandru, convoacă în ziua de 04.04.2022, 
ora 9.00, la sediul societății Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor  cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea Raportul Consi-
liului de Administrație pe anul 2021; 2. 
Aprobarea Raportul Comisiei de Cenzori pe 
anul 2021; 3. Prezentarea, discutarea și 
aprobarea bilanțului contabil și a contului de 
profit și pierdere pe anul 2021; 4. Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2022; 5. Aprobarea descărcării de gestiune a 
Consiliului de Administrație pe anul 2021; 6. 
Aprobarea Bilanțului financiar contabil PAS 
Construcții I pe anul 2021: 7. Diverse. 
Reprezentarea acționarilor AGA se va face 
pe bază de împuternicire emisă conform 
art.125 din Legea nr.31/1990, cu cel puțin 24 
de ore înainte de ziua întrunirii adunării la 
sediul societății și o copie a actului de identi-
tate. În caz de neîntrunire a cvorumului 
necesar, se convoacă a doua adunare în ziua 
de 05.04.2022, la aceeași oră și în același loc, 
cu aceeași ordine de zi.

Convocator pentru Ședinţa Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. 
Munactiv S.A.: Ing. Diaconu Maricel Mihail 
în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administraţie al S.C. Munactiv S.A. cu 
sediul în București, sector 6, B-dul 1 Mai 
nr.53, Pavilion Administrativ, înmatriculată 
la Oficiul Registrului Comerţului București 
sub nr.J40/10477/2008 având C.U.I. 
RO24050057, convoacă acţionarii societăţii 
în vederea întrunirii acestora în cadrul 
ședinţei Adunării Generale Extraordinare, la 
sediul său, în sala de ședinţe, etaj 3, la data 
de 05.04.2022, ora 12:00. Vor putea participa 
și vota în cadrul Adunării Generale Extraor-
dinare acţionarii S.C. Munactiv S.A. înscriși 
în Registrul Acţionarilor până la data de 
referinţă de 31.03.2022. În temeiul prevede-
rilor legale, acţionarii pot participa la 
Adunarea Generală Extraordinară personal 
sau pot fi reprezentaţi, în baza unei procuri 
speciale care va fi pusă la dispoziţie de 
Consiliul de Administraţie al societăţii. 
Documentele și informaţiile referitoare la 

subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare din data de 
05.04.2022 sunt disponibile la sediul socie-
tăţii începând cu data de 20.03.2022. 
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraor-
dinară a Acţionarilor: 1. Aprobarea diminu-
ării numărului membrilor consiliului de 
administraţie, de la 3 la 1, respectiv -apro-
barea modificării formei de administrare a 
societăţii din Consiliu de Administraţie în 
Administrator Unic. 2. Aprobarea actuali-
zării actului constitutiv al societăţii în 
conformitate cu cele de mai sus. 3. Apro-
barea împuternicirii Dlui. Diaconu Maricel 
Mihail- Președintele Consiliului de Admnis-
traţie- pentru semnarea hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor și a 
Actului Constitutiv actualizat. 4. Aprobarea 
împuternicirii Dnei.Tudor Mirela Adriana 
pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor 
necesare pentru inregistrarea si publicarea 
hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului 
Comertului de pe lângă Tribunalul Munici-
piului București. În cazul în care în data de 
05.04.2022 ședinţa Adunării Generale Extra-
ordinare nu va întruni cvorumul necesar 
dezbaterii și adoptării hotărârilor conform 
Ordinii de zi, ședinţa se va desfășura în data 
de 06.04.2022, ora și locul de desfășurare 
rămânând neschimbate. Președinte C.A. 
Ing. Diaconu Maricel Mihail.

Convocator pentru Ședinta Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. 
Munactiv S.A.: Ing. Diaconu Maricel Mihail 
în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administraţie  al S.C. Munactiv S.A. cu 
sediul în București, sector 6, B-dul 1 Mai 
nr.53, Pavilion Administrativ, înmatriculată 
la Oficiul Registrului Comerţului București 
sub nr.J40/10477/2008 având C.U.I. RO 
24050057, convoacă acţionarii societăţii în 
vederea întrunirii acestora în cadrul ședinţei 
Adunării Generale Ordinare, la sediul său, în 
sala de ședinte, etaj 3, la data de 05.04.2022, 
ora 12:30. Vor putea participa și vota în 
cadrul Adunării Generale Ordinare acţio-
narii S.C. Munactiv S.A. înscriși în Registrul 
Acţionarilor până la data de referinţă de 
31.03.2022. În temeiul prevederilor legale, 
acţionarii pot participa la Adunarea Gene-
rală Ordinară personal sau pot fi reprezen-
taţi, în baza unei procuri speciale care va fi 
pusă la dispoziţie de Consiliul de Adminis-
traţie al societăţii. Documentele și informa-
ţiile referitoare la subiectele aflate pe ordinea 
de zi a Adunarii Generale Ordinare din data 
de 05.04.2022 sunt disponibile la sediul 
societăţii începând cu data de 20.03.2022. 
Ordinea de zi a ședinţei Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor: 1. Aprobarea situa-
ţiilor financiare anuale, respectiv bilanţul 
contabil, contul de profit și pierdere, date 
informative și note explicative ale situaţiilor 
financiare anuale, întocmite pentru exerci-
ţiul financiar din anul 2021; 2. Aprobarea 
Raportului de audit financiar asupra situaţi-
ilor financiare anuale încheiate de societate 
la data de 31.12.2021; 3. Aprobarea Rapor-
tului Administratorilor societăţii pentru 
activitatea desfășurată în exerciţiul financiar 
din anul 2021; 4. Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorilor societăţii pentru 
activitatea desfășurată în exerciţiul financiar 
din anul 2021; 5. Aprobarea repartizării 
profitului net realizat de societate, în confor-
mitate cu dispoziţiile legale în vigoare și ale 
Actului Constitutiv al societăţii; 6. Stabilirea 
dividendului și a termenului de plată al 
acestuia; 7. Aprobarea Bugetului de Venituri 
și Cheltuieli pentru anul 2022; 8. Alegerea 
administratorului unic al societăţii, stabilirea 
duratei mandatului și a idemnizaţiei nete a 
acestuia, în contextul aprobării de către 
adunarea generală extraordinară  a reducerii 
numărului membrilor consiliului de admi-
nistraţie de la 3 la 1. Lista cuprinzând 
persoanele propuse pentru funcţia de admi-
nistrator cu informaţiile despre acestea este 



21www.jurnalul.roluni / 28  februarie 2022 anunțuri
disponibilă la sediul societăţii și poate fi 
consultată și completată de acţionari. 9. 
Aprobarea împuternicirii Dlui. Diaconu 
Maricel Mihail– Președintele Consiliului de 
Administraţie pentru semnarea Hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
și  împuternicirea Dnei. Tudor Mirela 
Adriana– consilier juridic- pentru îndepli-
nirea tuturor formalităţilor necesare pentru 
înregistrarea și publicarea hotărârii 
A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucu-
rești. În cazul în care în data de 05.04.2022 
ședinţa Adunării Generale Ordinare nu va 
întruni cvorumul necesar dezbaterii și adop-
tării hotărârilor conform Ordinii de zi, 
ședinţa se va desfășura în data de 
06.04.2022, ora și locul de desfășurare rămâ-
nând neschimbate. Președinte C.A. Ing. 
Diaconu Maricel Mihail.

Consiliul de Administrație al societății 
INVEST S.A. cu sediul în București, str. 
Preciziei nr. 13 B, sector 6, CUI RO1568751, 
J40/1056/1991 convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor la data de 
31.03.2022, ora 09.00 la sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea 
Raportului de gestiune al Consiliului de 
Administrație pe anul 2021; 2.Prezentarea 
Raportului Comisiei de cenzori pe anul 
2021; 3.Aprobarea situațiilor financiare 
anuale, a contului de profit și pierdere, 
descărcarea de gestiune pe anul 2021 a 
administratorilor societății; 4.Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2022; 5.Diverse. În cazul în care urmare a 
acestei convocări Adunarea Generală nu se 
poate întruni din lipsa cvorumului, aceasta 
se convoacă pentru data de 07.04.2022, în 
același loc, la ora 09.00 cu aceeași ordine de 
zi. Președinte al Consiliului de Administrație 
ing. Spînu Cristian. 

Convocarea Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor METEOR S.A. Consiliul de 
Administrație al METEOR S.A., societate 
pe acțiuni înființată și funcționânând 
conform legilor din România, cu sediul 
social în București, str. Franceză nr. 2-4, 
sector 3, având număr de înregistrare în 
Registrul Comerţului: J40/32/1990 și cod de 
înregistrare fiscală: RO361340 (denumită în 
continuare „Societatea“), convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor la data de 04.04.2022, ora 10:00, la 
sediul Societăţii din Str. Franceză nr. 2-4, 
Sector 3, București, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data 
de referinţă 14.03.2022. În cazul în care la 
această dată nu se va întruni cvorumul 
legal, Adunarea Generală Ordinară se va 
întruni la a doua convocare, în condiţiile 
legii, la data de 05.04.2022, ora 10:00, în 
aceeași locaţie și cu aceeași ordine de zi. La 
Adunarea Generala Ordinară a Acţiona-
rilor sunt îndreptăţiţi să participe și să 
voteze acţionarii înscriși în Registrul Acţio-
narilor la data de 14.03.2022, stabilită ca 
dată de referinţă. ORDINEA DE ZI A 
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A 
ACŢIONARILOR: 1) Aprobarea situaţiilor 
financiare anuale aferente anului 2021, 
compuse din: a. Bilanţ prescurtat; b. Cont 
de profit și pierdere; c. ¬Situaţia fluxurilor 
de numerar; d. Situaţia modificării capita-
lurilor proprii; e. Notele explicative la situa-
ţiile financiare anuale aferente anului 2021 
în baza Raportului Consiliului de Adminis-
traţie și a Raportului auditorului extern. 
Acestea vor fi însoțite de formularul „Date 
informative“ și formularul „Situația acti-
velor imobilizate“. 2) Aprobarea repartizării 
rezultatului curent și reportat înregistrate la 
data de 31.12.2021, conform propunerii 
Consiliului de Administrație al Societății 
consemnate în Decizia nr. 4 din data de 
25.02.2022; 3) Aprobarea acordării de prime 
de merit personalului angajat și a bonusului 

de performanță directorului general al 
Societății, în baza Referatului prezentat, 
aferent anului financiar 2021, conform 
propunerii Consiliului de Administrație al 
Societății consemnate în Decizia nr. 5 din 
data de 25.02.2022; 4) Descărcarea de 
gestiune a administratorilor Societăţii 
pentru exerciţiul financiar al anului 2021; 5) 
Împuternicirea domnului Ovidiu Iuliu 
Marian, director general al Societății în 
vederea semnării oricăror documente 
aferente hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor și a efectuării, 
personal sau printr-o împuternicire subsec-
ventă, a tuturor procedurilor și formalită-
ţilor prevăzute de lege în scopul îndeplinirii 
hotărârilor Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor. Participarea la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se face în 
conformitate cu dispoziţiile actului consti-
tutiv al Societăţii, precum și cu prevederile 
legale aplicabile societăţilor pe acţiuni. 
Acţionarii pot participa fie personal, fie prin 
reprezentant, prin acordarea unei împuter-
niciri altor persoane. În caz de prezentare 
prin împuternicit, un exemplar original al 
împuternicirii se va depune la sediul social 
al Societăţii cu 48 de ore înainte de adunare. 
În temeiul și cu respectarea prevederilor 
art. 14.8 din Actul Constitutiv actualizat al 
Societăţii, participarea acționarilor în 
cadrul AGOA poate avea loc și prin cores-
pondenţă. Astfel, acționarii Societății își vor 
putea exercita dreptul de vot prin corespon-
denţă, prin utilizarea formularului de 
buletin de vot pentru votul prin corespon-
dență atașat prezentului Convocator și 
înaintat la secretariatul Societății prin 
e-mail, la adresa de e-mail o¬ce@meteorsa.
ro, votul astfel exprimat fiind valabil dacă 
buletinul de vot este primit către Adminis-
trator cel tarziu la data AGOA ora 10:00 
(ora României). Unul sau mai mulţi acţio-
nari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5 % din capitalul social 
are / au dreptul: a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea generală; 
și b) de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse spre a 
fi incluse pe ordinea de zi a adunării gene-
rale. Drepturile acţionarilor prevăzute mai 
sus pot fi exercitate numai în scris (trans-
mise prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice) în termen de cel mult 
15 zile de la data publicării convocării. În 
cazurile în care exercitarea dreptului 
prevazut la lit. a) de mai sus determină 
modificarea ordinii de zi a adunării gene-

rale comunicate deja acţionarilor, Societatea 
va trebui să facă disponibilă o ordine de zi 
revizuită, folosind aceeași procedură ca și 
cea utilizată pentru ordinea de zi anteri-
oară, cu respectarea termenului prevăzut de 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare, astfel încat să 
permită celorlalţi acţionari să desemneze un 
reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze 
prin corespondenţă. Fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze întrebări privind punc-
tele de pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor până cel târziu la 
data de 28.03.2022. Societatea va răspunde 
la întrebările adresate de acţionari. Well-
kept Group S.A. prin reprezentant perma-
nent, Elena-Corina Andrei. Președinte al 
Consiliului de Administraţie.

Convocarea Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor Universal S.A. Consiliul de 
Administrație al UNIVERSAL S.A., socie-
tate pe acțiuni înființată și funcționând 
conform legilor din România, cu sediul 
social în București, Str. Franceză nr. 2-4, etaj 
1, sector 3, având număr de înregistrare în 
Registrul Comerţului: J40/10/1991 și cod de 
înregistrare fiscală: RO 361390, (denumită în 
continuare „Societatea“), convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
la data de 04.04.2022, ora 11:00, la sediul 
Societăţii din Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1, 
Sector 3, București, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data 
de referinţă 14.03.2022. În cazul în care la 
această dată nu se va întruni cvorumul legal, 
Adunarea Generală Ordinară se va întruni 
la a doua convocare, în condiţiile legii, la 
data de 05.04.2022, ora 11:00, în aceeași 
locaţie și cu aceeași ordine de zi. La 
Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi să participe și să voteze 
acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor la 
data de 14.03.2022, stabilită ca dată de refe-
rinţă. ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII 
GENERALE ORDINARE A ACŢIONA-
RILOR: 1) Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale aferente anului 2021, compuse din: a. 
Bilanţ; b. Cont de profit și pierdere; c. Situ-
aţia fluxurilor de numerar; d. Situaţia modi-
ficării capitalurilor proprii; e. Notele 
explicative la situaţiile financiare anuale 
aferente anului 2021 în baza Raportului 
Consiliului de Administraţie și a Raportului 
auditorului extern. Acestea vor fi însoțite de 
formularul „Date informative“ și formu-
larul „Situația activelor imobilizate“. 2) 
Aprobarea repartizării rezultatului curent și 
reportat înregistrate la data de 31.12.2021, 
conform propunerii Consiliului de Adminis-
trație al Societății consemnate în Decizia nr. 

4 din data de 25.02.2022; 3) Aprobarea 
acordării de prime de merit personalului 
angajat și a bonusului de performanță direc-
torului general al Societății, în baza Refera-
tului prezentat, aferent anului financiar 
2021, conform propunerii Consiliului de 
Administrație al Societății consemnate în 
Decizia nr. 5 din data de 25.02.2022; 4) 
Descărcarea de gestiune a administratorilor 
Societăţii pentru exerciţiul financiar al 
anului  2021; 5) Împuternicirea domnului 
Ovidiu Iuliu Marian, director general al 
Societății în vederea semnării oricăror docu-
mente aferente hotărârilor Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor și a efectuării, 
personal sau printr-o împuternicire subsec-
ventă, a tuturor procedurilor și formalităţilor 
prevăzute de lege în scopul îndeplinirii 
hotărârilor Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor. Participarea la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se face în 
conformitate cu dispoziţiile Actului Consti-
tutiv al Societăţii, precum și cu prevederile 
legale aplicabile societăţilor pe acţiuni. Acţi-
onarii pot participa fie personal, fie prin 
reprezentant, prin acordarea unei împuterni-
ciri altor persoane. În caz de prezentare prin 
împuternicit, un exemplar original al împu-
ternicirii se va depune la sediul social al 
Societăţii cu 48 de ore înainte de adunare. În 
temeiul și cu respectarea prevederilor art. 
13.8 din Actul Constitutiv actualizat al 
Societăţii, participarea acționarilor în cadrul 
AGOA poate avea loc și prin corespondenţă. 
Astfel, acționarii Societății își vor putea 
exercita dreptul de vot prin corespondenţă, 
prin utilizarea formularului de buletin de vot 
pentru votul prin corespondență atașat 
prezentului Convocator și înaintat la secreta-
riatul Societății prin e-mail, la adresa de 
e-mail office@universalsa.ro, votul astfel 
exprimat fiind valabil dacă buletinul de vot 
este primit către Administrator cel tarziu la 
data AGOA ora 11:00 (ora României). Unul 
sau mai mulţi acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5 % din capi-
talul social are/au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale, 
cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea generală; 
și b) de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Drepturile acţionarilor prevăzute mai sus 
pot fi exercitate numai în scris (transmise 
prin servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice) în termen de cel mult 15 zile de 
la data publicării convocării. În cazurile în 
care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) 
de mai sus determină modificarea ordinii de 

Subscrisa S.C. Vadris Trading S.R.L. – în faliment, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Constantin Bran-
coveanu, nr 195, jud. Mehedinti, Nr. Reg. Com. J25/278/2010 CUI RO8681153 face cunoscut faptul că în data 
de 11.03.2022, ora 11,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, 
parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc următoarelor construcții:
1. Spațiu comercial (C1) –- arie construită  708 mp 
2. Spațiu comercial (C2)- arie construită 668 mp 
3. Showroom și service auto (C3) – arie construită 1.021 mp 
 4. Spațiu depozitare (C4) – arie construită  434 mp 
5. Punct  termic (C5)- are construită 22 mp  

Bunurile sunt situate  în localitatea Caransebeș, Calea Severinului, nr. 7, jud. Caraș-Severin. Prețul de 
pornire al  licitației este de 550.500 euro + TVA. Menționăm că terenul de sub clădiri, aparține unei persoa-
ne fizice.

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar (800 lei + TVA). Data limită de 
cumpărare a Caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de 
participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.

În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data stabilită, următoarele licitații vor avea loc în 
01.04.2022, 06.05.2022, 27.05.2022, 16.06.2022 și 08.07.2022 la aceeași oră.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940, e-mail: licevgrup@gmail.com sau la 
sediul lichidatorului judiciar.
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zi a adunării generale comunicate deja acţio-
narilor, Societatea va trebui să facă disponi-
bilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași 
procedură ca și cea utilizată pentru ordinea 
de zi anterioară, cu respectarea termenului 
prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
astfel încat să permită celorlalţi acţionari să 
desemneze un reprezentant sau, dacă este 
cazul, să voteze prin corespondenţă. Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
până cel târziu la data de 28.03.2022. Socie-
tatea va răspunde la întrebările adresate de 
acţionari. Wellkept Group S.A. prin repre-
zentant permanent, Elena-Corina Andrei. 
Președinte al Consiliului de Administraţie.

LICITAŢII
Primăria comunei Izvoru, cu sediul în 

comuna, strada Principală, nr. 138, judeţul 
Argeș, tel. 0248695020, fax 0248695120, 
e-mail primaria_izvoru@ yahoo.com, conce-
sionează prin licitaţie publică izlaz comunal 
�n suprafaţă de 103,67 ha din cadrul 
trupului de pajiște denumit popular “Izvoru 
de Jos”, aflat în domeniul public al comunei 
Izvoru, judeţul Argeș, tarlaua 16, nr. CF 
83536  și 83540, în vederea întreţinerii, 
amenajării, îmbunătăţirii calităţii și folosirii 
acesteia pentru creșterea animalelor. Caietul 
de sarcini se poate obţine personal de la 
sediul primăriei Izvoru. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 14.03.2022, ora 
12:00. Data limită de depunere a ofertelor 
este 24.03.2022, ora 10:00. Ofertele se depun 
la sediul primăriei Izvoru, într-un singur 
exemplar. Ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor va începe la data de 24.03.2022, ora 
12:00.

Anunţ pentru închirierea prin licitaţie 
publică deschisă a  unui  spațiu cu destinația 
de cabinet medical/cabinet activități conexe 
actului medical aparţinând domeniului 
privat, situat în Municipiul Drãgãșani, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 408, în incinta Poli-
clinicii Municipale, Corp nou. 1. Informații 
generale privind locatorul, precum: denu-
mirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
datele de contact, persoana de contact; 
U.A.T.  Municipiul Drăgășani, CIF: 
2573829,  cu sediul in Pia�a Pandurilor, nr.1, 
judeţul Vâlcea,  telefon:0250/811230;  
fax:0250/811990; e-mail: dragasani@
vl.e-adm.ro,; primaria.dragasani@yahoo.
com; persoană de contact: Mișcoci Daniela,  
e-mail persoană de contact: miscoci_
daniela@yahoo.com; 2. Informații generale 
privind obiectul închirierii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat; Spaţiu  în  suprafaţã  de 29,96  
m.p., situat în  str. Tudor Vladimirescu, nr. 
408, în incinta Policlinicii Municipale, Corp 
nou, etaj 1,  identificat cu număr cadastral 
36821, bun ce aparţine  domeniului privat al 
Municipiului Drãgãșani, având destinaţia de 
cabinet medical /cabinet activi tăți conexe 
ac tu lu i  med ica l ,   conform HCL 
90/28.12.2021 și O.U.G. nr. 57/2019. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: Se 
găsesc în Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire;  Cerere scrisă 
sau direct de la sediul U.A.T. - Municipiul 
Drăgășani. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul locatorului, de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atribuire;  
Direcţia Administrãrii Domeniului Public și 
Privat  din cadrul  U.A.T. - Municipiul 
Drăgășani,  din  Piaţa Pandurilor, nr.1, 
judeţul Vâlcea. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea documentației de 
atribuire, unde este cazul;  Costul caietului 

de sarcini este de 54 lei și se poate achita cu 
numerar la casieria Primãriei Municipiului 
Drăgășani. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 03.03.2022, ora: 12.00. 4. 
Informații privind ofertele: Ofertele se vor 
prezenta conform Caietului de sarcini. 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor:  
14.03.2022, ora: 12.00. 4.2. Adresa la  care 
trebuie depuse ofertele: Regitratura Primă-
riei Municipiului Drăgășani, Piaţa Pandu-
rilor, nr. 1, judeţul Vâlcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă; Un exemplar. 5. Data, ora și locul la 
care se  va desfășura  ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 15.03.2022, ora: 10.00,  
în Sala de Ședinţe a Consiliului Local al 
U.A.T. - Municipiul Drăgășani, din Pia�a 
Pandurilor, nr. 1, judeţul Vâlcea. 6. Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanței;    
Judecătoria Municipiului Dăgășani din str. 
Gib Mihăescu, nr. 25,  judecatoriadraga-
sani@yahoo.com,  tel/fax: 0250/810631, 
judeţul Vâlcea. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 17.02.2022.

Anunț public. Serviciul Public de Admi-
nistrare și Exploatare a Pieței Centrale 
Agroalimentare a Municipiului Câmpina 
anunță organizarea următoarei licitații 
publice deschise cu strigare pentru: -Închi-
riere spațiu comercial din Complexul Corp 
C1 al Pieței Centrale, după cum urmează: 
Un spațiu comercial (F5) în suprafață de 14 
mp. Destinație: comercializare produse 
agroalimentare pe bază de licență de 
producție/ certificat de producător conform 
HGR nr. 348/2004. Prețul de pornire al licita-
ției este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL 
Câmpina nr. 89 din 30.06.2021. Tariful de 
închiriere este scutit de TVA. Garanția de 
participare este în valoare de 2.100 lei iar în 
cazul în care ofertantul este declarat necâști-
gător i se va restitui suma respectivă la 
cerere într-un cont comunicat de către 
acesta. Amenajarea spațiului comercial cade 
în sarcina câștigătorului licitației, orice 
investiții, recompartimentări, îmbunătățiri, 
transformări sau instalații, realizate de către 
utilizatori, rămân bunuri câștigate imobi-
lului la momentul predării -primirii, consti-
tuind bunuri de preluare, fără ca prin 
acestea să le poată opune drept compensație 
pentru stricăciunile făcute sau pentru alte 
sume datorate SPAEPCA (daune, c/val 
chirii, etc.). Pasul de licitație: Pasul de stri-
gare este 10% din prețul de începere. Se 
poate folosi și multiplu de 10%. Vizitarea 
spațiului scos la licitație se poate face de luni 
până vineri între orele 8:30 - 15:30. Licitația 
va avea loc în data de 10.03.2022, ora 10:00 
la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. 
Republicii, nr. 16A, iar documentele pentru 
participarea la licitație se pot depune până 
pe 08.03.2022, ora 12:00 tot la sediul institu-
ției. Caietul de sarcini specific pentru licitație 
va putea fi achiziționat contracost de la 
sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa este în 
valoare de 100 lei și reprezintă taxa partici-
pare licitație. Aceasta este nerambursabilă. 
Informații suplimentare la telefon: 
0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. 
Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

SC IPM Partners Romania SA societate 
aflata in faliment prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie publica a urma-
toarelor  bunuri mobile: sistem transport cu 
role (blocuri cu role) la pretul de 10.885 lei + 
TVA,  instalatie man. proba sub. la pretul de 
497 lei + TVA, exhaustor gaze mobil – flex la 
pretul de 1.149,50 lei + TVA. Pretul de 
pornire este redus la 50% fata de cel stabilit 
in raportul de evaluare.  Licitatiile publice au 
loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor 
din 29.06.2021, care a incuviintat raportul de 
evaluare a bunurilor mobile aflate in patri-
moniul debitoarei, a stabilit valorificarea lor 

prin licitatie publica, a  aprobat regula-
mentul de participare la licitatie pentru 
bunurile  mobile si conform adresei nr. 
667/09.07.2021 a evaluatorului. Ofertantii 
trebuie sa vizualizeze aceste bunuri pe teren, 
respectiv in Ploiesti, str. Cuptoarelor, nr.4 si 
iau legatura cu dl Ivan Adrian Cristinel  -tel: 
0730 682 736. Sedintele de licitatii vor avea 
loc pe data de: 10.03.2022, 14.03.2022, 
16.03.2022, 18.03.2022, 21.03.2022, 
23.03.2022, 25.03.2022, 28.03.2022, 
30.03.2022, 31.03.2022, orele 12.00, la sediul 
lichidatorului  judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Garantia de participare la licitatie, care 
constituie avans din pret, este de 10% din 
valoarea bunurilor licitate si se achita in 
contul IPM Partners Romania SA. Taxa de 
participare la licitatie este de 5%  din 
valoarea bunurilor mobile licitate, care se 
achita la sediul lichidatorului judiciar in 
numerar sau in contul lichidatorului judiciar. 
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului 
judiciar la telefon: 0344104525.

SC IPM Partners Romania SA societate 
aflata in faliment prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie publica a urma-
toarelor  bunuri mobile: 4,49 ml teava 
114.3*10 la pretul total de 101 lei + TVA; 
4,29ml teava 114.3*11 MM  la pretul total de 
174,50 lei + TVA; 3,11ml teava 114.3*6.3 
MM la pretul total de 1.043,50 lei+TVA; 
5,38ml teava 168.3*11 MM la pretul total de 
333,50 lei+TVA; 3ml teava 273*10 la pretul 
total de 238,50 lei + TVA; 2,1ml teava 
273*12.5 la pretul total de 227 lei + TVA; 
8,8ml teava inox la pretul total de 91,60 lei + 
TVA; 6ml teava zincata 60*7 la pretul total 
de 82,50 lei + TVA. Pretul de pornire fiind 
redus la 50% fata de cel stabilit in raportul 
de evaluare. Licitatiile publice au loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
29.06.2021, care a incuviintat raportul de 
evaluare a bunurilor mobile aflate in patri-
moniul debitoarei, a stabilit valorificarea lor 
prin licitatie publica, a  aprobat regula-
mentul de participare la licitatie pentru 
bunurile  mobile si conform adresei 
nr.667/09.07.2021 a evaluatorului. Cantita-
tile de materiale sunt in conformitate cu cele 
mentionate in registrul de inventar si in 
raportul de evaluare, dar ofertantii care au 
posibilitatea sa vizualizeze aceste materiale 
pe teren isi asuma riscul ca aceste cantitati 
de materiale sa fie diferite. Pentru vizuali-
zarea bunurilor care se afla in Ploiesti, str. 
Cuptoarelor, nr. 4  se poate lua legatura cu dl 
Ivan Adrian Cristinel  -tel: 0730 682 736. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 
10.03.2022, 14.03.2022, 16.03.2022, 
18.03.2022, 21.03.2022, 23.03.2022, 
25.03.2022, 28.03.2022,  30.03.2022, 
31.03.2022  orele 12.00, la sediul lichidato-
rului  judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu 
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Garantia de 
participare la licitatie, care constituie avans 
din pret, este de 10% din valoarea bunurilor 
licitate si se achita in contul lui IPM Partners 
Romania SA. Relatii suplimentare la sediul 
l ichidatorului  judiciar la  telefon: 
0344104525.

SC DHC CO SRL, din municipiul 
Craiova, Calea Unirii nr.169, județul Dolj, 
România, cod poștal 200330, vă invită să 
participați la procedura concurențială 
pentru atribuirea contractului de achiziție de 
echipamente necesare în procesul de vinifi-
cație în cadrul proiectului „Construire 
Centru de Vinificaţie Domeniile Dascălu”, 
proiect cofinanțat prin Programul Național 
de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023. 
Obiectul contractului de furnizare: Achiziția 
de echipamente necesare în procesul de 
vinificație pentru obiectivul de investiții 
„Construire Centru de Vinificație Domeniile 
Dascălu”. Durata contractului: 6 luni; 
Valoarea est imată a contractului : 

3.973.566,46Lei fără TVA; Criteriul atribu-
irii: prețul cel mai scăzut; Data și ora-limită 
de depunere a ofertelor: Data: 03.03.2022, 
ora 16.00. Data și ora ședinței de deschidere: 
Data: 03.03.2022, ora 17.00. Adresa și modul 
de obținere a documentației de atribuire: 
Documentația de atribuire se poate obține 
printr-o solicitare scrisă la următoarea 
adresă de e-mail: florin.opris@domeniiledas-
calu.ro. Ofertele se vor depune la urmă-
toarea adresă: Municipiul Craiova, strada 
Râului nr.429, județul Dolj, România. Modul 
de prezentare al ofertelor: Ofertantul trebuie 
să prezinte 2 (două) exemplare ale ofertei în 
original, în plic sigilat, pe care să fie trecută 
adresa achizitorului. Pentru informații supli-
mentare legate de contract vă invităm să ne 
contactați la telefonul: 0725.005.500 și/sau la 
adresa de e-mail: florin.opris@domeniiledas-
calu.ro, persoană de contact este Florin 
Opriș.

Primăria Orașului Măcin, cu sediul în str.
Florilor, nr.1, C.F.3839156, tel.0240/571.354, 
fax: 0240/571.102, e-mail: primaria_macin@
yahoo.com, organizează în data de 
22.03.2022, ora 14.30, licitație publică în 
vederea vânzării unui teren în suprafață de 
1321mp, situat în orașul Măcin, județul 
Tulcea, str.Toamnei nr. 75A, nr. cadastral 
33856, bun aparținând domeniului privat al 
orașului. Suprafața este parțial ocupată de 
construcții -62mp. Prețul minim de la care 
pornește licitația este de 31.951Lei, exclusiv 
TVA, taxa de participare la licitație este de 
935Lei, iar garanția de participare este de 
3195Lei. Documentația de atribuire se poate 
procura de la sediul concedentului, cam.9, în 
perioada 28.02.2022-21.03.2022. Ofertele se 
depun la sediul organizatorului într-un 
singur exemplar până la data de 21.03.2022, 
ora 16.00. Orice litigiu legat de procedura de 
vânzare prin licitație publică și de contractul 
de vânzare-cumpărare încheiat urmare a 
adjudecării este supus legislației române și 
este de competența instanțelor judecătorești 
din România.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Orbeni, Str.
Luzi nr.178, județul Bacău, telefon 
0234/255.502, fax 0234/255.810, e-mail: 
consiliullocal_orbeni@yahoo.com, cod fiscal 
4455447. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: imobil clădire 
parter, compus din 12 camere în suprafață 
totală de 118,56mp, astfel: spațiu utilizare cu 
destinația de cabinet kinetoterapie format 
din două camere în suprafață de 28,06mp și 
10 camere utilizare comună, în suprafață de 
90,5mp, situate în incinta clădirii cu desti-
nația de Dispensar Uman din Comuna 
Orbeni, sat Scurta, Str.Principală nr.702, 
județul Bacău, bunuri ce aparțin domeniului 
public al Comunei Orbeni, județul Bacău, 
înscrise în CF60910, conform caietului de 
sarcini și H.C.L. nr. 4/31.01.2022, temeiul 
legal O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-333. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
la sediul instituției, Compartimentul Secre-
tariat, pe baza unei solicitări scrise. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Comparti-
mentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Orbeni, Str.Luzi nr. 178, județul 
Bacău. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 
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privind Codul administrativ: 20 lei/exem-
plar, se achită în numerar la Casieria Primă-
riei Comunei Orbeni, Str.Luzi nr.178, județul 
Bacău. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 11.03.2022, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 22.03.2022, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Orbeni, Str. Luzi nr.178, 
județul Bacău. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exte-
rior și unul interior. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 23.03.2022, ora 10.00, Primăria 
Comunei Orbeni, Str. Luzi nr. 178, județul 
Bacău. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Bacău, municipiul Bacău, Str.Oituz 
nr.2, județul Bacău, telefon 0234/207.604, 
fax 0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 25.02.2022.

1.Informaţii 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 
Ulmu, Comuna Ulmu, Str.Primăriei, nr.29, 
județul Călărași, telefon/fax 0242/338.070, 
e-mail: primarie@ulmucalarasi.ro, cod 
fiscal 3796861. 2.Procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de concesiune de 
bunuri. Informații cu privire la repetarea 
procedurii de licitație dacă e cazul: licitație 
publică. 3.Data publicării anunţului de 
licitaţie/anunţului negocierii directe în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
V I - a :  2 8 . 0 1 . 2 0 2 2 ,  c o n f o r m 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 4.Criteriile utili-
zate pentru determinarea ofertei câștigă-
toare: cel mai mare nivel al redevenței. 5.
Numărul ofertelor primite și al celor 
declarate valabile: 4 oferte primite, 4 oferte 
declarate valabile. 6.Denumirea/numele și 
sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a 
fost declarată câștigătoare: SC Prodcereal 
SRL, Comuna Dorobanțu, nr.46, județul 
Călărași. 7. Durata contractului: 10 ani. 
8.Nivelul redevenţei: 1.300Lei/ha/an. 9.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Călărași, Str.Bucu-
rești, nr.106, județul Călărași, telefon/fax 
0242/315.736, e-mail: trcl.reg@just.ro. 10.
Data informării ofertanţilor despre decizia 
de stabilire a ofertei câștigătoare: 
22.02.2022. 11.Data transmiterii anunţului 
de atribuire către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 25.02.2022.

1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Negrești, str.Mănăstirea 
Horaița nr.138, com.Negrești, judeţul 
Neamț,  te lefon 0233.246.944,  fax 
0233.246.944, e-mail: o�ce@negrestineamt.
ro. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesi-
onat: Concesionare teren pășune, conform 
HCL nr.7 din 26.01.2022 și OUG 57/2019, în 
suprafață de 36,7045 ha (36,5695 ha pășu-
ne+0,1350ha curți construcții), lot Islazul 
Mare, situat în extravilanul com.Negrești, 
județul Neamț, aflat în domeniul public al 
acesteia, în vederea întreținerii prin pășunat. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: Se găsesc 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 adresată Primăriei 
Com.Negrești, județul Neamț. Documen-
tația se pune la dispoziție în aceeași zi. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului /compar-
timentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Serviciul Achiziții 
Publice al Primăriei Comunei Negrești, sat 
Negrești, com.Negrești, str. Mănăstirea 
Horaița, nr.138, jud.Neamț. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Costul documen-
tației de atribuire este de 50Lei și se va achita 
prin plată direct la casieria unității. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 17/03/2022, ora 15.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 24/03/2022, ora 10.00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Registratura 
Primăriei Negrești, Str.Mănăstirea Horaița, 
nr. 138, sat /comună Negrești, județul 
Neamț. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare, 1 
exemplar original și o copie. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 24/03/2022, ora 12.00, 
Primăria Com.Negrești, com.Negrești, sat 
Negrești, str. Mănăstirea Horaița, nr.138, jud.
Neamț. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Neamț, secția Conten-
cios Administrativ și Fiscal, B-dul Repu-
blicii, nr.16, Piatra Neamț, cod poștal 
610005, tel.0233.212.294, fax 0233.235.655, 
e-mail: tribunal-neamt@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 
25/02/2022.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Răcăciuni, Str.Ștefan cel Mare nr.42, județul 
Bacău,  te lefon 0234/251.212,  fax 
0234/251.586, e-mail: secretariat@comuna-
racaciuni.ro, cod fiscal 4670330. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
vândut: 8 loturi de teren, aparținând dome-
niului privat al Comunei Răcăciuni, identi-
ficate astfel: lot de teren intravilan în 
suprafață de 848mp, cu nr.cadastral 60694, 
situat în Comuna Răcăciuni, sat Fundu-Ră-
căciuni, cătun Dumbrăveni, conform 
H.C.L.nr.8/28.01.2022; lot de teren intra-
vilan în suprafață de 863mp, cu nr. cadstral 
60703, situat în Comuna Răcăciuni, sat 
Fundu-Răcăciuni, cătun Dumbrăveni, 
conform H.C.L. nr. 9/28.01.2022; lot de teren 
intravilan în suprafață de 899mp, cu nr.
cadastral 60680, situat în Comuna Răcă-
ciuni, sat Fundu-Răcăciuni, cătun Dumbră-
veni, conform H.C.L.nr.10/28.01.2022; lot de 
teren intravilan în suprafață de 983mp, cu 
nr.cadastral 60697, situat în Comuna Răcă-
ciuni, sat Fundu-Răcăciuni, cătun Dumbră-
veni, conform H.C.L.nr.11/28.01.2022; lot de 
teren intravilan în suprafață de 837 mp, cu 
nr.cadastral 60696, situat în Comuna Răcă-
ciuni, sat Fundu-Răcăciuni, cătun Dumbră-
veni, conform H.C.L. nr. 12/28.01.2022; lot 
de teren intravilan în suprafață de 776mp, 
cu nr.cadastral 60752, situat în Comuna 
Răcăciuni, sat Fundu-Răcăciuni, cătun 
Dumbrăveni ,  conform H.C.L.  nr. 
13/28.01.2022; lot de teren intravilan în 
suprafață de 1.032mp, cu nr.cadastral 
60710, situat în Comuna Răcăciuni, sat 
Fundu-Răcăciuni, cătun Dumbrăveni, 
conform H.C.L.nr.14/28.01.2022; lot de 
teren intravilan în suprafață de 1.697mp, cu 

nr.cadastral 60709, situat în Comuna Răcă-
ciuni, sat Fundu-Răcăciuni, cătun Dumbră-
veni, conform H.C.L.nr.15/28.01.2022 și în 
baza temeiului legal O.U.G.nr.57/03.07.2019. 
3. Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Achiziții Publice sau se 
poate consulta pe site-ul: www.comunaraca-
ciuni.ro, secțiunea -anunțuri/comunicări. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un exem-
plar din documentația de atribuire: se poate 
obține de la Compartimentul Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei Comunei 
Răcăciuni, Str.Ștefan cel Mare nr.42, județul 
Bacău. 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 v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50 lei/exemplar, ce se achită în 
numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Răcăciuni, Str. Ștefan cel Mare nr.42, 
județul Bacău. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 18.03.2022, ora 10.00. 
4 . I n f o r m a ț i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
28.03.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Compartimentul 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Răcăciuni, Str.Ștefan cel Mare 
nr.42, județul Bacău. 4.3.Numărul de exem-
plare 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 ofertelor: 
28.03.2022, ora 13.00, Primăria Comunei 
Răcăciuni, Str.Ștefan cel Mare nr.42, județul 
Bacău, Sala de ședințe, etaj 1. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Bacău, Bacău, 
Str.Ștefan cel Mare nr.4, județul Bacău, 
telefon 0234/514.419, fax 0234/525.211, 
e-mail: trbc-acte2civil@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 25.02.2022.

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 
Rasova, Str. Dunării nr.31, județul 
Constanța, telefon 0769.052.946, fax 
0241/235.295, e-mail: contact@prima-
ria-rasova.ro, cod fiscal 4514675. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: teren extra-
vilan în suprafață de 4.130mp, situat în 
Comuna Rasova, sat Cochirleni, parcela 
P747/4/1, conform H.C.L. nr.11/14.02.2022; 
teren intravilan în suprafață de 908mp, 
situat în Comuna Rasova, sat Cochirleni, 
Str.Principală nr.58B, conform H.C.L. nr. 
11/14.02.2022; teren extravilan în suprafață 
de 2.000mp, situat în Comuna Rasova, sat 
Cochirleni, parcela P747/1/3, conform 
H.C.L. nr. 11/14.02.2022; teren intravilan în 
suprafață de 750mp, situat în Comuna 
Rasova, sat Rasova, Str.Dunării nr.9A, 
conform H.C.L.nr.11/14.02.2022, conform 
caietului de sarcini, bunuri aparținând 
domeniului privat al Comunei Rasova și în 
baza  temeiu lu i  l ega l  O .U.G.  nr. 
57/03.07.2019. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul 
Primăriei Comunei Rasova, Str.Dunării nr. 

31, județul Constanța. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Rasova, Str.Dunării nr.31, județul 
Constanța. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atribuire 
de 50Lei la Casieria Primăriei Comunei 
Rasova, Str.Dunării nr.31, județul 
Constanța. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 11.03.2022, ora 15.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 21.03.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Primăriei Comunei 
Rasova, Str.Dunării nr.31, județul 
Constanța. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original și 2 exemplare copii. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 22.03.2022, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei Rasova, 
str.Dunării nr.31, județul Constanța. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Constanța, Constanța, Str.Traian nr.31, 
județul Constanța, telefon 0241/606.572, fax 
0241/619.628, e-mail: tr-constanta-reg.@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 25.02.2022.

Anunţ de participare la licitaţie. 1. 
Primăria Municipiului Galaţi - Cod Fiscal: 
3814810, str. Domnească, nr. 54, Tel: 
0236.307.743 / Fax: 0236/461.460, Email: 
licente@primariagalati.ro. 2. Primăria Muni-
cipiului Galaţi organizează licitaţie publică, 
cu oferta în plic, pentru atribuirea de licenţe 
de ocupare a domeniului public pentru 13 
amplasamente, aprobate prin dispoziţii ale 
primarului, după cum urmează: a. Pentru 
comercializare îngheţată și/sau băuturi răco-
ritoare: - Grădina Publică, zona fitness (1 
locaţie); - Zona aferentă intrare Grădina 
Publică, lat. S-E (2 locaţii); - Parc Viva (1 
locaţie); - Orășelul copiilor (1 locaţie); - 
Faleza Inferioară (4 locaţii). b. Pentru 
comercializare produse zaharoase și de 
panificaţie și/sau băuturi răcoritoare: - 
Faleza inferioară (3 locaţii); - Grădina 
Publică, zona fitness (1 locaţie). 3. Se vor 
depune oferte individuale pentru fiecare din 
aceste amplasamente. 4. Scopul atribuirii de 
licenţe de ocupare pentru aceste amplasa-
mente îl reprezintă atragerea de noi venituri 
la bugetul local al municipiului Galaţi și în 
vederea asigurării unor servicii complete 
pentru cetăţenii din municipiul Galaţi prin 
amplasarea de construcţii provizorii pe 
perioadă determinată. 5. Informaţii privind 
documentaţia de participare: Documentaţia 
de participare se poate solicita și obţine de la 
sediul Primăriei Municipiului Galaţi, 
Compartiment Autorizaţii, Licenţe. Preţul 
caietului de sarcini este de 30 lei. 6. Pentru 
participarea la licitaţie, persoanele interesate 
trebuie să depună plicuri sigilate cu docu-
mentele de calificare, în conformitate cu 
documentaţia de participare. 6.1. Data 
limită de depunere a plicurilor: 15.03.2022; 
6.2. Adresa la care trebuiesc depuse plicurile: 
Primăria Municipiului Galaţi ,  str. 
Domnească, nr. 54, Birou Registratură; 6.3. 
Plicurile sigilate se vor depune într-un singur 
exemplar, pentru fiecare amplasament dorit. 
7. Data și locul în care se va desfășura 
ședinţa publică de licitaţie: 16.03.2022, ora 
10.00, la sediul Primăriei Municipiului 
Galaţi, str. Domnească, nr. 54. 8. Informaţii 
suplimentare: Compartiment Autorizaţii 
Activităţi Comerciale, tel: 0236.307743.


