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OFERTE SERVICIU
Oneiro Resort Mamaia 

Nord angajează: bucătar, 
personal curățenie bucătărie 
și camere, ajutor ospătar, 
pizzar, recepționeră hotel. 
Salariu plus beneficii. Pentru 
informații: 0766.523.367. 
Angajăm doar cu experiență.

SC Riela Comimpex SRL 
din Cluj-Napoca, B-dul 
Muncii nr.18, angajează: 
sudor -1 persoană; șlefuitor 
m e t a l e  - 1  p e r s o a n ă . 
Așteptăm CV-ul dumnea-
voastră la adresa de e-mail: 
hr@rielacomimpex.ro.

SC Trestian Trans SRL, cu 
sediul în Jibou, str.Garoa-
felor, nr.3, bl.O1, ap.18, 
județul Sălaj, angajează 4 
lucrător sortator deșeuri 
recilabile. Pentru mai multe 
detalii, ne puteți contacta la 
nr. de telefon 0744.523.973, 
de luni până vineri, între 
orele 12.00-14.00.

SC Comimpex Zamfirescu 
SRL, din comuna Islaz, jud.
Teleorman, angajează 4 
Gateriști la tăiat bușteni, cu 
cod COR-817224. Se solicită 
cunoștințe de limba engleză. 
Se oferă salariu brut 2.550 
Lei.  Relați i  la telefon: 
0785.106.416. CV-urile se pot 
trimite la adresa de e-mail: 
documentesuport@gmail.
com până  la  da ta  de 
06.04.2022.

SC Karpaten Hotels 
S.R.L., cu sediul în Bucu-
rești, strada Teleajen nr.77A, 
parter, camera 1, sector 2, 
angajează: 10 lucrători 
room-service hotel. Pentru 
mai multe detalii ne puteți 
contacta la nr. de telefon: 
0730.551.955, de luni până 
vineri, între orele 07.00-
15.00.

Institutul Național De 

Cercetare-Dezvoltare Pentru 
Textile Și Pielărie București 
organizează concurs de ates-
tare în grade profesionale a 
specialiștilor din activitatea 
de cercetare-dezvoltare cu 
studii superioare, domeniul 
textile-pielărie, după cum 
urmează: - asistent de cerce-
tare științifică - 1 post; - 
cercetător științific - 2 
posturi; - cercetător științific 
gradul III - 3 posturi; - cerce-
tător științific gradul II - 2 
posturi; - cercetator stiintific 
gradul I – 1 post. Conditiile 
de participare: îndeplinirea 
prevederilor art. 15 și 16 din 
Legea 319/2003 privind 
Statutul personalului de 
cercetare – dezvoltare. Dosa-
rele de concurs se depun in 
termen de 30 de zile de la 
data publicării anuntului. 
Înscrierea la concurs se va 
face la sediul INCDTP Str. 
Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 16, 
sector 3, București. Dosarul 
privind legislația și actele 
necesare participării la 
concurs se găsesc postate pe  
site INCDTP si la Biroul 
Resurse Umane. Detalii la 
E-mail: o¥ce@incdtp.ro sau 
i cp i@icp i . ro .  Te l e fon : 
0 2 1 . 3 4 0 . 4 9 . 2 8  s a u 
021.323.52.80

Bibl ioteca Centrală 
Universitară „Carol I” din 
București anunţă scoaterea 
la concurs a 6 posturi 
contractuale vacante, în 
conformitate cu art.12(1), 
art.30(1) din Codul muncii, 
astfel: 1. 1 post vacant de 
îngrijitor IG –Serviciul 
Administrativ. Tehnic, peri-
oadă nedeterminată; 2. 1 
post vacant de bibliotecar IA 
M -Secţia Pedagogică „I.C. 
Petrescu”. Serviciul Relaţii 
cu Utilizatorii, perioadă 
nedeterminată; 3. 1 post 
vacant de bibliotecar I A S –
Filiala de Fizică, perioadă 
nedeterminată; 4. 1 post 
vacant de bibliotecar I S –

Filiala de Istorie, perioadă 
nedeterminată; 5. 1 post 
vacant de consilier IS –
Biroul Comunicare și Relații 
Publice perioadă nedetermi-
nată; 6. 1 post vacant de 
Analist programator ajutor 
1A M Serviciul Cercetare- 
Dezvoltare- Digitizare peri-
o a d ă  n e d e t e r m i n a t ă . 
Condiţii specifice de partici-
pare pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi vacante: 1. 
îngrijitor IG  –Serviciul 
Administrativ. Tehnic, peri-
oadă nedeterminată: -studii 
generale/ medii; -vechime în 
muncă minim 2 ani; -dispo-
nibilitate de a lucra în 2 
(două) schimburi. 2. biblio-
tecar IA M -Secţia Pedago-
g i c ă  „ I . C .  P e t r e s c u ” . 
Serviciul Relaţii cu Utiliza-
torii  perioadă nedetermi-
nată: -Studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
-curs de iniţiere în biblioteco-
nomie și știinţa informării; 
-cunoștinţe de utilizare PC; 
-Vechimea nu este necesară 
ocupării postului. 3. Biblio-
tecar IA S –Filiala de Fizică, 
perioadă nedeterminată: 
-Studii de specialitate- studii 
superioare specializarea 
Biblioteconomie și Știinţa 
Informării (licenţă/ master) 
sau Curs Postuniversitar de 
Biblioteconomie și Știinţa 
Informării, -Cunoștinţe de 
utilizare a calculatorului, 
operare în programele 
Microsoft O¥ce, servicii de 
e-mail, -Vechimea de minim 
4 ani în domeniul biblioteco-
nomiei și știinţei informării. 
4. Bibliotecar I S –Filialei de 
Istorie: -studii de speciali-
tate- studii superioare speci-
alizarea Biblioteconomie și 
Știinţa Informării (licenţă/ 
master) sau Curs Postuni-
versitar de Biblioteconomie 
și Știinţa Informării; -cunoș-
tinţe de utilizare a calculato-
rului, operare în programele 
Microsoft O¥ce, servicii de 
e-mail; -vechimea de minim 

4 ani în domeniul biblioteco-
nomiei și știinţei  informării. 
5. Consilier IS –Biroul 
Comunicare  ș i  Relaț i i 
Publice perioadă nedetermi-
nată: -Studii superioare; 
-Cunoștințe administrare 
rețele de socializare; -Cunoș-
tințe Microsoft O¥ce; -Expe-
riență în întocmirea și 
urmărirea contractelor; 
-Cunoștințe limbă străină 
(scris și vorbit); -Vechimea 
nu este necesară ocupării 
postului; 6. Analist progra-
mator ajutor 1A M Serviciul 
Cercetare- Dezvoltare- Digi-
tizare perioadă nedetermi-
nată: -Studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
-absolvent al unui liceu cu 
profil matematică- informa-
tică sau al unui curs finalizat 
cu diplomă sau certificat de 
absolvire, în domeniul IT, 
recunoscut de Ministerul 
Muncii din România sau alte 
organisme internaționale; 
-Vechimea nu este necesară. 
Concursul se organizează la 
sediul Bibliotecii Centrale 
Universitare „Carol I” din 
București, str. Boteanu, nr.1, 
sector 1, și va conţine două 
probe: probă scrisă în data 
de 28.04.2022, ora 09:00, și 
i n t e r v i u l  î n  d a t a  d e 
04.05.2022, ora 09.00. Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
vor depune fizic, până la 
data de 13.04.2022, ora 
12.00, la sediul Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol 
I”, Biroul Resurse Umane și 
trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. 
Tematica și bibliografia se 
afișează la sediul Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol 
I”  și pe site-ul  www.bcub.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol 
I” și  la nr.  de telefon: 
021/313.16.05 /int.234.
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CITAŢII
Mesnaoui Chakib este 

citat în calitate de pârât la 
Judecătoria Botoșani în 
dosar nr. 4581/193/2020 la 
data de 14 aprilie 2022, ora 
10.30.

DIVERSE
Anunt public privind 

decizia etapei de incadrare. 
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 
Medias titular al proiectului: 
“punerea in siguranta a 
conductei de transport gaze 
naturale DN 500 Schitu 
Golesti – Govora – Dragasani 
subtraversare Rau Topolog, 
Zona Localitatii Tigveni, 
Judetul  Arges” anunta 
publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare, 
fara evaluarea impactului 
asupra mediului, de catre 
Agentia pentru Protectia 
Mediului Arges, in cadrul 
procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului 
pentru proiectul “punerea in 
siguranta a conductei de 
transport gaze naturale DN 
500 Schitu Golesti – Govora – 
Dragasani subtraversare Rau 
Topolog, Zona Localitatii 
Tigveni, Judetul Arges”, 
propus a fi amplasat in 
comuna Tigveni, judetul Arges 
– titular SNTGN Transgaz 
SA. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la 
APM Arges cu sediul in 
Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, 
judetul Arges, in zilele luni – 
vineri intre orele 9-11, la sediul 
titularului din oras Medias, 
Piata Constantin Motas, nr.1, 
judet Sibiu, precum si la 
urmatoarea adresa de internet 
http://apmag.anpm.ro. 
Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii 
la proiectul deciziei de inca-
drare in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului.

Anunt de intentie: Nedrom 
Development B.V.Maastricht 
Suc Bucuresti S.R.L., avand 
sediul in Str. Școalei, nr. 12, 
et. 7, bl. corp A, ap. 2, sect. 2, 
Bucuresti, anunta publicul 

interesat asupra intentiei de 
elaborare a documentatiei 
„plan urbanistic zonal pentru 
modificare de tema la imobil 
locuinte colective cu regim de 
inaltime 2S+P+2E+3Er auto-
r i z a t  p r i n  A C  N r. 
253/10.11.2021 in sensul edifi-
carii unui imobil constructie 
cu destinatia locuinte colec-
tive cu regim de inaltime 
2S+P+2E+3E+4Er și reame-
najare incinta“, dezvoltat in 
jud.Ilfov, oras Voluntari, pe 
terenul identificat prin n.c. 
122309. Observatii/comen-
tarii si sugestii pot fi trans-
mise in termen de 15 zile prin 
posta la sediul primariei 
Voluntari, pe adresa bd. 
Voluntari nr. 74, jud. Ilfov.

Informare. Aceasta infor-
mare este efectuată de 
Primaria Comunei Armeniș, 
localitatea Armenis, Str. 
Principală, nr. 368, jud. 
C a r a s - S e v e r i n ,  t e l . 
025559604, ce intenţionează 
sa solicite de la Adminis-
t r a ţ i a  B a z i n a l ă  D e 
Apă-Banat aviz de gospodă-
rire a apelor pentru reali-
z a r e a  l u c r a r i l o r  d e : 
„Refacere Sprijiniri În Urma 
Calamitaților În Sat Bătrân, 
Comuna Armeniș”, ampla-
sate în Comuna Armenis, 
Sat Batran, Jud.Caraș-Se-
verin. Aceasta investiţie este 
nouă. Ca rezultat al acestei 
investiţii se vor produce 
următoarele refacere spriji-
niri pe două sectoare de 
drum DC 22 cu lungimea 
medie de 30,00 m (în dreptul 
k m  3 + 4 4 5 , 0 0  ș i  k m 
3+555,00), în localitatea Sat 
Bătrân, Comuna Armeniș. 
Ca rezultat al investitiei nu 
vor rezulta ape uzate mena-
jere. Aceasta solicitare de 
aviz este conformă cu preve-
d e r i l e  L e g i i  a p e l o r 
nr.107/1996/cu modificările și 
completările ulterioare. 
Persoanele care doresc sa 
obţină informaţii suplimen-
tare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa 
menţionată. Persoanele care 
doresc sa transmită obser-
vaţii, sugestii și recomandări 

se pot adresa solicitantului la 
adresa de mai sus sau tele-
fonic la dl. Vela Ioan-Cris-
tian tel. 0763423022, după 
data de 06.04.2022. Comuna 
Armenis

SC UJOPAY SRL, cu 
sediul în loc.Tg.Jiu, B-dul 
E.Teodoroiu, nr.354, corp 
C2, anunță publicul interest 
că a depus la A.P.M.Gorj 
documentaţia tehnică pentru 
obţinerea autorizaţiei de 
mediu pentru desfășurarea 
activităţilor de Colectare 
feroase și neferoase, pe 
amplasamentul din B-dul 
E.Teodoroiu, nr.354, Corp 
C1, Tg.Jiu. Eventualele 
sugestii sau observaţii se vor 
depune în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului 
Gorj, din Tg.Jiu, str.Unirii, 
nr.76, tel.0253/215.384, fax: 
0253/212.892, e-mail: oªce@
apmgj.anpm.ro

Getido Trust, titular al 
PUD- Construire clădire 
S+P+2E cu funcțiunea fast 
food și pensiune, amplasată 
în București, sector 2, Șos. 
Dobroești, nr.1A-3, anunță 
publicul interesat în vederea 
obținerii avizului arhitec-
tului șef. Observațiile se 
primesc în scris la sediul 
Primăriei sector 2, Serviciul 
de urbanism, adresa: Str.
Chiristigiilor, nr.11-13, Bucu-
rești, telefon: 021.209.60.00, 
în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția anun-
țului.

Municipiul Timișoara 
anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul 
„Amenajare zonă Emma-
nuel de Martonne”, propus a 
fi amplasat în municipiului 
Timișoara, str.Emmanuel de 
Martonne, str. Gen. George 
P o m u ț  P - ț a  G e o r g e s 
Clemenceau,  str.  Jules 
Michelet, str. Peter Jecsa, 
jud.Timiș, identificat prin 
extrase CF nr. 431427, 
427448, 414094, 415789. 
I n f o r m a ț i i l e  p r i v i n d 
proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției 

pentru Protecția Mediului 
Timiș, Municipiul Timi-
șoara, B-dul Liviu Rebreanu 
nr. 18-18A, jud.Timiș, în 
zilele de luni-joi, între orele 
8.00-16.30, vineri, între orele 
8.00-14.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic 
la sediul APM Timiș.

Anexa Nr. 5.G la proce-
dură, Anunț public privind 
depunerea solicitării de 
emitere a acordului de 
m e d i u  d e  c a t r e  U AT 
Comuna Clinceni: UAT 
Clinceni anunță publicul 
interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru 
proiectul Igienizare rau 
Sabar în zona UAT Clin-
ceni”, propus a fi amplasat 
în comuna Clinceni, sat 
Clinceni, judeţul Ilfov. Infor-
mațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la 
sediul autorității competente 
pentru protecția mediului 
A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul 
Morii nr.1, sector 6  și la 
sediul UAT  Clinceni, str. 
Principală, nr.107A, com 
Clinceni, Judeţul Ilfov, în 
zilele de luni- vineri, între 
orele 9:00-12:00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic 
la sediul autorității compe-
tente  pentru protecț ia 
mediului A.P.M. Ilfov.

Total Recall Expert SRL, 
adresa sediu Chitila, Șos.
Banatului, nr.2, Jud.Ilfov, 
înregistrată la Registrul 
Comerțului J23/137/2012, 
CIF: 29576274, titular al 
activității cod CAEN 3811, 
3812, 3821, 3822, 3832, 3900, 
4941, la adresa: sat Mănăs-
tirea, com. Crevedia, str. 
Darza II, Ferma nr.2, jud.
Dâmbovița, anunță publicul 
interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a auto-
rizației de mediu pentru 
activitate desfășurată. Infor-
mațiile privind potențialul 
impact asupra mediului al 
activității pot fi consultate la 
sediul APM Dâmbovița, 
Calea Ialomiței, nr.1, Târgo-
viște, Jud.Dâmbovița, Tel/
F a x :  0 2 4 5 . 2 1 3 . 9 5 9 / 
0245.213.944, în zilele de 
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luni-joi, între orele 09.00-
13.00. Observațiile publicului 
se primesc zilnic, la sediul 
APM Dâmbovița.

SOMAŢII
Prin cererea înregistrată 

sub dosar nr. 539/246/2022, 
reclamanta Bausse Ana, 
solicit inscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzuca-
piune, prin joncţiunea pose-
siilor, în coti de 1/1 părți 
asupra imobilului identificat 
în CF nr. 306698 Cermei 
provenit din converisa pe 
hârtie  a CF vechi  531 
Cermei, cu nr.top.2040/116, 
casa cu nr.adm. 166/b, nr.
adm nou 166 și teren intra-
vilan in suprafață de 719 
mp., având ca proprietar 
tabular sub B 1 pe Iuhasz 
lanos in cotă de părți și sub 
B2 pe Mihoi lena în cotă de 
‚z parte. Petenta susține că 
folosește întregul imobil, de 
peste 20 de ani, exercitând o 
posesie pașnică, publică, 
continuă și sub nume de 
proprietar. In urma acesteia 
sunt somaţi, în baza art. 130 
d in  Decre tu l -Lege  nr. 
115/1938, toți cei interesați 
ca de îndată să înainteze 
opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece in caz contrar, în 
termen de o lună de la 
această ultimă publicare se 
va proceda la rezolvarea 
cererii.

ADUNĂRI GENERALE
SC Brodalin Reciclyng 

SRL Vaslui, acționar majo-
ritar al Vascon SA Vaslui, cu 
sediul în Vaslui, str. Cera-
micii, nr. 40, județul Vaslui, 
în calitate de acționar auto-
rizat de Tribunalul Vaslui 
prin sentința civilă nr. 
294/2022, pronunțată la data 
02.03.2022, Convoacă toți 
acționarii Vascon SA înregis-
trați în registrul consolidat al 
acționarilor până la data 
22.03.2022, la sediul din 
municipiul Vaslui, str.Traian, 
nr.277 ,  G2,  par ter,  în 
imobilul cunoscut sub denu-
mirea  Arcadia  pentru 
ședința AGA la ora 12.00, 
data: 28.04.2022. Cu urmă-
toarea ordine de zi:  1)

Aducerea la cunoștința acți-
onarilor SC Vascon SA a 
preluării pachetului majo-
ritar de acțiuni a câte 3,22Lei 
de către Brodalin Recycling 
S R L ,  r e p r e z e n t â n d 
89,5303775846 din capitalul 
social, înregistrarea acesteia 
la Registrul Comerțului. 2) 
Alegerea unui nou Consiliu 
de Administrație format din 
președinte, doi secretari și 
cenzori. 3) Prezentarea și 
discutarea raportului admi-
nistratorului unic privind 
activitatea economico-finan-
ciară, începând din ianuarie 
2 0 1 1  I a  z i ,  r e s p e c t i v 
31.12.2021. 4)Prezentarea 
evoluției și legalitatea achizi-
țiilor de bunuri/active în 
perioada 01.01.2011 la zi, 
respectiv 31.12.2021. 5)Stabi-
lirea modului și a termenului 
de predare a arhivei care 
conțin actele financiar-conta-
bile ale firmei, contractele 
comerciale, revisalul unității, 
dosarele salariaților activi și 
încetați, bilanțurile contabile. 
6)Prezentarea și discutarea 
bilanțului contabil a contului 
profit și pierderi, inventari-
erea patrimoniului până la 
31.12.2021 și listele de 
inventar aferente. 7) Supu-
nerea spre aprobare și 
completare a unor obiecte de 
activitate cu codul 4677. 8)
Numirea noului adminis-
trator unic. 9) Propunem 
numirea unui nou auditor 
financiar. 10)Alte propuneri 
de subiecte la libera alegere a 
acționarilor. Dacă prima 
adunare generală a acționa-
rilor nu poate avea loc din 
cauza neîntrunirii condițiilor 
de cvorum legal prevăzute în 
s ta tut ,  cea  de-a  doua 
adunare generală va avea loc 
în data de 29.04.2022, 
aceeași oră, în același loc și 
având aceeași ordine de zi. 
Informații suplimentare se 
pot  obț ine  la  te lefon : 
0744.225.202 și/sau email: 
brodalinrecycling@gmail.
com

SC Brodalin Reciclyng 
SRL Vaslui, acționar majo-
ritar al Vascon SA Vaslui, cu 
sediul în Vaslui, str.Cera-
micii, nr.40, județul Vaslui, 

în calitate de acționar auto-
rizat de Tribunalul Vaslui 
p r i n  s e n t i n ț a  c i v i l ă 
nr.294/2022, pronunțată la 
data 02.03.2022, Convoacă 
toți acționarii Vascon SA 
înregistrați în registrul 
consolidat al acționarilor 
până la data 22.03.2022, la 
sediul  din municipiul 
Vaslui, str.Traian, nr.277, 
G2, parter, în imobilul 
cunoscut sub denumirea 
Arcadia pentru ședința 
AGA la ora 12.00, data: 
28.04.2022. Cu următoarea 
ordine de zi: 1)Aducerea la 
cunoștința acționarilor Sc 
Vascon SA a preluării 
pachetului majoritar de 
acțiuni a câte 3,22 Lei de 
către Brodalin Recycling 
S R L ,  r e p r e z e n t â n d 
89,5303775846 din capitalul 
social, înregistrarea acesteia 
la Registrul Comerțului. 2) 
Alegerea unui nou Consiliu 
de Administrație format din 
președinte, doi secretari și 
cenzori. 3)Prezentarea și 
discutarea raportului admi-
nistratorului unic privind 
activitatea economico-fi-
nanciară, începând din 
i a n u a r i e  2 0 1 1  I a  z i , 
respectiv 31.12.2021. 4) 
Prezentarea evoluției și 
legalitatea achizițiilor de 
bunuri/active în perioada 
01.01.2011 la zi, respectiv 
31.12.2021. 5) Stabilirea 
modului și a termenului de 
predare a arhivei care 
conțin actele financiar-con-
tabile ale firmei, contractele 
c o m e r c i a l e ,  r e v i s a l u l 
unității, dosarele salariaților 
activi și încetați, bilanțurile 
contabile. 6)Prezentarea și 
d i s cu tarea  b i l an țu lu i 
contabil a contului profit și 
pierderi,  inventarierea 
patrimoniului până la 
31.12.2021 și listele de 
inventar aferente. 7) Supu-
nerea spre aprobare și 
completare a unor obiecte 
de activitate cu codul 4677. 
8)Numirea noului adminis-
trator unic. 9) Propunem 
numirea unui nou auditor 
financiar. 10)Alte propuneri 
de subiecte la libera alegere 
a acționarilor. Dacă prima 
adunare generală a acționa-

rilor nu poate avea loc din 
cauza neîntrunirii condiți-
ilor de cvorum legal prevă-
zute în statut, cea de-a doua 
adunare generală va avea 
loc în data de 29.04.2022, 
aceeași oră, în același loc și 
având aceeași ordine de zi. 
Informații suplimentare se 
pot  obț ine la  te lefon: 
0744.225.202 și/sau email: 
brodalinrecycling@gmail.
com

Convocator: În temeiul 
prevederilor legii 31/1990, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, Administratorul 
unic convoacă in data de 
0 9 . 0 5 . 2 0 2 2  o r a  1 2 , 
Adunarea Generală ordi-
nară a acționarilor Socie-
tății Comerciale Centrul de 
Pregătire în Informatică 
S.A. la sediul din București, 
Str. Alexandru Averescu nr. 
8-10, et.3, Sectorul 1, pentru 
toți acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor la 
data de 01.05.2022. Ordinea 
de zi: 1. Prezentarea și apro-
b a r e a  R a p o r t u l u i  d e 
gestiune al Administrato-
rului, Director General 
pentru exercițiul financiar 
2021; 2. Prezentarea și apro-
barea raportului cenzorilor 
privind situațiile financiare 
ale anului 2021; 3. Prezen-
tarea și aprobarea situațiilor 
financiare privind exercițiul 
financiar al anului 2021; 4. 
Repartizarea profitului 
aferent exercițiului finan-
ciar 2021; 5. Prezentarea și 
aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru 
anul 2022; 6.Diverse. În 
cazul în care nu se întru-
nește cvorumul statutar de 
prezență, a doua adunare se 
c o n v o a c ă  l a  d a t a  d e 
11.05.2022, în aceleași 
condiții de loc, oră și ordine 
de zi.

Convocator: În temeiul 
prevederilor statutului, 
Președintele Asociaţiei 
FORTI convoacă în data de 
11.04.2022 ora 12, Adunarea 
Generală ordinară a asocia-
ţilor la sediul din București, 
Str. Alexandru Averescu 
nr.8-10, corp „C”, et.3, 



23www.jurnalul.ro anunțurimarți / 29  martie 2022

Sectorul 1. Ordinea de zi: 1. 
Prezentarea și aprobarea 
situaţiilor financiare privind 
exerciţiul financiar al anului 
2021; 2. Prezentarea și apro-
barea raportului președin-
t e l u i  a s o c i a ț i e i ;  3 . 
Reconfirmarea organelor de 
conducere a asociației; 3.
Diverse (activitatea de la 
punctul de lucru Sibiu, 
propuneri privind revizuirea 
listei de membri și activităţi, 
alte subiecte propuse de 
participanți, modificarea 
statutului- după caz). Parti-
ciparea la ședință poate fi și 
„on-line” prin Skype; asoci-
ații care doresc sa participe 
„on-line” vor anunța acest 
lucru prin e-mail la adresa 
remustudorica@hotmail.com 
până în pre-ziua adunării. În 
cazul în care nu se întrunește 
c v o r u m u l  s t a t u t a r  d e 
prezenţă, a doua adunare se 
c o n v o a c ă  l a  d a t a  d e 
14.04.2022,  în aceleași 
condiții de loc, oră, ordine de 
zi, cu prezenţa fizică și/sau 
on-line prin Skype.

LICITAŢII
Regia Naţională a Pădu-

rilor - Romsilva prin Direcţia 

Silvică Brașov, cu sediul în 
Brașov str. Cloșca nr. 31, tel. 
0 2 6 8 . 4 1 5 . 7 7 0 ,  f a x 
0268.475.678, vinde prin 
licitaţie activul Canton Silvic 
Dealu Frumos de pe raza 
Ocolului Silvic Brașov. 
Caietul de sarcini se poate 
obţine de la sediul Direcţiei 
Silvice începând cu data de 
31.03.2022. Licitaţia va avea 
loc la sediul Direcţiei Silvice 
Brașov în data de 14.04.2022. 
Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul Direc-
ţiei Silvice Brașov, pe www.
rosilva.ro, sau la telefon 
0268.415.770. Persoană de 
contact Iosif Preda.

Primăria Orașului Siret, 
cu sediul în orașul Siret, 
str.28 Noiembrie nr.1, organi-
zează licitaţii în vederea 
vânzării unor bunuri imobile 
ce aparţin domeniului privat 
al Orașului Siret, astfel: 
- teren în suprafaţă de 
2.060mp, situat în orașul 
Siret, Str.Sucevei, f.n.; -teren 
în suprafață de 630mp, 
situat în orașul Siret, str.
Alexandru cel Bun, f.n.; 
- teren în suprafață de 
639mp, situat în orașul Siret, 

Str.Basarabiei, f.n.; -teren în 
suprafață de 1.361mp, situat 
în orașul Siret, Str. Basara-
biei, f.n. Licitaţiile vor avea 
loc în data de 20.04.2022, 
orele 12.00, 13.00, 14.00 și 
15.00. Relaţii la telefon: 
0230.280.901.

P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Căianu, jud.Cluj, cu sediul 
în Căianu, nr.48, CUI: 
4288217, e-mail: primaria.
caianu@yahoo.com, organi-
zează licitație în vederea 
închirierii pajiștilor perma-
nente: a) în suprafață de 
15ha, identificat în tarla 
nr.56, bloc fizic nr.649; b)în 
suprafață de 10,61ha, identi-
ficat în tarla 80, bloc fizic 
nr.1122; c)în suprafață de 
4,29ha, identificat în tarla 
nr.80, bloc fizic nr.1122. 
P e r s o a n ă  d e  c o n t a c t : 
Vladimir Toda, secretar 
Comuna Căianu. Documen-
tația de atribuire se obține de 
pe pagina: primariacaianu.
ro. Data-limită pentru solici-
t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
08 .04 .2022,  ora  16 .00. 
Data-limită de depunere a 
ofertelor este 20.04.2022, ora 
16.00, la sediul primăriei, 

într-un exemplar. Ședința 
publică de deschidere a ofer-
telor se va desfășura în 
21.04.2022, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Căianu. 
Instanţa competentă în solu-
ţionarea litigiilor apărute 
este Tribunalul Cluj, iar 
termenul pentru sesizarea 
instanței este de 6 luni de 
zile. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie în vederea 
publicării este 28.03.2022.

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: Primăria Comunei 
Victoria, cu sediul în locali-
tatea Victoria, str. Ionel 
Teodoreanu, nr. 70, județul 
Iași, cod poștal 707580, 
telefon/fax 0232-295120, 
email primariavictoria@
yahoo.com.  2. Informaţii 
generale privind obiectul 
procedur i i  de  l i c i taț ie 
publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: se 
scot la vânzare următoarele 
imobile aparținând dome-

MEMORII pentru  
cei de mâine,

AMINTIRI din vremea 
celor de ieri

urnalul vă oferă o colecție-document despre cele mai tulburi  
vremuri din istoria omâniei   nsemnările lui Constantin Argetoianu

Preț: 
34,9 lei 

ziarul + un 
volum

Marți,  aprilie: volumul , 192 -19 0
Marți, 11 aprilie: volumul , 19 0-19 1
 Ultimul volum va apărea în luna mai

eputat om politic, președinte al Consiliului de Miniștri al omâniei,  
Argetoianu a notat fiecare detaliu al e istenței sale  Scrierile sale, purtând 

marca inteligenței și cinismului autorului, reprezintă prin bogăția de  
informație și prin calitatea literară un document de primă importanță  

asupra vieții politice și sociale din timpul său
A murit fără a fi judecat, la închisoarea Sighet, în anul 19 2, purtând pe buze  
următoarele cuvinte: Să pierim cu toții, dar să scape scumpa noastră țară

P u b l i c i t a t e
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niului privat al Comunei 
Victoria, județul Iași:  teren 
cu suprafața de 303 mp, T 
87,  parcelele  1184/1/4, 
1185/1/1, 1187/1/1, CF 64528; 
teren cu suprafața de 557 
m p ,  T  8 7 ,  p a r c e l e l e 
1184/1/2/2, 1188/1/1, CF 
64530; teren cu suprafața de 
685 mp, T 1184/1/5, parcelele 
1 1 8 5 / 1 / 2 ,  1 1 8 6 / 1 / 1 , 
1184/1/2/1, CF 64531; teren 
cu suprafața de 954 mp, T 
66, parcela 749/87, CF 64003; 
teren cu suprafața de 1.164 
mp, T 66, parcela 749/34, CF 
63501; teren cu suprafața de 
924 mp, T 66,  parcela 
749/94, CF 60917; teren cu 
suprafața de 1.083 mp, T 41,  
parcelele 319/5, 320/5, 321/5, 
CF 63945; teren cu suprafața 
de 1.634 mp, T 42, parcela 
326/13/2, CF 62827; teren cu 
suprafața de 1.000 mp, T 6, 
parcelele 49,48,48/1,48/1, 
47/1/2,46, LOT 1, CF 62523; 
teren cu suprafața de 594 
m p ,  T  6 ,  p a r c e l e l e 
49,48,48/1,48/1, 47/1/2,46, 
LOT 2, CF 62524; teren cu 
suprafața de 1.313 mp, T 42,  
parcela 326/18, CF 62820; 
teren cu suprafața de 1.000 
mp, T 8, parcela 80/10, CF 
61346; teren cu suprafața de 
1.079 mp, T 17, parcela 
A140, CF 63722; teren cu 
suprafața de 1.186 mp, T 17, 
parcela A140, CF 63733; 
teren cu suprafața de 2.244 
mp, T 8, parcelele 77/6/1, 
77/6/2, CF 64504; teren cu 
suprafața de 1.000 mp, T 41, 
parcelele 321/10, 320/10, 
319/10, CF 63611; Vânzarea 
se face conform art. 363 din 
O .U.G.  nr.  57 /2019  ș i 
c o n f o r m  H . C . L .  n r. 
22/24.02.2022, H.C.L. nr. 
94/16.12.2021, H.C.L. nr. 
118/23.12.2020; 3. Informaţii 
privind documentaţia de 
atribuire:  Se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei 
de atribuire:  la cerere de la 
reg i s t ra tura  Pr imăr ie i 
comunei Victoria. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se 

poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: se 
poate obține de la Comparti-
mentul registratură din 
cadrul Primăriei comunei 
Victoria, str. Ionel Teodo-
reanu, nr. 70. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul admi-
nistrativ:  gratuit. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 08/04/2022, ora 
12,00. 4. Informaţii privind 
ofertele: se găsesc în caietul 
de sarcini. 4.1. Data limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r -
telor: 18/04/2022, ora 14,00. 
4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele:  Primăria 
comunei Victoria, str. Ionel 
Teodoreanu, nr.70, comparti-
mentul registratură. 4.3 
Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: 
într-un singur exemplar, în 
plic sigilat. 5. Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor: 19/04/2022, ora 10:00, 
la sediul Primăriei comunei 
Victoria, str. Ionel Teodo-
reanu, nr.70. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ, 
Tribunalul Județean Iași, 
strada Elena Doamna, nr. 
1A, mun. Iași, judeţul Iași, 
Cod poștal 700398, Telefon: 
0 3 3 2 . 4 0 3 . 6 4 7 ,  F a x : 
0332.435.700, email tr-ia-
si-civ2@just.ro.

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: Comuna Denta, 
nr.224, județul Timiș, telefon/
fax 0256/398.403, e-mail: 
primar@primaria-denta.ro, 
cod fiscal 4483943. 2.Infor-
mați i  generale  privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 

concesionat: 3 terenuri situate 
în intravilanul localității 
Rovinița-Mare, județul Timiș, 
în suprafață totală de 27.534 
mp desfășurate astfel: teren 
în suprafață de 12.341mp 
înscris în CF.nr.400375, nr.
cadastral Cc 200/5; teren în 
suprafață de 5.234mp înscris 
în CF.nr.400376, nr.cadastral 
Cc 2000/4; -teren în suprafață 
de 9.959 mp, înscris în 
CF401476, nr. cadastral Cc 
2000/3, aparținând dome-
niului privat al Comunei 
Denta, conform H.C.L. nr. 
7/31.03.2021 și temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitare 
scrisă, de la sediul Comunei 
Denta sau prin e-mail: 
primar@primaria-denta.ro. 
3.2.Denumirea și adresa 
serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia 
de atribuire: Registratura 
Comunei Denta, nr.224, 
județul Timiș. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: persoanele 
interesate pot achita contra-
valoarea documentației de 
atribuire de 100Lei în contul 
concedentului RO74 TREZ 
6242 1A30 0530 XXXX, 
deschis la Trezoreria Deta, 
cod fiscal 4483943 sau în 
numerar la Casieria Comunei 
Denta, nr. 224, județul Timiș. 
3.4.Data-limită pentru solici-
t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
11.04.2022, ora 15.00. 4.Infor-
maţi i  privind ofertele : 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 19.04.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: oferta 
va fi depusă la Registratura 
Comunei Denta, nr.224, 
județul Timiș. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original. 5. Data și locul 
la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofer-

telor: 19.04.2022, ora 14.00, la 
sediul Comunei Denta, 
nr.224, județul Timiș. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a 
Tribunalului Timiș, Timi-
șoara, Palatul Dicasterial, 
Piaţa Țepeș Vodă nr.2A, 
judeţul  Timiș ,  te lefon 
0 2 5 6 / 4 9 8 . 0 5 4 ,  f a x 
0256/221.990, email: tr-ti-
mis-reg@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
v e d e r e a  p u b l i c ă r i i : 
28.03.2022.

1.Informații generale 
privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, 
p e r s o a n ă  d e  c o n t a c t : 
Primăria Comunei Bălești, 
Str.Principală nr.173, județul 
G o r j ,  t e l e f o n  / f a x 
0253/220.038, e-mail: prima-
riabalesti@yahoo.com, cod 
fiscal 4898797. 2.Informații 
generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează 
să fie închiriat: 2 spații situate 
în fosta Grădiniță Bălești 
(Str.Principală nr.158), identi-
ficate astfel: spațiul 1 în 
suprafață de 61,16mp, identi-
ficat prin nr.cadastral 39231 
și spațiul 2 în suprafață de 
12,21mp, identificat prin nr.
cadastral 39231, aparținând 
d o m e n i u l u i  p u b l i c  a l 
Comunei Bălești, având 
destinația de activități de 
servicii, activități profesio-
nale, științifice și tehnice, 
c o n f o r m  H . C . L . n r . 
12/25.02.2022 și art.332-333 
din O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 
3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de 
la sediul instituției, sau elec-



25www.jurnalul.ro anunțurimarți / 29  martie 2022

tronic prin e-mail: primaria-
balesti@yahoo.com. 
3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate 
obține un exemplar din docu-
mentaț ia  de atr ibuire : 
Compartimentul Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Bălești, Str.Princi-
pală nr.173, județul Gorj. 
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: 100 lei/exem-
plar, ce se achită cu numerar 
la Casieria instituției sau prin 
ordin de plată în contul RO69 
TREZ 3362 1180 250X 
XXXX, deschis la Trezoreria 
Târgu-Jiu. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarifică-
rilor: 12.04.2022, ora 16.00. 4. 
Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 21.04.2022, ora 
16.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Bălești, 
Str.Principală nr.173, județul 

Gorj. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 
5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 
26 .04.2022,  ora  12.00, 
Primăria Comunei Bălești, 
Str.Principală nr.173, județul 
Gorj. 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 Contencios Adminis-
trativ și Fiscal a Tribunalului 
Gorj, Târgu-Jiu, Str.Tudor 
Vladimirescu nr.34, județul 
Gorj, telefon 0253/212.337, 
fax 0353/419.075, e-mail: 
tr-gorj-caf@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 
28.03.2022.

1.Informații generale 
privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, 

p e r s o a n ă  d e  c o n t a c t : 
Primăria Comunei Giroc, Str. 
Semenic nr.54, judeţul Timiș, 
telefon 0256/395.648, fax 
0256/395.798, e-mail: prima-
riagiroc@yahoo.com, cod 
fiscal 5390613. 2.Informații 
generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează 
să fie închiriat: pășune comu-
nală în suprafață totală de 
183,74Ha, formată din 23 de 
trupuri, aparținând domeniul 
privat al Comunei Giroc, 
conform caietului de sarcini, 
H.C.L. nr. 23/24.02.2022 și 
temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art.332-333. 
3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de 
la sediul instituției, Compar-
timentul Agricol. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului 
din cadrul instituției de la 

care se poate obține un exem-
plar din documentația de 
atribuire: Compartimentul 
Agricol din cadrul Primăriei 
Comunei Giroc, Str.Semenic 
n r. 5 4 ,  j u d e ț u l  Ti m i ș . 
3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, 
p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 150 Lei, 
care se achită numerar la 
Casieria Primăriei Comunei 
Giroc. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 
07.04.2022, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 18.04.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: 
Registratură,  Primăria 
Comunei Giroc, Str.Semenic 
nr.54, județul Timiș. 4.3. 
Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior 
și unul interior. 5. Data și 
locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere 

Liderii mondiali 
și viețile lor  

secrete

Colecția Aproape totul despre... 8 volume  
de istorie fascinantă, în fiecare joi

Urmează

7 aprilie
Marile averi 
ale lumii
Din Antichitate până  
la imperiile  
comerciale de azi

 

31  
martie  

Preț: 29,90 lei 
ziarul +  

un volum
14 aprilie
Cele mai mari dezastre
ale istoriei mondiale
Scufundarea Atlantidei, 
Moartea Neagră, SIDA, 11 
Septembrie și nu numai

De la Charles de Gaulle la Silvio 
Berlusconi și de la Margaret 

Thatcher la Angela Merkel
21 aprilie
Căsătorii șocante și  
divorțuri tragice în elita 
lumii de ieri și de azi
De la Henric al VIII-lea la 
Mandela și Lady Di

Ai ratat un volum? 
Sună la 0787.802.913  
și comandă-l

P u b l i c i t a t e
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a ofertelor: 19.04.2022, ora 
11.00, Sala de ședințe a 
Consiliului Local Giroc, 
Primăria Comunei Giroc, Str.
Semenic nr.54, județul Timiș. 
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 Admi-
nistrativ a Tribunalului 
Timiș, Palatul Dicasterial, 
Timișoara, Piața Țepeș Vodă 
2A, telefon 0256/498.054, fax 
0256/221.990, e-mail: tr-ti-
mis-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 
28.03.2022.

Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar 
Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
urmatoarelor bunuri mobile 
aflate in patrimoniul debi-
toarei: calculator Pentium – 
85 lei, , expresor – 175 lei, 
lada frigorifica Zanussi – 190 

lei, masina spalat Whirlpool 
– 85 lei, vitrina profesionala 
– 300 lei, masina spalat si 
uscat rufe – 85 lei, aspirator 
I.nte – 30 lei, casa marcat 
Datecs, 4 buc la pretul de 55 
lei /buc, combina frigorifica 
Bosch 310 L – 90 lei,  dulap 
– 30 lei, fier calcat si masa 
Whirlpool – 30 lei, frigider – 
9 buc, la pretul de 105 lei 
buc, masina spalat Gorenje 
– 95 lei, mese mici – 22 buc, 
10 lei /buc, mese mari – 9 
buc, la pretul de 90 lei/buc, 
minibar Samsung – 16 buc, 
la pretul de 70 lei/buc, 
scaune – 2 buc. la pretul de 
45 lei buc., televizoare – 25 
buc, la pretul de 50 lei/buc, 
uscator par Valera – 42,5 lei, 
uscator rufe – 135 lei , 
uscator rufe Whirlpool-135 
lei, cafetiera Philips – 22,5 
lei, televizor Funai – 140 lei, 
Sony mp3 – 85 lei,  uscator 
maini Ino Elise – 180 lei, 
uscator maini Valera – 60 lei, 
vitrina vin Klisman – 675 lei. 
La preturile de mai sus se 
adauga TVA. Licitatiile 
publice au loc in baza hota-

rarii Adunarii Creditorilor 
din 01.09.2019. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus 
cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Sedin-
tele de licitatie vor avea loc 
pe data de: 04.04.2022, 
11.04.2022, 13.04.2022, 
18.04.2022, 20.04.2022, 
27.04.2022, 28.04.2022, 
03.05.2022, 05.05.2022, 
10.05.2022, 12.05.2022, 
17.05.2022, 19.05.2022, 
24.05.2022, 26.05.2022, 
07.06.2022, 09.06.2022, 
14.06.2022, 21.06.2022, 
29.06.2022 orele 12.00, la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab.7B.  Relatii suplimentare 
la telefon 0344104525.

Subscrisa Private Liquida-
tion Group IPURL, cod de 
identificare fiscală 26176834, 
sediul profesional Oradea, 
str. Avram Iancu, nr. 2, ap.11 
j u d .  B i h o r,  n u m ă r  d e 
înscriere în tabloul practicie-
nilor în insolvență RFO-II-
0412,  Tel :  0359/463661 

Fax:0359/463662,  E-mail 
plginsolv@gmail.com, în 
calitate de lichidator judiciar 
a l  s o c i e t ă ț i i  G e n m a r 
Construct S.R.L., cu sediul 
în Cluj-Napoca, Str. Izla-
zului, Nr. 10, Scara 2, Etaj 2, 
Apartament 42, Județ Cluj, 
CUI 19197842, număr de 
înregistrare la Registrul 
Comerțului J12/3867/2006 – 
societate în faliment, in 
bankruptcy, en fail l ite, 
procedură ce face obiectul 
dosarului 644/1285/2018, 
af lat pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj. În confor-
mitate cu procesul verbal al 
adunării creditorilor din 
data de 09.03.2022, publicat 
în BPI nr. 4357 din data de 
10.03.2022 și ale C.proc.civ., 
scoate la vânzare în bloc 
bunurile mobile ale societății 
debitoare (vitrine frigorice 3 
buc., raft metalic 10 ml, 
laptop Acer 1 buc., cântar 
electronic 1 buc., sistem 
supraveghere video 1 buc., 
case de marcat 2 buc., raft 
pal 5cmX3 polițe 1 buc.) la 
prețul total de pornire de 
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9.800,00 lei. Licitația va avea 
loc în data de 05.04.2022, ora 
12:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, 
jud. Bihor, iar prețul de 
pornire al licitației este de 
9.800,00 lei. Bunurile se vor 
vinde celui care, după 3 stri-
gări succesive, făcute la 
intervale de timp care să 
permită opţiuni și supralici-
tări, oferă preţul cel mai 
mare, iar atunci când există 
un singur concurent, acesta 
a oferit preţul de începere a 
licitaţiei.  Dacă nu se obține 
preţul de începere a licitaţiei, 
la același termen se va 
propune din nou vânzarea, 
caz în care licitaţia va începe 
de la preţul de 75% din 
v a l o a r e a  n o m i n a l ă  a 
creanței, iar bunurile vor fi 
vândute celui care va oferi 
preţul cel mai mare. Dacă nu 
se oferă nici valoarea de 75% 
din valoarea nominală, lici-
taţia se va amâna la un alt 
termen, pentru care se vor 
îndeplini din nou formalită-
ţile de publicitate. La acel 
termen licitaţia va începe de 
la 50% din preţul iniţial 
prevăzut în publicaţii sau 
anunţuri. Dacă nu se va 
obţine nici acest preţ, bunu-
rile vor fi vândute la același 
termen, la cel mai mare preţ 
oferit, chiar și atunci când la 
licitaţie s-a prezentat un 
singur ofertant. Participanții 
la licitație trebuie să consem-
neze, cel mai târziu până la 
începerea licitației, cel puțin 
10% din prețul de începere a 
licitației pentru bunul pentru 
care licitează în contul unic 
de insolvență al societății 
debitoare. Informații supli-
mentare se pot obține de la 
lichidator: Tel: 0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: 
o�ce@plginsolv.ro.

1.Primăria comunei 
Bordei Verde, cu sediul în 
localitatea Bordei Verde, str. 
Principală, nr.33, judeţul 
Brăila, C.U.I.  4874798, tel. /
f a x :  0 2 3 9 6 9 6 0 8 8 / 
0 2 3 9 6 9 6 0 9 0 ,  e - m a i l : 
primaria.bordeiverde@
yahoo.com. Anunţă intenţia 
de închiriere prin licitaţie 

publică în condiţiile legii a 
unui teren intravilan din 
domeniul privat, al comunei 
Bordei Verde, după cum 
urmează: -teren intravilan în 
suprafaţă de 115mp, înscris 
în CF nr.73423 ,Cv 7, P 260– 
Lot 7/1– categoria de folo-
sinţă  ,,arabil,A ’’situat în 
localitatea Bordei Verde, 
comuna Bordei  Verde, 
judeţul Brăila, af lat în 
proprietatea comunei Bordei 
Verde, domeniul privat, în 
scopul realizării de activităţi 
agricole, economice etc.; 2.
Documentaţia de atribuire se 
regăsesc în Caietul  de 
sarcini, care poate fi achiziţi-
onat de la sediul Primăriei 
Bordei Verde. 3. Data limită 
pentru solicitarea clarifică-
rilor: 20.04.2022, ora 14.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere 
a ofertelor: 27.04.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Bordei 
Verde, Compartimentul 
Secretariat, strada Princi-
pală, nr.33, judeţul Brăila. 
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 deschi-
dere a ofertelor: 28.04.2022, 
ora 10.00, Primăria Comunei 
Bordei Verde, strada Princi-
pala, nr.33, judeţul Brăila. 
6.Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la compartimentul 
secretariat tel. 0239696088. 
7. Data publicării 29.03.2022

Comuna Ţigănași, judeţul 
Iași, organizează în data de 
20.04.2022, ora 12.00, licitaţie 
pentru concesionarea unui 
teren în suprafaţă de 65ha, 
situat în extravilanul satului 
Carniceni, comuna Ţiganasi, 
jud Iași, bun aflat în domeniul 
privat al comunei Ţigănași, 
judetul Iași, identificat cadas-
tral cu nr. 62122 și 62337. 
Documentaţia de atribuire 
poate fi achiziţionată de la 
registratura Primăriei Ţigă-
nași, judeţul Iași, în perioada 
31.03- 08.04.2022, între orele 
8.00-16.00. Informaţii supli-
m e n t a r e  l a  t e l / f a x 
0232/299072.

PIERDERI
Pierdut bilete la ordin seria 

BTRL1BB nr. 4924443-
4924444, eliberate de Banca 

Transilvania pe numele 
Nicholas Tradeprest S.R.L. Se 
declară nule.

Pierdut Proces Verbal de 
predare-primire a locuinței, 
anexa nr.5 la contractul de 
vânzare-cumpărare  nr. 
19580-V din 1992, încheiat 
intre ICRAL „VITAN” în 
calitate de vânzător și Nicola-
escu Teodor, în calitate de 
cumpărător al locuinței 
situate în sectorul 3, str.Liviu 
Rebreanu, nr.12, bloc A3, sc.1, 
et.3, ap.11.

Declar pierdut certificat de 
înregistrare/CUI aparținând 
Dekker Jan Andries Adriaan 
Intreprindere Individuala cu 
sediul în Comuna Vinga, 
Strada Viilor nr.24, Județul 
Arad, F2/1299/2013, CUI: 
32600089, cu seria și numărul 
B nr. 3827404. Îl declar nul.

Declar pierdut certificat de 
înregistrare/CUI aparținând 
Agro Teren Connect cu sediul 
în Municipiul Arad, Strada 
Piața Mihai Viteazul nr.1, 
Județul Arad, J2/1236/2013, 
CUI: 324722006, cu seria și 
numărul B nr. 3600275. Îl 
declar nul.

COMEMORĂRI


