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OFERTE SERVICIU
SC Brasrom SRL, Brașov str.
Bisericii Romane nr. 124,
J08/1771/2008, CUI RO
18886350 angajează recepţioner
de hotel 2 posturi, cod COR
422401, cameristă hotel 2 posturi
cod COR 516201. Rugam CV la
receptie.rainer@gmail.com.
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 metale -1
persoană. Așteptăm CV-ul
dumneavoastră la adresa de
e-mail: hr@rielacomimpex.ro.
MANU BBQ SRL anunță
vacantarea următoarelor posturi:
2 bucătari, 4 ajutor de bucătar, 4
ospătari, 4 ajutor de ospătar.
CV-urile se pot depune pe adresa
de mail: workinghands.recruit@
gmail.com
Clubul Sportiv Muncipal
Galati, cu sediul în Galati, str.
George Cosbuc, nr.253 (incinta
patinoar), cod fiscal 39493486,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de execuţie de casier –
birou colectare venituri - 3
posturi vacante. Concursul
constă în 3 etape succesive, dupa
cum urmează: selecţia dosarelor
de înscriere; proba scrisă;
interviu. Proba scrisă va avea loc
pe data de 21.04.2022, ora 11.
Proba interviu va avea loc pe
data de 28.04.2022, ora 11.00.
Condiţii de participare la
concurs: a) studii: minim 10
clase; b) vechime în munca de
minim 3 ani; c) disponibilitate de
a lucra in doua schimburi; d)
experienta in operarea cu casa
de marcat, incasarea banilor si
efectuarea tuturor rutinelor
legate de numerar, e) disponibilitate de a lucra sambata si dumi-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro
nica in bazele sportive; f) abilitati
de comunicare, bune cunostinte
de utilizare a calculatorului.
Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la registratura
Clubului Sportiv Municipal
Galati, din Bd. G. Cosbuc nr. 253
(incinta patinoar) si trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din
HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Clubului Sportiv Municipal
Galati din Bd. G. Cosbuc nr. 253
(incinta patinoar), nr. de telefon
03366802557, persoană de
contact Gillda Mihaela Micu –
Compartiment Resurse Umane
și Juridic.
Spitalul Clinic de Urgenţă de
Chirurgie Plastică Reparatorie
Și Arsuri cu sediul în București,
Calea Griviței nr. 218, sector 1,
telefon – 021/2240947, fax
021/2240930, Cod Fiscal
4967072, reprezentat prin jr.
Lidia Constantinescu, având
funcţia de Manager Interimar
organizează în perioada 21
Aprilie 2022, ora 10.00 - proba
scrisă, 29 Aprilie 2022, ora 10.00
- proba practică și 5 Mai 2022,
ora 10.00 - proba interviu,
concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant, cu
normă întreagă pe perioadă
nedeterminată, în conformitate
cu HGR 286/2011 modificată
prin H.G.R nr.269/2016 pentru
aprobarea Regulamentului
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar
vacant, corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare

ale personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice: Denumirea
postului: - muncitor calificat IV
– bucătar. Se poate înscrie la
concurs persoana care îndeplinește următoarele condiţii generale: - să fie cetăţean român sau
cetăţeanul unui stat aparţinând
U.E.; - cunoaște limba romană
scris și vorbit; - are vârsta
minimă reglementată de prevederile legale. - are capacitate
deplină de exerciţiu; - are o stare
de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare
abilitate; - îndeplinește condiţiile
de studii și, după caz, de vechime
sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la
concurs; - nu a fost condamnată
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 ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiţii specifice: certificat de calificare pentru
meseria de bucătar; - minim 1
an vechime în specialitatea
postului; - studii generale.
Dosarul de inscriere la concurs
va cuprinde urmatoarele documente: - cerere de inscriere la
concurs, adresată conducătorului unității; - act de identitate
în original și copie; - documente
în original și copie, care să ateste
nivelul studiilor, diplomă școală
generală, acte care atestă efectuarea unor cursuri /specializari;
-copia carnetului de muncă și/
sau adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă după data
de 01.01.2011, în meserie sau în
specialitatea studiilor; - cazierul
judiciar; - adeverinţă medicală
care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată de
medicul de familie; - curriculum
vitae. Data limită până la care se
pot depune actele pentru dosarul
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@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
de concurs, este 13 Aprilie 2022,
orele 15,00, reprezentând 10 zile
lucrătoare de la afișarea anunţului la sediul spitalului. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei sau la telefon
021/2240947, interior 122: biroul
RUNOS. Informaţii privind
desfășurarea concursului sunt
afișate pe pagina de internet a
spitalului: www.arsuri.ro.
Anunț concurs. Primăria
Municipiului Galați, cu sediul în
Galați, str. Domnească nr. 54,
județul Galați, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului
temporar vacant de inspector de
specialitate, grad IA - Biroul
Elaborare și Implementare
Proiecte de Dezvoltare.
Concursul constă în 3 etape
succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere; proba scrisă; - interviul. Proba
scrisă va avea loc pe data de
15.04.2022, ora 09.00, la sediul
Primăriei Municipiului Galaţi
din str. Domnească nr. 54, iar
interviul va avea loc într-un
termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Pentru participare
la concurs candidații trebuie să
îndeplinescă următoarele
condiții: - absolvenți de studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de
știință - științe economice; vechime minim 1 ani în specialitatea
studiilor superioare; - cunoștințe
certificate de management de
proiect. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din HG nr.
286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului - Cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
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termen de 5 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului de
concurs, respectiv până pe data
de 06.04.2022, ora 16.00, la
sediul Primăriei Municipiului
Galați, la Serviciul Resurse
Umane și Salarizare, camera nr.
208 - str. Domnească nr. 54.
Relații suplimentare se pot
obține de la Serviciul Resurse
Umane și Salarizare, str.
Domnească nr. 54, cam. 208, tel.
0236-307713, e-mail: personal@
primariagalati.ro, persoană de
contact - Toporău Teofania Consilier.
Anunț concurs. Primăria
Municipiului Galați, cu sediul în
Galați, str. Domnească nr. 54,
județul Galați, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului
temporar vacant de inspector de
specialitate, grad IA - Biroul
Elaborare și Implementare
Proiecte de Dezvoltare.
Concursul constă în 3 etape
succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere; proba scrisă; - interviul. Proba
scrisă va avea loc pe data de
15.04.2022, ora 09.00, la sediul
Primăriei Municipiului Galaţi
din str. Domnească nr. 54, iar
interviul va avea loc într-un
termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Pentru participare
la concurs candidații trebuie să
îndeplinescă următoarele
condiții: - absolvenți de studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental
științe sociale, ramura de știință
- științe economice; - vechime
minim 1 ani în specialitatea
studiilor superioare. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din HG
nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului - Cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
termen de 5 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului de
concurs, respectiv până pe data
de 06.04.2022, ora 16.00, la
sediul Primăriei Municipiului
Galați, la Serviciul Resurse

Umane și Salarizare, camera nr.
208 - str. Domnească nr. 54.
Relații suplimentare se pot
obține de la Serviciul Resurse
Umane și Salarizare, str.
Domnească nr. 54, cam. 208, tel.
0236-307713, e-mail: personal@
primariagalati.ro, persoană de
contact - Toporău Teofania consilier.
Anunț concurs. Primăria
Municipiului Galați, cu sediul în
Galați, str. Domnească nr. 54,
județul Galați, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului
temporar vacant de inspector de
specialitate, grad debutant Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare.
Concursul constă în 3 etape
succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere; proba scrisă; - interviul. Proba
scrisă va avea loc pe data de
15.04.2022, ora 09.00, la sediul
Primăriei Municipiului Galaţi
din str. Domnească nr. 54, iar
interviul va avea loc într-un
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. Pentru participare la
concurs candidații trebuie să
îndeplinescă următoarele
condiții: - absolvenți de studii

universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental
științe sociale, ramura de știință
- științe economice. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din HG
nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului - Cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
termen de 5 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului de
concurs, respectiv până pe data
de 06.04.2022, ora 16.00, la
sediul Primăriei Municipiului
Galați, la Serviciul Resurse
Umane și Salarizare, camera nr.
208 - str. Domnească nr. 54.
Relații suplimentare se pot
obține de la Serviciul Resurse
Umane și Salarizare, str.
Domnească nr. 54, cam. 208, tel.
0236-307713, e-mail: personal@
primariagalati.ro, persoană de
contact - Toporău Teofania consilier.

În conformitate cu prevederile
art.II din Legea nr.203/2020,
pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020, privind
unele măsuri pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prevederile,
precum și a prevederilor art.7
din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, Primăria Orașului
Horezu, cu sediul în orașul
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7,
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale
de execuţie vacantă de inspector
de specialitate II la Compartimentul Autorizare, Monitorizare, Transport Local și a unei
funcții contractuale de execuție
vacantă de inspector de specialitate debutant la Centrul Național de Informare și Promovare
Turistică, din cadrul Aparatului
de specialitate al Primarului
orașului Horezu, astfel: Data și
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locul desfășurării concursului:
-selecția dosarelor: 15.04.2022;
-proba scrisă se organizează la
Centrul Național de Informare și
Promovare Turistică Horezu,
situat în str.T.Vladimirescu,
nr.63A, în data de 28.04.2022,
ora 10.00; -dosarele de înscriere
se pot depune la sediul instituţiei, în perioada 31.03.202213.04.2022, ora 15.00.
Rezultatele selecției dosarelor se
va afișa la avizierul din cadrul
Primăriei Orașului Horezu în
data de 15.04.2022. Condiţii de
participare la concurs: 1.
Inspector de specialitate II: -Nr.
posturi: 1; -Nivel studii: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în științe inginerești, domeniul de studii: ingineria
autovehiculelor; -Vechime:
minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției. 2.Inspector de
specialitate debutant: -Nr.
posturi: 1; -Nivel studii: studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul de studii:
Turism; -Să fie absolvent al unui
curs de specializare/calificare în
domeniul (turism), organizat de
instituţii autorizate, în condiţiile
legii; -Vechime: nu se solicită
vechime în muncă. Acte necesare
înscrierii la concurs: -conform
art.6 din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Calendarul concursului: -Depunerea
dosarelor: 31.03.2022-13.04.2022,
ora 15.00; -Selecţia dosarelor:
15.04.2022; -Proba scrisă:
28.04.2022, ora 10.00; -Depunere
contestaţii proba scrisă:
29.04.2022; -Afișarea rezultatelor
după contestaţii proba scrisă:
29.04.2022; -Interviul:
02.05.2022, ora 10.00; -Depunere
contestaţii proba interviu:
03.05.2022; -Afișarea rezultatelor
după contestaţii interviu:
03.05.2022; -Rezultatul final al
concursului: termen 04.05.2022.
Relaţii suplimentare se vor solicita de la sediul Primăriei
Orașului Horezu, telefon:
0250.860.190, persoană de
contact: cons.sup.Orleanu Cristina Elena.
Spitalul Clinic Colentina
organizează concurs în baza
Hotărârii nr.286 din 23 martie
2011 pentru ocuparea unui post
vacant pe perioadă nedetermi-
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nată după cum urmează: Serviciul Aprovizionare urmărire
contracte și gestiune: Șef
Serviciu (S) -1 post normă
întreagă. Condiții generale de
înscriere la concurs: 1.are cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European și
domiciliul în România; 2.
cunoaște limba română, scris și
vorbit; 3. are vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; 4.are capacitate deplină
de exerciţiu; 5. are o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare
abilitate; 6.îndeplinește condiţiile
de studii și, după caz, de vechime
sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la
concurs; 7.nu a fost condamnată
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 ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiții specifice de
înscriere la concurs: șef Serviciu
(S): -diplomă de licență în
profilul economic, minim 2 ani
vechime în specialitate. Actele
solicitate pentru dosarul de
înscriere: a) cerere de înscriere la
concurs adresată Managerului
Spitalului Clinic Colentina, în
care se va menționa postul și
locul de muncă pentru care
candidează; b) copia actului de
identitate (sau orice alt document care atestă identitatea
potrivit legii, după caz); c) copie
documente care să ateste nivelul
studiilor; d) copie carnet de
muncă sau o adeverință care să
ateste vechimea în muncă și în
specialitate; e) cazier judiciar în
original; f) certificat integritate
comportamentală conform
prevederilor art. (18, 23 și 25) din
L.G. 118/2019, precum și pentru
completarea L.G. 76/2008 în
original; g)aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5)
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului în
original; h) Curriculum Vitae
format EU; i) chitanță taxa

concurs: 100 RON -Șef Serviciu.
Adeverința care atestă starea de
sănătate conține, în clar,
numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății. În cazul
documentului prevăzut la lit.e)
candidatul declarat admis la
selecția dosarelor care a depus la
înscriere o declarație pe propria
răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a
completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit.b), c), d)
vor fi prezentate și în original în
vederea conformității copiilor cu
acestea. Înscrierea candidaților
se va face pe post. În cazul
nepromovării concursului se vor
elibera, pe baza unei cereri adresate conducerii instituției, numai
documentele depuse în original
(cazier judiciar și adeverința
medicală, certificat integritate
comportamentală, aviz psihiatric
/psihologic certificat medical
A5). După încheierea perioadei
de înscriere la concurs nu se mai
admit documente în vederea
completării dosarelor de concurs.
Etapele concursului: a) Selecția
dosarelor de înscriere; b) Proba
scrisă -probă eliminatorie dacă
nu se întrunesc 70 puncte; c)
Proba practică și interviu. Proba
scrisă constă în: -redactarea unei
lucrări și/sau în rezolvarea unor
teste-grilă cu subiecte stabilite pe
baza bibliografiei și, după caz, pe
baza tematicii de concurs. Proba
practică constă în: -testarea abilităților practice specifice postului.
Interviul constă în: -testarea
abilităților, aptitudinilor și motivația candidaților. Concursul se
va organiza conform calendarului următor: -27.04.2022
-pr oba s c r is ă, or a 10.00;
-29.04.2022 -proba practică și/
sau interviu, ora 10.00. Toate
comunicatele se vor face pe
site-ul instituției și la avizier.
Dosarele de concurs se depun la
Serviciul RUNOS al Spitalului
Clinic Colentina, cu sediul în
Ștefan cel Mare, nr.19-21, sector
2. Dosarele pentru înscrierea la
concurs se vor depune după cum
urmează: în perioada 31.03.202214.04.2022, de la ora 08.00-la
12.00. Informații suplimentare
se pot obține la telefon:
021.319.17.80.
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CITAŢII
Slilica Iulian este chemat la
Judecatoria Pitesti, in data de
13.04.2022, orele 8.30, in calitate
d e p a r a t i n d o s a r u l n r.
11793/280/2021.
Reclamanta Vîlcu Daniela
cheamă pe pârâta Vîlcu Gabriela
Izabela în procesul de taxa de
succesiune de la Vîlcu Traian, în
dosarul 5375/280/2011, în data de
12.04.2022, la Judecătoria Pitești.
Numitul Butnaru Traian, cu
ultimul domiciliu cunosct în oraș
Dolhasca, str.Căminului, nr.12,
jud. Suceava, este citat la Tribunalul Iași-Secţia a II-a civila/faliment, cu sediul în mun. Iași, str.
Elena Doamnă nr.1A, jud. Iași,
cam.S.II et.2, completul S2, în
calitate de pârât în dosarul
nr.1599/99/2022/a1, având ca
obiect cerere de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvenţă
a debitorul Butran Construct
SRL, J22/983/2014, CUI
33278683, cu sediul în Iași, str.
Grădinari nr.34, bl.F45, et.5, ap.3,
jud. Iași (art.169 Legea 85/2014).
Se citează Boțărcă Marius
Marian, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Topoloveni, sat
Boțârcani, nr. 59, jud. Arges, in
calitate de parât, să se prezinte la
Judecătoria Topoloveni, jud.
Argeș, pe 05.05.2022, ora 11.00,
ca parte în proces cu reclamanta
Ioan Florina Corina, Dosar nr.
2040/828/2021.

DIVERSE
Via Insolv SPRL Ploiești, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244/519.800, numită
lichidator judiciar conform
sentinta nr.231/24.03.2022,
Tribunal Brasov, dosar nr.
200/62/2022, anunţă deschiderea
procedurii simplificate a falimentului Deceserele SRL, Brasov, str.
Crisan, nr. 52, jud. Brasov,
J8/1866/2017, CIF 37882312.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 10.05.2022. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afișarea și comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor
este 23.05.2022. Termenul pentru
întocmirea tabelului definitiv al
creanţelor este 17.06.2022. Prima
adunare a creditorilor la data de
27.05.2022, ora 12:00.
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Just Insolv SPRL notifica
intrarea in procedura generala a
falimentului in dosarul nr.
4 4 3 2 / 1 0 5 / 2 0 2 1 , Tr i b u n a l
Prahova, conform sentintei nr.
132 din 09.03.2022 privind pe SC
Actual Image Center SRL, cu
urmatoarele termenele: depunere
declarații creanță nascute dupa
deschiderea procedurii
22.04.2022, întocmirea tabelului
suplimentar al creanțelor
20.05.2022, întocmirea tabelului
definitiv consolidat 20.06.2022.
Dl. Popa Lucian, titular al
proiectului „Construire spalatorie auto“, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „
Construire spalatorie Auto“,
propus a fi amplasat in Com.
Chiajna, sat. Dudu, T40/3, P8,
N.C.-57349. Informatiile
privind proiectul propus pot fi
consultate zilnic la sediul A.P.M.
Ilfov din Bucuresti, sect.6, Aleea
Lacul Morii, nr.1 si la sediul dl.
Popa Lucian cu adresa in str.
Dezrobirii, Nr.18-38, bl.33, sc.2,
ap.43, sect.6, Bucuresti. Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul A.P.M. IlfovBucuresti, sect. 6, Aleea Lacul
Morii, nr.1.
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C-Mec Metal Ploiești SRL
societate in insolventa, prin
administrator judiciar Andrei
Ioan IPURL, organizeaza
selectie de oferte privind evaluarea tuturor bunurilor mobile si
imobile proprietatea societatii
C-Mec Metal Ploiești SRL.
Vizionarea bunurilor se va
putea efectua la sediul societatii debitoare din Ploiești, Str.
Rezervoarelor, nr. 2B, Judetul
Prahova, in baza unei solicitari
prealabile scrise, ce se va transmite administratorului judiciar.
Persoanele juridice sau fizice
autorizate pot transmite oferta
administratorului judiciar, la
sediul acestuia din Ploiesti, Str.
Gheorghe Doja, nr. 30, et.10,
ap.31, Judetul Prahova
Prahova sau pe email office@
andreiioan.ro, pana la data de
08.04.2022 ora 12.00. Plata
contravalorii serviciilor ofertantului ce va fi declarat castigator, urmeaza a fi efectuata de
societatea C-Mec Metal Ploiești
SRL in termen de 6 luni de la
predarea lucrarii. Relatii suplimentare se pot obtine la
numarul de telefon 0723357858
sau email office@andreiioan.ro.
Anunţ public. Ave Tebia
S.R.L., cu sediul social in:mun.
Constanta, str. Pescarilor, nr.

16C-16D, spatiul comercial 1,
situat la parterul constructiei C1,
Zona Faleza Nord, jud.
Constanta, solicită de la Agenţia
de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu
pentru activitatea constructii
hidrotehnice, desfasurate la
beneficiari la nivel national.
Persoanele fizice sau juridice
interesate, pot depune eventuale
contestaţii sau sugestii, la sediul
A.P.M. Constanţa, str. Unirii
nr.23, tel. 0241/546696.
S C Wa t e r s p o r t & F u n
Constanta SRL, cu sediul
Constanța, str.Constantin Brâncuși, nr.63, bl.2A, sc.A, ap.4,
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a
autorizației de mediu pentru
activitatea de servicii anexe
transportului pe apă cod CAEN
5222. Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune eventuale contestații, observații sau
sugestii la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Constanța,
strada Unirii, nr.23.
Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
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contact: Comuna Cernat, cu
sediul în comuna Cernat, sat
C e r n a t , n r. 4 5 6 , t e l e f o n
0267/367.501, fax 0267/367.488,
județul Covasna, email: achizitii.cernat@gmail.com, cod
fiscal 4404338. Programul
pentru acordarea finanțărilor
nerambursabile este valabil
pentru anul 2022. Autoritatea
finanțatoare: Comuna Cernat,
cu sediul în comuna Cernat, sat
C e r n a t n r. 4 5 6 , t e l e f o n
0267/367.501, fax 0267/367.488,
județul Covasna, cod fiscal
4404338, email: achizitii.
cernat@gmail.com, acordă
finanțări nerambursabile
pentru activități nonprofit de
interes general, în conformitate
cu prevederile Legii nr.350/2005
privind regimul finanțărilor din
fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes
general. Domeniile de intervenție selectate sunt: sport și
tineret, cultură, culte. Beneficiari direcți: -persoane fizice
sau persoane juridice fără scop
patrimonial; -asociații ori
fundații constituite conform
legii -sau culte religioase recunoscute conform legii. Procedura aplicată: finanțarea
nerambursabilă acordată din
fonduri publice unui beneficiar
se va face în baza unui contract
P u b lic it a t e

Jurnalul vă oferă o colecție-document despre cele mai tulburi
vremuri din istoria României. Însemnările lui Constantin Argetoianu

MEMORII pentru
cei de mâine,
AMINTIRI din vremea
celor de ieri
Preț:
34,9 lei
ziarul + un
volum

Marți, 4 aprilie: volumul 5, 1924-1930
Marți, 11 aprilie: volumul 6, 1930-1931
* Ultimul volum va apărea în luna mai

Reputat om politic, președinte al Consiliului de Miniștri al României,
Argetoianu a notat fiecare detaliu al existenței 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 1952, purtând pe buze
următoarele cuvinte: ”Să pierim cu toții, dar să scape scumpa noastră țară!”
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de finanțare nerambursabilă
încheiat între Comuna Cernat,
județul Covasna și beneficiar, în
urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte. Bugetul
finanțării nerambursabile
aprobat prin Hotărârea Consiliul Local nr.8/09.02.2022 este
de 180 000Lei, defalcat pe
domenii de activitate astfel:
25.000Lei pentru sport și
tineret, 75.000Lei pentru
cultură și 80.000Lei pentru
culte . P re v e de ri l e f in a le:
Programul anual și Anunțul de
participare la selecția de
proiecte vor fi publicate în
Monitorul Oficial al României
și într-un cotidian central și în
două cotidiene locale și pe
site-ul autorității publice finanțatoare: www.csernaton.ro.
SC COȘNA SA, titular al
activitățiilor desfășurate în
cadrul obiectivului „fabrică de
mobilă”, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării
de reînnoire a autorizației de
mediu pentru punctul de lucru
amplasat în orașul Târgu Ocna,
Str. Semicercului, nr.7, județul
Bacău. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute
la sediul APM Bacău, strada
Oituz, nr.23, în zilele de luni - joi,
între orele 8:00-16:30 și vineri
între orele 8:00–14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Bacău, pe durata
derulării procedurii de autorizare.

SOMAŢII
Se aduce la cunoștinţă că pe
rolul Judecătoriei Arad se află
dosarul nr. 537/55/2022, cu
termen de judecată la data de
04 mai 2022, având ca obiect
cererea petentului Gal
Alexandru, cu domiciliul în
Fîntînele, nr. 385A, jud. Arad,
pentru constatarea dobândirii
de către petent a dreptului de
proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului extravilan, în
suprafaţă de 5000 mp, înscris
în CF nr. 4069 Frumușeni, nr.
top 4069, proprietatea tabulară
a numitului Solosi Iuliu,
decedat la data de 17.05.1998.
Persoanele interesate pot face
opoziţie la numărul de dosar
indicat mai sus în termen de o
lună de la data publicării
prezentei somaţii.
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ADUNĂRI GENERALE
Administrator unic, Cremene
Francesca, al SC ARVA SA, cu
sediul în Craiova, Str.Calea
Severinului, Nr.54, Jud. Dolj,
înmatriculată la Registrul
Comerțului sub Nr.J16/95/1991,
Cod Fiscal RO3440529,
convoacă Adunarea Generală
Ordinară la data de 28.04.2022,
ora 11.00, la sediul societății
pentru toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor la
data de 27.04.2022 (data de
referință). În cazul neîntrunirii
cvorumului statutar și legal,
ședința se va ține la data de
29.04.2022, cu aceeași ordine de
zi, în același loc și la aceeași oră.
Adunarea Generală Ordinară va
avea următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al administratorului unic pentru anul 2021;
2.Prezentarea și aprobarea
raportului de activitate al comisiei de cenzori pe anul 2021; 3.
Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de
profit și pierdere pe anul 2021;
4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
5.Descărcarea de gestiune a
administratorului unic, a comisiei de cenzori și cenzori
supleanți pe anul 2021; 6.Aprobarea și repartizarea profitului
impozabil realizat, pe anul 2021;
7. Aprobarea repartizării din
profitul anului 2020 a sumei de
350.000 de Lei acționarilor în
dividende; 8. Împuternicirea, de
către Adunarea Generală Ordinară, a persoanelor care se vor
ocupa de redactarea hotărârilor
aprobate în Adunarea Generală
Ordinară, depunerea în termen
la Oficiul Registrul Comerțului și
publicarea lor în Monitorul
Oficial, partea a IV-a, al României. 9.Diverse.
Convocare: Subsemnatul,
Popescu Tudor Cosmin, în calitate de Administrator Unic al
MONDOCONF S.A., persoană
juridică română, cu sediul în
București, B-dul Iuliu Maniu
nr.7, sectorul 6, înregistrată la
Registrului Comerţului sub nr.
J40/444/1991, având C.U.I.
RO437510, în temeiul art.117 din
Legea nr.31/1990 republicată și
art.13 din Actul Constitutiv,
Convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor
MONDOCONF S.A. în data de

19.05.2022, ora 10.00, la sediul
societăţii, cu următoarea Ordine
de Zi: 1. Prezentarea Raportului
Administratorului Mondoconf
S.A., privind activitatea economico-financiară desfășurată în
anul 2021. 2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori
privind bilanţul contabil și contul
de profit și pierdere pe anul
2021. 3. Prezentarea, dezbaterea
și aprobarea bilanţului contabil
pe anul 2021. 4. Aprobarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli prevăzut pentru anul 2022.
În cazul în care la data și ora
precizate se constată că nu sunt
îndeplinite condiţiile necesare
pentru desfășurarea Adunării
Generale, se convoacă o nouă
Adunare Generală Ordinară a
Acţionarilor (a doua convocare)
cu aceeași ordine de zi și în
același loc, în data de 20.05.2022,
ora 10.00. Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a
acţionarilor se va putea face și
prin alte persoane decât acţionari, cu excepţia administratorului, pe bază de procură.
Procurile pot fi depuse în
original cu cel puţin o oră înainte
de deschiderea ședinţei, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului
de vot în acea adunare. Administrator Unic, Popescu Tudor
Cosmin.
În baza art. 117 indice 1 din
Legea nr.31/1990 republicată,
Consiliul de Administrație al SC
Compania de Librării București
S.A., la solicitarea acţionarului
SIF Muntenia S.A., completează
ordinea de zi pentru Adunarea
Ordinară a acționarilor din data
de 11.04.2022, cu următoarele
puncte: 1. Aprobarea repartizarii
suplimentare a unui dividend
brut în suma totală de 5.000.000
lei din Alte rezerve. Stabileste ca
termen de plata a dividendului
suplimentar data de 11.10.2022.
2. Prezentarea unui Raport al
Consiliului de Administraţie al
societăţii cu privire la componenta înregistrată la data de
31.12.2021 a poziţiilor bilanţiere
„Alte titluri imobilizate” în sumă
de 4.135.000 lei (formular bilanţ
la 31.12.2021, F10 rd 22) și „Alte
investiţii pe termen scurt ” în
sumă de 14.312.700 lei (formular
bilanţ la 31.12.2021, F10 rd 38), și
propunerea administratorilor cu
privire la utilizarea /gestionarea
acestor sume. 3. Prezentarea
unui Raport al Consiliului de
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Administraţie al societăţii cu
privire la spaţiile închiriate de
societate, care conţine: 3.1 Denumire chiriași pentru fiecare
spaţiu închiriat; 3.2 Adresa
fiecărui spaţiu închiriat; 3.3 Tipul
fiecărui spaţiu închiriat (depozit,
industrial, birouri); 3.4 Suprafaţa
închiriată fiecărui chiriaș; 3.5
Preţul perceput (lei sau euro/mp/
lună) pentru fiecare chiriaș,
defalcat pe tipul spaţiului închiriat; 3.6 Durata fiecărui contract
de închiriere; 3.7 Veniturile din
chirii în ultimii 2 ani, pentru
fiecare contract de închiriere; 3.8
Restanţele care s-au înregistrat la
încasarea chiriilor; 3.9 Măsurile
luate de Consiliul de Administraţie pentru recuperarea restanţelor, dacă este cazul; 3.10
Informaţii cu privire la spaţiile
care sunt subînchiriate. 4.
Prezentarea unui Raport al
Consiliului de Administraţie al
societăţii pentru anul 2021 cu
privire la beneficii, înlesniri sau
orice altă formă de venit primite
de către administratorii sau
directorii societăţii. În acest
raport se va preciza și care sunt
costurile suportate de societate
aferente deplasărilor efectuate de
administratorii și directorii societăţii în anul 2021, cu precizarea
acestora pentru fiecare membru
al Consiliului de Adminsitraţie
sau director. 5. Prezentarea unui
Raport al Consiliului de Administraţie al societăţii cu privire la
contractele de asistenţă juridică,
consultanţă și alte asemenea
servicii aflate în derulare în anul
2021, care să conţină valoarea
cheltuielilor înregistrate aferente
serviciilor prestate, numele
prestatorului de servicii și o
descriere a serviciilor prestate. 6.
Prezentarea unui Raport al
Consiliului de Administraţie al
societăţii cu privire la proiectul
privind schimbarea destinaţiei
comerciale a spaţiului din str.
Selimbar nr.1, București, sector 3,
prin transformarea acestuia în
hotel de categoria 3 stele, care să
conţină următoarele informaţii:
6.1 Prezentarea proiectului
privind schimbarea destinaţiei
comerciale a spaţiului din str.
Selimbar nr.1, București, sector 3,
prin transformarea acestuia în
hotel de categoria 3 stele; 6.2
Stadiul proiectului; 6.3 Prezentarea cheltuielilor efectuate cu
acest proiect pe categorii de cheltuieli și furnizori (elaborare
proiect, autorizaţie, modificări
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interioare, execuţie proiect, achiziţii mobilier, etc); 6.3 Nominalizarea echipei manageriale care se
va ocupa cu gestionarea hotelului; 6.4 Prezentarea planului de
afaceri al hotelului. Consiliul de
Administraţie, prin Președinte
Seba Marieta Veronica.
Convocator. Consiliul de
Administraţie al S.C.Romvac
Company S.A., cu sediul social
în orașul Voluntari, șos. Centurii
nr.7, judeţul Ilfov, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor în data de
05.05.2022, ora 12.00, la sediul
societăţii. Convocarea se face
conform art.117 din Legea
nr.31/1990 R* și a Actului
Constitutiv și este valabilă
pentru toţi acţionarii S.C.Romvac Company S.A., înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 03.05.2022. Dacă nu
sunt îndeplinite condiţiile legale
și statutare pentru desfășurarea
primei Adunări Generale, a doua
convocare se face pentru data de
19.05.2022, în același loc, la
aceeași oră și va avea aceeași
ordine de zi. Ordinea de zi este
următoarea: 1. Aprobarea
Raportului Administratorilor
pentru activitatea desfășurată în
anul 2021; 2.Aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum și
a repartizării profitului pentru
anul 2021; 3.Aprobarea Raportului Auditorului financiar
privind Situaţiile financiare
anuale aferente anului 2021;
4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul
2022; 5.Să se constate vacanța
funcției de administrator
(membru CA) al societății, în
conformitate cu dispozițiile
ar t.1 3 7 i nd. s2 di n L e g ea
nr.31/1990 R*, ca urmare a
renunțării, prin demisie, a d-nei
ec.Mihai Lidia, la mandatul de
membru în Consiliul de Administrație al societății. 6.Desemnarea unui nou membru în
Consiliul de Administrație al
societății, în vederea completării
numărului acestora (până la 7),
având în vedere necesitatea existenței unui număr impar al
membrilor CA, conform art.137
din Legea nr.31/1990 R*. Lista
cuprinzând informații cu privire
la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a
persoanei nominalizate de către
CA, conform pct.6, se află la
dispoziția acționarilor la Secreta-
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riatul CA (Seviciul RU), putând
fi consultată și completată. În
sala de ședinţe au acces numai
acţionarii sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu procuri
speciale, legitimându-se cu buletinul/cartea de identitate. Procurile completate și semnate vor fi
depuse la sediul societăţii,
colectiv acţionariat, până la data
de 03.05.2022.
Convocator. Consiliul de
Administraţie al S.C.Romvac
Company S.A., cu sediul social
în orașul Voluntari, șos.Centurii
nr.7, judeţul Ilfov, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de
05.05.2022, ora 12.00, la sediul
societăţii. Convocarea se face
conform art.117 din Legea
nr.31/1990 R* și a Actului
Constitutiv și este valabilă
pentru toţi acţionarii S.C.Romvac Company S.A., înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 03.05.2022. Dacă nu
sunt îndeplinite condiţiile legale
și statutare pentru desfășurarea
primei Adunări Generale, a doua
convocare se face pentru data de
19.05.2022, în același loc, la
aceeași oră și va avea aceeași
ordine de zi. Ordinea de zi este
următoarea: 1. Să se constate
faptul că a fost împlinit termenul
de prescripție al dreptului acționarilor de a încasa contravaloarea dividendelor repartizate
de către AGA, dar neridicate de
către titularii acțiunilor, în perioada 2008-2017, în conformitate
cu dispozițiile art.67 din Legea
nr.31/1990 R*, coroborate cu
art.2.517 din Codul Civil; 2.
Aprobarea înregistrării în contul
de venituri al societății a valorii
reprezentând dividendele
aferente exercițiilor financiare
cuprinse în perioada 2008-2017
neîncasate de către titularii
acestor acțiuni.

LICITAŢII
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: Comuna Cerna, Județul
Tulcea, localitatea Cerna, str.
Școlii, nr.2, cod fiscal 4794052,
telefon 0240.575.511, fax
0240.575.511, email: primariacernatl@yahoo.com. 2.Informații

generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
vândut: 1.Lot de teren în suprafață de 1.000 mp, situat în intravilanul localității Cerna, Tarla
90, Cc 1796/29; 2.Lot de teren în
suprafață de 1.000 mp, situat în
intravilanul localității Cerna,
Tarla 90, Cc 1796/30; 3.Lot de
teren în suprafață de 1.000 mp,
situat în intravilanul localității
Cerna, Tarla 90, Cc 1796/35;
4.Lot de teren în suprafață de
1.000 mp, situat în intravilanul
localității Cerna, Tarla 90, Cc
1796/36; 5.Lot de teren în suprafață de 1.868 mp, situat în intravilanul localității Cerna, Tarla
22, Cc 495/1, A 495/2; 6.Lot de
teren în suprafață de 8.100mp,
situat în intravilanul localității
Cerna, Tarla 9, A 271, din domeniul privat al Comunei Cerna,
conform HCL nr. 22/24.03.2022
și OUG nr.57/2019. 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: Direct la sediul
Comunei Cerna, localitatea
Cerna, str.Școlii, nr.2 sau prin
mijloace electronice. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care
pot obține un exemplar din
documentația de atribuire:
Compartiment relații cu
publicul, telefon 0240.575.511,
fax 0240.575.511, email: primariacernatl@yahoo.com. 3.3.Costul
și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ: Gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.04.2022,
ora 16.30. 4.Informații privind
ofertele: Se regăsesc în caietul de
sarcini. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 20.04.2022, ora
16.30. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: localitatea
Cerna, comuna Cerna, judeţul
Tu l c e a , s t r. Ș c o l i i , N r. 2 .
4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: 1. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 21.04.2022, la
ora 10.00, la sediul comunei
Cerna, județul Tulcea, localitatea
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Cerna, str.Școlii, Nr.2. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail
aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Tulcea,
Tulcea, Str.Toamnei, nr.15,
judeţul Tulcea, cod poștal
820127, Telefon: 0240.504.276,
E-mail: tribunalul-tulcea@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
28.03.2022.
Sancris SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică
autotractor Stralis Iveco
PH61CCR (2008, 20.710 lei),
autotractor Stralis Iveco
PH62CCR (2008, fără talon,
22.550,50 lei), autotractor Iveco
Stralis PH63CCR (2008, 23.339
lei), Ford Transit PH55CCR
(2013, 18.040,50 lei), Ford Transit
PH57CCR (2013, fără talon,
17.534,50 lei), Ford Transit
PH52CCR (2013, 15.573 lei),
Ford Transit PH60CCR (2013,
1 6 . 6 6 5 l e i ) , F o r d Tr a n s i t
PH54CCR (2013, 17.534,50 lei),
Ford Transit PH51CCR (2013,
probleme motor, 15.937 lei), Ford
Tr a n s i t P H 5 6 C C R ( 2 0 1 3 ,
14.015,50 lei), Ford Transit
PH58CCR (2013, probleme
motor, 18.647 lei), Ford Transit
PH59CCR (2013, 16.564 lei),
autotractor Iveco Magirus
B136CCR (2008, 14.379,50 lei),
autotractor Iveco Magirus
PH09CCR (2008, 14.117 lei). La
prețul de pornire se adaugă TVA.
Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezentare de la
lichidatorul judiciar și vor depune
documentele de participare la
licitaţie cu cel putin o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc
în 05.04.2022, ora 13/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
zilele de 12.04.2022, 19.04.2022,
aceeași oră, în același loc.
Asesoft Technologies SRL
prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică stand mobil
calibrare echipamente achizitie
ECG EEG (63.407 lei) și stand
mobil teste de electrosecuritate
(84.992 lei). La prețurile menționate se adaugă TVA. Licitaţia va
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avea loc în 05.04.2022, ora 15:00
la sediul lichidatorului judiciar
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de
12.04.2022 și 19.04.2022, aceeași
oră, în același loc.
Primăria orașului Cernavodă, str.Ovidiu nr.11, jud.
Constanţa, telefon/fax
0241487121, 0241239578,
secretariat@primaria-cernavoda.ro, organizează în data de
20.04.2022, ora 1000, licitaţie
publică pentru vânzarea terenurilor: - teren în Str. 9 Mai,
lângă bloc C1, ap.13, în suprafaţă de 14 mp, identificat cu
număr cadastral și carte
funciară 104788; - teren în Str.
I.D.Chirescu, lot 14 , în suprafață de 31 mp, identificat cu
număr cadastral și carte
funciară 104655; - teren în
I.D.Chirescu, lot 12 , în suprafață de 26 mp, identificat cu
număr cadastral și carte
funciară 104097; - teren în Str.
Jupiter, nr.3, Lot 39, în suprafaţă de 412 mp , identificat cu
număr cadastral și carte
funciară 102410; - teren în Str.
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Jupiter, nr.5, Lot 40, în suprafaţă de 415 mp, identificat cu
număr cadastral și carte
funciară 102411; - teren în Str.
Prundului, lot17, în suprafaţă
de 437 mp, identificat cu
număr cadastral și carte
funciară 103926; - teren în Str.
Salciei, F.N. (lângă S.C.Argos
S.A), în suprafaţă de 707 mp,
identificat cu număr cadastral
și carte funciară 103808; - teren
Str. Drum de Centură , Lot11,
în suprafață de 598 mp, identificat cu număr cadastral și
carte funciară 103930; - teren
în Str.Viorelelor, F.N., în suprafaţă de 63 mp, identificat cu
număr cadastral și carte
funciară 104749; persoanele
interesate pot solicita caietul de
sarcini în sumă de 50 lei la
Serviciul Patrimoniu Cadastru
și Arhivă din cadrul Primăriei,
începând cu data de
31.03.2022. Data limita pentru
solicitarea clarificărilor este
11.04.2022. Data pentru depunerea ofertelor, la Centrul de
Informare pentru Cetăţeni din
cadrul Primăriei, este de
19.04.2022, până la ora 15:00.
Plicurile cu oferte se vor
deschide în data de 20.04.2022,

ora 10:00, în sala 10 din cadrul
Primăriei Cernavodă. Persoana
de contact – Cioară Mirela.
Subscrisul C.I.I. Ciulianu
Elena-Cozmina, reprezentata
prin practician in insolventa
Ciulianu Elena Cozmina, in
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei Zhang Hong Impex
Star SRL cu sediul in București,
Sector 2, Str. Luncsoara, Nr. 14,
Et.4, Ap.20, CUI 14427118,
J40/18519/2008, cu indeplinirea
atributiilor prevazute de legea
85/2014, conform incheierii de
sedinta din data de 06.09.2021
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a Civila in
dosar nr. 36220/3/2018, anunta
scoaterea la vanzare a bunului
imobil af lat in proprietatea
Zhang Hong Impex Star SRL
constand in teren in suprafata
de 13 mp - parcarea nr.6 - situat
in Bucuresti, Sector 2, Str. Luncsoara, Nr. 14 inscris in CF
76939/8 si si numar cadastral
16808/7 la suma de 3000 Euro
exclusiv TVA. Prima vanzare a
bunului imobil apartinand societatii debitoare se va organiza in
data de 06.04.2022, ora 13.00
prin licitatie publica cu strigare.
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In cazul in care bunul imobil nu
se va vinde la primul termen de
licitatie, incepand cu 06.04.2022,
se vor organiza alte 4 licitatii
saptamanal, in fiecare zi de miercuri, la aceeasi ora si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din București, Blvd. 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. Caietele de sarcini
se pot achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar din București, Blvd. Mircea Voda nr. 35,
Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este
de 500 lei pentru fiecare bun
imobil. Achizitionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 0726.014.837.

28

anunțuri

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: Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Grădiștea,
cod fiscal: 4602688, localitatea
Grădiștea, Str.Calea Călărași
nr.132, comuna Grădiștea, județul
Călărași, telefon: 0242/336.017,
fax: 0242/336.164, e-mail: nicoleta.savu@primariagradistea.ro.
2. Informaţii generale privind
obiectul închirierii, în special
descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat:
Container birou cu grup sanitar,
în suprafață totală de 22,5mp,
aflat în proprietatea privată a
Comunei Grădiștea. 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 cereri
scrise, de la sediul instituției,
Compartiment Protecția
Mediului. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul de
Protecția Mediului, satul Cunești,
Str.Calea Călărași nr.54, comuna
Grădiștea, jud.Călărași.
3.3.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 10 lei/exemplar, se achită la Casieria unității.
3.4. Dată limită privind solicitarea
clarificărilor: 05.04.2022, ora
16.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere
a ofertelor: 19.04.2022, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei
Grădiștea, sat Cunești, Compartimentul de Protecția Mediului, Str.
Calea Călărași nr.54, comuna
Grădiștea, județul Călărași.
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 sedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
20.04.2022, ora 10.00, Primăria
Comunei Grădiștea, sat Cunești,
Str.Calea Călărași nr.54, comuna
Grădiștea, județul Călărași. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
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soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Călărași, Str.
București nr.106, Călărași,
telefon/fax 0242/315.736, e-mail:
trcl@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.03.2022.
1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Țițești, cu
sediul în comuna Țițești, județul
Argeș, telefon/fax 0248/299.012,
e-mail: primaria.titesti@yahoo.
com, cod fiscal 4971944. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea
și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Se vor
concesiona următoarele trupuri
de pajiști: -Valea Stânii, T2, P41,
suprafață 3,9575ha -nr.cadastral
80152; -Valea Mănăstirii, T1, P2,
suprafață 26,6388 ha -nr. cadastral 80145; -Bucșenești, T5, P195,
suprafață 14,5705 ha -nr. cadastral 80146; -Valea Stânii, T2, P9,
suprafață 55,2865 ha -nr.cadastral
80155. Trupurile de pajiști aparțin
domeniului public al Primăriei
Comunei Țițești, județul Argeș.
Concesiunea se face conform
H.C.L. nr. 8/31.01.2022 și O.U.G.
nr. 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: prin solicitare scrisă
depusă la sediul Primăriei
Comunei Țițești. 3.2. Denumirea
și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul Achiziții, Primăria Comunei Țițești,
comuna Țițești, județul Argeș.
3.3.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 Lei/
exemplar și se achită numerar la
Casieria Primăriei Comunei
Țițești. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor:
12.04.2022, ora 16.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 20.04.2022, ora 14.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse

ofertele: Registratura Primăriei
Comunei Țițești, comuna Țițești,
județul Argeș. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un singur exemplar
în original. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 21.04.2022,
ora 10.00, Sala de ședințe din
Primăria Comunei Țițești,
comuna Țițești, 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: Tribunalul Argeș,
Pitești, Bulevardul I.C.Brătianu
nr.7, județul Argeș, telefon
0248/224.019, fax 0248/212.410,
e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 29.03.2022.
Anunț privind vânzarea prin
licitație publică deschisă cu strigare a autospecializatei marca
ARO aparținând Comunei Valea
Nucarilor. 1.Denumirea și adresa
instituției publice și locul unde
poate fi văzut bunul care face
obiectul licitației: Comuna Valea
Nucarilor, str.I.G.Duca, nr.28, loc.
Valea Nucarilor, jud. Tulcea. 2.
Adresa, data și ora ținerii licitației
pentru vânzarea bunului, precum
și datele de desfășurare a următoarelor licitații, în caz de neadjudecare: Licitația se va desfășura la
sediul Primăriei Comunei Valea
Nucarilor, str.I.G.Duca, nr.28, loc.
Valea Nucarilor, jud.Tulcea, în
data de 15.04.2022, ora 10.00. În
caz de neadjudecare, licitația se va
relua în data de 21.04.2022, ora
10.00, respectiv în data de
27.04.2022, ora 10.00. 3.Numărul
de telefon și de fax unde se pot
obține relații despre bunul supus
vânzării prin licitație:
0240/549.202, 0240/549.222. 4.
Condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească potențialii achizitori
spre a fi admiși la licitație: Orice
persoană fizică sau juridică potențial cumpărătoare trebuie să
prezinte, până la data ținerii
ședinței de licitație, următoarele
documente: -chitanța de achitare a
sumei de 50Lei, reprezentând
garanția de participare la licitație;
-copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului și
codul fiscal pentru persoanele
juridice sau act de identitate
pentru persoanele fizice. 5.Prețul
de pornire a licitației este de
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5.900Lei și a fost stabilit prin
Raportul de evaluare
nr.106/24.05.2021, întocmit de
evaluator autorizat Eni Cornelia,
legitimație nr.12465. 6.Cota de
cheltuieli de participare: Garanția
de participare la licitație, în sumă
de 50Lei, se achită la Casieria
Primăriei Valea Nucarilor sau prin
ordin de plată în contul
RO23TREZ6415006 XXX 000157,
deschis la Trezoreria Tulcea, cod
fiscal 4508789. Documentele de
participare la licitație se primesc
cu cel mult 5 zile înaintea datei
stabilite pentru ținerea licitației de
vânzare a bunului.

PIERDERI
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
Nicolaescu Teodor, în calitate de
cumpărător al locuinței situate
în sectorul 3, str.Liviu Rebreanu,
nr.12, bloc A3, sc.1, et.3, ap.11.
Pierdut Certificat internațional de conducator de ambarcatiune de agrement clasa D, nr.
46412, eliberat la data de
03.06.2016 de Autoritatea
Navală Română pe numele
Gherasim Viorel. Se declară nul.
Pierdut legitimație de revoluționar cu seria LRM-N, nr.00999,
pe numele Nedelea Gheorghe,
eliberată de Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din
Decembrie 1989. O declar nulă.
Vi l a R a z u S . R . L . ,
J05/636/17.04.2009, CUI
25462765, cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Jules Cazaban,
Nr.26, Bloc R91, Etaj 1,
Ap.1, judetul. Bihor, pierdut
Certificat constatator din data
de 16.05.2016, pentru punctul de
lucru din București Sectorul 1,
Șoseaua București-Ploiești, Nr. 2.
Se declara nul.
Pierdut certificat de înscriere
în Registrul Special nr.11 din
24.01.2014 Partea A Secțiunea I
al Judecătoriei Sector 3 București, aparținând Asociației Moto
Începători, cu sediul în București, Sector 3, Strada Soldat
Tina Petre, nr.2, bl.L9B, sc.B,
p a r t e r, a p . 5 6 , c a m e r a 1 ,
CIF:32890942. Îl declar nul.

