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OFERTE SERVICIU
l Memdas Company SRL, cu sediul în Sinaia,
str.Tirul cu Porumbei, nr.2, jud.Prahova,
J29/2486/2017, CUI: 28435404, angajează:
muncitor necalificat la ambalarea produselor
solide și semisolide, cu cod COR 932904- 15
Posturi. Cerințe: studii medii și cunoștințe de
limba engleză, nivel mediu. Selecția are loc la
sediul firmei în data de 01.09.2021, între orele
13.00-15.00.
l SC Bioagrofull Company SRL, având CUI:
42057460, cu sediul în Sat Balșa, Comuna
Balșa, Nr.182, Județ Hunedoara, angajează:
îngrijitor animale, cod COR 921201- 2 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul zootehniei,
experiență 6 luni. Selecția are loc în data de
02.09.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l Nord Simex SRL angajează muncitori necalificați la montarea și ambalarea pieselor,
având cunoștințe minime/medii de limba
engleză si ucraineană. Pentru mai multe
detalii ne puteți contacta la nr. de tel.
0738.321.473, sau pe adresa de email: wr.
team@workand-roll.com
l Angajăm dulgheri cofratori, zidari, fierari
betoniști și muncitori necalificați pentru locuri
de muncă în Austria cu contract de muncă pe
perioadă nedeterminată. Se asigură cazare și
transport. Oferim salariu atractiv cu posibilitatea de câștig suplimentar. Se cere experiență,
seriozitate și eficiență. Relații la tel.
0748.545.212.
l Primăria Comunei Castelu, cu sediul în
comuna Castelu, sat Castelu, str.Republicii,
nr.58, judeţul Constanța, anunţă amânarea
concursului conform H.G. nr.286/2011 pentru
ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar organizat iniţial: -Proba
scrisă în data de 01.09.2021, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 03.09.2021, ora 10.00, astfel:
-Proba scrisă în data de 09.09.2021, ora 11.00;
-Proba interviu în data de 13.09.2021, ora 11.00.
Prin acest anunţ venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a
număr 753/10.08.2021, pagina 3, cod 295.524.
Restul anunţului rămâne neschimbat.
l Primăria Peretu, cu sediul în comuna
Peretu, str.Șoseaua Deal, nr.92, judeţul
Teleorman, organizează concurs/examen
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de muncitor calificat, în cadrul Serviciului
public apă- canal Comuna Peretu, conform
Regulamentului aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificată şi completată.

Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 23.09.2021, ora 10.00; -Proba
interviu se susţine în termen de maximum 4
zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
specifice: -Studii: generale/postliceale; -Certificate de calificare/absolvire specialitatea (instalator); -vechime în muncă -10 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Peretu. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Peretu, persoană de
contact: Târtea Adina Cristiana, telefon
0247/327.167.
l Salt&Peper Food SRL angajează bucătar
având cunoștințe minime/medii de limba
engleză. Transmitere CV și detalii la nr. de
tel.0738.321.473 sau pe email:wr.team@
workand-roll.com
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu
sediul în Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.233,
judeţul Vaslui, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractual vacante de: -şef
serviciu -Serviciul RUONS -1 post. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de HG 286/23.03.2011 cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se va
desfăşura astfel: -depunerea dosarelor în
perioada 01.09.2021-14.09.2021; -selecția dosarelor în data de 16.09.2021, ora 09.30; -proba
scrisă în data de 23.09.2021, ora 09.00; -proba
interviu în data de 28.09.2021, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
I.Șef serviciu: -diplomă de licenţă în specialitatea serviciului (domeniul economic, domeniul juridic, domeniul management); -vechime
în specialitatea serviciului resurse umane
minim 7 ani; -curs acreditat de specializare în
domeniului serviciului (inspector (referent)
Resurse Umane); -cunoştinţe de operare calculator word, excel. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs in termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalul Judeţean de
Urgenţă Vaslui, persoană de contact: economist Ciobanu Florina -Telefon 0235/312.120/
interior 138.
l Direcţa de Sănătate Publică Sălaj cu sediul
în mun.Zalău, str.Corneliu Coposu, nr.1, jud.
Sălaj, organizează concurs pentru ocuparea
unui funcţii contractuale vacante de: Magaziner din cadrul compartimentului de supraveghere epidemiologică şi control boli

transmisibile. Concursul se va desfăşură
astfel: -Proba scrisă 17.09.2021, ora 12.00;
-Interviul în data de 20.09.2021, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -Cursuri de specialitate -contabilitate;
-Vechime în muncă minim 5 ani. La concurs
pot participa persoane fizice care îndeplinesc
cumulativ condiţiile prevăzute la art.(3) din
Anexa 1 la HG nr. 286/2011. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
începând cu data de 30.08.2021, până la data
de 13.09.2021, ora 15.00 şi vor cuprinde documentele prevăzute la art.(6) din Anexa 1 la
HG nr.286/2011. Relaţii suplimentare, bibliografia şi tematica se pot obţine de la sediul
D.S.P.Sălaj din mun.Zalău, str.Corneliu
Coposu, nr.1, jud.Sălaj, comp.RUNOS,
persoană de contact: Vicaş Elena, tel.
0260/662.550, int.208.
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, cu sediul în
localitatea București, Șos.Vergului, Nr.12,
Sector 2, organizează la sediul spitalului
concurs pentru ocuparea următorului post
vacant contractual de execuție, perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 286/2011, și
Dispoziția Primarului General al Capitalei
Nr.2709/2014: -1 post asistent medical radiologie (PL) -Laborator Radiologie și Imagistică
Medicală. Condițiile generale și specifice:
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă sau -diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr. 797/1997; -6 luni vechime în specialitate;
-concurs pentru ocuparea postului. Data
concursului: 23.09.2021, ora: 11.00 -proba
scrisă; 29.09.2021 -interviu, ora 11.00. Data
limită de depunere a dosarelor: 15.09.2021
până la ora: 12.00. Calendarul de desfășurare
a concursului, bibliografia şi tematica se
afișează la sediul și pe site-ul spitalului: www.
spitalmalaxa.ro. Date de contact: Ec.Anghel
Daniela, tel.021/255.50.85.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj, organizează concurs
în data de 28.09.2021, ora 10.00 (proba scrisă)
și 04.10.2021 (proba de interviu) la Cantina
din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți “Bîlteni”,
din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/
Cantina din cadrul Complexului de servicii
comunitare pentru copilul cu nevoi speciale
Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr.
34, în funcție de numărul de candidați, pentru
ocuparea a 4 (patru) posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de
execuție după cum urmează: 1. trei posturi
corespunzătoare funcției contractuale de
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execuție de infirmieră la Complexul de servicii
comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Jiu
- Apartamentul de tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor “Tineretul” – Rovinari. 2. un post corespunzător funcției
contractuale de execuție de infirmieră la
Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg.Jiu - Apartamentul de
tip familial destinat protecţiei rezidenţiale a
copiilor “Rovinari” – Rovinari. Condiții generale și specifice de îndeplinit de către candidat
pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
a) absolvent(ă) studii gimnaziale și vechime în
muncă de minim 5 ani. Înscrierile la concurs
se fac în perioada 01.09.2021-14.09.2021,
inclusiv, ora 16,30, la sediul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecției Copilului
Gorj, din Tîrgu Jiu, strada Siretului, nr.24 –
Serviciul resurse umane, salarizare și pentru
funcția publică. Relaţii suplimentare la telefon
0253212518 sau la camera nr.36 – sediul
D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact:
Berlescu Flabelia-Patricia, consilier, grad
profesional superior la Serviciul resurse
umane, salarizare şi pentru funcţia publică secretar comisie concurs, tel.0253212518,
resurseumane@dgaspcgorj.ro.

București- 2 posturi, Judecătoria Sectorului 5
București- 1 post, Judecătoria Sectorului 6
București- 1 post, Tribunalul Călărași- 1 post,
Judecătoria Călărași- 2 posturi, Judecătoria
Slobozia- 2 posturi; Tribunalul Ilfov- 1 post,
Judecătoria Cornetu- 1 post și cu studii medii
la Tribunalul Giurgiu- 1 post și Judecătoria
Buftea- 1 post. Condiţiile de participare, tematica, bibliografia şi actele necesare înscrierii la
concurs vor fi afişate la sediul Curţii de Apel
Bucureşti şi pe pagina de Internet la adresa:
http://www.cab1864.eu, la rubrica Resurse
Umane– Concursuri/ Examene. Cuantumul
taxei de concurs este de 200 lei şi se achită prin
mandat poștal sau virament bancar cu indicarea următoarelor specificații: Curtea de
Apel București, cod de identificare fiscală
17019105, cod IBAN beneficiar RO86TREZ
70020E330500 XXXX, deschis la Trezoreria
ATCPMB. Dosarele de concurs se vor transmite prin poștă la adresa: Curtea de Apel
București– Compartimentul Resurse Umane,
Splaiul Independenţei nr.5, sectorul 4, sau
scanate prin e-mail la adresa resurseumane.
cab@just.ro; până la data de 27 septembrie
2021 (inclusiv).

l Primaria Sector 5 organizează concurs în
vederea încadrării pe perioadă determinată în
condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, r.,
cu modificările şi completările ulterioare şi a
Regulamentului de ocupare a postului înfiinţat în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri
europene nerambursabile la nivelul Primăriei
Sectorului 5 aprobat prin H.C.L. nr.
238/31.10.2019, în data de 16.09.2021 ora
10:00 pentru ocuparea funcţiei contractuale
de: 1.Expert implementare 4 - Expert informare și cooptare grup țintă. Codul ocupației:
243212 specialist relații sociale. Salariu brut –
6.031,00 lei/luna, 84 ore/luna (4 ore/zi) 71,79
lei/ora brut. Condiţiile de participare, condiţiile de desfăşurare ale concursului şi alte date
necesare desfăşurării acestuia, sunt afişate la
sediul instituţiei si pe site-ul Primăriei Sector
5. Dosarele se depun la sediul Primăriei Sectorului 5 din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11,
Sector 5, București, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Informaţii suplimentare la tel. 021.314.43.18
interior 1116 – Direcţia de Resurse Umane.

l Taraban Costel, proprietar al terenului
situat în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov,
strada Astrelor, T25/5, P59, nr. cad.116977, în
suprafață de 624,00mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a
Avizului Tehnic Consultativ pentru documentația Întocmire plan urbanistic zonal -introducere în intravilan în vederea construirii unei
locuințe unifamiliale P+1E+2Er, amenajare
incintă, împrejmuire și utilități. Documentația
a fost depusă pentru consultare la Consiliul
Județean Ilfov la data de 01.09.2021. Observații/comentarii se primesc în scris la Direcția
de Urbanism din cadrul Consiliului Județean
Ilfov, Strada Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6
(tel.021/212.56.93), în termen de 15 zile de la
data publicării anunțului.

l Curtea de Apel Bucureşti organizează
concurs, în condiţiile legii, în zilele de 18 și 21
octombrie 2021, la sediul din Splaiul Independenţei nr.5, sector 4, pentru ocuparea posturilor de grefier vacante pe durată determinată,
astfel: cu studii superioare la Tribunalul
București- 5 posturi, Judecătoria Sectorului 1

DIVERSE

l Cabinet Individual de Insolvență Bonchiș
Alina, cu sediul în Oradea, str. Treboniu
Laurian, nr.4, ap.2, jud. Bihor, CIF 20081590,
număr de în tabloul practicienilor în insolvență RFO1 – 3334, E-mail: alinabonchis@
gmail.com, Telefon: 0259472647, Fax:
0259472647, în calitate de lichidator judiciar
provizoriu al societății Balcania Prodimpex
SRL, cu sediul în Sat Bunteşti, Comuna
Bunteşti, Nr. 179/A, Judet Bihor, CUI
6997754, număr de înregistrare la Registrul
Comerțului J5/4290/1994, societate in faliment, in bankruptcy, en faillite, îi notifică pe
toți creditorii privind faptul că prin hotărârea
nr.280/2021 din data de 19.08.2021 pronunțată

de Tribunalul Bihor în dosarul numărul
3358/111/2021, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență față de societatea debitoare mai sus menționată. Prin
hotărârea amintită s-au fixat: Termenul-limită
de depunere de către creditori a opozițiilor la
sentința de deschidere a procedurii: 10 (zece)
zile de la data comunicării notificării. Termenul-limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii debitorului
este fixat la data de: 04 octombrie 2021.
Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar
de creanţe este fixat la data de: 15 octombrie
2021. Termenul de contestație a tabelului
preliminar este de 7 (șapte) zile de la publicarea acestuia în BPI. Termenul de definitivare a tabelului creanţelor este fixat la data de:
10 noiembrie 2021. Prima ședință a adunării
creditorilor va avea loc la data de 10 noiembrie
2021 la sediul lichidatorului judiciar provizoriu din Oradea, str. Treboniu Laurian, nr.4,
ap.2, jud. Bihor, de la ora 12:00, având următoarea ordine de zi: 1. Confirmarea lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolvență
Bonchiș Alina numit provizoriu în dosarul
3358/111/2021; 2.Aprobarea onorariului lichidatorului judiciar. Având în vedere complexitatea prezentei cauze propunerea
lichidatorului judiciar este: 10.000,00 lei pe
întreaga procedură. 3. Desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui acestuia.
l Comunicat. In conformitate cu prevederile
legale in vigoare, Casa De Bucovina – Club De
Munte S.A. informeaza investitorii ca raportul
privind administrarea societatii in semestrul I
2021 este pus la dispozitia publicului incepand
cu data de 31.08.2021 ora 18:00, dupa cum
urmeaza: 1. in format electronic la adresa
www.bestwesternbucovina.ro; 2. in forma
scrisa, la sediul societatii din Gura Humorului,
P-ta Republicii, nr. 18, Jud. Suceava. Raportul
pentru semestrul I 2021 contine raportul
administratorilor intocmit in conformitate cu
prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 si
situatiile financiare pentru data de 30.06.2021,
cu mentiunea ca acestea nu sunt auditate sau
revizuite de auditorul financiar. Ion Romica
Tamas -Director General si Vicepresedinte al
Consiliului de Administratie Casa De Bucovina – Club De Munte S.A.
l SC Invest SA anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire
spații comerciale parter, amenajare platforme
betonate, parcări, împrejmuire parțial și branșamente utilități” propus a fi amplasat în
comuna Bolintin Deal, sat Mihai Vodă, bd.1
Mai, nr.1A, CF32536, jud.Giurgiu. Informa-
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ţiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul A.P.M.Giurgiu din mun. Giurgiu, şos.
Bucureşti, nr.111, sc.A+B, şi la sediul SC
Dolphin Invest SA, din București, sector 2,
bd.Ferdinand, nr.97, bl.17, et.1.

CITAȚII
l Șahin Nusret este citat în calitate de pârât
în dosarul civil nr.58/254/2021 la Judecătoria
Mangalia pentru divorț- partaj bunuri
comune, la data de 21.09.2021, ora 09.00,
reclamantă Șahin Ancuța-Florentina.
l Numitul Cocoș Constantin, cu ultimul
domiciliu cunoscut în com.Unirea, sat Valea
Cinepii, județul Brăila, este chemat/citat în
fața Judecătoriei Sectorului 5, pe data de
28.09.2021, C23 civil 2021, sala P01, în intervalul orar 10.00-11.00, în calitatea de pârât în
dosarul nr.17196/302/2019, ce are ca obiect
succesiune, în proces cu reclamanții: Nicola
Ioana, Caprita Marinica, Cocos Gheorghe,
Ene Monica Laura, Stoica Violeta, Vlaicu
Neculai, Vlaicu Dumitru, Vlaicu Ionut, Rojan
Rodica, Baltag Petrica, Pârâții: Cocos Ilie,
Moldoveanu Liliana, Neagu Mihaela Daniela,
Potirnache Rica, Stefan Violeta, Iorga Jenica
și curatorul desemnat pentru acesta- Albu
Daniela.
l Se citează Spasenie Titel, pe data de
25.11.2021 la BNP Nica Nicolae Ciprian și
Asociații, din Panciu, pentru dezbatere succesiune Spasenie Neculai.
l Pârâtele Belei Floarea și Pudilic Raveca se
citează la Judecătoria Bistrița, dosar
12474/190/2019, în data de 15.09.2021, sala 1.
l Intimata Păpăroiu Marioara este citată la
Tribunalul Dolj, în data de 21.09.2021, dosar
2589/215/2017*, complet C2A, ora 10.00, în
proces cu Dumitrescu Rodica, obiect: partaj
judiciar.
l Pedersen Jonas Willemoes este citat în
calitate de pârât, în contradictoriu cu
reclamantul Wypych Robert, în fața
Tribunalului Specializat Cluj, pentru
termenul din 05.10.2021, ora 08.00, sala
102, a acestei instanțe, în dosarul
689/1285/2020, având ca obiect acțiune în
constatare.

LICITAȚII
l Primăria Comunei Sărulești, județul Călărași, organizează vânzarea prin licitație
publică în data de 06.10.2021, ora 10.00, a
imobilului aflat în proprietatea privată a
comunei, situat în comuna Sărulești, judetul
Călărași, strada Mihail Andricu, nr.17,
compus din teren intravilan curți construcții
cu suprafața de 763mp și construcția C1- S
parțial+P, cu suprafața construită la sol de
220mp și desfășurată de 240mp, intabulat în
Cartea Funciară nr.27920 Sărulești. Primar,
Călin Petre-Alexandru.

l Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate declanșează procedura
privind închirierea a unui imobil - spațiu de
depozitare -cu o suprafață utilă de minimum
2000 mp, situat în București sau pe o rază care
să nu depășească 150 km de la km 0 al capitalei, pe teritoriul României. Spațiul trebuie să
fie ușor accesibil, dotat cu utilități, acoperit,
păzit, să dețină autorizațiile necesare utilizării.
Condițiile tehnice minime și documentele
obligatorii sunt detaliate în caietul de sarcini.
Numărul minim de candidați: un candidat.
Departajarea candidaților care îndeplinesc
condițiile minime prevăzute în caietul de
sarcini se va face în funcție de prețul cel mai
scăzut. Adresă depunere oferte: Bucureşti,
sector 3, bd. Regina Elisabeta nr.3, etaj 3.
Termen limită pentru depunere oferte:
20.09.2021, ora: 15:00. Informații privind
documentația de atribuire: 0372.573.000,
anabi.just.ro.
l 1. Orașul Năsăud, cu domiciliul fiscal situat
în orașul Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, jud.
Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregistrare Fiscală
4347887, organizează în data de 30.09.2021,
ora 10:00, la sediul unității, licitație publică
pentru închirierea unei suprafețe de teren de
20 mp. din domeniul public al orașului
Năsăud, situată în vecinătatea Bisericii Ortodoxe nr. 1. 2. Preţul de pornire al licitației este
de 4,00 euro/mp./lună, iar durata închirierii
este pe o perioada de 4 ani, cu posibilitate de
prelungire prin Hotărâre a Consiliului Local al
oraşului Năsăud, la cererea locatarului adresată cu minim 30 zile înainte de expirarea
contractului. 3. Caietul de sarcini privind
organizarea și desfășurarea licitației publice în
cauză, se poate ridica de la sediul Primăriei
orașului Năsăud, compartimentul relații cu
publicul, începând cu data de 01.09.2021 la
prețul de 100 lei și se achită la casieria Primăriei orașului Năsăud. 4. Ofertele pentru participarea la procedura de licitație se depun
într-un singur exemplar, până în data de
29.09.2021, ora 16:00, la sediul Primăriei
oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul iar
pentru solicitarea clarificărilor termenul limită
este 22.09.2021, ora 16:00. 5. Pentru relații
suplimentare vă rugăm să vă prezentați la
compartimentul Relații cu Publicul al primăriei oraşului Năsăud sau la tel./ 0263/ 361026,
361027, fax. 0263/361028, 361029.
l Licitaţie: 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoana de contact: Primăria comunei
Topolog cu sediul în localitatea Topolog, strada
1 Decembrie, nr.67, judeţul Tulcea, telefon/fax
0240568530, e-mail primaria_topolog@yahoo.
com. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie vândut: se scoate la vânzare cotă indiviză de
1/2 din 4,993ha, format din 5 loturi: lot 1- nr.
cadastral 34041– 6.500m.p., lot 2- nr. cadastral
34042– 9.993m.p., lot 3- nr. cadastral 34043–
10.000m.p., lot 4- nr. cadastral 34044–
13.500m.p.,

lot 5- nr. cadastral 34045– 10.000m.p., -o
suprafață de 3.000m.p. teren extravilan, care
aparține de domeniul privat al comunei
Topolog, pentru amenajarea de fermă zootehnică. Vânzarea se face conform prevederilor
art.363 din O.U.G. nr.57/2019 și conform
Hotărârii consiliului local Topolog
nr.29/06.07.2020. 3.Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de
sarcini (raportul de evaluare și extrasul de
carte funciară). 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: documentația de atribuire se poate
ridica de la sediul primărieiTopolog. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care
pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: secretar general, Primăria comunei
Topolog, localitatea Topolog, strada 1 Decembrie, nr.67, judeţul Tulcea. 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: 20 lei, se poate achita cu numerar la
casieria Primăriei Topolog. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 20.09.2021. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 29.09.2021, ora 11,00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Topolog, localitatea
Topolog, strada 1 Decembrie, nr.67, judeţul
Tulcea, cod poștal 827220. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: un
exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

29.09.2021, ora 12,00, la Primăria comunei
Topolog, localitatea Topolog, strada 1 Decembrie, nr.67, judeţul Tulcea. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Tulcea, strada Toamnei,
nr.15, tribunalul-tulcea@just.ro, telefon
0240.504.276, Fax: -0240.518.544.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Sânpetru Mare,
nr.1, județul Timiș, telefon 0256/376.001, fax
0256/376.177, e-mail: primaria.sanpetru_
mare@cjtimis.ro, cod fiscal 4483862. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
Imobil înscris în C.F. nr.405352, Sânpetru
Mare, reprezentând teren curți -construcții,
situat în intravilanul localității Igriș, fiind
format din teren în suprafață de 31.814mp,
identificat cu nr.cadastral 405352 și construcții
industriale edilitare -grajd, identificat cu nr.
cadastral 405352 -C1, în suprafață de 790 mp,
înscris în cartea funciară 405352 Sânpetru
Mare, aparținând domeniului privat al
comunei. Vânzarea se face conform O.U.G.
nr.57/03.07.2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local Sânpetru Mare nr. 35/30.07.2021.
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-

nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin
solicitare scrisă la sediul Primăriei Comunei
Sânpetru Mare. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Primăria Comuna Sânpetru Mare, Secretariat,
comuna Sânpetru Mare, nr.1, judeţul Timiș.
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: 100Lei, și se
poate achita la Casieria Primăriei Comunei
Sânpetru Mare. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.09.2021, ora 16.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 24.09.2021, ora 14.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la
sediul Primăriei Comunei Sânpetru Mare,
nr.1, judeţul Timiș. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar în
original. 5.Data și locul la care se va desfașura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
28.09.2021, la sediul Primăriei Comunei
Sânpetru Mare, nr.1, 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: Tribunalul Timiș,
Timişoara, Piața Tepeș Vodă, nr.2, judeţul
Timiş telefon 0256/498.054, fax 0256/498.070,
e-mail: tr-timis@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 31.08.2021.
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Enciclopediei umorului de buzunar:

Preț
special:
14,9 lei ziarul +
volumul de
bancuri

Au fost
ȚĂRANI veseli

Lumea satului - cea mai bună sursă de
bancuri. Râzi de te prăpădești alături de eroii
moldoveni, munteni, ardeleni sau olteni!

ANUNȚURI
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Primăria Comunei Dărmănești,
cu sediul în localitatea Măriței, nr.575,
județul Suceava, telefon 0230/551.532, fax
0230/551.532, e-mail: primaria_comdarmanesti@yahoo.com, cod fiscal 4244300. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: parcele de teren, proprietăți private
ale Comunei Dărmănești, identificate astfel:
-Parcela 1, 150mp, nr.cadastral: CF48869,
situată în intravilanul satului Măriței;
-Parcela 2, 150mp, nr. cadastral: CF48868,
situată în intravilanul satului Măriței;
-Parcela 3, 1.508mp, nr.cadastral: CF48870,
situată intravilanul satului Măriței; -Parcela
4, 4.311mp, nr.cadastral: CF48877, situată în
intravilanul satului Dărmănești; -Parcela 5.
2.027mp, nr.cadastral: CF48865, situată în
intravilanul satului Măriței; -Parcela 6.
1.000mp. nr.cadastral: CF48863, situată în
intravilanul satului Dănila, conform H.C.L.
nr.47 din 30.08.2021 și temeiului legal:
O.U.G.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: la cerere, de la sediul instituției, Serviciul Achizitii publice sau se poate
consulta pe website-ul propriu al institutiei
secțiunea -licitații publice din cadrul Primăriei Comunei Dărmănești, nr.575, județul
Suceava. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului /compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate
obține de la Serviciul Achiziții publice din
cadrul Primăriei Comunei Dărmănești, localitatea Măriței, strada Principală, nr.575 ,
județul Suceava. 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: 10
lei/exemplar, ce se achită la caserie, sau se
poate descărca de pe site-ul instituției:
gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 15.09.2021, ora 12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 23.09.2021, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Dărmănești, localitatea
Măriței, nr.575, județul Suceava, cod poștal
727160. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care

se va desfașura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 24.09.2021, ora 12.00, Primăria
Comunei Dărmănești, nr.575, județul
Suceava, Sala de ședințe, etaj 1. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava,
str.Ștefan cel Mare, nr.62, județul Suceava,
telefon 0230/214.948 , interior 200, fax
0230/214.948, e-mail: trsv-birp@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 31.08.2021.
l Debitorul SC Lory Com SRL - in insolventa, ,,in insolvency”, “en procedure collective”, cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. Romană
nr. 4A, jud. Mehedinti, J25/481/1991, C.U.I.
1615365 prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL Filiala Timis reprezentata de Șerban Valeriu, cu sediul ales în Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, conform Incheiere de sedinta din
data de 04.01.2021, pronuntata de Tribunalul
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr.
2959/101/2020 scoate la vânzare la pretul
diminuat cu 25% fata de pretul stabilit prin
raportul de evaluare nr.97/29.03.2021 si
aprobat de adunarea creditorilor din data de
05.08.2021 bunul imobil: *Proprietate imobiliara nr. CF50029 Simian, nr. CF vechi 47, nr.
cadastral vechi 4* compusa din: - teren intravilan, avand S = 1.365 mp si numar cadastral
50029 si Motel “Perla” Sp+P+M, avand Scd
= 981,64 mp si Sc la sol = 662,91 mp, format
din urmatoarele corpuri de cladire: C1,
avand regim de inaltime Sp+P+M, cu Scd =
575,64 mp, Sc = 256,91 mp si nr.
cad.50029-C1; C2, avand regim de inaltime
P, cu Sc = 193 mp si numar cadastral 50029C2; C3, avand regim de inaltime P, cu Sc =
213 mp si numar cadastral 50029-C3; situate
in sat Poroina, com. Şimian, DE70 (DN6),
jud. Mehedinţi. Pretul de vanzare a proprietatii imobiliare este in cuantum total de
130.241,25 Euro Exclusiv TVA (echivalentul
in lei la cursul BNR din ziua platii), conform
hotarare adunare creditori din data de
05.08.2021. Bunul imobil descris anterior se
afla in garantia creditorului Daba Minodora
pentru o creanta in cuantum total de
269049,45 lei conform tabel prelimiar al
creantelor si sentinta nr. 57/22.04.2021. De
asemenea este notat sechestru asigurator
asupra terenului si bunului imobil C1 (A1 si
A1.1 din extrasul de CF de catre PArchetul
de la langa Judecatoria Baia de Arama)

conform incheiere nr. 19063/23.07.2020
emisa in baza actului administrativ nr.
336/P/2018 din data de 16.07.2020 emis de
Ministerul Afacerilor Interne Inspectoratul
General al Politiei Romane Serviciul de
Investigare a criminalitatii economice. Titlul
executoriu în baza căruia administratorul
judiciar procedează la vânzarea bunului
imobil descris anterior, o reprezinta sentinta
nr. 59 din data de 22.04.2021 pronunțată de
către judecătorul sindic in dosarul nr.
2959/101/2020 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, jud.Mehedinţi la data de
14.09.2021 orele 14:00. Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o
garanţie reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul
de sarcini in cuantum de 1000 lei exclsuiv
TVA. Contul de insolvență al debitoarei SC
Lory Com SRL este deschis la Banca Romaneasca– RO11BRMA0999100092691741.
Invităm pe toti cei care vor să participe la
şedinţa de licitaţie din data de 14.09.2021 să
depună oferte de cumpărare și documentele
în copie xerox din care rezultă faptul că a
fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină in suma de 1000
lei exclusiv TVA până la data de 13.09.2021
orele 16:00 la adresa menționată anterior,
respectiv Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.
7A, jud. Mehedinţi. Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului
COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a
ordonantelor militare emise, administratorul
judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune prezenta unui
singur participant care sa respecte masurile
impune de autoprotectie (masca, manusi,
halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunului imobil sa anunțe
administratorul judiciar înainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la sediul
administratorului judiciar din Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,
telefon 0756482035, 0742592183, tel./fax:
0252354399 sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. Administrator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis
prin ec. Șerban Valeriu.
l 1.Primăria comunei Bordei Verde, cu
sediul în localitatea Bordei Verde, str. Principală, nr.33, judeţul Brăila, CUI 4874798, tel./
fax: 0239696088/ 0239696090, e-mail:

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

primaria.bordeiverde@yahoo.com, Anunţă
intenţia de închiriere prin licitaţie publică în
condiţiile legii a unor terenuri intravilane din
domeniul privat al comunei Bordei Verde,
după cum urmează: -teren intravilan categoria de folosinţă ,,curţi construcţii” în
suprafaţă de 1.444mp şi clădire aferentă C1
cu destinaţia ,,grajd’’ în suprafaţă de 96mp,
identificate în T34, P 346/2, situat în localitatea Bordei Verde, comuna Bordei Verde,
Județul Brăila, af late în proprietatea
Comunei Bordei Verde, domeniul privat, în
scopul realizării de activităţi agricole, economice etc. -teren intravilan în suprafaţă de
115mp, înscris în CF nr.73423, Cv 7, P 260 –
Lot 7/1– categoria de folosinţă “arabil, A”
situat în localitatea Bordei Verde, comuna
Bordei Verde, judeţul Brăila, aflat 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 achiziţionat de la sediul Primăriei Bordei Verde. 3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.10.2021, ora 14.00.

4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită
de depunere a ofertelor: 20.10.2021, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Bordei Verde,
Compartimentul Secretariat, strada Principală, 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 şi unul
interior. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21.10.2021, ora 10.00, Primăria
Comunei Bordei Verde, strada Principală,
nr.33, judeţul Brăila. 6. Relaţii suplimentare
se pot obţine de la compartimentul secretariat tel. 0239696088. 7. Data publicării
01.10.2021.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
1269/246/2021 privind pe petenta Paul
Eudochia, care solicita inscrierea dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra imobilului
identificat de CF nr. 313063 Tirnova nr. top.

61-62.a, provenit din conversia pe hartie a CF
2303 Dud pe care se afla casa cu nr. adm. 338
si teren instravilan in suorafata de 1269 mp,
imobil asupra caruia figureaza ca proprietar
intabulat sub B1 Sabau Gherasim decedat la
data de 06.04.2001.

PIERDERI
l SC Bursa de Mărfuri și Servicii Brăila SRL,
având CUI:36225446, a pierdut ștampila de
culoare albastru model R30, cu tușiera
albastru. Dacă se găsește, vă rugăm anuntați
la: 0760.674.218.
l Subscrisa One Tech SRL, cu sediul in sat
Curcani, com.Curcani, str.Actor Ion
Buleandra, nr.24, județul Călărași, nr. de
ordine în Registrul Comerțului J51/163/2016,
cod unic de înregistrare 35798976, declară
pierdut certificatul de înregistrare al societății,
Certificatul constatator pentru sediul social și
Certificatul constatator pentru terți. Actele
pierdute le declarăm nule!

