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OFERTE SERVICIU
l Compania de Zbor Amicii SRL angajează 2 mecanici aviație
cu experiență pe elicoptere de tip Kamov Ka-26, vorbitori de
limba engleză și limba rusă, studii de specialitate. Telefon
contact: 0731.795.351.
l FRIGO AY angajeaza soferi profesonisti, masini de mare
tonaj, cunoasterea limbi engleze sau germane prezinta avantaj.
Informatii: 0749373858 sau frigoay@gmail.com
l SC Sined Novaconst SRL, având CUI:35272938, cu sediul
în Municipiul Buzău, Bulevardul Stadionului, Bloc 8A, Etaj 3,
Ap. 18, Județ Buzău, angajează: ambalator manual, cod COR
932101- 6 posturi; alți muncitori în servicii pentru curățenie,
cod COR 9129- 4 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul comerțului. Selecția are
loc în data de 02.04.2021, ora 08:00, la sediul societății.
l FLF Patiseria Stars SRL din Arad angajează 10 lucrători
bucătărie (spălători vase mari)- cod COR 941201, condiții
minime: studii primare (8 clase), cunoștințe limba engleză și 8
brutari (cod COR 751201), condiții minime: studii medii (10
clase sau școala profesională), calificare brutar, cunoașterea
bucătăriei sârbești (burek). CV-urile se depun pe e-mail la
adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în considerare
CV-urile primite până la data de 03.04.2021. Selecția candidaților va avea loc în data de 04.04.2021 și constă în concurs de
CV-uri. Informații la telefon: 0752.556.014.
l Patiseria Stars Elite SRL din Caransebeș angajează 4 lucrători
bucătărie (spălători vase mari)- cod COR 941201. Condiții
minime: studii primare (8 clase), cunoștințe limba engleză.
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com.
Vor fi luate în considerare CV-urile primite până la data de
04.04.2021. Selecția candidaților va avea loc în data de 05.04.2021
și constă în concurs de CV-uri. Informații la telefon: 0755.665.487.
l Green Planet Montero angajează Muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, căptușeli, zidărie, cod COR 931301, din
România sau din străinătate. Cerințe: minim studii medii,
vorbitor de limba engleză. Contract pe perioadă determinată.
Salariul 2.300Lei brut +cazare. Interviul constă în evaluarea și
selecția de CV-uri care se vor depune la adresa de email: silaghibeatrice1@gmail.com sau personal la sediul firmei până la
data de 02.04.2021. Interviul cu persoanele selectate se va face
personal la sediul firmei sau prin videoconferință în data de
05.04.2021, între orele 08:00-14:00. Telefon: 0755.283.293.
l Primăria Municipiului Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada
Episcopiei, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale, de execuție, vacante, de Referent IA din cadrul
Compartimentului Iluminat Public/Serviciul Gospodărie Comunală/Direcția Urbanism și Gospodărie Comunală din Aparatul de
Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia: -Proba scrisă va
avea loc la sediul Primăriei Municipiului Slobozia în data de
26.04.2021, ora 10:00; -Interviul va avea loc la sediul Primăriei
Municipiului Slobozia în data de 28.04.2021, ora 10:00. -Dosarele
de înscriere se vor depune la sediul instituţiei până la data de
15.04.2021, ora 16:30. Condiţiile de participare la concurs: -studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -vechime minimă în specialitatea studiilor -7 ani.
Anunţul privind concursul şi bibliografia, sunt afişate la sediul
Primăriei Municipiului Slobozia, strada Episcopiei, nr.1 şi pe
site-ul www.sloboziail.ro. Coordonate de contact: -adresa:
Primăria Municipiului Slobozia, str.Episcopiei, nr.1; -telefon
0243/231.401, interior 176, Fax: 0243/212.149; -e-mail: resurse.
umane@municipiulslobozia.ro, -persoană de contact: Costea
Filofteia -Consilier/Serviciul Resurse Umane.

l Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale, în conformitate cu Regulamentul-cadru
aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare: 1. Denumirea postului -asistent analist -6 posturi
vacante contractuale pe perioadă nedeterminată. 2. Nivel
studii: medii (cu diplomă de bacalureat). 3. Vechime în muncă:
minimum 4 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau
administrative. 4. Data, ora și locul desfăşurării concursului:
Proba scrisă: 26.04.2021, orele 10:00; Interviul/Proba practică:
04.05.2021, orele 10:00. Locație: la sediul instituţiei din Bucureşti, str.Ion Florescu, nr.1, sector 3. 5. Data limită până la care
candidaţii pot depune dosarul de concurs este 16.04.2021. 6.
Detalii privind condițiile generale, dosarul de concurs, calendarul de desfăşurare şi bibliografia de concurs, sunt disponibile
accesând pagina de internet a ONPCSB. Relaţii suplimentare
se pot obţine de la persoana care asigură secretariatul comisiei
de concurs -telefon 021/315.52.07, 021/315.52.80 şi de pe
pagina de internet a instituţiei.
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti
anunţă scoaterea la concurs a unui post contractual vacant de
bibliotecar I S, în conformitate cu art.12(2), art.30(1) din Codul
muncii: -1 post vacant de bibliotecar I S -perioada determinată- Filiala de Biologie. Secția Botanică. Condiţii specifice de
participare: -studii superioare absolvite, cu diploma de licență,
-competențe profesionale în specializarea Biblioteconomie/
adeverință de absolvire a cursului de inițiere, -cunoștințe de
utilizare a calculatorului, -vechimea nu este necesară ocupării
postului. Concursul se organizează la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti, str. Boteanu,
nr.1, sector 1, şi va conţine două probe: probă scrisă în data de
19.04.2021, ora 09:00, şi interviul în data de 22.04.2021, ora
09:00. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune fizic,
până la data de 12.04.2021, ora 12:00, la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I”, Compartimentul Resurse
Umane şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Tematica şi bibliografia se afişează la
sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” şi pe site-ul
www.bcub.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” şi la nr. de telefon:
021/313.16.05/int.234.
l Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor
cu Risc Seismic organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante (contractual), din cadrul: I. Serviciul
Urmărire, Derulare Contracte de Investiții. Denumirea
postului: Inspector de specialitate, grad IA- 1 post. Condiții
specifice privind ocuparea postului: •pregătirea de specialitate:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul arhitecturii; •vechime
minimă în specialitatea studiilor: minim 5 ani. Proba scrisă se
va desfăşura în data de 26.04.2021, ora 11:00 la sediul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic din Calea Plevnei nr.53, sector 1, București, iar interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise. Dosarele se pot depune în
perioada 02.04- 15.04.2021, la sediul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic- Serviciul
Resurse Umane, luni-vineri între orele 9:00-15:00, până la data
de 15.04.2021 (inclusiv). Cerinţele specifice privind ocuparea
postului se vor afişa la sediul Administraţiei Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și pe site-ul
A.M.C.C.R.S. (www.amccrs-pmb.ro) și pe portalul posturi.gov.
ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon
0219529 interior 206, persoana de contact Alexandra Micu.
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti
anunţă scoaterea la concurs a 6 posturi contractuale vacante,

în conformitate cu art.12(1), art.30(1) din Codul muncii, astfel:
1. 1 post vacant de administrator financiar I SSD- Serviciul
Administrativ. Tehnic, perioadă nedeterminată; 2. 1 post
vacant de bibliotecar IA S -Serviciul Cercetare. Metodologie,
perioadă nedeterminată; 3. 1 post vacant de bibliotecar I A S
-Serviciul Achiziții Publice. Juridic., perioadă nedeterminată;
4. 1 post vacant de bibliotecar I A S -Biroul Comunicare și
Relații Publice, perioadă nedeterminată; 5. 1 post vacant de
bibliotecar II S -Filiala de Sociologie și Asistență Socială,
perioadă nedeterminată; 6. 1 post vacant de consilier IS
-Biroul Comunicare și Relații Publice. Condiţii specifice de
participare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 1.
Administrator financiar I SSD- Serviciul Administrativ.
Tehnic, perioadă nedeterminată: - studii superioare de scurta
durata în domeniul economic; -vechimea nu este necesară
ocupării postului; 2. Bibliotecar IA S -Serviciul Cercetare.
Metodologie, perioadă nedeterminată: -studii superioare în
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării absolvite cu
diplomă de licenţă sau studii masterale, sau studii postuniversitare în domeniul biblioteconomiei, sau curs inițiere în biblioteconomie; -vechimea nu este necesară ocupării postului; 3.
Bibliotecar IA S -Serviciul Achiziții Publice. Juridic., perioadă
nedeterminată studii superioare în domeniul biblioteconomiei
şi ştiinţei informării absolvite cu diplomă de licenţă sau studii
masterale, sau studii postuniversitare în domeniul biblioteconomiei, sau curs inițiere în biblioteconomie; specializare în
domeniul achiziţiilor publice: deținerea unui Certificat de
competență recunoscut pentru ocupația expert achiziții
publice; experiența profesională în domeniul achizițiilor
publice de minim 5 ani dovedită printr-un document original;
4. Bibliotecar IA S -Biroul Comunicare și Relații Publice,
perioadă nedeterminată: Studii superioare; Cunoștințe Microsoft Office; Cunoașterea a cel puțin 2 limbi străine, atestate cu
certificat; Curs de inițiere în biblioteconomie; Vechimea nu este
necesară ocupării postului; 5. Bibliotecar II S -Filiala de Sociologie și Asistență Socială, perioadă nedeterminată: -studii
superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau
studii masterale/ cursuri post universitare în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţa informării; -vechimea nu este necesară
ocupării postului; -recomandare scrisă din partea unui bibliotecar cu experiență. 6. Consilier IS- Biroul Comunicare și
Relații Publice perioadă nedeterminată: Studii superioare;
Cunoștințe administrare rețele de socializare; Cunoștințe
Microsoft Office; Cunoștințe certificate de limba engleză (scris
și vorbit); Curs de inițiere în biblioteconomie; Vechimea nu este
necesară ocupării postului; Concursul se organizează la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti, str.
Boteanu, nr.1, sector 1, şi va conţine două probe: probă scrisă
în data de 26.04.2021, ora 09:00, şi interviul în data de
29.04.2021, ora 09.00. Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune fizic, până la data de 19.04.2021, ora 12.00, la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Compartimentul
Resurse Umane şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Tematica şi bibliografia se
afişează la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” şi
pe site-ul www.bcub.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” şi la nr. de
telefon: 021/313.16.05/int.234.
l Aeroclubul României cu sediul în Bucureşti, Bd. Lascăr
Catargiu nr.54 sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
unor posturi vacante- personal contractual- în baza HG
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
corespunzător funcţiilor contractuale, completată şi modificată
prin HG nr.1027/2014 și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea
O.U.G. nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de
alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante- în
data de 27.04.2021, ora 10:00 proba scrisă, respectiv în zilele de
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LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE
Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. –în procedura generală a falimentului, cu sediul în Bocșa, str.
Binișului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului J11/288/1999, CUI RO
12192473, prin lichidator judiciar LICEV GRUP SPRL vă face cunoscut faptul ca în data de 14.04.2021
ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșita, str. Horea bl.A2, parter, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri aparținând debitoarei. -Parcare și teren în
Bocșa în suprafaţă de 1700 mp (CF nr. 30622 Bocșa, nr.cad/nr top. 30622) la preţul de 64.098 euro
+TVA, reprezentând 85 % din Raportul de evaluare; -Teren intravilan în suprafaţă de 19.021 mp şi
clădiri industriale (2 hale, 1 clădire administrativă, 1 staţie de pompe şi rezervor) situate în Bocşa,
str. Binişului km.3, jud. Caraş-Severin (CF nr.30761 Bocșa nr. cad 30761) la preţul de 825.035 euro+
TVA reprezentând 100% din Raportul de evaluare; -Bunuri mobile: -Autoutilitară Fiat Scudo 1,9 D an
fabricație 2004 la prețul de 8.496 lei +TVA reprezentând 85 % din prețul de evaluare; -Autoturism
Fiat Scudo an fabricație 2005 la prețul de 8.879 lei +TVA reprezentand 85 % din prețul de evaluare;
În cazul în care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabilită, următoarea licitație va avea loc
în data de 21.04.2021, 28.04.2021 ,05.05.2021, 12.05.2021, 19.05.2021 ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar, la același pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar
la valoarea 200 lei+ TVA pentru fiecare mijloc de transport, 300 lei + TVA pentru fiecare bun imobil.
Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri
cu exceptia zilei in care are loc licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de
pornire al licitatiei. Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
06.05.2021 şi 07.05.2021, începând cu ora 10.00 interviu.
Concursul se va desfășura în locația Aeroclubului Teritorial
Aurel Vlaicu- București, cu sediul în Str. Aeroportului nr.2,
Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov. Dosarele se depun la sediul
Aeroclubului României până la data 16.04.2021, ora 12:00.
Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0372.705.952 şi
021.312.36.19 int.107, persoana de contact Călin Cristiana.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile specifice pentru
posturile scoase la concurs astfel: •Comandant Aeroclub Teritorial- 4 posturi, câte 1 post în locațiile AT: Arad, Baia Mare,
Craiova, Pitești: -studii medii şi licenţă de personal navigant sau
licenţă personal tehnic aeronautic; -deţinător al calificării/
certificatului de instructor pentru minim o clasă/un tip de aeronave/ paraşută, şi experienţă în activitatea de zbor de minim 300
de ore zbor pe clase/tipuri de aeronave aflate în dotarea Aeroclubului României sau 2000 de salturi cu paraşuta, şi- experienţă
de minim 2 ani în specialitate ca instructor de zbor/salt, sau
licenţă de personal tehnic aeronautic şi minim 2 ani vechime în
activitatea tehnică în cadrul unităţii. •Comandant adjunct
Aeroclub Teritorial- în locația AT Craiova- 1 post: -studii medii
şi licenţă de personal navigant; -deţinător al calificării/ certificatului de instructor pentru minim o clasă/un tip de aeronave/
paraşută şi experienţă în activitatea de zbor de minim 200 de ore
zbor pe clase/ tipuri de aeronave aflate în dotarea Aeroclubului
României sau 1000 de salturi cu paraşuta, şi experienţă de
minim 1 an în specialitate ca instructor de zbor/salt. •Pilot
instructor Cl.a II-a- 1post în locația AT Brașov: -studii medii şi
licenţă de personal navigant; -deţinător al licenţei de pilot şi al
calificării/ certificatului de instructor pentru minim o clasă/un
tip de aeronave şi deţinător al unei licenţe de pilot pe o altă
clasă/tip de aeronavă, sau deţinător al licenţei de pilot şi al calificării/ certificatului de instructor pentru minim o clasă/un tip de
aeronave şi deţinător al licenţei naţionale de instructor paraşutist. •Instructor paraşutism Cl.a III-a -Serviciul Certificare
Personal şi Tehnică Aeronautică (Parașutism și Aparate lansare
la zbor)- 1 post la sediul Aeroclubului României: -studii medii şi
licenţă de personal navigant; -deţinător al licenţei naţionale de
paraşutist şi al calificării superioare de instructor; -deţinător al
licenţei de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute cu
calificarea de tehnician (rigger). •Instructor paraşutism Cl.a
III-a -3 posturi, câte 1 post în următoarele locații: -Detașament
Parașutism la sediul AR: studii medii şi licenţă de personal

navigant; deţinător al licenţei naţionale de paraşutist şi al calificării superioare de instructor; calificare instructor tunel aerodinamic. -AT Baia Mare și AT Deva: studii medii şi licenţă de
personal navigant; deţinător al licenţei naţionale de paraşutist şi
al calificării superioare de instructor de minim 2 ani. •Instructor
paraşutism Cl.a II-a -2 posturi, câte 1 post în următoarele
locații: -AT București; studii medii şi licenţă de personal navigant; deţinător al licenţei naţionale de paraşutist şi al calificării
superioare de instructor şi al minim două autorizaţii specifice
dintre următoarele: tandem, AFF, SL, IAD; deţinător al licenţei
naţionale de paraşutist şi al calificării superioare de instructor
de minim 3 ani; deţinător al licenţei de personal tehnic de întreţinere şi reparaţii paraşute cu calificarea de tehnician (rigger).
-AT Craiova: studii medii şi licenţă de personal navigant; deţinător al licenţei naţionale de paraşutist şi al calificării superioare
de instructor şi al minim două autorizaţii specifice dintre următoarele: tandem, AFF, SL, IAD; deţinător al licenţei naţionale de
paraşutist şi al calificării superioare de instructor de minim 3
ani. •Pilot aeronavă Cl.a III -a –7 posturi în următoarele locații:
-AT Baia Mare- 1post; -AT București- 1 post; -AT Suceava- 1
post; -AT Tg. Mureș- 1 post; -Serviciul Certificare Personal
Balon și Planor- 2 posturi; -Biroul Managementul Calității- 1
post. Cerinţe: -studii medii şi licenţă de personal navigant;
-deţinător al licenţei de pilot pentru minim o clasă/un tip de
aeronave. •Dispecer Operațiuni Zbor Tr.II- 1 post la Serviciul
Informare Zboruri- Navigație din cadrul sediului Aeroclubului
României: -studii medii, curs de calificare și licență personal
operativ aeronautic; -experiență de specialitate minim 3 ani și 6
luni. •Dispecer Operațiuni Zbor debutant- 1 post la AT București: -studii medii, curs de calificare și licență personal operativ
aeronautic. •Şef secție Întreținere și Reparație de Bază– 1 post
la AT Brașov: -studii medii şi licenţă personal tehnic aeronautic; -deţinător al calificării de personal tehnic aeronautic cu
licenţă în termen de valabilitate de minim 1 an şi experienţă în
activitatea tehnică aeronautică de minim 2 ani. •Şef serviciu
Continuitatea Navigabilității– 1 post la Serviciul Continuitatea
Navigabilității: -studii superioare tehnice Facultatea de inginerie aerospațială- şi licenţă de personal tehnic aeronautic;
-durată de minim 1 an de la obţinerea licenţei de personal tehnic
aeronautic, şi vechime 2 ani în activitatea aeronautică. •Şef
sector tehnic- 1 post la AT Ploiești: -studii medii şi licenţă
personal tehnic aeronautic; -durată de minim 2 ani de la obţi-
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nerea licenţei de personal tehnic aeronautic, şi durată de minim
2 ani de experienţă în activitatea aeronautică. •Inginer aviaţie
cl. a IV-a -2 posturi: 1 post la Biroul Tehnic-Tehnologic și 1 post
la Serviciul Continuitatea Navigabilității din cadrul sediului
Aeroclubului României: -studii superioare tehnice– Facultatea
de inginerie aerospaţială; -deţine calificarea de personal tehnic
aeronautic corespunzătoare funcţiei cu licenţa în termen de
valabilitate şi stagiul de debutant încheiat; sau -are pregătirea de
specialitate corespunzătoare funcţiei şi minim 1 an de experienţă în activitatea tehnică aeronautică. •Inginer aviaţie debutant– 5 posturi, câte 1 post în următoarele locaţii: -AT
Bucureşti- 1 post; -AT Baia Mare- 1 post; -Serviciul Operațiuni
Sol- 1 post; -Secţia de reparaţii şi Întreţinere de bază Craiova- 1
post; -Biroul Tehnic-Tehnologic- 1 post. Cerinţe: -studii superioare tehnice- Facultatea de inginerie aerospaţială. •Inginer
aviaţie debutant Serviciul Aeronave Ultrauşoare Motorizate - 1
post: -studii superioare tehnice- Facultatea de inginerie aerospaţială- specializare Construcții aerospațiale/ Sisteme de propulsie/
Echipamente și instalații de aviație.•Mecanic aviaţie clasa I -2
posturi, câte 1 post în următoarele locații: AT București și AT
Brașov: -studii medii sau şcoală profesională; -deţine calificarea
de personal tehnic aeronautic corespunzătoare funcţiei, cu
licenţa în termen de valabilitate şi vechime de minim 6 ani în
specialitate; sau -are pregătirea de specialitate corespunzătoare
funcţiei şi minim 6 ani de experienţă în activitatea tehnică
aeronautică. •Mecanic aviaţie clasa a III-a -AT București- 1
post: -studii medii sau şcoală profesională: -deţine calificarea de
personal tehnic aeronautic corespunzătoare funcţiei, cu licenţa
în termen de valabilitate şi vechime de minim 3 ani în specialitate; sau -are pregătirea de specialitate corespunzătoare funcţiei
şi minim 3 ani de experienţă în activitatea tehnică aeronautică.
•Mecanic aviaţie clasa a IV-a- AT Brașov- 1 post: -studii medii
sau şcoală profesională; -deţine calificarea de personal tehnic
aeronautic corespunzătoare funcţiei cu licenţa în termen de
valabilitate şi stagiul de debutant încheiat; sau -are pregătirea de
specialitate corespunzătoare funcţiei şi minim 1 an de experienţă în activitatea tehnică aeronautică. •Mecanic aviaţie debutant- 17 posturi în următoarele locaţii: -Secţia de reparaţii şi
întreţinere de bază Craiova- 3 posturi; -AT Arad- 1 post; -AT
Baia Mare- 1 post; -AT Bucureşti- 1 post; -AT Braşov- 1 post;
-AT Caransebeș- 1 post; -AT Cluj- 1 post; -AT Craiova- 1 post;
-AT Deva -1 post; -AT Iași- 2 posturi; -AT Pitești- 1 post; -AT
Sibiu- 1 post; -AT Suceava- 1 post; -AT Tg. Mureș- 1 post;
-studii medii sau şcoală profesională- profil tehnic. •Referent de
specialitate Gr. I- 1 post la AT Brașov: -studii superioare tehnice;
-vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni. •Referent Tr. I
A- 1 post la Secția de Reparații și Întreținere de Bază Craiova:
-studii medii -vechime în muncă minim 6 ani și 6 luni. •Şef
serviciu Infrastructură și Mijloace de Transport Auto- 1 post la
sediul Aeroclubului României: -studii superioare specialitatea
construcții/ instalații; -experiență în domeniul specialității de
minim 3 ani.•Consilier juridic Gr. I- 1 post la Compartimentul
Juridic: -studii superioare juridice; -vechime în specialitate
minim 6 ani și 6 luni. Calendarul de desfăşurare a concursului:
-05.04- 16.04. 2021- depunere dosare înscriere concurs (ora
12,00); -20.04. 2021- selecţie dosare şi afisare rezultat; -21.04.
2021- depunere contestaţii selecţie dosare; -22.04. 2021- soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare; -27.04. 2021- proba
scrisă- ora 10:00; -28.04. 2021- afişare rezultate proba scrisă, ora
12:00; -29.04. 2021- contestaţii probă scrisă, ora 12:00; -04.05.
2021- afişare rezultat contestaţii probă scrisă, ora 12:00; -06.05.
2021- interviu începând cu ora 10:00; -07.05. 2021- interviu
începând cu ora 10:00; -10.05. 2021- afişare rezultate interviu
ora 12:00; -11.05. 2021- depunere contestaţii interviu ora 12:00;
-12.05. 2021- soluţionare contestaţii interviu şi afişare rezultate
finale, ora 12:00. Nota: Programarea candidaţilor pentru
interviu se va afişa pe site-ul instituţiei în data de 04.05.2021, ora
12:00. •Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar
vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții
generale, conform art.3 al Regulamentului- cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie
a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de
exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau
alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
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g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea. Informaţii privind înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor: •Candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile
minime de vechime în specialitate necesare exercitării funcţiei.
•În termen de 10 zile de la publicarea anunţului, respectiv până
în data de 16.04.2021 ora 12:00, candidaţii depun dosarul de
concurs care va conţine obligatoriu: a) Formularul de înscriere
(se pune la dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane al Aeroclubului României); b) Copia actului de identitate; c) Copia
diplomei de studii şi a altor acte care atestă efectuarea specializării d) Copii licenţe/ carnet zbor/jurnalul personalului tehnic
care atestă specializarea pentru postul solicitat. Toate licențele/
calificările trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii dosarului. e) Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă şi după caz, vechimea în
specialitate necesare ocupării funcţiei; f) Curriculum Vitae; g)
Cazierul judiciar; h) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către
unităţi sanitare abilitate şi care să conţină în clar, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia- în format standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii Publice. •Actele prevăzute la pct.2 lit.b)-e)
vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

PRESTĂRI SERVICII
l Servicii Alpinism Utilitar în Arboristică (toaletări arbori) și
Publicitate. 0760.388.484.

CITAŢII
l Pârâtele Pudilic Raveca și Belei Floarea sunt citate în data
de 14.04.2021 în dosar civil nr. 12474/190/2019 la Judecătoria
Bistrița.
l Crețu Ecaterina cheamă la Judecătoria Craiova (sediul
Tribunalului Dolj) pe Breazu Petre în dos. nr. 22186/215/2019*
pe 02.04.2021, ora 10:30, CMF 7.
l Bumbia Ana este citată pentru data de 22.04.2021, ora
12:00, la Judecătoria Săveni, în dosar nr. 2264/ 297/2017,
având ca obiect fond funciar. Bumbia Ana este introdusă în
cauză în calitate de moştenitoare după Frunzete Petrea, cu
ultimul domiciliu cunoscut în satul Dorobanţi, comuna
Nicşeni, judeţul Botoşani.
l Sonea Saveta este citată pentru data de 22.04.2021, ora
12:00, la Judecătoria Săveni, în dosar nr. 2264/ 297/2017,
având ca obiect fond funciar. Bumbia Ana este introdusă în
cauză în calitate de moştenitoare după Frunzete Petrea, cu
ultimul domiciliu cunoscut în satul Dorobanţi, comuna
Nicşeni, judeţul Botoşani.
l Numita Spătărelu Lidia, cu ultimul domiciliu cunoscut în
com.Cârcea, str.Prunului, nr.3, jud.Dolj, este chemată în judecată de Stancu Rodica în dosarul nr.15710/215/2018, aflat pe
rolul Judecătoriei Craiova, cu termen de judecată la
13.05.2021, ora 12:00, în dosarul având ca obiect ieșirea din
indiviziune după autorii Spătărelu Elena și Spătărelu
Gheorghe.
l Numitul Iordache Florică, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Comuna Zâmbreasca, Sat Zâmbreasca, Județul Teleorman,
este citat la Curtea de Apel București în data de 08.04.2021,
ora 09:00, completul s4- completul 4r, camera P131- Traian
Ionașcu, în calitate de intimat-pârât, în dosarul civil
nr.764/4/2019, în proces cu Ministerul Justiției.

SOMAŢII
l Somație. Se aduce la cunoștința celor interesați că petenții
Iovita Tiron Marian și Iovita Tiron Mihaela au solicitat să se
constate că au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiunea de 30 ani asupra terenului situat în Prejmer, înscris în
CF 107785 Prejmer, CF vechi 8726, top nr.1838/8, jud.Brașov,
proprietate tabulară a numitului Bolovean Ioan, cu îndepli-

nirea condițiilor prevăzute de art.28 din decretul lege
nr.115/1938 în dosarul civil nr.17966/197/2020 al Judecătoriei
Brașov. Persoanele interesate pot face opoziție la Judecătoria
Brașov în termen de 1 lună de la data afișării și publicării
prezentei somații.
l Se aduce la cunoștință că pe rolul Judecătoriei Arad se află
dosarul nr. 22028/55/2020, cu termen de judecată la data de
27.04.2021, prin care petenții Timiș Iulia și Timiș Toader solicită dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra imobilului evidențiat în CF nr. 315485 Șiria, nr. cadastral 315485, situat în loc. Șiria, nr. 950 (fost 727), jud. Arad,
compus din teren intravilan în suprafață de 1454 mp, proprietar tabular fiind Baranyai Francisc. Persoanele interesate pot
face opoziție la numărul de dosar indicat mai sus în termen de
o lună de la data publicării prezentei somații, în caz contrar
urmând a se trece la judecarea cauzei.
l Având în vedere faptul că pe rolul Judecătoriei Reghin se află
Dosarul civil nr.3491/289/2020, având ca obiect uzucapiune,
aducem la cunoștința tuturor celor interesați că în termen de o
lună de la afișarea prezentei somații, au dreptul să formuleze
opoziție în dosarul civil menționat. În acest dosar, petenții
Mîrza-Moldovan Sergiu Ioan, Moldovan Mirela-Maria și
Moldovan Monica-Maria au solicitat instanței să se constate că
petenții au dobândit prin uzucapiune, dreptul de proprietate
asupra imobilului teren în suprafață de 2.573mp, situat în comuna
Deda, sat Filea, nr.58-59, ca efect al joncțiunii posesiilor, în baza
art. 28 din Decretul-Lege nr.115/1938 și înscrierea în Cartea
Funciară a dreptului de proprietate astfel dobândit. Termenul de
judecată este stabilit la data de 16 iunie 2021, ora 11:15.
l Somatie Se aduce la cunostiinta celor interesati ca, petentii
IovitaTiron Marian si Iovita Tiron Mihaela au solicitat sa se
constate ca au dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiunea de 30 ani, asupra terenului situat in Prejmer, inscris in
CF-107785 Prejmer, CF.vechi 8726, top nr.1838/8, jud.Brasov,
proprietate tabulara a numitului Bolovean Ioan, cu indeplinirea conditiilor prevazute de art.28 din decretul lege
nr.115/1938 in dosarul civil nr.17966/197/2020 al Judecatoriei
Brasov. Persoanele interesate pot face opozitie la Judecatoria
Brasov in termen de 1 luna de la data afisarii si publicarii
prezentei somatii
l Aducem la cunoștința celor interesați cererea de înscriere a
dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune formulată de
reclamantul Dediu Daniel Ștefan, care a solicitat instanței să
constate că a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune,
asupra cotei de 8/24 parte din imobilul teren intravilan în
suprafață de 856mp și casă, situat administrativ în localitatea
Sânnicolau Mare, nr.1116, jud.Timiș, înscris în CF nr.408177
Sânnicolau Mare, nr. cadastral/topografie 2250-2251, nr. CF
vechi 1157 și să dispună intabularea în CF a dreptului de
proprietate asupra cotei de 8/24 parte din imobilul teren intravilan în suprafață de 856mp și casă, situat administrativ în
localitatea Sânnicolau Mare, nr.1116, jud.Timiș, înscris în CF
408177 Sânnicolau Mare, nr. cadastral/topografie 2250-2251, cu
titlu de drept dobândit prin uzucapiune, în favoarea reclamantului Dediu Daniel Ștefan. Cei interesați sunt invitați să facă
opoziție în cadrul dosarului nr.3966/295/2020 aflat pe rolul
Judecătoriei Sânnicolau Mare, cu termen de judecată la data de
13 mai 2021, cu mențiunea ca în termen de 30 de zile de la data
afișării prezentei, Judecătoria va păși la judecarea pricinii.
l România. Județul Arad. Judecătoria Ineu. Dosar
Nr.476/246/2021. Somație. Prin cererea înregistrată sub dosar
nr.476/246/2021, reclamantul Cotoc Sorin, CNP1810422022983,
domiciliat în Ineu, str.Cloșca, nr.2B, Jud.Arad, în contradictoriu cu pârâta Dobrea Nicoleta Severina, CNP2700226022802,
cu domiciliul în Comuna Târnova, nr.575, Jud.Arad, a solicitat
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune de 20
de ani, asupra imobilului identificat în CF nr.301076 Silindia,
nr. top. 56.57, intravilan, în suprafață de 10.391mp, situat în
intravilan în localitatea Iercoseni, jud.Arad, prin joncțiunea
posesiei reclamantului cu posesia promitentei-vânzătoare
Dobrea Nicoleta Severina, imobil asupra căreia figurează sub
B1 Horga Pavel, cu cota 2/4, decedat și sub B2 Horga Chisana,
cu cota de 1/4 decedata la data de 14.12.1983, urmând a se
proceda la intabularea petentei asupra acestui imobil. Reclamanta susține că folosește acest imobil de peste 20 de ani,
asupra căruia au exercitat o posesie pașnică, publică continuă

și nume de proprietar. În urma acesteia sunt somați, în baza
art.130 din Decretul-Lege nr.115/1938, toți cei interesați DE
ÎNDATĂ să înainteze opoziție la Judecătoria Ineu deoarece în
caz contrar, în termen de o lună de la această ultimă publicare
se va proceda la soluționarea cererii. Prezenta somație se va
afișa timp de o lună la Tabla de afișare a Judecătoriei Ineu și la
Primăria Comunei Silindia.

DIVERSE
l Informăm investitorii și acționarii societății că, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2)
Raportul anual 2020 al Retezat SA a fost transmis către ASF
și BVB- Piața AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere
la sediul societății din Sibiu, str.J.S.Bach, nr.4 sau la adresa:
www.bvb.ro la simbolul RETZ. Informații suplimentare la
telefon: 0269.213.230.
l Informăm investitorii și acționarii societății că în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2)
Raportul anual 2020 al Transilvania COM SA a fost transmis
către ASF și BVB- Piața AeRO. Acest raport poate fi consultat
la cerere la sediul societății din Mediaș, str.M. Eminescu, nr.4,
pe website-ul societății www.redalgroup.ro sau la adresa: www.
bvb.ro la simbolul TRVC. Informații suplimentare la telefon:
0269.841.268.
l Caruntu Laurențiu Ion, cu domiciliul în județul Constanța,
municipiul Medgidia, b-dul Independenței, nr. 87C, Cămin C3,
lot nr.1, sc.A, parter, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: „Construire spălătorie auto și împrejmuire teren”,
amplasat în județul Constanța, mun.Medgidia, Str.Independenței, nr.12B, lot 1/1/1/1/2 -lot 16+lot 17. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Constanța: Municipiul Constanța, str.
Unirii, nr.23 și la adresa titularului: Municipiul Constanța,
B-dul Independenței, nr.87C, cămin C3, lot nr.1, sc.A, parter,
județul Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 09.0013.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța.
l Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul
proiectului) S.C. Monorom Construct S.R.L. titular al proiectului „Parcare multietajată DS+P+5E” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M.
Bucureşti, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Parcare multietajată DS+P+5E”
propus a fi amplasat în Bucureşti, Sector 3, str. Codrii Neamţului Lot 1, nr.4-7. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bucureşti din Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele de
luni- vineni, între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea
adresă de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului
pe pagina de Internet a autorităţii competente pentru protecţia
mediului.
l Anghila Impex SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Amplasare centrale eoliene pentru eficientizare
energetică fermă piscicolă”, propus a fi amplasat în jud.Brăila,
comuna Movila Miresii, Tarla 85, Parcelă 3, 4 și Tarla 9,
Parcela 8, 9, 10, Tarla 88, Parcelă 17. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Brăila din mun.Brăila, Bd.Independenţei,
nr.16, Bl.B5 şi la sediul titularului din județul Brăila, mun.
Brăila, Șos.Buzăului, nr.9, etaj 1, în zilele lucrătoare, între orele
09:00-13:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.
l Anghila Impex SRL cu sediul în Brăila, Șos.Buzăului, nr.9,
et.1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Eficientizare
energetică și modernizare fermă piscicolă”, propus a fi
amplasat în jud.Brăila, comuna Movila Miresii, Tarla 85,
Parcelă 3, 4 și Tarla 9, Parcelă 8, 9, 10. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Brăila din mun.Brăila, Bd.Independenţei,

nr.16, Bl.B5 şi la sediul titularului din județul Brăila, mun.
Brăila, Șos.Buzăului, nr.9, etaj 1, în zilele lucrătoare, între orele
09.00-13.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.
l Colan Constantin, având sediul/domiciliul în sect.3, localitatea Bucuresti, str.Theodor Pallady, nr.4, bl.M2, sc.C, et.4,
ap.108, sector 3, titular a planului/programului: Eliberare aviz
de mediu pentru PUZ -contruire hale cu funcțiuni multiple,
amplasat în Comuna Glina, sat Cățelu, intrarea Splaiul Unirii,
nr.1 (T14, P40, 41) NC55828, jud.Ilfov, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul şedinţei
Comitetului Special Constituit din data de 31.03.2021, urmând
ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul A.P.M.Ilfov, (e-mail: office@apmif.
anpm.ro; tel: 021/430.14.02; 0749.59.88.65), în termen de 10
zile calendaristice de la publicarea anunţului.
l Informare. Aceasta informare este efectuata de: SC OMV
Petrom SA, str. Coralilor, Nr. 22, Bucuresti, tel: 0728628842 ce
intentioneaza sa solicite de la A. N.”Apele Romane”- Administratia Bazinala De Apa Buzau Ialomita - Sistemul De Gospodarire A Apelor Prahova aviz de gospodarire a apelor/aviz de
amplasament pentru desfasurarea activitatii de localizat in
localitatile: UAT Plopeni, UAT Lipanesti, UAT Paulesti, jud.
Prahova, sau pentru realizarea lucrarilor. Aceasta investitie
este “Inlocuire Conducta De Gaze La Traversarea Raului
Teleajen”(existenta/noua). Ca rezultat al procesului de
productie NU vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc
sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita
observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului
sau la adresa Samoila Cristian, tel: 0728628842 dupa data de
02.04.2021.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administraţie al societăţii comerciale Ascensorul Romservice Company S.A., J40/6732/1995, CUI/CIF
RO7630585, cu sediul în Bucureşti, str. Prof. Mitriţă Constantinescu, nr. 6, sector 3, convoacă Adunarea generală ordinară a
acţionarilor pentru data de 05.05.2021 ora 10, la sediul societăţii din Bucureşti, str. Prof. Mitriţă Constantinescu, nr.6,
sector 3, cu următoarea ordine de zi: 1. prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune a consiliului de administraţiedescărcarea de gestiune; 2. prezentarea şi aprobarea bilanţului
contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2020; 3.
prezentarea şi aprobarea repartizării profitului net pe anul
2020; 4. prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2021; 5. prezentarea şi aprobarea
fondului de finanţare- dezvoltare pe anul 2021; 6. prezentarea
raportului comisiei de cenzori; Dacă, la întrunirea Adunării
generale ordinare a acţionarilor din data de 05.05.2021, condiţiile de cvorum şi de capital nu vor fi întrunite, astfel încât
lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nu vor
putea fi dezbătute, atunci, convocarea Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor rămâne valabilă în aceleaşi condiţii de
oră, loc şi ordine de zi, pentru data de 06.05.2021.
l Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii ISAF -Societate de Semnalizări şi Automatizări
Feroviare S.A. Data 29.03.2021. Administratorul Unic al
societăţii ISAF Societate de Semnalizări şi Automatizări Feroviare SA- cu sediul social în Bucureşti, Calea Giuleşti nr.14,
cod 060275, sector 6, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului J40/1079/1991, CUI RO473734, cu un capital social
subscris şi vărsat de 840.170 lei, divizat în 84.017 acţiuni, cu o
valoare nominală de 10 lei fiecare, denumită în continuare
“Societatea” -Domnul Christophe Guy Marcel Mansuy, în
temeiul art.117 din Legea 31/1990 privind Societăţile coroborat
cu prevederile art.13 din Actul constitutiv al Societăţii
Convoacă: I. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
Societăţii, pentru data de 06.05.2021, ora 10:00, la sediul social
al Societăţii aflat în Bucureşti, Calea Giuleşti, nr.14, sector 6,
cu următoarea ordine de zi: a. Aprobarea închiderii şi lichidării
(i) ISAF- Societate de Semnalizări şi Automatizări Feroviare
SA- Sucursala Sofia, UIC 200760037 precum şi a (ii) conturilor
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bancare deschise pe numele ISAF- Societate de Semnalizări şi
Automatizări Feroviare SA -Sucursala Sofia; b. Mandat pentru
formalităţi: Aprobarea împuternicirii dlui Christophe Guy
Marcel Mansuy în calitate de Administrator unic al ISAF
Societate de Semnalizări şi Automatizări Feroviare SA, de a
emite orice decizii şi de a semna orice documente vor fi necesare în acest sens, având dreptul inclusiv de a împuternici alte
personae, după cum va considera de cuviinţă, pentru aducerea
la îndeplinire a acestui mandat. Invităm pe această cale acţionarii Societăţii ISAF - Societate de Semnalizări şi Automatizări Feroviare S.A. înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data
de referinta indicata mai jos, să participe la sedinta Adunării
Generale a Acţionarilor, în vederea întrunirii cvorumului cerut
de actul constitutiv si de Legea nr.31/1990 privind societăţile,
în vigoare. La această Adunare Generală sunt îndreptăţiţi să
participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data de 15.04.2021 stabilită ca dată de referinţă. Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de
referinţă menţionată, îşi pot exercita dreptul de vot direct sau
prin reprezentant. Acţionarii pot fi reprezentaţi în Adunarea
Generală de alţi acţionari sau de către terţi, prin împuternicire
specială, dată chiar sub semnătura privată. Participarea la
Adunarea Generală se face pe baza actului de identitate şi a
împuternicirii. Mandatele de reprezentare a acţionarilor
trebuie înmânate Preşedintelui Adunării în ziua desfăşurării
acesteia, înaintea începerii ei. Administratorul Unic al ISAF
-Societate de Semnalizări şi Automatizări Feroviare SA
Domnul Christophe Guy Marcel Mansuy.
l Convocator. Preşedintele Consiliului de Administraţie al
societăţii Simbac S.A. convoacă în baza Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 10.05.2021,
ora 17.00, la sediul societăţii situat în: Loc.Oradea, Șos.
Borşului, Nr.37/A, Jud.Bihor. În cazul în care la data de
10.05.2021 nu se întruneşte cvorumul legal și statutar pentru a
valida întrunirea adunării, adunarea generală este convocată
pentru data de 11.05.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră și
având aceeaşi ordine de zi. Se stabileşte data de 12.04.2021 ca
dată de referinţă pentru acţionarii înregistraţi în Registrul
acţionarilor și care au dreptul de a participa şi de a vota în
cadrul adunării generale ordinare cu următoarea ordine de zi:
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor:
Constă în discutarea și aprobarea următoarelor: 1.Prezentarea
și dezbaterea raportului de activitate prezentat de Consiliul de
Administraţie privind situaţia economico financiară cuprinsă
în Bilanţul contabil la data de 31.12.2020. 2.Prezentarea și
dezbaterea raportului auditorului privind Bilanţul contabil și
Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2020. 3.Discutarea
și aprobarea situaţiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor
prezentate de către Consiliul de administraţie și auditor. 4.
Aprobarea repartizării profitului net și a pierderilor realizate în
anul 2020, stabilirea dividendului și a termenului de plată a
acestuia. 5.Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli și planului de investiţii pentru exerciţiul financiar
2021. 6.Aprobarea listei mijloacelor fixe și obiectelor de
inventar propuse pentru casare. 7. Aprobarea contractării de
credite pe termen scurt, mediu și lung pentru activitatea
curentă și credite pentru investiții; împuternicirea Consiliului
de Administraţie de a stabili și negocia contractarea creditelor
precum și desemnarea persoanelor împuternicite pentru
semnarea acestora; aprobarea constituirii garanţiilor solicitate
de bancă ca bunuri mobile și imobile aflate în patrimoniul
societăţii; stabilirea persoanelor împuternicite să semneze
contractele de credit. 8.Diverse. Documentele referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii situat în: Loc.Oradea, Șos.Borşului,
Nr.37/A, Jud.Bihor, începând cu data convocării, de luni până
vineri, între ora 13:00 și ora 15:00.

LICITAŢII
l Anunţ Public: Comuna Gorban, organizează licitaţie
publică pentru suprafaţa de teren de 748mp aferent magazin
sătesc Podu Hagiului data de 26.04.2021, ora 10. Termen de
depunere documente: 23.04.2021. Termen solicitare clarificări:
16.04.2021. Documentaţia de atribuire se află la sediul primăriei comunei Gorban şi se poate obtine contra cost de la
compartimentul Achiziţii publice, la preţul de 50 lei. Persoana
de contact: Carp Mihaela 0756138224.
l CEC Bank S.A.Sucursala Drobeta Tr.Severin cu sediul în
Drobeta Tr.Severin, Str.D.Cantemir, nr.6, jud.Mehedinți, orga-
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nizează în data de 14.04.2021, ora 13:00, licitaţie deschisă fără
preselecţie pentru vânzarea autoturismului Dacia Logan, cu
nr.înmatriculare MH 50 VIU, an fabr.2008, primul proprietar,
motor 1.461cmc, motorină, 214.644km rulati, culoare gri,
preţul minim de pornire de 4.794Lei. Dosarul de prezentare se
poate achiziționa de la sediul Sucursalei CEC Bank Drobeta
Tr.Severin, la pretul de 20Lei -inclusiv TVA, până la data de 13
aprilie 2021, ora 16:00. Vizionarea autoturismului se poate face
la sediul de mai sus, de către persoanele care au achizitionat
dosarul de prezentare, numai în zilele lucrătoare din perioada
05-13 aprilie 2021 și în intervalul orar 09:00-16:00. Informaţii
suplimentare puteţi obţine la telefon 0252/316.153, int.36017,
36009, 36036.
l Primăria Comunei Ulmi, cu sediul în sat Ulmi, Str.Principală, nr.55A, judeţul Giurgiu, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Șef Serviciu
Voluntar Situații de Urgență, conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 27.04.2021, ora 11:00; Proba interviu în data de
29.04.2021, ora 12:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
-medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime: -nu
necesită; -permis de conducere categoria B constituie un
avantaj în caz de punctaj egal. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Primăriei Comunei Ulmi. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Ulmi, persoană de contact:
Gavrila Monica, telefon 0246/255.046.
l SC Real Bucov SA, prin lichidator judiciar, anunta vanzarea
la licitatie publica la pretul de 148.827 lei a urmatorului activ
imobiliar situat in com. Bucov, sat Pleasa, str. Industriei nr.1,
jud. Prahova compus din teren intravilan Cc de 3.589 mp si
urmatoarele constructii: Cladire C6-Statie electrica P cu
Sc=235,21 mp, C 51-Casa pompelor cu Sc= 137,07 mp inscris
in CF 20212 a loc. Bucov. Pretul de pornire al licitatiei este cel
din raportul de evaluare intocmit de PFA Constantin Valerica
si aprobat de Adunarea Creditorilor din 28.01.2021. Licitatiile
publice vor avea loc pe data de: 13.04.2021, 15.04.2021,
20.04.2021, 22.04.2021, 27.04.2021, 06.05.2021, 11.05.2021,
13.05.2021, 18.05.2021, 20.05.2021, orele 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1,
Cab. 7B, Et.7. Conditiile de participare la licitatie si relatii
suplimentare in caietul de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar la pretul de 4.000 lei fara TVA si la tel. 0344104525.
l Dinu, Urse si Asociatii SPRL, in calitate de lichidator judiciar al Automotive Focus Consulting S.R.L., scoate la vanzare
urmatoarele autoturisme detinute de debitoare: BMW 320d
-pret de pornire 6.840 Euro (exclusiv TVA); BMW X1 -pret de
pornire 4.808 Euro (exclusiv TVA); Fiat 500 -pret de pornire
4.305 Euro (exclusiv TVA); Maxda CX5 -pret de pornire 5.363
Euro (exclusiv TVA). Pretul Caietului de Sarcini este de 1.000
lei (exclusiv TVA) si se achită prin OP in contul nr. RO 43
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING BANK -Sucursala
Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL. Participarea la licitatie este conditionata de: -achitarea, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al
licitatiei; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini. Prima
sedinta de licitatie a fost fixata la data de 20.04.2021, ora 15:30,
iar daca bunul nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 27.04.2021,
11.05.2021 si 18.05.2021, la ora 15:00, cu acelasi pret de pornire.
Daca bunurile nu se adjudeca nici la aceste date, urmatoarele
sedinte de licitatie au fost fixate dupa cum urmeaza: -in datele
de 25.05.2021, 08.06.2021, 15.06.2021 si 22.06.2021, la ora
15:30, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 10% fata
de pretul evaluat; -in datele de 29.06.2021, 06.07.2021,
13.07.2021 si 20.07.2021, la ora 15:30, la un pret de pornire
reprezentand o scadere de 20% fata de pretul evaluat; -in datele
de 27.07.2021, 03.08.2021, 10.08.2021 si 17.08.2021, la ora
15:30, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 30% fata
de pretul evaluat; -in datele de 24.08.2021, 31.08.2021,
07.09.2021 si 14.09.2021, la ora 15:30, la un pret de pornire
reprezentand o scadere de 40% fata de pretul evaluat; Sedintele
de licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 71, et. 5, cam. 502 -505, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la tel. 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com.

l Optim Trans SA prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL scoate la vânzare prin licitaţie urmatoarele
bunuri: autobuz Scania L113 pornind de la pretul de
11.244,45 lei+TVA si autobuz Renault R332A pornind
de la pretul de 6.533 lei+TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar
in suma de 800 lei fara TVA şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data
licitaţiei, pana la ora 15.00. Licitaţia va avea loc în
13.04.2021, ora 11/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
data de 20.04.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Debitorul Anconi Construct SRL societate in faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: 1. Skoda Octavia, nr. inmatriculare
B-06-POU, an fabricatie 2008, pret pornire licitatie
-1.050,00 Euro exclusiv TVA; 2. Dacia Logan, nr. inmatriculare B-05-POU, an fabricatie 2005, pret pornire licitatie
-450,00 Euro exclusiv TVA. 3. Fiat Punto, nr. inmatriculare B-74-BMK, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie
-480,00 Euro exclusiv TVA; Autovehiculele se vand in
mod individual. 4.Bunuri mobile de tip mijloce fixe apartinand Anconi Construct SRL in valoare de 3.924,9 Euro
exclusiv TVA. Bunuri mobile de tip mijloce fixe se vand in
bloc sau individual. Pretul de pornire al licitatilor pentru
autoturisme si pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe
apartinand Anconi Construct SRL reprezinta 30% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare, listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la
021.318.74.25. Pretul Caietului de sarcini pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip mijloace este fixe de
500,00 Lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO02 BUCU
1081 2159 5197 1RON deschis la Alpha Bank Romania,
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru bunurile pentru care se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat in
contul lichidatorului judiciar nr. RO 43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING BANK -Sucursala Dorobanti
sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti str.
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. Pentru autovehicule si pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe,
prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de
09.04.2021, ora 15:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de 16.04.2021; 23.04.2021; 07.05.2021; ora 15:00. Toate
sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam.
502-505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
l Primăria Municipiului Oltenița Cu sediul in municipiul
Oltenița, B-dul Republicii, nr.40, Județul Călărași, tel/fax:
0242/515169; 0242/515087, anunță, organizarea licitatiei
publice cu oferta in plic pentru inchirierea unor bunuri
agricole-terenuri apartinand municipiului Oltenita, dupa
cum urmeaza: L1 =30,2329 ha, L2 =17,0522 ha, L3
=33,7758 ha, L4 =37,9973 ha, cu destinatia agricola, licitatie publica organizata in conformitate cu prevederile
OUG nr. 57 / 2019. Data, ora si locul de deschidere a
ofertelor, dupa cum urmeaza: L1 -07.05.2021 ora 10:00; L2
-07.05.2021 ora 10:30; L3 -07.05.2021 ora 11:00; L4
-07.05.2021 ora 11:30, la sediul Primariei municipiului
Oltenita, b-dul Republicii nr. 40. Pretul minim de incepere
al licitatiei este, dupa cum urmeaza: L1 -1005,4 lei/ha/an,
L2 -995.5 lei/ha/an, L3 -936,1 lei/ha/an, L4 -919,6 lei/ha/an,
cu salt de supralicitare de 10% inclus. Oferantii pot
depune ofertele pana la data si ora limita de, dupa cum
umeaza: L1 -06.05.2021 ora 10:00; L2 -06.05.2021 ora
10:00; L3 -06.05.2021 ora 10:00; L4 -06.05.2021 ora 10:00.
Ofertele se vor depune la registratura Primariei municipiului Oltenita din b-dul Republicii, nr. 40, intr-un singur
exemplar original. Documentele licitatiei se vor pune la
dispozitie incepand cu data de 02.04.2021, la sediul
Primariei municipiului Oltenita, b-dul Republicii, nr. 40,
etaj 2, camera 19, in urma unei solicitari scrise. Pretul de
achizitie al caietului de sarcini este de 20 lei si se va achita
la casieria sau in contul Primariei municipiului Oltenita.
Ofertantii sunt obligati sa depuna pana la termenul limita
de primire a ofertelor dovada achitarii garantiei de participare si a contravalorii caietului de sarcini. Durata
inchirierii: 1 an, cu posibilitati de prelungire in conditiile
legii. Anuntul privind licitatia publica pentru pentru
inchirierea imobilului de mai sus, va fi afisat la panoul de
afisaj al Primariei municipiului Oltenita incepand cu data
de 02.04.2021. Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei
municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi
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transmise prin fax la nr. 0242/515087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@ gmail.com cu cel puţin 5 zile lucrătoare
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Durata
in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor
lor: pana la incheierea contractului. Soluţionarea litigiilor
apărute în legatura cu atribuirea, încheierea, executarea,
modificarea şi încetarea contractului de inchiriere, precum
şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează
potrivit prevederilor <LLNK 12004 554 10 201 0
47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările si completarile ulterioare. Acţiunea în justiţie
se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se afla sediul locatorului.
<LLNK 12004 554 10 201 Data transmiterii spre publicare a anuntului: 02.04.2021. Primar, Milescu Costinel;
Întocmit, Zavalaş Liviu.
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 Dragănești de Vede, str.Gării,
nr.34, județul Teleorman, cod poștal 147130, telefon
0733.940.156, e-mail: primariadraganestidevede@yahoo, cod
fiscal 6853287. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut: -1 teren intravilan, proprietate privată a comunei Dragănești de Vede, județul
Teleorman, tarlaua 9 parcela 490/1, nr.cadastral: CF45811,
suprafața de 1.000mp, conform H.C.L. nr.22/04.09.2020,
temeiul legal 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: la cerere, de la sediul instituției, Compartiment
Secretariat. 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 Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Drăgănești de Vede, str.Gării, nr.34, județul
Teleorman. 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: 35Lei, se achită
numerar la sediul casieriei Primăriei Comunei Drăgănești de
Vede, se ridică de la sediul instituției, Compartiment Secretariat. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
16.04.2021, ora 10:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 26.04.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Drăgănești
de Vede, Comuna Drăgănești de Vede, Compartiment Secretariat, str.Gării, nr.34, județul Teleorman. 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: 28.04.2021, ora 11.00,
Primăria Comunei Drăgănești de Vede, str.Gării, nr.34, Sala de
sedințe, județul Teleorman. 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
Teleorman, Alexandria, str.Independenței, nr.22, județul
Teleorman, telefon 0247/311.323, fax 0247/315.604, e-mail:
tr-teleorman-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
01.04.2021.
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: Municipiul Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.66, județul
Galați, telefon 0372/364.111, fax 0236/816.054, e-mail: registratura@municipiultecuci.ro, cod fiscal 4269312. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: 5 pajiști situate în extravilanul municipiului: T47:
1,85Ha, T72: 41,28Ha, T74: 31,94Ha, T106: 10,72Ha, T135:
21Ha, conform caietului de sarcini, aparținând domeniului
privat al municipiului Tecuci. Închiriere se face conform
art.333, art.335 din O.U.G.57/03.07.2019, HCL
nr.23/25.02.2021. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietele de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, se poate
ridica de la Primăria Municipiului Tecuci. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Administrarea Domeniului Public

și Privat din Municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918,
nr.66, judeţul Galaţi. 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: 50Lei, se
poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului
Tecuci. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
19.04.2021, ora 12:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 27.04.2021, ora 09:00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Tecuci din Municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918,
nr.66, judeţul Galați. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27.04.2021,
ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, strada 1
Decembrie 1918, nr.66, judeţul Galați. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Judecătoria Tecuci, Tecuci, str.Costache
Racoviță, nr.28bis, județul Galați, telefon 0236/820.039, fax
0236/829.610, email: judtecuci,@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 01.04.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna
Morteni, str.Principală, nr.1127, județul Dâmbovița, telefon/fax
0245/242.714, 0245/242.707, e-mail: primariamorteni2016@
yahoo.com, cod fiscal 4344589. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren situat în intravilanul comunei Morteni, în suprafață de 3.216mp, categoria
de folosință -arabil și curți construcții, amplasat în Comuna
Morteni, nr.472, județul Dâmbovița, bun proprietate publică,
conform H.C.L. nr.22/12.03.2021 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 Primăriei Comunei Morteni sau prin solicitare online pe
adresa de e-mail: primariamorteni2016@yahoo.com. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartiment Implementare
proiecte, Primăria Comunei Morteni, Strada Principală,
nr.1127, județul Dâmbovița. 3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2021, ora
15:00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 23.04.2021, ora 16:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura
Primăriei Comunei Morteni, comuna Morteni, Strada Principală, nr.1127, județul Dâmbovița. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 1
exemplar copie xerox. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 26.04.2021, ora 11:00,
la sediul Primăriei Comunei Morteni, comuna Morteni, Strada
Principală, nr.1127, județul Dâmbovița. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Dâmbovita, Târgoviște, str.Calea București, nr.3, județul
Dâmbovița, telefon 0245/612.344, fax 0245/216.622, e-mail:
tb-dambovita-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
01.04.2021.
l Municipiul Baia Mare. Anunț licitație publică. Municipiul
Baia Mare, prin Consiliul Local în calitate de autoritate
contractantă, cu sediul pe strada Gheorghe Șincai, nr.37,
având cod de identificare fiscală 3627692, telefon
0372.624.110, fax 0262.212.332, e-mail: primar@baiamare.ro,
organizează licitație publică în vederea vânzării terenului aflat
în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață
de 168mp, situat în Baia Mare, strada Valea Roșie, înscris în
C.F. nr.127253 Baia Mare, nr.cadastral 127253. Licitația se va
desfășura în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului
Local nr.70 din 11 martie 2021. Vânzarea se va face conform
Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
în baza Hotărârii Consiliului Local nr.70 din 11 martie 2021.
Documentația de atribuire, care trebuie achiziționată de către
potențialul ofertant, se va pune la dispoziția solicitantului
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contra cost, la valoarea de 20Lei, sumă care se va achita în
numerar la casieria Municipiului Baia Mare, situată pe str.
Gheorghe Șincai, nr. 37 și se poate obține de la Serviciul de
Relații cu Publicul de pe strada Gheorghe Șincai nr.37. Ofertele vor fi depuse la sediul organizatorului procedurii, Baia
Mare, str.Gheorghe Șincai, Nr. 37, Serviciul de Relații cu
Publicul până cel târziu la 29.04.2021, ora 16:00, în două
plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior și se înregistrează
de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul
Oferte. Oferta (care conține plicul exterior și plicul interior) va
fi depusă în 2 exemplare (un exemplar în original și unul în
copie). Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare situat pe
strada Gheorghe Șincai, nr. 37, în data de 06.05.2021, ora
10:00, (sala de ședințe -parter). Litigiile de orice fel care decurg
din prezenta procedură se vor soluţiona pe cale amiabilă. În
cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis
spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente teritorial şi
material (Tribunalul Maramureș -Secția Civilă de Contencios
administrativ și fiscal, Baia Mare, str. Republicii, nr.2A, e-mail:
tr-maramures-reg@just.ro, tel 0262.218.235). Termenul de
sesizare al instanței este de 15 zile de la luarea la cunoștință.
Informaţii suplimentare sau clarificări privind modul de
desfãșurare a procedurilor de licitație, se pot obține de la
-persoană de contact Gligan Vasile Cameliu -Direcția Patrimoniu, str. Piața Libertății, nr. 15, et.1, telefon: 0733.055.737,
e-mail: cameliu.gligan@baiamare.ro. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 22.04.2021, ora 16:00. Data transmiterii
anunțului spre publicare 31.03.2021.
l Municipiul Baia Mare. Anunț licitație publică. Municipiul
Baia Mare, prin Consiliul Local în calitate de autoritate
contractantă, cu sediul pe strada Gheorghe Șincai, nr. 37,
având cod de identificare fiscală 3627692, 0372.624.110, fax
0262.212.332, e-mail: primar@baiamare.ro, organizează licitație publică în vederea vânzării terenului aflat în proprietatea
privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 11mp, teren
aferent construcției extindere balcon la apartamentul 16,
proprietate privată, situat în Baia Mare, strada Olteniei, nr.2B,
înscris în C.F. nr.124919 Baia Mare, nr.cadastral 124919. Licitația se va desfășura în conformitate cu prevederile Hotărârii
Consiliului Local nr.66 din 11 martie 2021. Vânzarea se va face
conform Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.66 din 11
martie 2021. Documentația de atribuire, care trebuie achiziționată de către potențialul ofertant, se va pune la dispoziția
solicitantului contra cost, la valoarea de 20Lei, sumă care se va
achita în numerar la casieria Municipiului Baia Mare, situată
pe str.Gheorghe Șincai, nr.37 și se poate obține de la Serviciul
de Relații cu Publicul de pe strada Gheorghe Șincai, nr.37.
Ofertele vor fi depuse la sediul organizatorului procedurii,
Baia Mare, str.Gheorghe Șincai, Nr. 37, Serviciul de Relații cu
Publicul până cel târziu la 29.04.2021, ora 16:00, în două
plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior și se înregistrează
de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul
Oferte. Oferta (care conține plicul exterior și plicul interior) va
fi depusă în 2 exemplare (un exemplar în original și unul în
copie). Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare situat pe
strada Gheorghe Șincai, nr.37, în data de 06.05.2021, ora 12:00,
(sala de ședințe -parter). Litigiile de orice fel care decurg din
prezenta procedură se vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul
în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre
soluţionare instanţei judecătoreşti competente teritorial şi
material (Tribunalul Maramureș -Secția Civilă de Contencios
administrativ și fiscal, Baia Mare, str. Republicii, nr. 2 A,
e-mail: tr-maramures-reg@just.ro, tel 0262.218.235). Termenul
de sesizare al instanței este de 15 zile de la luarea la cunoștință.
Informaţii suplimentare sau clarificări privind modul de
desfășurare a procedurilor de licitație, se pot obține de la
-persoană de contact Gligan Vasile Cameliu -Direcția Patrimoniu, str. Piața Libertății, nr. 15, et.1, telefon: 0733.055.737,
e-mail: cameliu.gligan@baiamare.ro. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 22.04.2021, ora 16:00. Data transmiterii
anunțului spre publicare 31.03.2021.
l Anunţ pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă a 3
(trei) spații cu destinația de cabinet medical/cabinet activități
conexe actului medical, aparţinând domeniului privat, situat în
Municipiul Drãgãșani, str.Tudor Vladimirescu, nr. 408, în incinta
Policlinicii Municipale, Corp vechi; 1. Informații generale

privind locatorul, precum: denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact; U.A.T.
Municipiul Drăgăşani, CIF: 2573829, cu sediul in Piaṱa Pandurilor, nr. 1, judeţul Vâlcea, telefon: 0250/811990; fax :
0250/811990; e-mail : dragasani@vl.e-adm.ro; 2. Informații
generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat; Se supun licitaţiei
publice deschise 3 (trei) spaţii cu destinaţia de cabinet medical /
cabinet activități conexe actului medical, astfel: a) Spaţiu în
suprafaţã totalã de 13,28 m.p., liber de sarcini, situat în municipiul Drăgășani, str.Tudor Vladimirescu, nr. 408, în incinta Policlinicii Municipale, Corp vechi, etaj 1, conform HCL 23/2021. b)
Spaţiu în suprafaţã totalã de 18,00 m.p., liber de sarcini, situat
în municipiul Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 408, în
incinta Policlinicii Municipale, Corp vechi, etaj 1, conform HCL
21/2021. c) Spaţiu în suprafaţã totalã de 15,59 m.p., liber de
sarcini, situat în municipiul Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 408, în incinta Policlinicii Municipale, Corp vechi, etaj 2,
conform HCL 22/2021. 3. Informații privind documentația de
atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire; Caietul de sarcini, Regulamentul de desfãșurare a
licitaţiei, precum si contractul de închiriere cadru se pot ridica
de la Direcţia Administrãrii Domeniului Public și Privat din
cadrul U.A.T. - Municipiul Drăgăşani, în urma achitãrii contravalorii Caietului de Sarcini la casieria Primãriei Drăgăşani. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul locatorului, de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire; Documentaţia de atribuire se poate
obţine de la Direcţia Administrãrii Domeniului Public și Privat
din cadrul U.A.T. - Municipiul Drăgăşani, din Piaţa Pandurilor, nr.1. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
documentației de atribuire, unde este cazul; Preţul caietului de
sarcini este de 54 lei și se poate achita cu numerar la casieria
Primãriei Municipiului Drăgăşani. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor : 16.04. 2021, ora: 11:30; 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 21.04. 2021,
ora: 15:30: 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se
depun la Regitratura Primãriei Municipiului Drăgăşani din
Piaţa Pandurilor, nr. 1. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă; Oferta se va depune intr-un singur exemplar. 5. Data, ora și locul la care se va desfãșura ședinţa publicã
de deschidere a ofertelor: 22.04.2021, în Sala de Ședinţe a
Consiliului Local al U.A.T. - Municipiul Drăgăşani, din Piata
Pandurilor, nr. 1. -ora 9:00 - licitaţie publică deschisă pentru
spaţiul în suprafaţa totala de 13,28 m.p. , situat în municipiul
Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 408, în incinta Policlinicii Municipale, Corp vechi, etaj 1, conform HCL 23./2021; -ora
10:00 - licitaţie publică deschisă pentru spaţiul în suprafaţã
totalã de 18,00 m.p. , situat în municipiul Drăgășani, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 408, în incinta Policlinicii Municipale, Corp
vechi, etaj 1, conform HCL 21/2021; - ora 11:00 - licitaţie publică
deschisă pentru spaţiul în suprafaţa totala de 15,59 m.p., situat
în municipiul Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 408, în
incinta Policlinicii Municipale, Corp vechi, etaj 2, conform HCL
22./2021. 6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței; Tribunalul Vâlcea,
secţia contenciosului administrativ. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
01.04.2021
l SC Editura Explorator SRL, prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile de natura
utilajelor tiparire carti, respectiv masina de brosat Bindmaster
la pretul de 11.890 lei fara TVA, masina de laminat la cald
KDFM 900 la pretul de 3.465 lei fara TVA, rama copiat placi
Spektra Proff la pretul de 1.720 lei fara TVA, procesor placi
Offset T700 la pretul de 3.075 lei fara TVA, masina de tipar
Offset Roland 205 la pretul de 113.565 lei fara TVA, masina de
faltuit ZYH490B la pretul de 13.780 lei fara TVA, aerotermă
electrică TDS 75 Trotec la 3 buc. la pretul de 130 lei/buc fara
TVA, aerotermă electrică TDS 20 R Trotec 5 buc la pretul de
30 lei/buc fara TVA, aerotermă electrică TDS 100 Trotec la
pretul de 205 lei fara TVA, aerotermă Master B 15 EPB Tipo
Dec 2 buc. la pretul de 110 lei/buc fara TVA, aparat aer conditionat 24000 BTU Interter la pretul de 90 lei fara TVA. Pretul
de pornire al licitatiei este redus la 50% fata de cel stabilit in
rapoartele de evaluare. Licitatiile sunt organizate in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din 27.02.2019 si 06.10.2020 si
vor avea loc pe data de: 06.04.2021, 08.04.2021, 13.04.2021,
15.04.2021, 20.04.2021, 22.04.2021 , 27.04.2021, 06.05.2021,

11.05.2021, 13.05.2021, 18.05.2021, 20.05.2021, 25.05.2021,
27.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021, 15.06.2021, 17.06.2021,
22.06.2021, 29.06.2021 orele 12:00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, strada Ion Maiorescu, bl 33 S1, et. 7, cab
7B. Conditii de participare la licitatia publica (taxa de participare) si relatii suplimentare la telefon: 0344104525.
l SC NIRAL NK SRL, prin lichidator, anunta vanzarea la
licitatie publica bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul
societatii, si anume: Semiremorca KRONE SDP 27 PH 10 KSG,
cu o valoare in cuantum de 2.125 lei fara TVA si C1 - Locuinta
(magazin), amplasata in localitatea Filipestii de Padure, str.
Principala, nr. 448, jud. Prahova, CF nr. 21125 -C4 Filipestii de
Padure, cu o valoare in cuantum de 57.850 lei fara TVA (terenul
pe care se afla amplasata constructia nu este proprietatea societatii). Licitatia publica are loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 05.08.2019 si a regulamentului de participare la
licitatie. Pretul de pornire al licitatiei pentru bunuri este redus la
50% fata de cel stabilit in rapoartele de evaluare. Licitatiile vor
avea loc pe data de: 06.04.2021, 08.04.2021, 13.04.2021,
15.04.2021, 20.04.2021, 22.04.2021 , 27.04.2021, 06.05.2021,
11.05.2021, 13.05.2021, 18.05.2021, 20.05.2021, 25.05.2021,
27.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021, 15.06.2021, 17.06.2021,
22.06.2021, 29.06.2021 orele 13:00 la sediul lichidatorului din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B Et.7. Conditiile de
participare si relatii suplimentare la tel. 0344104525.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul fiscal, adresa, datele de contact, persoană de
contact: Orașul Horezu, CIF: 2541479, Strada 1 Decembrie,
nr.7, Horezu, judeţul Vâlcea, telefon: 0250/860.190, fax:
0250/860.481, email: primaria@orasul-horezu.ro. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren
intravilan în suprafață de 4.991mp, lot nr.3, proprietatea
publică a U.A.T.Orașul Horezu, situat în Orașul Horezu, str.
Olari, nr.185, județul Vâlcea, înscris în C.F. nr.35187, număr
cadastral 35187, în vederea construirii unor spații turistice de
tip glamping. Concesionarea se face conform OUG nr.57/2019,
cu modificările și completările ulterioare și conform HCL
nr.20/18.02.2021. 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: Documentația de
atribuire se poate ridica, pe bază de solicitare, de la sediul
Primăriei Orașului Horezu. 3.2. Denumirea şi datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul juridic, administrație publică locală
din cadrul Primăriei Oraşului Horezu, Strada 1 Decembrie,
numărul 7, camera 6. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 31Lei și se achită
la casieria Primăriei Orașului Horezu. 3.4.Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 14.04.2021, ora 15:00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor:
22.04.2021, ora 14:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7,
județul Vâlcea, secretariat. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar original în plic
sigilat. 5.Data şi locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 23.04.2021, ora 10:00, în Sala de
Conferinţe a Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu”
Horezu, str.1 Decembrie, nr. 11, județul Vâlcea. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, str.Scuarul
Revoluției, nr.1, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, telefon
(0250)739.120, Fax (0250)732.207, adresă email: tr-valcea@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului licitației către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 01.04.2021.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul fiscal, adresa, datele de contact, persoană de
contact: Orașul Horezu, CIF: 2541479, Strada 1 Decembrie,
nr.7, Horezu, judeţul Vâlcea, telefon: 0250/860.190, fax:
0250.860.481, email: primaria@orasul-horezu.ro. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren
intravilan în suprafață de 3.089mp, lot nr.8, proprietatea
publică a U.A.T.Orașul Horezu, situat în Orașul Horezu, str.
Olari, nr.183, județul Vâlcea, înscris în C.F. nr.35187, număr

cadastral 35187, în vederea construirii unor spații turistice
unde să se desfășoare activități recreative și de agrement
inclusiv închirierea echipamentului de agrement montan și
submontan de tip ATV, UTV, biciclete și organizarea de activității turistice în natură. Concesionarea se face conform OUG
nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare și
conform HCL nr.21/18.02.2021. 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: Documentația de atribuire se poate ridica, pe bază de
solicitare, de la sediul Primăriei Orașului Horezu. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Compartimentul juridic, administrație publică locală din cadrul Primăriei Oraşului Horezu,
Strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 6. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 31Lei și se achită la casieria Primăriei Orașului Horezu.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.04.2021, ora
15:00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.04.2021, ora 14:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Horezu, strada 1
Decembrie, nr. 7, județul Vâlcea, secretariat. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar
original în plic sigilat. 5. Data şi locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 23.04.2021, ora 13:00,
în Sala de Conferinţe a Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu” Horezu, str.1 Decembrie, nr.11, județul Vâlcea. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Vâlcea, str.Scuarul Revoluției, nr.1, Râmnicu Vâlcea, județul
Vâlcea, telefon (0250)739.120, Fax (0250)732.207, adresă
email: tr-valcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului licitației
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 01.04.2021.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Transport Marfă și Persoane, seria
001867002. Îl declar nul.
l Subscrisa SC Class Beton Agregate SRL declară pierdut
Certificatul de Identificare pentru Aeronava Ultraușoară
Motorizată cu nr. de identificare YR-5540 și îl declară nul.
l Declar pierdute și nule următoarele documente: Atestat
profesional CPI marfă, card tahograf, eliberate pe numele
Popa Floriana de către ARR Dolj.
l Subscrisa SC Class Beton Agregate SRL declară pierdut
Livretul pentru Aeronava Ultraușoară Motorizată cu nr. de
înmatriculare YR-5541 și îl declară nul.
l SIF 1 IMGB SA (fosta DOOSAN IMGB SA), cu sediul în
București, sector 4, Șos.Berceni, nr.104, Număr de înregistrare
în Registrul Comerțului J40/17/1990, Cod unic de înregistrare:
RO 380430, declar pierdut Certificatul constatator pentru
activități care se desfășoară la sediul social din București,
sector 4, Șos.Berceni, nr.104, emis în temeiul art.17 indice 1
alin.1 lit.b) din Legea nr.359/2004, de ORC de pe lângă Tribunalul București.
l Pierdut contract de vânzare-cumpărare nr.299N/08.12.2006
și proces verbal de predare-primire al locuinței încheiat între
SC Loconfort SA și Tucă Laurențiu, imobil situat în Galați, Str.
Sindicatelor, nr.16. Se declară nule.
l Societatea International General Comert Service SRL, identificată cu CUI:14099789, număr de ordine în Reg. Com.
J23/2906/2019, cu sediul social în Oraș Otopeni, Strada E Ferme,
nr.18, jud.Ilfov, declară pierdut Certificatul Constatator având
nr.21260 din data de 18.01.2016 privind autorizarea obiectelor de
activitate pentru punct de lucru din București, Sector 1, Spațiul
Comercial AVLA02, în suprafață de 5mp din stația de metrou
Aurel Vlaicu. Declarăm nul certificatul constatator.
l Pierdut legitimație plus cartela acces pe numele Serban
Bogdan Marian pentru societatea SC Acvatot SRL. Le declar
nule.

