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OFERTE SERVICIU
SC PMC Green Environment SRL, CUI:
27769546, din București, angajează lucrător
sortator deșeuri reciclabile. CV pe: office@jobtips.ro
SC Cellfabrik SRL, CUI: 42827047, din Brașov,
angajează cercetător în biologie. CV la: office@
jobtips.ro
H&H Eco Ranch SRL, CUI: 35731496, din sat
Bita, jud.Covasna, angajează muncitor necalificat
în agricultură. CV la: office@jobtips.ro
Fort Engineering SRL, CUI: 32120765, din
Cluj-Napoca, angajează operator la mașini unelte
cu comandă numerică. CV la: office@jobtips.ro
SC Glulam SA, CUI: 11373943, din Târgoviște,
jud.Dâmbovița, angajează tâmplari universali. CV
la: office@jobtips.ro
SC Cadima General Construct SRL, având
CUI:43283121, cu sediul în Sat Balta Doamnei,
Comuna Balta Doamnei, Nr.171, Județ Prahova,
angajează: Femeie de serviciu, cod COR 911201- 1
post. Cerințe: vechime 6 luni, studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul
serviciilor. Selecția are loc în data de 29.04.2022, ora
09.00, la sediul societății.
SC Magnus Cogitandi SRL, având
CUI:31208797, cu sediul în Municiupiul Turda,
Piața Republicii, nr.31, Județ Cluj, angajează:
Bucătar, cod COR 512001- 2 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul gastronomiei. Selecția are loc în data de
29.04.2022, ora 09.00, la sediul societății.
Teatrul Național Lucian Blaga cu sediul în
Cluj-Napoca, str. P-ța Ștefan cel Mare, nr. 2-4,
judeţul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale de execuție vacante: MASISC
(Croitor) treapta I, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la
Atelierele de producție ale teatrului, din Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 14, astfel: - Proba practică în
data de 20.05.2022, ora 11; - Proba interviu în data
de 25.05.2022, ora 12. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - studii: medii, generale; - vechime
în meseria de croitor: minim 5 ani; - diplomă,
certificat de absolvire/calificare în meseria de
croitor. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul instituției. Relaţii
suplimentare la sediul instituției: P-ța Ștefan cel
Mare, nr. 2-4 sau la nr. de telefon 0264/592826,
persoană de contact: Muntean Roxana.
Fundația ”Patrimoniu”, Cod fiscal 17954260, cu
sediul în Calea Calea Victoriei, nr.125, sector 1,
București, unitate finanțată din venituri proprii,
subordonată Academiei Române, organizează
concurs pentru ocuparea unui post de conducere
”Contabil șef”, pe durată nedeterminată/ normă
întreagă. Condiții specifice de participare a candidaților la concurs: -Studii superioare economice de
lunga durata, absolvite cu licență; -Vechime în
domeniul financiar– contabil– minim 15 ani;
-Vechime în funcție de conducere- minim 15 ani;
-experiență în activitate, în cadrul unei persoane
juridice fără scop patrimonial de minim 10 ani;
-cunoștințe avansate de operare PC, programe
Microsoft Office: Word Excel; Procedura concursului se va desfășura după cum urmează: 1.
Anunțul detaliat care cuprinde Bibliografia și
Tematica pentru concurs se afișează în data de
28.04.2022, la sediul Fundației Patrimoniu și pe
site-ul Academiei Române, secțiunea ”anunțuri”;
2.Dosarele de concurs se vor depune în perioada
29.04.2022– 06.05.2022, în zilele lucrătoare, în
intervalul orar 8-16, la sediul Fundației Patrimoniu,
Calea Victorie, nr. 125, Sector 1, camera 35; 3.Etapa
I –selecție dosare–09.05.2022 ora 12.00; 4.Etapa II
–proba scrisă- 12.05.2022, ora 09.00; 5.Etapa III –
Interviul– 17.05.2022, ora 10.00. Probele concursului se vor desfășura la sediul Academiei Române
din strada Calea Victoriei, nr.125, sector 1, București. Relații suplimentare se pot obtine pe site-ul
Academiei Române, la sectiunea Anunțuri, sau la
tel. 0734591461/ 0760996055 persoane de contact,
Ion Dodan sau Rebeca Macovei, precum și pe
adresa de e-mail fundațiapatrimoniu@yahoo.com.
Anunţ. Consiliul Naţional de Integritate anunţă
declanșarea procedurii de concurs pentru funcția
de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate, conform art.20, alin.(1), din Legea.144/2007
privind înființarea, organizarea și funcționarea
Agenției Naționale de Integritate, republicată/ cu
modificările și completările ulterioare. Procedura
de concurs constă în parcurgerea etapelor prevă-

zute de Legea nr. 144/2007, republicată /cu modificările și completările ulterioare și de Regulamentul
de desfășurare a concursului sau examenului
pentru ocuparea funcţiilor de președinte și/sau
vicepreședinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate,
aprobat prin Hotărârea C.N.I. nr. 2/2007, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
479/17 iulie 2007, cu modificările și completările
ulterioare. Dosarele de candidatură se depun în
perioada 28 aprilie–24 mai 2022, de luni până
vineri, între orele 09.00-16.30, la sediul Agenţiei
Naţionale de Integritate, situat în bulevardul
Lascăr Catargiu nr. 15, sect. 1-București, tel.
0372.069.822, persoane de contact Carina Croitoru
și/sau Ana Tunaru. În același timp, dosarele de
candidatură se pot depune și prin oficiu poștal sau
alte servicii de curierat, prin scrisoare recomandată,
cu confirmare de primire, cu conținut declarat, cu
obligația transmiterii acestora și în format electronic, prin email, la adresa secretariat.cni@integritate.eu odată cu depunerea lor prin oficiu poștal
sau alte servicii de curierat. În această situație,
dosarele de candidatură depuse înăuntrul perioadei
28 aprilie–24 mai 2022, prin scrisoare recomandată,
cu confirmare de primire, cu conținut declarat, la
oficiul poștal sau la alte servicii de curierat, sunt
socotite a fi depuse în termen. Dosarul de candidatură va conţine documentele prevăzute la art.12 din
Regulamentul de desfășurare a concursului sau
examenului pentru ocuparea funcţiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenţiei Naţionale de
Integritate, aprobat prin Hotărârea C.N.I. nr.
2/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul pentru ocuparea funcției de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate constă
într-o probă scrisă și în susţinerea interviului. Proba
scrisă se susţine în ziua de vineri, 03.iunie.2022, ora
12.00, la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate
situat în bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, sect.
1-București. Susținerea interviului va avea loc în
ziua de marți, 14 iunie 2022, ora 11.00, la sediul
Agenţiei Naţionale de Integritate situat în bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, sect.1-București.
Planurile de management pe baza cărora se vor
susţine interviurile se depun în termen de 24 de ore
de la data rămânerii definitive a rezultatelor probei
scrise, între orele 09.00-16.30, la sediul Agenţiei
Naţionale de Integritate, situat în bulevardul
Lascăr Catargiu nr. 15, sect. 1- București. Consiliul
Național de Integritate.
Primăria Comunei Nănești, cu sediul în oraș/
comună /sat Nănești, str. Principală, nr.30, judeţul
Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: Șef la Serviciul
Voluntar Situații de Urgență- post vacant contractual pe perioada nedeterminată, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 23 mai 2022, ora 10:00, la
sediul instituției; -Proba interviu în data de 25 mai
2022, ora 9:00, la sediul instituției; Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii (obligatoriu): medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime
(obligatoriu): 5 ani în muncă; -domiciliul stabil în
comuna Nănești, județul Vrancea; -deține competențe specifice funcției, atestate potrivit reglementărilor în vigoare (cursuri de perfecționare /
specializare pentru șef serviciu S.V.S.U, absolvite cu
certificat de absolvire /diplomă/ declarație pe
propria răspundere; -cunostințe operare PC nivel
mediu; -apt din punct de vedere fizic, medical și
psihologic; Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a (respectiv 12 mai
ora 16:00) la sediul Primăriei comunei Nănești.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei
Nănești, persoană de contact: Dumitrache Rafira
-tel. 0237/633.400, Primar -Balinca Nuți.
Clubul Sportiv Dinamo București organizează
concurs, în vederea încadrării cu recrutare din
sursă externă, pe durată nedeterminată, conform
Legii nr. 53/2003, republicată, Legii nr.153/2017,
actualizată, H.G. nr. 286/2011, actualizată, H.G. nr.
355/2007, O.m.a.i. nr. 291/2011 și Procedura
PS-001-DM-RU nr. 4244380/03.10.2013, toate cu
modificările și completările ulterioare, pentru
ocuparea funcțiilor contractuale vacante de
muncitor calificat IV-I, în specialitatea zidar/zugrav
la Compartimentul Intervenții și Reparații Curente
-Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului -2 posturi. Concursul se
va desfășura la sediul Clubului Sportiv Dinamo
București, Șos.Ștefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2,
astfel: a)selecția dosarelor: 13.05.2022, ora 14.00; b)
proba practică: 02.06.2022, ora 10.00; c) interviul:
08.06.2022, ora 10.00. La concurs poate participa
orice persoană care îndeplinește condiţiile generale
și condiţiile specifice. Condiţii generale: -să aibă
cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European și domiciliul în
România; -să cunoască limba română, scris și
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vorbit; -să aibă vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; -să aibă capacitate deplină de
exerciţiu; -să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare abilitate; -să nu fi
fost condamnaţi definitiv pentru săvârșirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârșite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea; -să fie declarați apt medical
și psihologic. Condiţii specifice: -absolvenţi de studii
gimnaziale; -calificare/ atestat în meseria de zidar/
zugrav, emisă de o unitate autorizată; -nu se solicită
vechime în muncă și/sau în specialitate. Candidații
vor depune dosarul în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, respectiv până la 12.05.2022, ora
14.00, la sediul C.S. Dinamo, și vor cuprinde documentele prevăzute de art.6 din H.G.nr.286/2011,
actualizată, precum și documentele prevăzute la
art. 1 din Anexa nr.5 la Dispoziția directorului
general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015, cu modificările și completările ulterioare. La concurs pot
participa numai candidații al căror dosar este
complet și corect întocmit. Relații suplimentare la
sediul C.S.Dinamo București, șos. Ștefan cel Mare,
nr. 7-9, sectorul 2, pe site-ul clubului: www.csdinamo.eu, secțiunea Administrativ- Carieră și la
Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, prin
centrala M.A.I.: 021.303.70.80, la interior: 23057, în
zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 (persoană
de contact: d-na Neofit Felicia).
OCPI Călărași, cu sediul în localitatea Călărași,
str.Prelungirea București nr.26, bl.M21, judeţul
Călărași, organizează concurs pentru ocuparea
unor funcţii contractuale vacante, cu încadrare pe
perioadă nedeterminată și determinată, conform
HG 286/23.03.2011, după cum urmează: a)perioadă
nedeterminată: -asistent registrator principal gradul
I -1 post; b)perioadă determinată: -asistent registrator treapta IA -1 post. Concursul se va desfășura
la sediul O.C.P.I.Călărași, astfel: -Proba scrisă în
data de 20.05.2022, ora 11.00; -Proba interviu în
data de 26.05.2022, ora 11.00. Condiții de participare la concurs: pentru funcția de asistent registrator principal gradul I: -studii de specialitate:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă
sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă -specializare
juridică; -vechime în specialitate -minim 3 ani și 6
luni; pentru funcția de asistent registrator treapta
IA: -studii: studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în muncă -minim 6 ani și 6

luni. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, respectiv până la data de 12.05.2022 inclusiv,
ora 16.30, la sediul O.C.P.I.Călărași. Dosarele transmise prin poștă trebuie să ajungă la Registratura
OCPI Călărași până cel târziu 12.05.2022 inclusiv,
ora 16.30. Relaţii suplimentare la sediul: O.C.P.I.Călărași, persoană de contact: Rodica Amzaru,
telefon: 0731.606.166; e-mail: rodica.amzaru@
ancpi.ro sau telefon 0242/333.698, 0242/333.699; fax
0242/321.438, e-mail: cl@ancpi.ro.

CITAŢII
Se citează Roth Wilhelm Lorenz la Judecătoria
Făgăraș în data de 18.05.2022, ora 08.30, Dosar nr.
91/226/2019, Fond Funciar- anulare Titlu de
proprietate, cu reclamantul Debu Werner R.
Suteu Ana a lui Iosif, Copos Alexandru a lui
Gheorghe I.Teodor, Copos Ioan a lui Gheorghe
I.Teodor, Spătaru Viorica, Șuteu Gheorghe sunt
citați în calitate de pârâți la Judecătoria Jibou,
dosar 613/1752/2017, în 19.05.2022, ora 9.00, C3
fond, în proces cu Copos Lodovica și Copos Vasile,
având ca obiect succesiune.
Dina Marius Daniel este citat în data de
13.05.2022, la Judecătoria Craiova, în dosarul nr.
33975/215/2019, complet civil 19, ora 13.00, în calitate de pârât.
Numita Miu Florentina Mihaela, născută la data
de 11.06.1974, cu ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Forotic, sat Comoriște, nr.15, jud.
Caraș-Severin, dispărută în anul 1994, este citată la
Judecătoria Oravița pentru data de 12.05.2022, ora
12.00, complet 5, în dosarul 1877/273/2021, având
ca obiect declarare judecătorească a morții, în
contradictoriu cu reclamanții Miu Iacob și Miu
Crucita.
Numitul Cîrstoiu Mihai este chemat în
calitate de pârât în data de 26.05.2022 la
Judecatoria Deva în dosarul 2244/221/2021,
având ca obiect rectificare carte funciară.
Bădescu Gabriela, domiciliată în Resita, B-dul
Republicii, nr. 25, sc. 2, et.2, ap. 5, jud. Caras-Severin, a invocat la judecătoria Oravița, în dosarul
2265/273/2021, dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra mobilului înscris în
CF 38140 Oravița (provenită din conversia de pe
hârtie a CF vechi 1274 Ciclova Montana), nr. top
1940/a, cu teren în suprafață de 45 mp și casă ncc.
454, proprietatea tabulară a numiților Sztan Gizi,
născută Lăpădat, Radu George, Sztan Maria și
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Radu Maria și asupra imobilului înscris în Cartea
Funciară nr. 38142 Oravița (provenită din
conversia de pe hârtie a CF vechi 1275 Ciclova
Montana), nr. top 1941/a, cu teren în suprafață de
58 mp și casă ncc. 455, proprietatea tabulară a SA
Banca Comercială și Industrială. Toți cei interesați
sunt somați să formuleze opoziție, cu precizarea ca,
în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în
termen de 30 de zile de la emiterea celei din urmă
somații.

DIVERSE
Quintus Insolv IPURL notifica deschiderea
procedurii simplificate de insolventa in Dosarul
283/120/2022, Tribunalul Dambovita, conform
Sentintei civile Nr. 100 din data de 14.04.2022
privind debitoarea Angel Trade Fashion SRL cu
urmatoarele termene: depunere declaratii de
creanta 26.05.2022, intocmire tabel preliminar
03.06.2022, intocmire tabel definitiv 24.06.2022,
prima adunare creditori are loc in data de
08.06.2022, ora 12, la sediul Tribunalului Dambovita.
Quintus Insolv IPURL notifica deschiderea
procedurii simplificate de insolventa in Dosarul
395/105/2022, Tribunalul Dambovita, conform
Sentintei civile Nr. 101 din data de 14.04.2022
privind debitoarea Balmar Pucioasa Company
SRL cu urmatoarele termene: 26.05.2022, intocmire
tabel preliminar 03.06.2022, intocmire tabel definitiv 24.06.2022, prima adunare creditori are loc in
data de 08.06.2022, ora 12, la sediul Tribunalului
Dambovita.
Anunt de consultare a elaborarii propunerilor:
Nedrom Development B.V. Maastricht Suc. Bucuresti S.R.L., avand sediul in str. Str. Școalei, nr. 12,
et. 7, bl.corp A, ap.2, sect.2, Bucuresti, anunta
publicul interesat asupra elaborarii propunerilor
pentru documentatia „Plan urbanistic zonal
pentru modificare de tema la imobil locuinte
colective cu regim de inaltime 2S+P+2E+3ER
autorizat prin AC nr. 253/10.11.2021 in sensul
edificarii unui imobil constructie cu destinatia
locuinte colective cu regim de inaltime 2S +p +2E
+3E +4ER și reamenajare incinta“, dezvoltat in
jud. Ilfov, oras Voluntari, pe terenul identificat
prin N.C. 122309. Observatii/ comentarii si
sugestii pot fi transmise in termen de 15 zile prin
posta la sediul primariei Voluntari, pe adresa bd.
Voluntari nr.74, jud.Ilfov.
Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ciulnita, judetul
Ialomita, anunta publicarea documentelor tehnice

ale cadastrului pentru sectorul 27, incepand cu
data de 03.05.2022, pe o perioada de 60 zile. Publicarea documentelor tehnice se face: a) in sediul
primariei, situat in localitatea Ciulnita, str.Matei
Basarab, nr.68, jud.Ialomita, la avizier; b) pe
pagina de internet a autoritatii administratiei
publice locale: www.primariaciulnita.ro; c) pe
pagina de internet a A.N.C.P.I creata in acest scop:
https://www.ancpi.ro/pnccf/anunturi.html. Cererile
de rectificare insotite de inscrisurile doveditoare,
pot fi transmise astfel: a) la sediul primariei (prin
posta/curier sau orice mijloace electronice); b)
formulate in sitemul informatic ( caz in care certificarea nealterarii continutului inscrisurilor doveditoare odata cu redarea pe suportul informatic, va fi
facuta de deponent prin semnatura electronica
calificata); c) depuse prin mijloace electronice pe
pagina de internet special creata de ANCPI in acest
scop.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Călărași anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru UAT Ciocănești,
județul Călărași, începând cu data de 04.05.2022,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Ciocănești, 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 rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către
proprietarii, posesorii sau alți deținători, la sediul
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
S.C. Profi Rom Food S.R.L., cu sediul în Timișoara, Calea Sever Bocu, nr.31, jud.Timiș, solicită
de la Agenţia de Protecţie a Mediului Ilfov obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
(activitatea) „Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi și tutun”, amplasat
în orașul Bragadiru, str.Speranței, nr.69, jud.
Ilfov. Informațiile privind documentația depusă
pot fi consultate la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul
Morii nr.1, sector 6, tel. 021.430.66.77, fax:
021.430.66.75, în zilele de luni-joi, între orele
8.00-16.30, și vineri, între orele 8.00-14.00. Observațiile publicului, contestaţiile, sugestiile legate
de activitate se depun în scris, sub semnătură și
cu datele de identificare, la sediul APM Ilfov, pe
toată perioada derulării procedurii de autorizare.
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii simplificate de
insolvenţă a debitorului SC Azienda Agricola Agri
Arcevia 2005 Paolucci & Velisco SRL, CIF:
17535386, J08/1127/2005, dosar nr. 1331/62 anul
2021 – Tribunalul Brasov. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 30.05.2022; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor la 13.06.2022; Termen pentru depunerea
eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului suplimentar și pentru afișarea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor la 04.07.2022.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis.
Anunț participare pentru atribuire de contracte
de finanțare nerambursabilă în baza Legii
350/2005 -Autoritatea finanţatoare Primăria
Sectorului 5 -Consiliul Local al Sectorului 5, prin
Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”,
cu sediul în București, str.Fabrica de Chibrituri nr.
9-11, Sector 5, telefon: 0756.144.831, contact@
cultural5.ro, https://cultural5.ro/, în baza Legii
nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută
intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2022.
Finanţările nerambursabile se acordă conform
sumelor alocate din bugetul local al Sectorului 5 al
Municipiului București pe anul 2022, conform
Hotărârii Consiliului Local nr.07 din 21.02.2022
-privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și potrivit dispoziţiei Hotărârii
Consiliului Local nr.30 din 07.04.2022, privind
aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul
finanțărilor nerambursabile, alocate pentru activități nonprofit de interes local. Pentru programul
anual de finanțări nerambursabile prin L350/2005
a fost alocat un total de 1.500.000Lei pentru activități nonprofit de interes local pentru domeniul
cultură /educație, cu un plafon maxim pentru un
proiect fixat la suma de 200.000Lei. Obiective
urmărite prin proiectele finanțate -domeniul
cultură /educație: -Creșterea accesului cetățenilor
la actul cultural; -Creșterea accesului cetățenilor
la educație; -Formarea publicului, fie el spectator
/vizitator /cititor; -Sprijinirea tinerelor talente;
-Organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate în spaţii alternative;
-Organizarea unor evenimente culturale care
reflectă viața cultural-artistică, spiritualitatea,
modernismul și arta în cultura poporului român și
a locuitorilor Sectorului 5; -Coordonarea resurselor publice și gestionarea integrată a acestora în
vederea dezvoltării culturale locale în concordanță
cu o viziune coerentă și comună; -Promovarea
cooperării culturale la nivel local; -Promovarea
Sectorului 5 în circuitul internațional de turism
responsabil; -Cercetarea, protejarea, conservarea,
transmiterea și promovarea produselor și tradițiilor culturale locale, a elementelor de patrimoniu
cultural și imaterial, patrimoniu natural și
antropic; -Menţinerea caracterului multicultural
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specific Sectorului 5 al Municipiului București;
-Dezvoltarea cooperării culturale internaţionale;
-Promovarea valorilor culturale locale în circuitul
cultural local, naţional, regional, euroregional și
internaţional; -Creșterea gradului de consum a
culturii scrise și dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare; -Creșterea gradului de implicare a cetăţenilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale și arte
plastice; -Îmbunătățirea infrastructurii de cultură
și tineret a Sectorului 5, prin crearea de noi obiective cu specific cultural și de agrement conform
noilor cerințe ale comunității europene; -Promovarea și creșterea nivelului de informare cu privire
la valorile tradiţiei, istoriei, știinţei și artei locale.
Pentru domeniul cultură/educație data-limită de
depunere a documentațiilor este 30.05.2022, ora
16.00. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor
este din data de 31.05.2022, ora 08.00, până,
maximum, în data de 13.06.2022, ora 16.00. Informaţiile privind calendarul programului de finanțare, condiţiile de finanţare și procedura de
selecţie a proiectelor sunt prevăzute în Ghidul
solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile. Acesta se poate obţine de pe site-ul
Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan
Iordache” al Sectorului 5: www.cultural5.ro,
e-mail: contact@cultural5.ro. Solicitanţii vor
depune documentaţia prevăzută în „Ghidul solicitantului” la registratura Autoritªţii Finanţatoare
din București, Centrul Cultural și de Tineret
„Ștefan Iordache”, str.Fabrica de Chibrituri, nr.911, în fiecare zi de luni până vineri, în intervalul
orar 09.00-17.00, până la termenul stabilit.
Anunț participare pentru atribuire de contracte
de finanțare nerambursabilă în baza Ordonanței
51/1998 -Autoritatea finanţatoare Primăria Sectorului 5 -Consiliul Local al Sectorului 5, prin
Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”,
cu sediul în București, Str.Fabrica de Chibrituri
nr.9-11, Sector 5, telefon: 0756.144.831, contact@
cultural5.ro, https://cultural5.ro/, în baza Ordonanței Nr.51/1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și
acțiunilor culturale, în regim de finanţare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută
intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2022.
Finanţările nerambursabile se acordă conform
sumelor alocate din bugetul local al Sectorului 5 al
Municipiului București pe anul 2022, conform
Hotărârii Consiliului Local nr.07 din 21.02.2022
-privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și potrivit dispoziţiei Hotărârii
Consiliului Local nr.30 din 07.04.2022 privind
aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul
finanțărilor nerambursabile, alocate pentru activități nonprofit de interes local. Pentru programul
anual de finanțări nerambursabile prin Ordonanța
51/1998 a fost alocat un total de 1.000.000Lei
pentru activități nonprofit de interes local pentru
domeniul cultură, cu un plafon maxim pentru un
proiect fixat la suma de 200.000Lei. Obiective
urmărite prin proiectele finanțate -domeniul
cultură: -Creșterea accesului cetățenilor la actul
cultural; -Formarea publicului, fie el spectator/
vizitator/cititor; -Sprijinirea tinerelor talente;
-Organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate în spaţii alternative;
-Organizarea unor evenimente culturale care
reflectă viața cultural-artistică, spiritualitatea,
modernismul și arta în cultura poporului român și
a locuitorilor Sectorului 5; -Coordonarea resurselor publice și gestionarea integrată a acestora în
vederea dezvoltării culturale locale în concordanță
cu o viziune coerentă și comună; -Promovarea
cooperării culturale la nivel local; -Promovarea
Sectorului 5 în circuitul internațional de turism
responsabil; -Cercetarea, protejarea, conservarea,
transmiterea și promovarea produselor și tradițiilor culturale locale, a elementelor de patrimoniu
cultural și imaterial, patrimoniu natural și
antropic; -Menţinerea caracterului multicultural
specific Sectorului 5 al Municipiului București;
-Dezvoltarea cooperării culturale internaţionale;
-Promovarea valorilor culturale locale în circuitul
cultural local, naţional, regional, euroregional și
internaţional; -Creșterea gradului de consum a
culturii scrise și dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare; -Creșterea gradului de implicare a cetăţenilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale și arte
plastice; -Îmbunătățirea infrastructurii de cultură
și tineret a Sectorului 5, prin crearea de noi obiective cu specific cultural și de agrement conform
noilor cerințe ale comunității europene; -Promovarea și creșterea nivelului de informare cu privire
la valorile tradiţiei, istoriei, știinţei și artei locale.
Data-limită de depunere a documentațiilor pentru
domeniul cultură este 30.05.2022, ora 16.00. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor este din
data de 31.05.2022, ora 08.00, până, maxim, în
data de 13.06.2022, ora 16.00. Informaţiile privind
calendarul programului de finanțare, condiţiile de
finanţare și procedura de selecţie a proiectelor
sunt prevăzute în Ghidul solicitantului privind
regimul finanțărilor nerambursabile. Acesta se
poate obţine de pe site-ul Centrului Cultural și de
Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5: www.
cultural5.ro, e-mail: contact@cultural5.ro. Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în
„Ghidul solicitantului” la Registratura Autorităţii
Finanţatoare din București, Centrul Cultural și de
Tineret „Ștefan Iordache”, str.Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, în fiecare zi de luni până vineri, în
intervalul orar 09.00-17.00, până la termenul
stabilit.

Anunț participare pentru atribuire de contracte
de finanțare nerambursabilă în baza Legii 69/2000
-Autoritatea finanţatoare Primăria Sectorului 5
-Consiliul Local al Sectorului 5, prin Centrul
Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, cu sediul
în București, str.Fabrica de Chibrituri nr.9-11,
Sector 5, telefon: 0756.144.831, e-mail: contact@
cultural5.ro, site: https://cultural5.ro/, în baza Legii
nr.69/2000 a educației fizice și sportului, în regim de
finanţare nerambursabilă din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, face cunoscută intenţia de a atribui
contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul
de execuţie financiară 2022. Finanţările nerambursabile se acordă conform sumelor alocate din
bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București pe anul 2022, conform Hotărârii Consiliului
Local nr.07 din 21.02.2022 -privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și
potrivit dispoziţiei Hotărârii Consiliului Local nr.30
din 07.04.2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate pentru activități nonprofit de interes
local. Pentru programul anual de finanțări nerambursabile prin Legea 69/2000 a fost alocat un total
de 1.500.000 Lei pentru activități nonprofit de
interes local pentru domeniul sport/educație fizică,
cu un plafon maxim pentru un proiect fixat la
suma de 300.000Lei. Obiective urmărite prin
proiectele finanțate -domeniul sport /educație
fizică: -Promovarea sportului de performanță
-valorificarea aptitudinilor individuale într-un
sistem organizat de selecție, pregătire, competiție,
pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea
de recorduri sau obținerea victoriei: -Dezvoltarea
activității sportive pe plan local, național sau internațional, după caz; -Asigurarea reprezentării pe
plan local, național sau internațional, după caz.
-Sportul pentru toți -practicarea sportului pentru
sănătate, educație, recreere, ca parte integrantă a
modului de viață, în vederea menținerii sănătății
individului și societății: -Atragerea populației de
toate vârstele în activități de practicare a sportului
pentru sănătate și recreere; -Menținerea și valorificarea tradițiilor în domeniul sportului. -Sportul
școlar -practicarea sportului în învățământul
preuniversitar: -Promovarea valențelor educative
ale sportului; -Inițierea și organizarea de programe
și acțiuni de atragere a elevilor în practicarea sportului; -Sprijinirea sau organizarea, după caz, a
competițiilor locale ale reprezentanților unităților și
instituțiilor de învățământ; -Prevenirea abandonului școlar prin sport. Pentru domeniul sport/
educație fizică, data-limită de depunere a documentațiilor este 30.05.2022, ora 16.00. Perioada de
selecție și evaluare a proiectelor este din data de
31.05.2022, ora 08.00, până, maxim, în data de
13.06.2022, ora 16.00. Informaţiile privind calendarul programului de finanțare, condiţiile de
finanţare și procedura de selecţie a proiectelor sunt

prevăzute în Ghidul solicitantului privind regimul
finanțărilor nerambursabile. Acesta se poate obţine
de pe site-ul Centrului Cultural și de Tineret
„Ștefan Iordache” al Sectorului 5: www.cultural5.
ro, e-mail: contact@cultural5.ro. Solicitanţii vor
depune documentaţia prevăzută în „Ghidul solicitantului” la Registratura Autorităţii Finanţatoare
din București, Centrul Cultural și de Tineret
„Ștefan Iordache”, str. Fabrica de Chibrituri, nr.911, în fiecare zi de luni până vineri, în intervalul
orar 08.00-16.30, până la termenul stabilit.
S.C.Antares Gas S.R.L., cu sediul în sat
Șelimbăr, comuna Șelimbăr, Aleea Monumentului
nr.1, jud. Sibiu, tel. 0751.111.039, e-mail: ancaelena24@gmail.com, titular al Planului/Programului
Planului Urbanistic Zonal pentru Ridicare interdicție temporară de construire și schimbare destinație teren în vederea: Construire Stație mixtă de
distribuție carburanți, boxe spălătorie auto și
cabină operator, propus în județul Argeș, comuna
Valea Iașului, imobil înscris în CF 80932, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu pentru planul/
programul mai sus menţionat și declanșarea etapei
de încadrare. Prima versiune a planului /programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str.
Egalității nr.50°, jud.Arges, de luni până joi, între
orele 9.00-11.00. Observații /comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul APM Argeș în termen de
18 zile de la data publicării anunțului.
Informare: In conformitate cu prevederile Legii
Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare, UAT Comuna 23 August, reprezentată
de Mugur Viorel Mitrana în calitate de primar, cu
sediul în județul Constanța, comuna 23 August, str.
George Călinescu, nr. 50, telefon/fax 0241 733 018,
intentioneaza să solicite de la A.N. – “Apele
Romane” – Administrația Bazinală de Apă
Dobrogea - Litoral, Aviz se Gospodărire a Apelor
pentru realizarea obiectivului: „alimentare cu apa
si canalizare zona turistica 23 August”. Aceasta
investitie este nouă. Persoanele care doresc sa
obțină informații sau să transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului
UAT Comuna 23 August, reprezentată de Mugur
Viorel Mitrana în calitate primar, cu sediul în
județul Constanța, comuna 23 August, str. George
Călinescu, nr. 50, telefon/fax 0241 733 018, dupa
data de 28.04.2022.

SOMAŢII
Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos.nr. 916/246/2022.
Petenţii Nica Alexandru Ioan și Nica Maria solicită
înscrierea dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilelor din cf. 313286 Târnova (provenit
din c.f. 1220 Chier) A1 top. 1117/2/6 teren în supr.

de 1414 mp. având ca proprietară sub B.1 Popa
Ana întabulată din anul 1928, și c.f. 313287
Târnova (provenit din c.f. 1219 Chier) A1 nr. top.
1117/2/7 teren în supr. de 1414 mp. având ca
proprietar sub B.1 Deta Manasie întabulat din anul
1928. Petenţii susţin că folosesc acest imobil de
peste 20 de ani de la moartea proprietarilor în mod
continuu, pașnic, public și sub nume de proprietar.
Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună de îndată
opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar
în termen de 30 de zile de la ultima publicaţie se va
proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: În conformitate cu prevederile
articolului 117 din Legea societăților nr.31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile din Actul Constitutiv al Industrialexport S.A., societate pe acţiuni
de naţionalitate română, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
București sub nr. J40/252/1991, Cod Unic de Înregistrare 1554446, cu sediul social în București,
sectorul 4, Str. Dumitru Brumărescu, nr.9A,
Construcţia C1, parter, (denumită în continuare
„Industrialexport” sau „Societatea”), Consiliul de
Administraţie al Societăţii convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor Industrialexport
S.A. pentru ziua de 30.05.2022, ora 10:00 ,
adunarea urmând a se ţine la următoarea adresa:
București, Str. Gara Herastrău nr.4B, (Bloc ADP)
etaj 10, Sectorul 2, pentru toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul acţionarilor Societăţii la sfârșitul zilei
de 02.05.2022 stabilită ca dată de referinţă.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor este următoarea: 1. Prezentarea,
dezbaterea și aprobarea Situaţiilor Financiare
anuale întocmite pentru exerciţiul financiar al
anului 2021, pe baza Raportului Auditorului
Financiar al Societăţii și a Raportului Consiliului
de administraţie al Societăţii; 2. Aprobarea activităţii și descărcarea de gestiune a Consiliului de
Administraţie al Societăţii pentru activitatea
desfașurată în exerciţiul financiar al anului 2021; 3.
Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de
venituri și cheltuieli al Societăţii pentru anul 2022.
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de
Administrație, dl. Niculai Bezerghianu pentru a
aduce la îndeplinire cele aprobate prin hotărârea
adunării generale a acţionarilor Societăţii, sens în
care va realiza toate demersurile necesare în
vederea efectuării mențiunilor/ înregistrărilor
corespunzătoare la Registrul Comerțului București
în legătură cu cele aprobate de Adunarea Generală
a Acționarilor Societății, semnătura sa, în executarea acestui mandat, fiind opozabilă Societății. ***
Completarea ordinii de zi: În cel mult 15 zile de la
publicarea prezentului Convocator în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, unul sau mai
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mulţi acţionari ai Societăţii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul
social al acesteia, pot înainta Consiliului de Administraţie al Societăţii cereri privind introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Participarea la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor: La
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pot
participa și pot vota, direct sau prin reprezentare,
în baza unei procuri speciale toţi acţionarii înscriși
în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de
02.05.2022, stabilită ca dată de referinţă. Toţi
acţionarii reprezentaţi în baza unei procuri speciale
se vor asigura că aceste procuri vor fi depuse în
original la sediul social al Societăţii cu 48 de ore
înainte de data ședinței, sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generala
Ordinară a Acţionarilor. Procurile vor rămâne
valabile pentru a doua adunare, în cazul în care
prima adunare este amânată din cauza neîndeplinirii cerinţelor legale. În cazul în care nu se vor
îndeplini condiţiile legale privind ținerea Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta se
reprogramează pentru data de 31.05.2022 la
aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi;
data de referință stabilită pentru identificarea acţionarilor îndreptăţiţi să participe și să voteze în
cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,
rămâne neschimbată. Președintele Consiliului de
Administraţie, Niculai Bezerghianu.
Convocare pentru intrunirea Adunarii Generale
Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor Societatii Decebal Tower Imobiliare
S.A. In temeiul art. 111, 113, 117, 118 din Legea
31/1990 si art.12 si 13 din Actul Constitutiv al societatii, Societatea Informatics Trust S.R.L., in calitate de administrator unic al Societatii Decebal
Tower Imobiliare S.A., cu sediul social in Bucuresti,
str. Turturelelor nr.62, et.4, ap.4, camera 1, sector 3,
inregistrata la ORCTB sub nr. J40/10415/2014,
avand CUI RO33560020, convoaca pe toti actionarii societatii detinatori de actiuni inregistrati in
Registrul Actionarilor valabil la data de referinta
24.05.2022 sa participe la Adunarea Generala
Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara ce
vor avea loc la sediul societatii, precum si prin
corespondenta sau prin mijloace electronice de
comunicare directa la distanta, la data de
30.05.2022, ora 16,00, - Adunarea Generala Ordinara si ora 17,00-Adunarea Generala Extraordinara, cu urmatoarea ordine de zi: A. Adunarea
Generala Ordinara: 1. Prezentarea si discutarea
raportului administratorului unic. Prezentarea
raportului auditorului financiar. Aprobarea raportului administratorului unic. 2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul
financiar 2021. Repartizarea profitului. 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului
unic pentru exercitiul financiar 2021. 4. Analiza si
aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru
exercitiul financiar 2022. 5. Acordarea imputernicirilor necesare pentru efectuarea formalitatilor
subsecvente executarii Hotararii Adunarii Generale
Ordinare. B. Adunarea Generala Extraordinara:
1.Aprobarea modificarii, completarii si actualizarii
Actului constitutiv, dupa cum urmeaza: a. Obiectul
secundar de activitate al societatii prevazut la art.
4, alin. 4.1. din Actul constitutiv, se completeaza cu
urmatoarele activitati: 3511-Productia de energie
electrica;3512-Transportul energiei electrice;
3513-Distributia energiei electrice; 3514-Comercializarea energiei electrice. b. Aprobarea delegarii
administratorului unic sa dispuna completarea
obiectului secundar de activitate al societatii. Art.
4.Obiectul de activitate, din Actul constitutiv, se
completeaza cu un nou alineat, 4.7. care va avea
urmatorul cuprins: „4.7. Prin decizie a administratorului unic poate fi modificat obiectul secundar de
activitate al societatii in sensul completata sau
radierii unor activitati.“ c.Art.13 DREPTUL DE
ADMITERE IN SEDINTA ADUNARILOR
GENERALE, din Actul constitutiv, se completeaza
cu un nou alineat 13.4. ce va avea urmatorul
cuprins:“Participarea la sedintele adunarilor generale se poate face si prin mijloace de corespondenta
la distanta, inclusiv electronica. d.Art.15. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT IN ADUNAREA
GENERALA A ACTIONARILOR. REGULI DE
CONDUITA IN ADUNAREA GENERALA, se
completeaza cu un nou alineat 15.7. ce va avea
urmatorul cuprins:“Votarea la sedintele adunarilor
generale se poate face si prin mijloace de corespondenta de la distanta, inclusiv electronica, cu respectarea caracterului secret al votului, daca este cazul.
In cazul votului prin corespondenta, actionarii
comunica votul prin corespondenta in modalitatile
indicate in convocator, si anume prin scrisoare
recomandata, servicii de posta sau curier ori prin
scrisoare transmisa pe cale electronica, avand
incorporata, atasata sau logic asociata semnatura
electronica extinsa, astfel incat votul sa fie primit
de societate pana la data tinerii sedintei, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in si
pentru aceasta adunare. In cazul votului pe cale
electronica identificarea persoanelor fizice/juridice
se va face inainte de procedura de votare, prin
prezentarea unui act de identitate, iar pentru reprezentantul persoanei juridice, cu prezentarea unui
exemplar original al procurii speciale si a actului de
identitate.“ 2. Acordarea imputernicirilor necesare
pentru efectuarea formalitatilor subsecvente executarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare.
Actionarii au dreptul sa participe la adunarile
generale prin simpla prezentare a identitatii, dupa
verificarea calitatii de actionar si a numarului de
actiuni detinute, conform Registrului Actionarilor
tinut in forma electronica, valabil la data de
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24.05.2022. Documentele referitoare la problemele
incluse in ordinea de zi, pot fi solicitate in format
electronic sau consultate la sediul societatii, intre
orele 12,00-14,00, conform prevederilor legale.
Actionarii societatii inregistrati la data de
24.05.2022 in registrul actionarilor societatii au
posibilitatea de a vota prin corespondenta prin
utilizarea formularului de buletin de vot pentru
votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate. In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate,
impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot fi depuse la societate sau transmise
prin scrisoare recomandata, servicii de posta sau
curier la sediul societatii din Bucuresti, str.Turturelelor nr.62, et.4, ap.4, camera 1, sector 3, sau transmise cu semnatura electronica extinsa pe adresa de
mail: office@decebaltower.ro, astfel incat votul sa
fie primit de societate pana la data tinerii sedintelor,
sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de
vot in si pentru aceste adunari. Pentru actionarii
care doresc sa fie reprezentati in adunarile generale,
societatea solicita prezentarea de procuri speciale
de reprezentare, intocmite potrivit legii si actului
constitutiv al societatii. Procurile, impreuna cu o
copie a actului de identitate al actionarului si al
reprezentantului, pot fi depuse la societate sau
transmise, pana la data tinerii sedintelor, prin scrisoare recomandata, servicii de posta sau curier la
sediul societatii din Bucuresti, str. Turturelelor
nr.62, et.4, ap.4, camera 1, sector 3, sau transmise
cu semnatura electronica extinsa pe adresa de mail:
office@decebaltower.ro Accesul in sala si prezenta
la adunarile generale se va face astfel:-pentru actionarii care vor participa fizic prezenta se va face pe
baza actului de identitate, iar pentru reprezentanti,
numai cu prezentarea procurii de reprezentare in
original si a actului de identitate; - pentru persoanele fizice /juridice care se identifica video, prezenta
se va face prin prezentarea unui act de identitate,
iar pentru reprezentantul persoanei juridice, cu
prezentarea unui exemplar original al procurii
speciale si a actului de identitate. Daca adunarile
generale convocate pentru data de 30.05.2022 nu se
vor putea tine din motive de cvorum, acestea se vor
tine in data de 31.05.2022, in acelasi loc, la aceeasi
ora si cu aceeasi ordine de zi. Administrator unic,
Societatea Informatics Trust S.R.L. prin reprezentant dl. Drula Mihai.
Consiliul de administrație al Progresul SA, cu
sediul în Com.Jilava, Șos.Giurgiului, nr.5, Jud.
Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului
Ilfov, sub nr.J23/1862/2003, CUI:RO479001, prin
Președintele Consiliului de administrație, Comănici
Cosmin Cătălin, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor Progresul SA, în data de
30.05.2022, ora 12.00, la sediul societății. Ordinea
de zi este următoarea: I.Discutarea și supunerea
spre aprobare a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 01.01.2021-31.12.2021; II.Discutarea
și supunerea spre aprobare a Raportului de activitate al Consiliului de administrație al Progresul SA,
pentru anul 2021; III.Discutarea și supunerea spre
aprobare a Raportului Comisiei de cenzori, pentru
anul 2021; IV.Discutarea și supunerea spre aprobare a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație al Progresul SA, pentru anul
2021; V.Discutarea și supunerea spre aprobare a
bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2022;
VI.Discutarea și aprobarea modului de alocare a
rezultatelor financiare ale societăți pe anul 2021;
VII.Aprobarea repartizării profitului și fixarea
dividendului pe acțiune și aprobarea plății dividendelor în termen de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar
încheiat. VIII.Alegerea membrilor Consiliului de
administrație al Progresul SA ca urmare a expirarii
mandatelor. IX.Numirea Comisiei de cenzori. X.
Aprobarea mandatării domnului Președinte al
Consiliului de administrație al Progresul SA, cu
posibilitatea ca acesta să împuternicească o terță
persoană, pentru a efectua toate formalitățile de
înregistrare a hotărârii AGOA la ONRC și publicarea în Monitorul Oficial, precum și pentru ridicarea mențiunii privind înregistrarea de la Oficiul
Registru Comerțului. XI.Diverse. Lista cuprinzând
informaţii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor
propuse pentru funcţia de administrator se află la
dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată și
completată de aceștia. În cazul în care, la data de
30.05.2022 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire,
ședința se reprogramează în data de 31.05.2022,
ora 12.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.
Accesul acționarilor persoane fizice este permis
prin proba identității, iar al acționarilor persoane
juridice, cu împuternicire dată de persoana pe care
o reprezintă. Materialele supuse dezbaterilor pot fi
consultate la sediul societății.

LICITAŢII
CONPET S.A. achiziţionează bunuri/ servicii/
lucrări confom Normelor Procedurale Interne de
Achiziţii, Revizia 4. În perioada 20 - 26.04.2022 s-a
postat pe site-ul Conpet, următoarea achiziţie: Achiziţie 2 bucăţi analizoare conţinut de cloruri,
model K 23065.
1.Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei
de contact: Judeţul Bistriţa-Năsăud, Piaţa Petru
Rareș nr. 1, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareș
nr.1, Telefon: 0263213657, 0263215503, Fax:

0263214750, E-mail: cjbn@cjbn.ro. 2. Informaţii
generale privind obiectul închirierii, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: Imobilul „Unitatea 3 - cabinet medical
3”, situat în imobilul „Dispensar stomatologic” din
municipiul Bistrița, str.Gării nr.9-11, parter, ap.
Unitatea 3, județ Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea
funciară nr.57328-C1-U8 Bistrița, în suprafață
utilă exclusivă de 11,83 mp și cotă de 4,77
mp/288,54 mp părți reprezintă cota din părțile
comune de la parter cu suprafață utilă de 111,40
mp: centrală termică, 4 holuri, 3 grupuri sanitare, 1
debara, casa scării; Nr.cadastral: CAD: 2796/III,
valoare de inventar de 57.927,00 lei. Destinația
bunului imobil este de cabinet medical stomatologic. Închirierea se face conform Hotârării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 52/31.03.2022 și
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: în baza
unei solicitări scrise în acest sens, depusă în format
lectric sau transmisă electronic, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsăud,
orice persoană interesată, poate obține un exemplar
din Documentaţia de atribuire, pe suport hârtie/pe
suport magnetic și/sau prin mijloace electronice.
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: Biroul coordonare instituţii subordonate,
administrare patrimoniu din cadrul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud, Imobil Garaje, cam.8,
Piaţa Petru Rareș nr.1B, municipiul Bistriţa. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 16.05.2022, ora 16.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 27.05.2022, ora 13.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistrița, Piaţa Petru Rareș
nr.1, parter, registratură. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
singur exemplar, într-un plic sigilat, în original, pe
suport de hârtie. 5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor:
31.05.2022, ora 10.00, sediul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistrița, Piaţa Petru
Rareș nr.1, etaj.1. 6. Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
contencios administrativ a Tribunalului Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str.Alba Iulia nr.1,
Cod postal 420178, Județul Bistrița-Năsăud,
Telefon:0263-213528, Fax:0263-231509,e-mail:
trbn@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28.04.2022.
Subscrisa Private Liquidation Group IPURL, cu
sediul profesional în Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, CIF 26176834, atribut fiscal RO,
număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvență RFO-II-0412, în calitate de lichidator
judiciar al societății Melania New SRL, cu sediul în
Aleșd, str. Richter Karoly, nr.2, jud. Bihor, CUI
31555559, număr de înregistrare la Registrul
Comerțului J05/686/2013, societate în faliment, in
bankruptcy, en faillite, procedură ce face obiectul
dosarului nr. 3547/111/2019 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, în conformitate cu prevederile Legii
85/2014 și regulamentului de vânzare aprobat în
ședința adunării creditorilor din data de
25.03.2021, scoatem la vânzare prin licitație publică
bunurile mobile din patrimoniul societății debitoare, în natură: 1) Mijloace auto, în speță Stivuitor PIERALISI FLASH 3.15 – 6.258,84 lei și 2)
Utilaje specializate în confecționarea încălțămintei,
în număr total de 703 utilaje (mese de cusut, mașini
de cusut, prese, bandă transport, ștanțe, scaune
etc.) la un preț total de 836.026,36 lei. Licitațiile
publice vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud.
Bihor, începând cu ora 12:00, la data de: 11.05.2022,
iar în caz de nereușită aceasta se reia la următoarele date: 25.05.2022, 08.06.2022, 22.06.2022,
06.07.2022, 20.07.2022, la aceeași oră și aceeași
adresă. În situația în care bunurile nu se valorifică
în cadrul licitațiilor publice anunțate, după data
ultimei licitații, începând cu ziua imediat următoarele, timp de 30 de zile, orice persoană interesată va
putea formula ofertă de cumpărare care va
cuprinde în mod obligatoriu informații privind
ofertant, prețul oferit, modalitatea de plată a
prețului. În situația depunerii unor oferte de
cumpărare în perioada desfășurării licitațiilor
acestea vor fi respinse ca inadmisibile, ofertantul
fiind îndrumat să participe la licitația publică sau
să depună oferta la finele perioadei de licitații.
Participanții la licitație trebuie să consemneze, cel
mai târziu până la începerea licitației, cel puțin
10% din prețul de începere a licitației pentru bunurile pentru care licitează în contul unic de insolvență al debitoarei deschis la Libra Internet Bank,
cod IBAN RO55BREL0002002528040100. Totodată condiție pentru participare la procedura de
licitație este achiziționarea caietului de sarcini la
prețul de 1000 lei. Vânzarea la licitație se va face în
mod public de către lichidatorul judiciar care va
oferi bunurile spre vânzare prin 3 strigări succesive.
Bunurile se adjudecă celui care, după 3 strigări
succesive, făcute la intervale de timp care să
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Debitorul MERCATORUM FINANACE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare
urmatoarele terenuri situate in com. oroeni, jud. Dambovita a ate in
proprietatea debitoare, respectiv:
Teren

Suprafata m²

Valoare(Euro)

Teren 1

1000

10.500

Teren 2

1000

10.500

Teren 3

1000

10.500

Teren 4

1000

10.500

Teren 5

1000

10.500

Teren 6

1000

10.500

Teren 7

899

9.439,5

Teren 8

899

9.439,5

Teren 9

899

9.439,5

Teren 10

303

3.181,5

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o
zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini.
Pretul caietului de sarcini este de 5.000 lei, exclusiv TVA, pentru
terenurile a ate in proprietatea debitoarei. Contravaloarea caietului de
sarcini se va achita prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726,
deschis la ING Bank sucursala Dorobanti,pe seama lichidatorului judiciar
Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Str. Petru Rares nr. 1 , sector 1, ucure ti.
Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul
nr. RO40 BREL 0002 0011 2087 0100, deschis la Libra Internet Bank SA,
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10 din pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare bun pentru
care se liciteaza.
Pretul de pornire este de 70% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 1 .05. 0 , de la
ora 14.00 iar daca bunurile imobile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc in data de 19.05.2022, 26.05.2022, 02.06.2022,
09.06.2022, 16.06.2022, 23.06.2022, 30.06.2022, 07.07.2022, 14.07.2022
ora 14:00.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
permită opțiuni și supralicitări, oferă prețul cel mai
mare, iar atunci când există un singur concurent,
acesta a oferit prețul de începere a licitației. Informații suplimentare se pot obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.
Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat” prin Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar, cu
sediul în București, Șos. Fabrica de Glucoză, nr.3A,
sector2, Cod poștal:020331, Nr.Reg.Com.:
J40/7597/14.08.2002, C.I.F.:RO2351555, C.U.I.:
14814939, organizează licitaţie publică cu strigare
privind închirierea următoarelor spaţii din București: A. Bulevardul Regina Elisabeta, nr.3, sector 3.
1. Spațiu comercial în suprafață de 47.06 mp (Cam.
1, 2, 3-parter și Cam.9-mezanin). Tariful de pornire
a licitaţiei: 16,2 Euro/mp/lună. Garanţia de participare la licitaţie: 1524.74 Euro. B. Bulevardul
Regina Elisabeta, nr.7-9, sector 3. 2. Teren curte în
suprafață de 798.05 mp. Tariful de pornire a licitaţiei: 2,03 Euro/ mp/lună. Garanţia de participare la
licitaţie: 3240.08 Euro. C. Bulevardul Magheru,
nr.28-30, sector 1. 3. Spațiu administrativ în suprafață de 9.60 mp (Cam.10-etaj 5). Tariful de pornire
a licitaţiei: 5.4 Euro/mp/lună. Garanţia de participare la licitaţie: 103.68 Euro. D. Strada Ion Câmpineanu, nr.20, sector 1. 4. Spațiu administrativ în
suprafață de 57.30 mp (Cam. 4,5,6-etaj 6). Tariful
de pornire a licitaţiei: 7.2 Euro/ mp /lună. Garanţia
de participare la licitaţie: 825.12 Euro. E. Strada
Ion Câmpineanu, nr.3A, sector 1. 5. Spațiu comercial în suprafață de 16,10 mp (Cam.2-parter).
Tariful de pornire a licitaţiei: 26.1 Euro/ mp /lună.
Garanţia de participare la licitaţie: 840.42Euro. 6.
Spațiu destinat amplasării unui panou publicitar în
suprafață de 1.14 mp (1.90m x 0.60m) situat pe
fațada imobilului. Tariful de pornire a licitaţiei:
18.9 Euro/mp/lună(la care se adaugă T.V.A).
Garanţia de participare la licitaţie: 43.09 Euro. F.
Strada Cristian Popișteanu, nr.2-4, sector 1. 7.
Teren curte în suprafață de 82.00 mp (tronson 1).
Tariful de pornire a licitaţiei: 2.43 Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie: 398.52Euro. G.
Strada Jean Louis Calderon, nr.59, sector 2. 8.
Spațiu administrativ/ locuință în suprafață
de131.60 mp (Ap.10-etaj 2) situat în imobilul din
str. Jean Louis Calderon, nr.59, sector 2, București.
Tariful de pornire a licitaţiei: 8.67Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie: 2281.94 Euro.
H. Șoseaua Nicolae Titulescu, nr.12, sector 1. 9.
Spațiu administrativ/ locuință în suprafață de
69.10 mp (Ap.81, bl.21A, sc.B, etaj 6). Tariful de
pornire a licitaţiei: 8.1 Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 1119.42Euro. I. Strada
Eugeniu Carada, nr.1, sector 3. 10. Spațiu destinat
amplasării a trei panouri publicitare situate pe
fațada imobilului în suprafață de: - 1.75mp (2.50m
x 0.70m), - 0.85 mp (1.70m x 0.50m); - 4.34mp
(6.20m x 0.70m). Tariful de pornire a licitaţiei: 18.9
Euro /mp /lună (la care se adaugă T.V.A). Garanţia

de participare la licitaţie: 262.33Euro. J. Piața
Presei Libere, nr.1, sector 1. 11. Spațiu administrativ în suprafață de 38.93 mp (Cam.4,21-etaj 1),
corp C2. Tariful de pornire a licitaţiei: 5.4 Euro/
mp/ lună. Garanţia de participare la licitaţie:
420.44Euro. 12. Spațiu administrativ în suprafață
de 22.23 mp (Cam.46-etaj 1) corp C3. Tariful de
pornire a licitaţiei: 5.4 Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 240.08Euro. 13. Spațiu
administrativ în suprafață de 43.45 mp (Cam.1,2etaj 1) corp C2. Tariful de pornire a licitaţiei: 5.4
Euro/mp/lună. Garanţia de participare la licitaţie:
469.26Euro. 14. Spațiu administrativ în suprafață
de 21.16 mp (Cam. 21-etaj 2) corp C3. Tariful de
pornire a licitaţiei: 6.3 Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 266.62Euro. 15. Spațiu
administrativ în suprafață de 20.26 mp (Cam.53etaj 4) corp C3. Tariful de pornire a licitaţiei: 6.3
Euro /mp /lună. Garanţia de participare la licitaţie:
255.28Euro. 16. Spațiu comercial în suprafață de
78.25 mp (Cam.20,16/2 -garaj). Tariful de pornire a
licitaţiei: 9Euro/mp/lună. Garanţia de participare la
licitaţie: 1408.5Euro. Licitaţia va avea loc la sediul
S.A.I.F.I din Șos. Fabrica de Glucoză, nr.3A, sector
2, București, în data de 24.05.2022, la ora 10:00.
Preţul Dosarului de licitaţie este de 300 lei și se
poate achiziționa de la sediul S.A.I.F.I. Data limită
de obținere a dosarului de licitaţie și de solicitare a
clarificărilor este de 13.05.2022. Data limită de
înscriere este 19.05.2022 ora 15:00. Persoanele
interesate se pot adresa către S.A.I.F.I., serviciul
F.I.S.A.D. Persoana de contact: doamna Frîncu
Cosmina (E-mail: cosmina.frincu@saifi.ro; Telefon
021/4091217; 0722184811).
Private Liquidation Group IPURL, în calitate de
lichidator judiciar al societății Inferal Com S.R.L.
societate în faliment, in bankruptcy, en faillite –
procedură ce face obiectul dosarului nr.
1472/111/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
având sediul social în Oradea, str. Constantin
Tănase, nr.13, jud. Bihor, CUI 16069547, număr de
înregistrare în Registrul Comerțului J05/71/2004, în
temeiul art.154 și următoarele din Legea 85/2014,
anunță vânzarea bunurilor mobile aparținând
societății debitoare, în conformitate cu regulamentul de vânzare aprobat de adunarea creditorilor, după cum urmează: autoutilitară n3 marca F
MAN, tipul silent – 26.080,00 lei, autotutilitară
marca MAN, tipul TGA 18.410 – 9.840,00 lei,
autoutilitara Dacia – 1.920,00 lei, autoutilitara M1,
Daewoo – 3.040,00 lei, remorca 04, jung – 6.080,00
lei, remorca 04 renders – 4.880,00 lei, remorca 04
roland – 6.400,00 lei, autoturism skoda – 7.200,00
lei, autoturism m1 dacia – 7.200,00 lei, autoutilitara
n1 mercedes benz – 4.560,00 lei, elevator bicoloana
- 1 buc – 3.360,00 lei, stivuitor tcm fd 25- 1 buc –
15.520,00 lei, masina de fasonat otel beton - 2 buc
– 5.440,00 lei, masina de indreptat si taiat otel beton
- 1 buc – 10.080,00 lei, cuptor patiserie folosit - 1
buc – 1.760,00 lei, hota inox cu ventilator centrifugal - 1 buc – 1.120,00 lei, presa balotat eco 10 - 1

buc – 5.680,00 lei, container metalic 30mc - 1 buc –
3.920,00 lei, polip gheara cuva metalica cu brate - 3
buc - 33.360,00 lei, arzator gpl gasp 60/2r1tc232522kw - 2 buc – 7.053,81 lei, fierastrau panglica - 1
buc – 880,00 lei, strung - 1 buc – 3.920,00 lei,
fierastrau alternativ - 1 buc – 720,00 lei, masina
turnat bucsi - 1buc – 880,00 lei, masina turnat bare
- 1 buc – 480,00 lei, radiodebimetru polimaster pm
1405 - 1 buc – 719,80 lei, cantar electronic fea 1500
kg - 1 buc – 480,00 lei, sistem amd athlon - 2 buc –
64,00 lei, sistem dual core g3240 111205 - 2 buc –
128,00 lei, sistem asus - 1 buc – 32,00 lei, stoc de
marfă (deșeu metale – aluminiu, dee aragaz, folie,
inox, sticlă etc.) – 12.075,20 lei. Sub sancțiunea
inadmisibilității cererii de participare la procedura
de valorificare, persoanele interesate, anterior
formulării cererii de participare la licitație/negociere directă vor trebui să achiziționeze un caiet de
sarcini ce va cuprinde informații privind bunurile supuse valorificării, la prețul de 2.000 lei + TVA
pentru bunurile imobile, 1.000 lei + TVA pentru
bunurile mobile și să consemneze o garanție în
valoare de 10% din prețul de vânzare în contul unic
de insolvență deschis la Libra Internet Bank SA,
cod IBAN RO05 BREL 0002 0008 7228 0100.
Licitațiile publice sunt programate pentru data de
12.05.2022, 26.05.2022, 09.06.2022, 23.06.2022,
14.07.2022 și 28.07.2022 la sediul lichidatorului
judiciar din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11,
jud. Bihor, începând cu orele 12:00. În situația în
care bunurile nu se valorifică în cadrul licitațiilor
publice , începând cu ziua imediat următoarele,
respectiv 29.07.2022, timp de 30 de zile, orice
persoană interesată va putea formula ofertă de
cumpărare care va cuprinde în mod obligatoriu
informații privind ofertant, prețul oferit, modalitatea de plată a prețului, cu mențiunea că termenul
de plată a prețului nu poate depăși 60 zile pentru
bunurile imobile și 5 zile pentru bunurile mobile de
la data aprobării ofertei. La expirarea temrenului
pentru depunerea ofertelor acestea vor fi centralizate și supuse spre aprobare adunării generale a
creditorilor. În situație în care la expirarea celor 30
de zile se constată că nu s-au depus oferte de
cumpărare, lichidatorul judiciar va putea demara o
nouă etapă de licitații publice, urmată de o nouă
etapă de negociere directă. Informații suplimentare
se pot obține de la lichidatorul judiciar:
Tel:0724/381059 Fax:0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.
Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu
datele de identificare din antet, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate
de lichidator judiciar al Sakurako & CO SRL,
desemnat incheierea de sedinta din data de
13.10.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti,
Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr.
15846/3/2012, anunta scoaterea la vanzare a
bunului imobil aflat in proprietatea Sakurako &
CO SRL constand in proprietate imobiliara
reprezentata de un spatiu locativ tip apartament
cu 3 (trei) camere si dependinte situat in Bucuresti, strada Logofat Luca Stroici, nr.35, Parter,
ap.4, sector 2, cu suprafata utila de 144,55 mp
inscris in CF nr. 224688-C1-U1, in valoare totala
de 124.355 euro +TVA (conform normelor din
Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).
Vanzarea bunului imobil apartinand societatii
falite se va organiza in data de 17.05.2022 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 24.05.2022,
31.05.2022, 07.06.2022, 14.06.2022, 21.06.2022,
28.06.2022, 05.07.2022, 12.07.2022, 19.07.2022 la
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele
de inscriere la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector
3. Costul caietului de sarcini este de 1000 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini
este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81 /0721.236.313.
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
Poienarii de Muscel, Str. Principală nr.476A, județul
Argeș, telefon/fax 0248/546.603, e-mail: primărie@
poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122515.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: -izlazul comunal situat
în satul Jugur, extravilan, în suprafață de 61,57Ha,
C.F.80229, ce aparține domeniului public al
Comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș,
conform H.C.L.nr.31/29.03.2022; -izlazul comunal
situat în satul Groșani, extravilan, în suprafață de
38,33Ha, C.F.80222, ce aparține domeniului public
al Comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș,
conform H.C.L. nr. 31/29.03.2022 și temeiului legal
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 302-331. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
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unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul
Registratură. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: se poate obține de la Compartimentul
Registratură din cadrul Primăriei Comunei Poienarii de Muscel, Str.Principală nr.476A, județul
Argeș. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 10 lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Poienarii de Muscel. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 11.05.2022, ora
14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 19.05.2022, ora 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratură, Primăria Comunei Poienarii
de Muscel, Str.Principală nr.476A, județul Argeș.
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 ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 19.05.2022, ora
12.00, Primăria Comunei Poienarii de Muscel, Str.
Principală nr. 476A, județul Argeș. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Argeș, Pitești, Blvd. I.C.Brătianu nr.7,
județul Argeș, telefon 0248/216.599, fax
0248/216.599, e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 27.04.2022.
Anunț privind organizarea licitației publice cu
strigare în vederea valorificării unor bunuri
-mijloace fixe- aflate în proprietatea Comunei
Mahmudia și în administratrea Consiliului Local
Mahmudia. Comuna Mahmudia, județul Tulcea,
organizează licitație publică cu strigare, conform
dispozițiilor H.G.841/1995, privind procedurile de
transmitere fără plată și de valoricare a bunurilor
aparținând instituțiilor publice, cu modificările și
completările ulterioare, la art.1 se precizează:
„transmiterea, fără plată, de la o instituție publică
la o altă instituție publică a unor bunuri, altele
decât clădiri, aflate în stare de funcționare, se
realizează cu respectarea condițiilor și a procedurilor prevăzute în anexa nr.1”. Bunurile scoase la
licitație reprezintă mijloace fixe -8 bucăți pontoane
metalice plutitoare cu pasarelă aflate în stare de
funcționare, momentan fiind acostate pe malul
drept al brațului Sf.Gheorghe în raza localității
Mahmudia, iar prețul de pornire al unui ponton
este de 37.894Lei/7.669Euro. Instituțiile publice
interesate în vederea transmiterii fără plată pot
depune o adresă în acest sens, dar nu mai târziu de
data de 10.05.2022, ora 16.00. Cumpărătorii interesați de achiziționarea bunurilor pot fi persoane
fizice/juridice care vor depune până la data de
10.05.2022, ora 16.00, următoarele documente de
participare la Registratura Primăriei Comunei
Mahmudia, sediul: str.Geolog Vasile Bacalu, nr.19,
localitatea Mahmudia, județul Tulcea: Pentru
persoane fizice: -copie lizibilă după actul de identitate cu mențiunea „conform cu originalul”; -în
situația în care potențialul cumpărător persoană
fizică se află în imposibilitatea de a fi prezent la
ședința de deschidere a licitației poate împuternici
o altă persoană, în baza unei procuri însoțită de o
copie a actului de identitate al persoanei împuternicite să participe la licitație înscripționată cu mențiunea „conform cu originalul”; -oferta ce va conține
menționat prețul ofertat pentru bunul supus licitării; -declarația de participare; -chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație în
sumă de 50Lei, eliberată de Casieria Primăriei
Comunei Mahmudia. Pentru persoane juridice:
-copie a certificatului de înmatriculare eliberat de
ONRC și după codul fiscal, în copie legalizată sau
în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, sau certificat constatator emis de Oficiul
Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.) în
termen de valabilitate; -împuternicirea persoanei
prezente de a participa la licitație dacă acesta nu
deține calitatea de reprezentant legal al ofertantului; -copia actului de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite să
participe la licitație cu mențiunea „conform cu
originalul”; -oferta ce va conține menționat prețul
ofertat pentru bunul supus licitării; -declarația de
participare; -chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație în sumă de 50Lei,
eliberată de Casieria Primăriei Comunei
Mahmudia. Licitația va avea loc în data de
16.05.2022, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei
Comunei Mahmudia, cu sediul în comuna
Mahmudia, str.Geolog Vasile Bacalu, nr.19, județul
Tulcea. Cota de cheltuieli de participare la licitație
este de 50Lei. În caz de neadjudecare, următoarele
date de desfășurare a licitației sunt 23.05.2022, ora
10.00, respectiv 30.05.2022, ora 10.00. Informații
suplimentare pentru participanți se pot obține la
nr.de telefon: 0240.545.543, interior: 201. Anexa 1.
Nr.crt.; Denumirea bunului; Număr inventar; U/M;
Cantitate; Valoare inițială -lei-; Valoare Euro: 1;
Ponton metalic plutitor pentru acostare ambarcațiuni -M 01; 193; buc.; 1; 37894; 7669. 2; Ponton
metalic plutitor pentru acostare ambarcațiuni -M
02; 193; buc.; 1; 37894; 7669. 3; Ponton metalic
plutitor pentru acostare ambarcațiuni -M 03; 193;
buc.; 1; 37894; 7669. 4; Ponton metalic plutitor
pentru acostare ambarcațiuni -M 04; 194; buc.; 1;
37894; 7669. 5; Ponton metalic plutitor pentru
acostare ambarcațiuni -M 05; 194; buc.; 1; 37894;
7669. 6; Ponton metalic plutitor pentru acostare
ambarcațiuni -M 06; 194; buc.; 1; 37894; 7669. 7;

Ponton metalic plutitor pentru acostare ambarcațiuni -M 07; 194; buc.; 1; 37894; 7669. 8; Ponton
metalic plutitor pentru acostare ambarcațiuni -M
08; 194; buc.; 1; 37894; 7669.
Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu
datele de identificare din antet, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Romsim 2002 SRL, desemnat
prin sentinta civila nr. 3691/14.06.2018, pronunţată
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. 4
identificat cu numarul cadastral 210309-C1-U76
apartamentul nr. 68, situat in Mun. Bucuresti,
Bulevardul Gheorghe Sincai nr.15B, et.9 (duplex)
Sector 4, inscris in CF 210309-C1-U76 a Mun.
Bucuresti Sector si imobil Lotul nr. 8 identificat cu
numarul cadastral 210309-C1-U80, situat in Mun.
Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Sincai nr.15B
(terasa), Sector 4, inscris in CF 210309-C1-U80 a
Mun. Bucuresti Sector 4, in valoare totala de
290.400 euro +TVA (conform normelor din Codul
fiscal in vigoare la data valorificarii). Vanzarea
bunului imobil apartinand societatii falite se va
organiza in data de 18.05.2022 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, in datele de
25.05.2022, 01.06.2022, 08.06.2022, 15.06.2022,
22.06.2022, 29.06.2022, 06.07.2022, 13.07.2022,
20.07.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini,
cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul de organizare
a acestora se pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini
se poate achizitiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caietului de
sarcini este de 2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel.021.227.28.81/0721.236.313.
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
Municipiului Bacău, municipiul Bacău, Str.Mărășești nr.6, județul Bacău, telefon 0234/581.644, fax
0234/588.757, e-mail: roxana.bancila@primariabacau.ro, cod fiscal 4278337. 2.Informații generale

privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spațiu situat în incinta
Punct Termic nr.43, în suprafață de 151,56 mp în
vederea desfășurării activități sportive, situat în
municipiul Bacău, Str.9 Mai nr.21bis, CF 40578,
nr.cadastral 14299 (CF nou 73279-C1), aparținând
domeniului privat al Municipiului Bacău,
H.C.L.nr.134/31.03.2022 și temeiului legal O.U.G.
nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul instituției, Primăria Municipiului Bacău -Direcția Patrimoniu -Serviciul
Evidență Patrimoniu. 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 Evidență Patrimoniu, din
cadrul Primăriei Municipiului Bacău Str.Pieții nr.1,
județul Bacău. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ: 55,40Lei, se achită numerar la
Direcția Impozite și Taxe Locale, din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, cod fiscal 4278337, sau
prin OP, în contul RO28TREZ0615006xxx000234,
deschis la Trezoreria Municipiului Bacău. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
11.05.2022, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
19.05.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Municipiului Bacău,
Centrul de Informare Cetățeni, din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, Str. Nicolae Titulescu nr.3,
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: 20.05.2022, ora 10.00,
Primăria Municipiului Bacău -sediul 2, municipiul
Bacău, Str.Pieții nr.1, 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 a II-a Civilă și de Contencios Administrativ
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
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 27.04.2022.
U.A.T. Comuna Beica de Jos, cu sediul in localitatea Beica de Jos, nr. 215, judetul Mures, cod fiscal
4565253, telefon: 0265.719.700 /fax: 0265.719.612,
e-mail: beica@cjmures.ro, avand persoana de
contact pe doamna Moldovan Maria, in calitate de

Primar, inchiriaza prin licitatie publica urmatoarele
spatii: 1. imobil cladire avand spatii in suprafata
totala de 42,02 mp, avand ca destinatie desfasurarea unor activitati de Stomatologie (Activitati de
asistenta stomatologica, situate in incinta imobilului Dispensar medical uman, inscris in CF 50257
Beica de Jos, nr. cadastral 50257-C2, domeniul
public al Comunei Beica de Jos. 2. imobil cladire
avand spatii in suprafata totala de 35,26 mp, avand
ca destinatie desfasurarea unor activitati de
Farmacie (Comert cu amanuntul al produselor
farmaceutice), situate in incinta imobilului
Dispensar medical uman, inscris in CF 50257 Beica
de Jos, nr. cadastral 50257-C2, domeniul public al
Comunei Beica de Jos. Documentatiile de atribuire
se pun la dispozitia ofertantilor gratuit pe suport
hartie si /sau suport magnetic. Orice persoana
interesata poate intra in posesia unui exemplar al
documentatiei de atribuire in baza unei solicitari
formulata in scris si adresata autoritatii contractante, respectiv U.A.T. Comuna Beica de Jos
-secretarul general al U.A.T. Comuna Beica de Jos.
Data-limita de depunere a ofertelor este 19.05.2022,
ora 09.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
U.A.T. Comuna Beica de Jos, localitatea Beica de
Jos, nr. 215, cod 547110, judetul Mures. Nr. exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 (unu)
exemplar. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.05.2022, ora 15.00. Data si locul la care se
va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 19.05.2022, ora 11.00, in sala de sedinte a
U.A.T. Comuna Beica de Jos, localitatea Beica de
Jos, nr. 215, judetul Mures. Instanta competenta in
solutionarea eventualelor litigii si termenele pentru
sesizarea instantei: Tribunalul Mures -Sectia de
contencios administrativ si fiscal, in termenul
stabilit de lege de la data luarii la cunostinta a
actului autoritatii contractante considerat nelegal.
Data publicarii anuntului: 27.04.2022.

PIERDERI
Am distrus legitimația de student pe numele
Draghici Bogdan-Mihai. O declar nulă.
Subscrisa Proinvest Consult SRL, inregistrata la
Registrul Comertului Bucuresti sub numarul
J40/17224/1994, cod unic de inregistrare 6220358,
declar pierdut Certificatul de inregistrare Seria B
nr. 3486786.
Subscrisa, A.J.V.P.S. Tulcea, având sediul în str.
Isaccei nr.10, reprezentată legal prin Ing. Modiga
Bepi în calitate de director, identificat prin C.I.
Seria TC nr. 480518, eliberată de S.P.C.L.E.P.
Măcin la data de 02.09.2019, declar prin prezenta,
că am pierdut trei Caiete de autorizaţii: ACA
1378351- 1378400, ACA 1376801- 1376850, AI
0512801- 0512850.

