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OFERTE SERVICIU
l S.C. Aras Impex SRL anga-
jează un post de agent comer-
c i a l ,  c o d  C O R - 3 3 2 4 0 1 . 
Tel.0722.244.769.

l Irem General Contractor 
SRL, persoană juridică română, 
cu sediul în București, Sectorul 
1, Str.Gheorghe Polizu nr. 
58-60, etaj 13, înregistrată în 
Registrul Comerțului sub nr.
J40/16633/2016, având Cod 
Unic de Înregistrare 36853491, 
angajează: 1 inspector în 
domeniul sănătății și securității 
în muncă -COR 325723. Inter-
viul va avea loc la data de 
29.07.2022, la ora 9.00, la 
sediul societății.

l SC Xiao Youdong SRL, cu 
sediul în Lupeni, Jud.Hune-
doara, Bdul.Păcii, nr.AB, anga-
jează  manipulant  mar f ă. 
Constituie un avantaj cunoaș-
terea limbii chineze. Relații la 
sediul firmei sau la telefon 
0747.937.198.

l Prelipcean Constantin-Se-
bastian, anunta vacantarea 
unui post de menajera. Cv-urile 
se pot depune pe adresa de 
email: chr.esat@gmail.com 
pana la data de 30.07.2022.

l Tunari Salubrizare cu sediul 
în str. Mihai Eminescu nr. 16bis, 
comuna Tunari, județ Ilfov 
o r g a n i ze a z ă  î n  d a t a  d e 
02.08.2022 concurs recrutare 
pentru 3 posturi de Muncitor 
necalificat. Condiții de partici-
pare: studii medii/ generale, 
fără vechime în muncă. Detalii 
suplimentare la 021.424.43.62.

l White Dream Internet Cafe 
SRL, cu sediul în București, 
Sectorul 1, Strada Clucerului 
nr.86, angajează pentru restau-
rant 2 ospătari, 2 lucratori 
bucătărie (spălător vase mari), 
4 vânzători la domiciliul clien-
tului pe bază de comandă, 3 
femei de serviciu, 2 barmani, 2 
barmani preparatori, 3 pizzari, 
2 ciontolitori tranșatori carne. 
Relații la telefon 0722.227.793.

l SC Speranta Partener SRL, cu 
sediul în Județul Caraș Severin, 
angajează montator fațade, 
montator rigips și faianțar. 
CV-urile se pot depune la 
adresa de email: gdrecruit-
ment2021@gmail.com. Intervi-
urie vor avea loc în data de 
01.08.2022, între orele 10.00 și 
14.00.

l SC Comelf SA din Bistrița 
angajează operatori la mașini 

unelte cu comandă numarică 
din România sau din străină-
tate. Se oferă cazare! CV-uri la 
adresa: comelf@comelf.ro

l SC Micul Fermier Grifarm 
SRL, având CUI: 35760416, cu 
sediul în Sat Uzunu, Comuna 
Călugăreni, NC 32180, Județ 
Giurgiu, angajează: muncitor 
necalificat în agricultură, cod 
COR 921302-  10 postur i . 
Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limba engleză, cunoș-
tințe în domeniu. Selecția are 
loc în data de 29.07.2022, ora 
08.00, la sediul societății.

l Dana Cor Impex SRL anunta 
vacantarea urmatoarelor 
posturi: 2 posturi asambla-
tor-montator profile aluminiu si 
geam termopan, 1 post sudor 
si 1 post motator fatade si 
pereti cortina. CV-urile se pot 
depune pana la  data  de 
30.07.2022 la adresa de e-mail 
chr.esat@gmail.com

l Facdo Impex S.R.L., anunta 
vacantarea urmatoarelor 
posturi: 8 posturi de dulgher,1 
post de instalator instalatii 
tehnico-sanitare si de gaze, 3 
posturi de zidar rosar-tencuitor, 
2 posturi de faiantar, 3 posturi 
de montator pereti si plafoane 
din ghips-carton, 1 post de 
zugrav si 4 posturi de ajutor 
bucatar. CV-urile se pot depune 
la adresa de mail: chr.esat@
gmail.com, pana la data de 
30.07.2022.

l SC Litat A.T. Construct SRL, 
din București, Sector 4, anga-
jează 100 Muncitori necalificați 
la demolarea clădirilor, căptu-
șeli  zidărie, plăci  mozaic, 
faianță, gresie, parchet, cu cod 
COR-931301. Se solicită cunoș-
tințe de limba engleză. Se oferă 
salariu brut 3.000Lei. Relații la 
telefon: 0785.106.416. CV-urile 
se pot trimite la adresa de 
e-mail: documentesuport@
gmail.com până la data de 
05.08.2022.

l Societatea Marbencom 
S.R.L., cu sediul în județul 
Hunedoara, Teliucu Inferior 
-Motel Cincis, scoate la concurs 
următoarele 2 posturi bucătar. 
Informații se pot obține de 
luni-vineri, la nr.de telefon: 
0744.601.418, între orele 9.00-
15.00.

l Şcoala Gimnazială Cârna, 
Cârna, Str. Calea Craiovei, nr. 
56,  anunțul  scoaterea la 
concurs 1 post de exper t 
personal didactic in cadrul 
proiectului POCU/303/5/2/ 

130386 ,,Dezvoltare econo-
mică si socială in Comuna 
Cârna, Judetul Dolj. Detaliile 
concursului se găsesc Ia secre-
tariatul Şcolii Gimnaziale Cârna, 
tel. 025125667 2.

l Şcoala Gimnazială „Sfiniții 
Martiri Brâcoveni” Giurgiu, cu 
sediul în Giurgiu Strada Tinere-
tului nr.24, județul Giurgiu 
organizează concurs la sediul 
instituției de ocupare a urmă-
torului post vacant contractual, 
angajare pe perioadă nedeter-
minată, conform HG 286/2011: 
Analist programator -1 post 
normă analist programator. 
Cer ințe  pentru ocuparea 
postului: -nivelul studiilor supe-
rioare -diplomă care să ateste 
studiile în domeniul Informa-
tică; -să aibă o vechime în 
muncă de minim 5 ani; -fără 
vechime în specialitatea studi-
ilor; -categoria B permis de 
conducere;  -proba scr isă 
22.08.2022, ora 9.00; -proba 
practică 24.08.2022, ora 9.00. 
Data-limită de depunere a 
d o s a r u l u i  d e  c o n c u r s 
-11.08.2022, ora 12.00. Infor-
mații suplimentare se pot 
obține la Secretariatul unității, 
secretar Coporan Mioara, tel. 
0246/221.203, între orele 9.00-
12.00, de luni până vineri.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren construibil, 
împrejmuit, vis a vis de Cabana 
Voina-Câmpulung Mușcel. 
Relații la telefon 0728846290

CITAŢII
l Parata Udila Roman Mihaela 
Alina cu domiciliul in Radauti, 
Calea Bucovinei, nr. 42, bl. A1, 
ap. 4, cod postal 725400, jud. 
Suceava, Judecatoria Radauti in 
dosar  nr.5786/285/2020, 
Cerere de valoare redusa, in 
p r o c e s  c u  En e l  En e r g i e 
Muntenia SA.

DIVERSE
l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., 
având sediul în comuna Mușă-
tești, judetul Argeș, în calitate 
de proiectant pentru: amenaja-
mentul fondului  forestier 
proprietate privată aparținând 
persoanei juridice S.C. Conchim 
Chemical SRL si persoanelor 
fizice Valeanu Vasile, Scortar 
G h .  M i r c e a ,  C i s m a r u  I . 
Gheorghe, Olaru Georgeta, 
Calin Daniela, Ionilete Nicolae, 
Badulescu Marian Cristian, 
Badulescu Adela Mariana, 
Deaconu Marin, Diaconescu 
E l e n a ,  F i l i p e s c u  S te f a n , 
Puschiaza Petre, Puschiaza 

Vasile, în suprafață de 211,20 
ha, situată  pe raza comunelor 
Ionesti, Prundeni, Mitrofani, 
Valea Mare, Susani, Fauresti, 
Pausesti si Voineasa, anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu pentru planul 
/programul  ment ionat  s i 
declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului 
/programului poate fi consul-
tată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Valcea, din 
mun. Rm. Valcea, str. Remus 
Bellu, nr. 6, jud. Valcea, de luni 
până joi între orele 9:00-11:00. 
Obser vați i  /comentăr i i  ș i 
sugestii se primesc în scris la 
sediul A.P.M.  Valcea, în termen 
de 15 zile de la data publicării 
anunțului.

l În temeiul art. 71 alin. 1 
coroborat cu art. 38 alin. 2 lit. e 
din Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolvență a debitorului 
S C  L i t as  Rania  SRL ,  C IF: 
35316163, Număr de ordine în 
r e g i s t r u l  c o m e r ț u l u i 
J2 5/4 67/ 20 0 5,  d os ar  nr. 
1513/101 anul 2022 – Tribu-
nalul  Mehedint i .  Termen 
pentru depunerea cererilor de 
c r e a n ț ă  l a  2 9 . 0 8 . 2 0 2 2 ; 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanțelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabe-
lului preliminar al creanțelor la 
05.09.2022; Termen pentru 
d e p u n e r e a  e v e nt u a l e l o r 
contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Proce-
durilor de Insolvență a tabe-
lului  preliminar și  pentru 
afișarea tabelului definitiv al 
creanțelor la 16.09.2022. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insol-
vență SPRL Filiala Timis prin 
asoc. coord. ec. S.V.

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., 
având sediul în comuna Mușă-
tești, judetul Argeș, în calitate 
de proiectant pentru: amenaja-
mentului fondului forestier 
proprietate privată aparținând 
persoanelor fizice Cichirdan 
Modest, Parvanescu Susana 
Nicoleta, Ciobla Laura Petruta, 
Puscasu Eugen-Mihail -Radu, 
Puscasu Victor Mircea, Boicea 
Oliviana Elena Mladen, Boicea 
Alexandra Beatrice, asociate cu 
persoanele juridice SC Stimas 
Tour S.R.L. si S.C. Groupe Terra 
Blanca SRL, din Județul Dolj – 
U.P. I Stimas Tour, cu sediul în 
comuna Bradesti  judetul Dolj, 
în suprafață de 126,85  ha, 
situata pe raza comunelor 
Coțofenii din Dos, Cotofenii din 
Fata, Brădești  și Almăj din 
judetul Dolj anunță publicul 

interesat asupra depunerii soli-
citării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul/programul 
menționat și  declanșarea 
etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la 
s e d i u l  A g e n ț i e i  p e n t r u 
Protecția Mediului Dolj, din 
mun. Craiova, str. Petru Rares, 
nr. 1, jud. Dolj, de luni până joi 
între orele 9 – 11. Observații/ 
comentar i i  ș i  sugest i i  se 
primesc în scris la sediul A.P.M. 
Dolj, în termen de 18 zile de la 
data publicării primului anun-
țului.

l În conformitate cu prevede-
rile Legii nr.350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambur-
sabile din fonduri publice 
a locate  pentru ac t iv i tăț i 
nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările 
u l ter ioare,  S e cret ar iatu l 
General al Guvernului -Depar-
tamentul pentru Relații Interet-
nice, în calitate de autoritate 
finanțatoare care acționează la 
nivel central, atribuie contracte 
de finanțare în vederea desfă-
șurării unor proiecte interet-
nice, de promovare a identității 
culturale, lingvistice, religioase 
și a drepturilor cetățenilor 
aparținând minorităților națio-
nale și de combatere a intole-
ranței în anul 2022. Fondurile 
din care se finanțează aceste 
proiecte sunt prevăzute în 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.384/2022 pentru aprobarea 
modului de repartizare și de 
utilizare a sumelor prevăzute la 
lit.a) și b) din anexa nr.3/13/02a 
la bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pe anul 
2022, aprobat prin Legea buge-
tului de stat pe anul 2021 
nr.317/2021. Programul anual 
propriu pentru acordarea 
finanțărilor nerambursabile în 
anul 2022, în care este mențio-
nată o sesiune de selecție, este 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, nr.79 din 26 aprilie 
2022, Partea a VI-a. Data-limită 
pentru depunerea propunerilor 
de proiecte interetnice, de 
promovare a identității cultu-
rale, lingvistice, religioase și a 
drepturilor cetățenilor aparți-
nând minorităților naționale și 
de combatere a intoleranței 
este 1 septembrie 2022, pentru 
proiecte a căror perioadă de 
desfășurare începe după data 
de 14 octombrie 2022. Docu-
mentația fiecărui proiect se 
transmite individual, într-un 
singur exemplar original, în plic 
închis, numai prin servicii 
poștale, la sediul Departamen-
tului pentru Relații Interetnice 
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din Bucureşti, strada Paris 
nr.65, sector 1, cod poştal 
011815. Pe plic se specifică 
numele şi adresa solicitantului, 
precum şi menţiunea „Pentru 
concursul de proiecte 2022, 
s e s i u n e a  s e p t e m b r i e ”. 
Termenul de 1 septembrie 
2022 reprezintă data serviciilor 
poştale. Pentru sesiunea de 
selecţie septembrie 2022, 
Comisia de evaluare şi selecţie 
se va întruni până la data de 30 
septembrie 2022. Departa-
mentul pentru Relaţii Interet-
nice va exclude de la procedura 
de atribuire a contractului de 
finanţare nerambursabilă soli-
citanţii care se află în oricare 
dintre situaţiile prevăzute la 
ar t.  21 al in.(1) din Legea 
nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general, cu modif icările şi 
completările ulterioare. Suma 
solicitată DRI pentru proiect 
trebuie să se încadreze între 
m i n i m u m  2 5 . 0 0 0 L e i  ş i 
maximum 200.000Lei. Orice 
aplicant eligibil poate depune 
un număr maxim de două 
propuneri de proiecte interet-
nice, de promovare a identităţii 
culturale, lingvistice, religioase 
şi a drepturilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţio-
nale şi de combatere a intole-
ranţei. Criteriile de atribuire 
care vor face posibilă evaluarea 
şi selecţia propunerilor de 
proiecte interetnice, de promo-
vare a identităţii culturale, 
lingvistice, religioase şi a drep-
turilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, precum 
şi de combatere a intoleranţei 
şi atribuirea contractului de 
finanţare nerambursabilă sunt 
prevăzute în Ghidul de finan-
ţare a proiectelor interetnice, 
de promovare a identităţii 
culturale, lingvistice, religioase 
şi a drepturilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţio-
nale şi a proiectelor de comba-
tere a intoleranţei disponibil pe 
site-ul DRI: www.dri.gov.ro.

l H&S West Properties S.R.L. 
si H Group Properties Invest 
S.R.L., proprietari ai terenurilor 
i n  s u p r a f a t a  t o t a l a  d e 
35.577,00mp, anunta publicul 
interesat asupra depunerii soli-
citarii de obtinere a Avizului 
Consultativ pentru documen-
tatia P.U.Z. pentru construire 
imobile cu functiunea de locu-
inte colective şi servicii avand 
regim inaltime 2S+P+6E+Er, 
anexe, posturi de transfor-
mare, retele tehnico edilitare in 
incinta, statie de pompe, 
amenajari exterioare, imprej-
muire, organizare de şantier, 
operatiuni notariale şi cadas-
trale, Șos.Pipera-Tunari Nr.1, 
Bd.Pipera, T21, P438,T49, 
Parcela 983,999, Oraş Volun-
tari, Jud. Ilfov. Documentatia a 
fost depusa pentru consultare 
la Consiliul Judetean Ilfov pe 
19.10.2021. Observatii/comen-
tarii se primesc in scris la 
Directia de Urbanism din cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov, Str. 
Ernest Juvara nr.3-5, sect.6 (tel: 
0212125693), in termen de 15 
zile de la publicarea prezentului 
anunt.

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea Administrativ-Terito-
rială Jamu Mare, judeţul Timiş, 
anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele 4, 15, 22, 23 
şi 24 din UAT Jamu Mare, înce-
pând cu data de 03.08.2022 şi 
până în data de 03.10.2022, la 
sediul Primăriei Jamu Mare, pe 
pagina de internet a Primăriei 
Jamu Mare (https://primariaja-
mumare.ro), precum şi pe 
pagina de internet a ANCPI 
conform art.14,alin.(1) şi (2) din 

Legea cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice ale cadastrului vor 
putea fi depuse la sediul Primă-
riei Jamu Mare şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară, de luni 
până vineri, în intervalul orar 
10.00-14.00.

l S.C .Feper S . A .  anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Realizarea unei 
capacităţi de producere a ener-
giei electrice din surse regene-
rabile de energie solară”, 
propus a fi amplasat în Bucu-
reşti, sector 2, str. Prof. Dimi-
trie Pompei nr.8. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Bucu-
reşti, din Bucureşti, sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, şi la 
sediul titularului S.C. Feper 
S.A., din Bucureşti, sector 2, str. 
Prof.Dimitrie Pompei nr.8, în 
zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-12.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
APM Bucureşti.

l S.C.Andralex Miraj Plant SRL, 
cu sediul în com.Dobroteasa, 
sat Dobroteasa, str.Calea Feri-
cirii nr.4, anunţă public depu-
nerea cererii pentru obţinerea 
autorizaţiei de mediu pentru 
desfăşurarea activităţii de: 
spălătorie auto self service, în 
com.Dobroteasa, sat Dobro-
teasa, str.Principală nr.150, jud.
Olt. Observaţiile şi sugestiile 
din partea cetăţenilor se depun 
în scris la sediul APM Olt, 
Slatina, str.Ion Moroşanu nr.3, 
pe durata derulării procedurii.

l Subscrisa SC Agro Biograins 
S R L ,  c o d  f i s c a l  (  C U I ) 
RO19894076, J2/2361/2006 
având sediul social în Oraş 
Pecica, str. 601, nr. 54, jud. 
Arad telefon 0720/400.210, 
e-mail: office@agrobiograins.
ro, prin Ferrulli Domenico 
doreste sa obtina autorizatie 
de mediu pentru punctul de 
sediul social unde doreste sa 
desfasoare activitatea de: 1061 
Fabricarea produselor de 
morarit; 3511 Productia de 
energie electrica; 3512 Trans-
portul energiei electrice; 3513 
Distributia energiei electrice; 
3514 Comercializarea energiei 
electrice; 4675 Comert cu ridi-
cata al produselor chimice; 
5210 Depozitari. Avand ca prin-
cipalele faze ale procesului 
tehnologic: sunt:  produselor 
de morarit si fabricarea fainii, 
recepria si depozitarea ingra-
samintelor chimice, produ-
cerea  s i  comerc ia l izarea 
energiei electrice etc. Masurile 
de protectie a factorilor de 
mediu sunt: Apa: un este cazul. 
Aer: un este cazul. Sol: Plat-
forma betonata. Gestiunea 
deseurilor: Pubele. Observatiile 

publicului formulate in scris/
informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului se 
depun/pot f i consultate la 
s e d i u l  A g e n t i e i  p e n t r u 
Protectia Mediului Arad, Splaiul 
Muresului FN, COD 310132, 
telefon 0257/280.331 fax 
0257/284.767, in timp de 10 
zile lucratoare dupa data publi-
carii prezentului anunt.

l În conformitate cu prevede-
rile Legii Apelor nr.107/1996, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, titularul Nicola 
Florin-Daniel, Motroc Cristina 
Maria, Dărămuş Alexandru 
Vasile, Comănescu Bogdan 
Stelian, Muntean Constantin 
Alin şi Neagu Mihai, cu domici-
l iul în sat Moşniţa Veche, 
comuna Moşniţa Nouă, strada 
Bisericii, nr.27, judeţul Timiş, 
tel.0749.074.868, intenţionez 
să solicit de la Administraţia 
Bazinală de Apă Banat avizul de 
Gospodărire a Apelor pentru 
proiectul: „Extindere reţea apă 
şi branşament apă -prin subtra-
versare, intravilan Comuna 
Moşniţa Nouă, localitatea 
Moşniţa Veche, judeţul Timiş, 
parcelele cadastrale nr.422804, 
422806 şi 413130”. Această 
investiţie este nouă, urmând a 
fi realizată din surse proprii de 
către Nicola Florin-Daniel, 
M o t r o c  C r i s t i n a  M a r i a , 
Dărămuş Alexandru Vasile, 
Comănescu Bogdan Stelian, 
Muntean Constantin Alin şi 
Neagu Mihai. Persoanele care 
doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la soli-
citarea avizului de Gospodărire 
a Apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa menţio-
nată. Persoanele care doresc 
să transmită observaţii, sugestii 
şi recomandări se pot adresa 
solicitantului sau la adresa: 
B-dul 16 Decembrie 1989, nr.2, 
T imişoara,  judeţul  T imiş, 
telefon: 0256.491.848, fax: 
0 2 5 6 . 4 9 1 . 7 9 8 ,  e - m a i l : 
dispecer@dab.rowater.ro, 
după data de 15.08.2022.

SOMAŢII
l Judecatoria Marghita. Dosar 
nr.  35 8 6/255/2021.  Pr in 
cererea inregistrata pe rolul 
Judecatoriei Marghita sub nr. 
3586/255/2021 reclamantul 
Bocra Gheorghe cu domiciliul 
in sat Popesti, nr. 33, jud. Bihor, 
a invocat dobandirea prin 
uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra imobilului 
reprezentant teren intravilan in 
suprafata de 1439 mp, identi-
ficat cu nr cadastral 319/38 
inscris in CF nr. 590 Popesti. 
Persoanele interesate vor 
formula opozitie cu privire la 
intentia reclamantului de a 
dobandi dreptul de proprietate 
asupra imobilului mentionat 
mai sus prin uzucapiune, in 
termen de o luna de zile de la 
data afisarii somatiei, opozitie 
care va fi depusa la Judecatoria 
Marghita.

l Se aduce la cunoştinţă că pe 
rolul Judecătoriei Arad se află 
dosarul nr. 5413/55/2022, cu 
termen de judecată la data de 
13.09.2022, prin care recla-
manţii Marian Dorin-Livius şi 
Marian Marioara-Lenuta soli-
cită dobândirea prin uzuca-
p i u n e  a  d r e p t u l u i  d e 
proprietate asupra imobilului 
evidenţiat în CF nr. 302929 
Secusigiu, nr. top 156-157/a – 
Satu Mare, situat in loc. Satu 
Mare, comuna Secusigiu, jud 
Arad, proprietari tabulari fiind 
Milich Anton şi Maier Carolina. 
Persoanele interesate pot face 
opoziţie la numărul de dosar 
indicat mai sus în termen de o 
lună de la data publicării 
prezentei  somaţi i ,  în  caz 
contrar urmând a se trece la 
judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
l  C o n v o c a t o r  n r. 4  d i n 
27.07.2022. Administratorul 
Unic al SC Concrete Center SA, 
cu sediul social în str. Matei 
Basarab nr.56, sector 3, Bucu-
reşti, înregistrată la ORCMB 
stih nr. J40/6958/1991, CUI: 
RO1553955, în temeiul Legii 
nr.31/1990, cu completările şi 
m o d i f i c ă r i l e  u l t e r i o a r e , 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii la data de 1.08.2022, ora 
10a.m., la sediul societăţii, cu 
ordinea de zi, care va avea 
următorul conţinut: Pct.1.Apro-
barea schimbării sediului social 
al societăţii în Bucureşti, str.
Șoseaua Nordului nr.60-70, 
et.5, ap.501, tip F, sector 1, cf.
contract nr.18/25.07.2022. În 
cazul în care la prima convo-
care nu este întrunit cvorumul 
legal, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor se va întruni 
în data de 02.08.2022, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi.

l  C o n v o c a t o r  n r. 6  d i n 
27.07.2022. Administratorul 
Unic al SC Compania Concrete 
SA, cu sediul social în str. Matei 
Basarab nr. 56, sector 3, Bucu-
reşti, înregistrată la ORCMB 
sub nr. J40/1076/1991, CUI: 
RO335790, în temeiul Legii nr. 
31/1990, cu completările şi 
m o d i f i c ă r i l e  u l t e r i o a r e , 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii la data de 1.08.2022, ora 
14p.m., la sediul societăţii, cu 
ordinea de zi, care va avea 
u r m ă t o r u l  c o n ţ i n u t : 
Pct.1.aprobarea schimbării 
sediului social al societăţii în 
B u c u r e ş t i ,  s t r.  Ș o s e a u a 
Nordului nr.60-70, et.5, ap.501 
tip F, sector 1, cf.contract 
nr.799/24.02.2022, încheiat la 
SPN Didina Balas. În cazul în 
care la prima convocare nu 
este întrunit cvorumul legal, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se va întruni în 
data de 2.08.2022, în acelaşi 
Ioc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi 
ordine de zi.
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l LAURUL SA, sediu: Gurahonț, 
str.Gării, nr.1, jud.Arad, Nr. ORC 
J.02/779/1991, CUI:1741983, 
Capital social 690.227,5Lei. 
Convocator. Având in vedere 
dispozițiile art.117 din Legea 
nr.31/1990 și art.13 din Statut, 
subsemnatul Micula Cătălin, 
domiciliat în București, str.Bîrlo-
geni, nr.111a, Sector1, în calitate 
de Administrator Unic al LAURUL 
SA, cu sediul în comuna Gura-
honț, str.Gării, nr.1, județul Arad, 
înmatriculată la Registrul Comer-
țului sub nr. J02/779/1991, 
CUI:RO1741983,  convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor societății 
pentru data de 30.08.2022, ora 
12.00, ce urmează a avea loc la 
sediul acesteia, situat la adresa 
sus-menționată. La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acțio-
narilor sunt îndreptățiți să parti-
cipe și să voteze acționarii 
înregistrați în registrul acționa-
rilor ținut de Registrul Miorița SA 
la data de 04.08.2022 (data de 
referință). În cazul neîntrunirii 
cvorumului legal, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acțio-
narilor se convoacă pentru a 
doua oară în data de 09.09.2022, 
cu aceeași ordine de zi, în același 
loc și la aceeași oră. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acțio-
narilor va avea următoarea 
ordine de zi: Art.1.Aprobarea 
consolidării acțiunilor prin majo-
rarea valorii nominale cu un 
factor de 1.000 de la valoarea 
actuală neconsolidată de 0,1Lei/
acțiune la valoarea nominală 
consolidată de 100Lei/acțiune. 
Art.2.Aprobarea diminuării capi-
talului social cu 27,50Lei de la 
690.227,5Lei la 690.200Lei dato-
rită rotunjirilor la numere întregi 
de acțiuni pentru fiecare acți-
onar. Art.3.Aprobarea modificării 
Art.6 din Actul constitutiv din: 
„Capitalul social al societății este 
în valoare de 690.227,5Lei, 
subscris și vărsat integral. Struc-
tura acționariatului este urmă-
toarea: Lista acționari, evidențiați 
în registrul acționarilor, care 
dețin un număr de 6.902.275 
acțiuni nominative, demateriali-
zate, cu o valoare nominală de 
0,1Lei fiecare, în valoare totală de 
690.227,5Lei, reprezentând 100% 
din capitalul social” în „Capitalul 
social al societății este în valoare 
de 690.200Lei, subscris și vărsat 
integral. Structura acționariatului 
este următoarea: Lista acționari, 
evidențiați în registrul acționa-
rilor, care dețin un număr de 
6.902 acțiuni nominative, dema-
terializate, cu o valoare nominală 
de 100 Lei fiecare, în valoare 
totală de 690.200Lei, reprezen-
tând 100% din capitalul social.” 
Art.4.Aprobarea modificării Art.7 
din Actul constitutiv din: „Actiu-
nile. Acțiunile societății sunt 
acțiuni nominative, emise în 
forma dematerializată, cu o 
valoare nominală de 0,1Lei 
fiecare acțiune. Evidența ațiunilor 
și a acționarilor societății este de 
tip listă și este ținută de registrul 
independent Registrul Miorița 
SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str.

Onisifor Ghibu, nr.20A, înregis-
trată la Registrul Comerțului sub 
n r. J1 2 /1 26 7/1 9 97,  a v â n d 
CUI:RO9599222. Dreptul de 
proprietate asupra acțiunilor 
nominative emise de societate în 
forma dematerializată se trans-
mite prin declarația făcută în 
registrul acționarilor, semnată de 
cedent și cesionar sau prin 
contract de cesiune de acțiuni 
semnat de cedent și cesionar, 
care după semnare se mențio-
neaza în registrul acționarilor.” În 
„Acțiunile. Acțiunile societății 
sunt acțiuni nominative, emise în 
forma dematerializată, cu o 
valoare nominală de 100Lei 
f iecare acțiune. Dreptul de 
proprietate asupra acțiunilor 
nominative emise de societate în 
forma dematerializată se trans-
mite prin declarația făcută în 
registrul acționarilor, semnată de 
cedent și cesionar sau prin 
contract de cesiune de acțiuni 
semnat de cedent și cesionar, 
care după semnare se mențio-
nează în registrul acționarilor.” 
Art.5.Aprobarea procedurii de 
consolidare a valorii nominale 
care se va desfășura astfel: 
-pentru fiecare acționar numărul 
actual de acțiuni neconsolidate 
se împarte cu factorul de consoli-
dare, -din rezultatul acestei 
împăr țir i  se reține par tea 
întreagă care reprezintă numărul 
de acțiuni consolidate cu care 
rămâne fiecare acționar, -fracțiu-
nile de acțiuni consolidate se 
răscumpără de la acționarii exis-
tenți de către societate și se 
transformă în acțiuni proprii 
consolidate. Prețul de răscumpă-
rare al unei acțiuni vechi este 
egal cu valoarea nominală 
respectiv 0,1Lei/acțiune, -un 
număr de 275 de acțiuni vechi 
neconsolidate se anulează pentru 
că nu pot fi consolidate într-o 
acțiune întreagă. Această anulare 
duce la reducerea capitalului 
social cu 27,50Lei. Art. 6. Apro-
barea diminuării capitalului social 
care se poate realiza numai după 
2 luni de la data publicării Hotă-
rârii AGEA în Monitorul Oficial. 
Art.7.Aprobarea ca în perioada 
de 60 de zile de la publicarea 
Hotărârii AGEA în Monitorul 
Oficial fiecare acționar care nu 
deține multiplu de 1.000 acțiuni 
neconsolidate să aibă posibili-
tatea de a achiziționa acțiuni, de 
la alți acționari, astfel încât să 
dețină un multiplu de 1.000 
acțiuni neconsolidate. Toate 
aceste tranzacții trebuie rapor-
tate Consiliului de Administrație 
în termenul de 60 zile menționat. 
Art.8.Aprobarea mandatării CA, 
cu posibilitate de substituire, să 
înregistreze toate cesiunile de 
acțiuni, să calculeze numărul de 
acțiuni consolidate care îi revin 
fiecărui acționar, contravaloarea 
fracțiunilor de acțiuni care nu se 
pot consolida și care vor f i 
răscumpărate de la acționari și 
structura finală a acționariatului 
la finalizarea operațiunii,  să 
semneze și să facă toate demer-
surile necesare pentru modifi-
carea actului constitutiv în 

conformitate cu noul capital și cu 
noua structură a acționariatului. 
Gurahonț, 21.07.2022. Adminis-
trator Unic, Micula Cătălin.

LICITAŢII
l Anunț închiriere prin licitație 
de tip competitiv. Active Conexe 
S.A., din București, str. Teheran 
nr. 17, et. 3, ap. 4, sect. 1, 
J40/10843/30.08.2013, 
RO31029694, cont RO76UG-
BI0000542002165RON, Garanti 
Bank, tel/fax: 021.233.94.26/87, 
office@activeconexe.ro, www.
activeconexe.ro, organizează la 
sediul societății, în data de 
09.08.2022, la ora 12.00, licitație 
de tip competitiv pentru închiri-
erea imobilului - teren situat in 
Oradea, Calea Clujului nr. 267, 
jud. Bihor, în suprafață de 27.269 
mp. Prețul de pornire al licitației 
este de 0,24 euro/mp/lună + TVA. 
Pasul licitației, în urcare, este 0,01 
euro/mp/lună + TVA. Perioada de 
închiriere este de 5 ani, cu posibi-
litate de prelungire. Garanția de 
participare este de 500 euro 
(echivalentul în lei la cursul BNR 
din ziua plății). Documentele se 
pot procura de la sediul societății 
sau prin e-mail începând cu data 
de 28.07.2022, ora 10:00, costul 
acestora f iind de 100 Ron 
(nerambursabili). Termenul limită 
de depunere a documentelor 
este 08.08.2022, ora 16:00, la 
sediul societății.

l Anunț închiriere prin licitație 
de tip competitiv. Active Conexe 
S.A., din București, str. Teheran nr. 
17,  et .  3,  ap.  4,  sec t .  1, 
J40/10843/30.08.2013, 
RO31029694, cont nr. RO76UG-
BI0000542002165RON Garanti 
Bank, tel/fax: 021.233.94.26/87, 
office@activeconexe.ro, www.
activeconexe.ro, organizează la 
sediul societății, în data de 
09.08.2022, la ora 14:00, licitație 
de tip competitiv pentru închiri-
erea imobilului - teren situat în 
Săftica - DN1 București - Ploiești 
km 23, comuna Balotești, jud. 
Ilfov, în suprafață de 43.612 mp. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 0,18 euro/mp/luna + TVA. 
Pasul licitației, în urcare, este 0,01 
euro/mp/luna + TVA. Perioada de 
închiriere este de 5 ani, cu posibi-
litate de prelungire. Garanția de 
participare este de 500 euro 
(echivalentul în lei la cursul BNR 
din ziua plății). Documentele se 
pot procura de la sediul societății 
sau prin e-mail începând cu data 
de 28.07.2022, ora 10:00, costul 
acestora fiind de 100 Ron (neram-
bursabili). Termenul limită de 
depunere a documentelor este 
08.08.2022, ora 16:00, la sediul 
societății.

l Anunț închiriere prin licitație de 
tip competitiv. Active Conexe S.A., 
din București, str. Teheran nr. 17, 
e t .  3 ,  a p .  4 ,  s e c t .  1 , 
J40/10843/30.08.2013, 
RO31029694, cont RO76UG-
BI0000542002165RON, Garanti 
Bank, tel./fax. 021.233.94.26/87, 
office@activeconexe.ro, www.
activeconexe.ro, organizează la 

sediul societății, în data de 
09.08.2022, la ora 10:00, licitație 
de tip competitiv pentru închiri-
erea imobilului - teren situat în 
Şelimbăr, județul Sibiu, în supra-
față de 18.350 mp. Prețul de 
pornire al licitației este de 0,17 
euro/mp/lună + TVA. Pasul licita-
ției, în urcare, este 0,01 euro/mp/
lună + TVA. Perioada de închiriere 
este de 5 ani, cu posibilitate de 
prelungire. Garanția de participare 
este de 500 euro (echivalentul în 
lei la cursul BNR din ziua plății). 
Documentele se pot procura de la 
sediul societății sau prin e-mail, 
începând cu data de 28.07.2022, 
ora 10:00, costul acestora fiind de 
10 0 Ron (nerambursabi l i). 
Termenul limită de depunere a 
documentelor este 08.08.2022, 
ora 16:00, la sediul societății.

l Anunț închiriere prin licitație de 
tip competitiv. Active Conexe S.A., 
din București, str. Teheran nr. 17, et. 
3, ap. 4, sect. 1, J40/10843/ 
30.08.2013, RO31029694, cont nr. 

RO76UGBI0000542002165RON 
G a r a n t i  B a n k ,  t e l / f a x : 
021.233.94.26/87, office@active-
conexe.ro, web: www.activeco-
nexe.ro, organizează la sediul 
societății, în data de 10.08.2022, 
la ora 10.00, licitație de tip 
competitiv pentru închirierea 
imobilului - teren situat în Almaj, 
(E70), tarla 51, parcela 56, 57, jud. 
Dolj, în suprafață de 9.438 mp. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 0,05 euro/mp/lună + TVA. 
Pasul licitației, în urcare, este 0,01 
euro/mp/lună + TVA. Perioada de 
închiriere este de 5 ani, cu posibi-
litate de prelungire. Garanția de 
participare este de 500 euro 
(echivalentul în lei la cursul BNR 
din ziua plății). Documentele se 
pot procura de la sediul societății 
sau prin e-mail începând cu data 
de 28.07.2022, ora 10:00, costul 
acestora fiind de 100 Ron (neram-
bursabili). Termenul limită de 
depunere a documentelor este 
08.08.2022, ora 16:00, la sediul 
societății.
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l Anunţ închiriere prin licitaţie 
de tip competitiv. Active Conexe 
S.A., din Bucureşti, str. Teheran nr. 
17, et. 3, ap. 4, sect. 1, J40/10843/ 
30.08.2013, RO31029694, cont nr. 
RO76UGBI0000542002165RON 
G a r a n t i  B a n k ,  t e l / f a x : 
021.233.94.26/87, office@active-
conexe.ro, www.activeconexe.ro, 
organizează la sediul societăţii, în 
data de 10.08.2022, la ora 12:00, 
licitaţie de tip competitiv pentru 
închirierea imobilului - teren 
situat în Cluj-Napoca, Calea 
Someşeni, jud. Cluj, în suprafaţă 
de 8.550 mp. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 0,19 euro/mp/
lună + TVA. Pasul licitaţiei, în 
urcare, este 0,01 euro/mp/lună + 
TVA. Perioada de închiriere este 
de 5 ani, cu posibilitate de prelun-
gire. Garanţia de participare este 
de 500 euro (echivalentul în lei la 
cursul BNR din ziua plăţii). Docu-
mentele se pot procura de la 
sediul societăţii sau prin e-mail 
începând cu data de 28.07.2022, 
ora 10:00, costul acestora fiind de 
100 Ron (nerambursabil i). 
Termenul limită de depunere a 
documentelor este 08.08.2022, 
ora 16:00, la sediul societăţii.

l Anunţ închiriere prin licitaţie 
de t ip  competi t iv.  Ac t ive  
Conexe S.A., din Bucureşti, str. 
Teheran nr. 17, et. 3, ap. 4,  
sect. 1, J40/10843/30.08.2013, 
RO31029694, cont nr. RO76UG-
BI0000542002165RON Garanti 
Bank, tel/fax: 021.233.94.26/87, 
office@activeconexe.ro, www.
activeconexe.ro, organizează la 
sediul societăţii, în data de 
10.08.2022, la ora 14:00, licitaţie 
de tip competitiv pentru închiri-
erea imobilului - teren situat în 
Com. Coloneşti, Sat Mărunţei, 
tarla 84, parcela 4/1, jud. Olt, în 
suprafaţă de 31.509 mp. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 0,05 
euro/mp/lună + TVA. Pasul licita-
ţiei, în urcare, este 0,01 euro/mp/
lună + TVA. Perioada de închiriere 

este de 5 ani, cu posibilitate de 
prelungire. Garanţia de partici-
pare este de 500 euro (echiva-
lentul în lei la cursul BNR din ziua 
plăţii). Documentele se pot 
procura de la sediul societăţii sau 
prin e-mail începând cu data de 
28.07.2022, ora 10:00, costul 
acestora fiind de 100 Ron (neram-
bursabili). Termenul limită de 
depunere a documentelor este 
08.08.2022, ora 16:00, la sediul 
societăţii.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Comuna Poarta Albă, cu 
sediul în Calea Bucureşti, nr. 25, 
judeţul Constanţa, C.F. 4515239, 
tel/fax: 0241/853228, organizează 
licitaţie publică în vederea 
vânzării unor terenuri intravilane 
în localitatea Poarta Albă dupa 
cum urmeaza: Str. Eugen Barbu, 
nr.1 –Lot 435, Poarta Alba, in 
suprafata de 500 mp, pret pornire 
4.35 EU/mp. Str. George Cosbuc, 
nr.8- Lot 240,Poarta Alba, in 
suprafata de 541 mp, pret pornire 
4 . 3 5  E U / m p .  S t r.  L i v i u 
Rebreanu,nr.1-Lot 437, Poarta 
Alba, in suprafata de 500 mp, pret 
pornire 4.35 EU/mp. Str. Ciprian 
Porumbescu, nr.7-Lot 12-Parcela 
A 811/2/2+ A 806/2/2, Poarta 
Alba, in suprafata de 1028 mp, 
pret pornire 4.15 EU/mp. Parcela 
Np 738, Lot 10 - Poarta Alba, in 
suprafata de 2980 mp, pret 
pornire 2.50 EU/mp. La licitaţie 
pot participa persoane fizice şi 
juridice autorizate care doresc 
achiziţionarea de terenuri în zonă. 
Caietul de sarcini se poate obţine 
de la sediul autorităţii contrac-
tante Comuna Poarta Albă, Calea 
Bucureşti,  nr.  25,  judeţul 
Constanţa. Ofertele se depun 
până la data de 16.08.2022, ora 
12,00, la sediul autorităţii 
contractante, iar deschiderea va 
avea loc în data de 17.08.2022, 
incepand cu ora  10:00.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Comuna Poarta Albă, cu 
sediul în Calea Bucureşti, nr. 25, 
judeţul Constanţa, C.F. 4515239, 
tel/fax: 0241/853228, organi-
zează licitaţie publică în vederea 
vânzării unor terenuri intravilane 
în localitatea Poarta Albă dupa 
cum urmeaza: 1. Str. Nordului , 
Nr. 1B -Poarta Alba, in suprafata 
de 462 mp, pret pornire 4.42 EU/
mp. 2. Str. Macului ,Nr. 23, 
Poarta Alba, in suprafata de 515 
mp, pret pornire  3.13 EU/mp. 3. 
Str. Aleea Canalului, nr. 1- Poarta 
Alba, in suprafata de 390 mp, 
pret pornire 2.93 EU/mp. 4. Str. 
Aleea Viorelelor, nr.4- Poarta 
Alba, in suprafata de 307 mp 
,pret pornire 2.95 EU/mp. 5. Str. 
Nordului, nr.1C- Poarta Alba, in 
suprafata de 873 mp ,pret 
pornire 4.91  EU/mp. La licitaţie 
pot participa persoane fizice şi 
juridice autorizate care doresc 
achiziţionarea de terenuri în 
zonă. Caietul de sarcini se poate 
obţine de la sediul autorităţii 
contractante Comuna Poarta Albă, 
Calea Bucureşti, nr. 25, judeţul 
Constanţa. Ofertele se depun 
până la data de 18.08.2022, ora 
12,00, la sediul autorităţii contrac-
tante, iar deschiderea va avea loc 
în data de 19.08.2022, incepand cu 
ora  10:00.

l 1.Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de 
identif icare f iscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Poiana Cristei, 
St r.P inulu i  nr.28,  judeţul 
V r a n c e a ,  t e l e f o n / f a x 
0237/252.182, e-mail: poiana-
cristeiprimaria@yahoo.com, cod 
fiscal 4298024. 2. Data publicării 
anunţului de licitaţie în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a VI-a: 23.06.2022, conform 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Crite-

riile utilizate pentru determi-
narea ofertei câştigătoare: a)cel 
mai mare nivel al chiriei -40%; b)
capacitatea economico-finan-
ciară a ofertanţilor -20%; c) 
protecţia mediului înconjurător 
-20%; d)condiţii specifice impuse 
de natura bunului închiriat -20%. 
4.Numărul ofertelor primite şi al 
celor declarate valabile: 8 oferte 
primite, 8 oferte declarate vala-
bile. 5. Denumirea/ numele şi 
sediul/ adresa ofertantului a 
cărui ofertă a fost declarată 
câştigătoare: Florea Costel, 
comuna Poiana Cristei, sat Podu 
Lacului, judeţul Vrancea pentru 
lotul nr. 21 (păşune şi tufăriş); 
Florea Marian, comuna Poiana 
Cristei, sat Podu Lacului, judeţul 
Vrancea pentru lotul nr.24; 
Florea Costel, comuna Poiana 
Cristei, sat Podu Lacului, judeţul 
Vrancea pentru lotul nr. 25; 
Florea Marian, comuna Poiana 
Cristei, sat Podu Lacului, judeţul 
Vrancea pentru lotul nr.26 
(păşune şi tufăriş). 6.Durata 
contractului: 7 ani. 7.Nivelul 
chiriei: lotul nr.21: 185 lei /ha/ an 
-păşune şi 131 lei/ ha /an 
-tufăriş; lotul nr. 24: 185 lei/ ha/ 
an; lotul nr.25: 185 lei/ha/an; 
lotul  nr.26:  185 lei/ha/an 
-păşune şi 135 lei/ha/an -tufăriş. 
8.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secţia de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Vrancea, Focşani, Bulevardul 
Independenţei nr. 19-21, judeţul 
Vrancea, telefon 0237/232.092, 
fax 0237/232.092, e-mail: tr-vran-
cea-comercial@just.ro. 9.Data 
informării ofertanţilor despre 
decizia de stabilire a ofertei câşti-
gătoare: 19.07.2022. 10.Data 
transmiterii anunţului de atribuire 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 27.07.2022.

PIERDERI
l Pierdut legitimaţie de cola-
borator nr.95/25.05.2021 elibe-
rată de Secretariatul General al 
Guvernului pentru Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare în Infor-
matică - ICI  Bucureşti .  Se 
declară nulă.


