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OFERTE SERVICIU
l Societate din București angajează mașiniști 
pentru excavator și buldozer. Detalii la telefon 
0729.664.388.

l Doruq Distributie SRL angajează: 1.manipu-
lant mărfuri (studii generale) cod COR 933303 -2 
posturi. 2. încarcator-descărcător (studii generale) 
COD COR 933301 -2 posturi. Rugăm persoanele 
interesate să trimită CV la adresa: office@doruq.
ro.

l Megajorvin SRL angajează un post de mecanic 
auto manual (COD COR 723103). Condiții: studii 
medii. E-mail: vilyo.confort@gmail.com

l Angajăm dulgheri cofratori, zidari, fierari beto-
niști și muncitori necalificați pentru locuri de 
muncă în Austria cu contract de muncă pe peri-
oadă nedeterminată. Se asigură cazare și trans-
port. Oferim salariu atractiv cu posibilitatea de 
câștig suplimentar. Se cere experiență, seriozitate 
și eficiență. Relații la tel. 0748.545.212.

l Fluorocarbon Polymers SRL, persoană juridică 
având sediul în Municipiul Alexandria, strada 
Dunării, 277 (clădirea C10) angajează consilier în 
relaţii economice internaţionale. Telefon 
0745.625.455.

l Anunț de recrutare și selecție privind funcția de 
director general al societății Uzina Automecanica 
Moreni S.A., sediul municipiul Moreni, str.Teiș, 
nr.16, jud.Dâmbovița. Cerințe -vechime în muncă 
minim 10 ani din care 5 ani în domeniul specific 
activității de producție, apărare. Absolvent de 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licentă, inginerie-management. Bune 
cunoștințe de operare PC, pachet Microsoft Office. 
Limba engleză -nivel avansat. Nu a fost inițiată și 
nu se află în desfășurare nicio procedură de 
natură penală împotriva lor și nu au înscrieri în 
cazierul judiciar/financiar. CV-ul însoțit de scri-
soarea de intenție pot fi depuse până la data de 
10.09.2021, la adresa de email: lauramatei@uamo-
reni.ro. Relații la telefon 0721.248.732 , 
0245/666.730, persoană de contact șef birou 
juridic Matei Laura.

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, 
județul Teleorman, Str.Libertății, numărul 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant: 1 post inginer debutant în 
cadrul sectiei UPU-SMURD. Condiții specifice de 
participare la concurs pentru funcția de inginer 
debutant aparatură medicală: -Studii: superioare 
absolvite cu diplomă de licență în profil aparatură 
medicală; -Vechime: fără vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în data de 28.09.2021, ora 
10.00, proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi 
anunțate după rezultatul probei scrise. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Județean de Urgență în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulteri-

oare. Bibliografia și relații suplimentare la avizi-
erul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, 
la serviciul RUNOS sau la telefonul 0247/306.723.

l Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova cu sediul în 
localitatea Craiova, Str. Ştirbei Vodă, nr. 6, jud. 
Dolj, organizează  concurs conform HG. nr. 
286/23.03.2011, pentru ocuparea unui post de 
asistent medical generalist debutant, studii postli-
ceale in cadrul Sectiei Clinice Medicina Interna, 
post contractual vacant si normă întreagă, peri-
oadă nedeterminată precum si a unui post de 
asistent medical generalist debutant studii postli-
ceale in cadrul Sectiei Clinice Chirurgie Generala, 
post contractual vacant cu normă întreagă si 
perioada nedeterminata. Concursul  se va  desfă-
șura la sediul unităţii din localitatea Craiova, Str. 
Ştirbei Vodă, nr.6, Sala didactică, astfel: Rezultat 
validare dosare concurs 20.09.2021; Probe concur-
s:-Proba scrisă/ test grila în data de 27.09.2021, ora 
09.00; Proba interviu in data de 29.09.2021, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:-di-
ploma de scoala sanitara postliceala sau echiva-
lenta sau diploma de stidii postliceale prin 
echivalare, conform HG. 797/1997;-nu necesita 
vechime. Condiţii specifice:-. Candidaţii vor 
depune dosarul de participare la concurs până la 
data de 16.09.2021 inclusiv, ora 16:30 la sediul 
unităţii din Str.Ştirbei Vodă, nr.6, Craiova. Relaţii 
suplimentare la sediul: Str. Ştirbei Vodă, nr. 6, 
Craiova, persoana de contact la Compartimentul 
R.U.N.O.S. telefon: 0251532436 interior.167

l Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova cu sediul în 
localitatea Craiova, Str. Ştirbei Vodă, nr. 6, jud. 
Dolj, organizează  concurs conform HG. nr. 
286/23.03.2011, pentru ocuparea unui post de   
asistent medical debutant in specialitatea balneo-
fizioterapie,  studii postliceale in cadrul Laborato-
rului Recuperare Medicina Fizica si Balneologie, 
post contractual  vacant  si normă întreagă, peri-
oadă nedeterminată. Concursul  se va  desfășura 
la sediul unităţii din localitatea Craiova, Str.
Ştirbei Vodă, nr.6, Sala didactică, astfel:Rezultat 
validare dosare concurs 20.09.2021. Probe 
concurs: -Proba scrisă/test grila în data de 
27.09.2021,  ora 11,00;-Proba interviu in data de 
29.09.2021,  ora 11,00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii:-diploma de scoala sanitara postli-
ceala sau echivalenta sau diploma de stidii 
postliceale prin echivalare conform HG 797/1997, 
in specialitatea balneofizioterapie;-nu necesita 
vechime. Condiţii specifice: -  Candidaţii vor 
depune dosarul de participare la concurs până la 
data de 16.09.2021 inclusiv, ora 1630 la sediul 
unităţii din Str. Ştirbei Vodă, nr.6, Craiova. Relaţii 
suplimentare la sediul: Str. Ştirbei Vodă, nr.6 
Craiova, persoana de contact la Compartimentul 
R.U.N.O.S. telefon: 0251532436/interior.167

l Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova cu sediul în 
localitatea Craiova, Str. Ştirbei Vodă, nr. 6, jud. 
Dolj, organizează  concurs conform HG. nr. 
286/23.03.2011, pentru ocuparea unui post de 
infirmier in cadrul Compartimentului ATI, post 
contractual  vacant  si normă întreagă, perioadă 

nedeterminată. Concursul  se va  desfășura la 
sediul unităţii din localitatea Craiova, Str.Ştirbei 
Vodă, nr.6, Sala didactică, astfel: Rezultat validare 
dosare concurs 20.09.2021. Probe concurs: -Proba 
scrisă /test grila în data de 27.09.2021, ora 13,00; 
-Proba interviu in data de 29.09.2021,  ora 13,00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii:-scoala 
generala;-curs de infirmiere organizat de Ordinul 
Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 
Asistentilor Medicali din Romania sau curs de 
infirmiere organizat de furnizori autorizati de 
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sanatatii-Directia Gene-
rala resurse umane si certificare;-min 6 luni  
vechime in activitate. Condiţii specifice:-. Candi-
daţii vor depune dosarul de participare la concurs 
până la data de  16.09.2021 inclusiv, ora 1630 la 
sediul unităţii din Str. Ştirbei Vodă, nr.6, Craiova. 
Relaţii suplimentare la sediul:  Str. Ştirbei Vodă, 
nr.6, Craiova, persoana de contact la Comparti-
mentul R.U.N.O.S. telefon: 0251532436/inte-
rior.167.

l Şcoala Gimnazială Nr. 1 ,cu sediul în Str. 
Şoseaua Giurgiului nr.220, comuna 1 Decembrie, 
județul Ilfov, organizează  concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual, aprobat 
prin HG 286/2011, modificată și completată de 
HG 1027/2014: •Denumirea postului- secretar șef, 
M,  post contractual, vacant, perioadă nedetermi-
nată. Condiții specifice de participare la concurs: 
-Absolvirea cu diplomă a unei instituții de învăță-
mânt preuniversitar/ universitar; -Vechime  în 
domeniu minim 3 ani. Probele de concurs vor avea 
loc la sediul instituției, după cum urmează: -probă 
scrisă, pe data de 24 septembrie 2021, ora 9.00; 
-interviu/ proba practică, pe data de 28 septembrie 
2021, ora 9.00. Data limită de depunere a dosa-
relor: 14 septembrie 2021, ora 16:00. Relații supli-
mentare la telefon 021.4687109.

l Primăria Clinceni cu sediul în str. Principală 
nr.107A, comuna Clinceni, județ Ilfov organizează 
în data de 27.09.2021 concurs recrutare pentru 
ocuparea posturilor: 2 posturi de Muncitor necali-
ficat 2 posturi de Îngrijitor- Compartiment 
Personal Deservire Spații și Imobile de Învăță-
mânt. Condiţii de participare pentru Muncitor 
necalificat: studii medii/ generale, fără vechime în 
muncă. Condiţii de participare pentru Îngrijitor: 
studii medii/ generale, vechime în munca 5ani. 
Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei 
Clinceni în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului, respectiv de la data de 
02.09.2021 până la data de 17.09.2021, ora 16:00. 
Detalii suplimentare la 021-369.40.41.

l Consiliul Superior al Magistraturii organizează 
concurs pentru ocuparea, pe durată nedetermi-
nată, a două funcţii contractuale de execuţie 
vacante de șofer treapta I din cadrul Direcţiei 
economice și administrativ– Serviciul adminis-
trativ și aprovizionare (pentru care se cer studii 
medii absolvite cu diplomă, vechime minimă în 
specialitatea studiilor: 5 ani, permis de conducere 
categoriile B, C sau B, E sau B, D). Concursul va 
avea loc în perioada 27.09.2021– 04.10.2021, la 

sediul Consiliului Superior al Magistraturii din 
București, Calea Plevnei nr.141B, sector 6, după 
cum urmează: -27– 28.09.2021, începând cu ora 
09,00– proba practică; -04.10.2021, ora 10,00– 
interviul. Datele relevante privind organizarea 
concursului sunt publicate pe pagina de internet a 
Consiliului Superior al Magistraturii: www.
csm1909.ro, la secţiunea „Magistraţi/ Concursuri– 
Aparat propriu”. Actele de înscriere la concurs se 
depun la Consiliul Superior al Magistraturii- 
Direcţia resurse umane și organizare, etaj 3, cam. 
300, până la data de 17.09.2021, inclusiv, ora 
16,00. Datele de contact ale persoanelor care 
asigură secretariatul comisiei de concurs sunt 
următoarele: Florentina Budu- Constantin și 
Mădălina Simion, telefon 021/3116926 interior 
2028 și 2050; adresă de email: druo@csm1909.ro.

l Anunţ. Penitenciarul Spital Mioveni cu sediul 
în localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1, județul 
Argeș, intenționează să încheie contract de 
prestări servicii medicale cu un asistent medical 
generalist, pe o perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, 5 
zile pe săptămână. Serviciile vor fi prestate în 
cadrul Penitenciarului Găești cu sediul în Str. 
Dumbravei, nr. 2, localitatea Găești, județul 
Dâmbovița. Condiţii minime impuse prestatorului 
de servicii: - să fie posesor al unei diplome de cali-
ficare în specialitatea medicală solicitată - asistent 
medical medicină generală; - să dețină certificat 
de membru OAMGMAMR avizat pe anul în curs; 
- să facă dovada asigurării privind răspunderea 
civilă pentru greșeli în activitatea profesională 
(asigurare malpraxis valabilă la momentul depu-
nerii ofertei); - să poată presta serviciile solicitate 
în programul stabilit de beneficiar; - să poată 
desfășura activitatea în regim independent; - dacă 
la data prezentei nu deține certificatul de atestare 
fiscală, să depună dovada solicitării eliberării 
acestuia de la Administrația Fiscală; Valoarea 
fondurilor ce pot fi alocate pentru serviciile 
prestate este de maxim 25 lei/oră. În eventuali-
tatea în care vor fi mai multe oferte, criteriul de 
atribuire este prețul cel mai mic exprimat în lei/
oră. Oferta de preț reprezentând tariful pe 
serviciu, se va transmite până la data de 
09.09.2021, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea 
,,A nu se deschide până la data de 09.09.2021, ora 
12:00 prin oricare din următoarele mijloace: poștă, 
curier sau depunere directă la sediul instituției. 
Caietul de sarcini poate fi obținut gratuit de la 
Penitenciarul Spital Mioveni. Informaţii supli-
mentare la telefon 0248/260.560 int. 248 sau 223. 
Comisar șef de poliție penitenciară Valențiu - 
Mihail Marin, Director, Penitenciarul Spital 
Mioveni.

l Autoritatea Națională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
-A.N.R.S.C., cu sediul în strada Lucian Blaga, 
nr.4, sector 3, București, organizează concurs 
pentru ocuparea unor posturi contractuale, de 
execuție vacante, pe durată nedeterminată, astfel: 
1.Concursul se desfășoară: -în data de 05.10.2021, 
ora 10.00, proba scrisă; -în data de 11.10.2021, ora 
10.00, interviul. Direcția generală control Serviciul 
control -Expert, gradul profesional I -1 post. 
Condiții specifice: studii de specialitate: studii 

universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul tehnic, economic, administrație publică 
etc.; vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 
ani și 6 luni. Serviciul control -Expert debutant -3 
posturi. Condiții specifice: studii de specialitate: 
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul tehnic, economic, administrație publică; 
vechime în specialitatea studiilor -. Concursul se 
organizează în data de 05.10.2021 -proba scrisă și 
în data de 11.10.2021 -interviul, la sediul 
A.N.R.S.C. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul A.N.R.S.C., până la data de 
16.09.2021, inclusiv, după următorul program: de 
luni până vineri, între orele 10.00-13.00. Condițiile 
de participare, bibliografia și actele solicitate 
candidaților pentru dosarul de înscriere se 
afișează la sediul instituției și pe pagina de 
internet: www.anrsc.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul A.N.R.S.C. și la numărul de 
telefon: 021/317.97.51 int.132, 133.

l Primaria Comunei Crăcăoani, cu sediul în 
localitatea Crăcăoani, str.1, nr.166, judeţul Neamț, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: muncitor calificat -1 post, 

conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
24.09.2021, ora 10.00; -Proba practică în data de 
28.09.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
30.09.2021, ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii medii sau generale absol-
vite cu diplomă de mecanic auto; -vechime în 
muncă -minim 7 ani; -disponibilitate program 
prelungit; -permis de conducere categoria B; C; D; 
E. 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 Crăcăoani, Compartiment Registratură. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Crăcăoani, persoană de contact: Atudosiei 
Ana-Maria, telefon 0233/246.009 interior 212, fax 
0233/246.009, e-mail: primariacracaoani@yahoo.
com.

l U.M.02413 Târgu Mureș, Jud.Mureș, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de personal civil 
contractual vacant, economist debutant/studii 
superioare în cadrul compartimentului financi-
ar-contabil, după următorul program: -16.09.2021, 
ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor; 
-28.09.2021, ora 11.00, proba scrisă; -04.10.2021, 

    Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. – in procedura generala a falimentului, cu sediul  în 
Bocsa, str. Binisului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţu-
lui  J11/288/1999, CUI RO 12192473, prin lichidator judiciar LICEV GRUP SPRL vă face 
cunoscut faptul că în data de 15.09.2021 ora 11,00 va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia publică cu strigare privind vânzarea 
următoarelor bunuri aparţinând debitoarei  

-   Parcare și teren în Bocșa în suprafaţă de 1700 mp (CF nr. 30622 Bocşa, nr.cad/nr top. 
30622) la preţul de  56.557 euro +TVA, reprezentând 75% din Raportul de evaluare;

-  Teren intravilan în suprafaţă de 19.021 mp și clădiri industriale (2 hale, 1 clădire admi-
nistrativă, 1 staţie de pompe și rezervor) situate în Bocșa, str. Binişului km.3, jud. Caraş-Se-
verin (CF nr.30761 Bocşa nr. cad 30761) la preţul de  742.532 euro+ TVA reprezentând 90% 
din Raportul de evaluare.

-  Bunuri mobile: 
-  Autoutilitară Fiat Scudo 1,9 D an fabricaţie 2004 la preţul de  7.497 lei +TVA reprezen-

tând 75% din preţul de evaluare;
-  Autoturism Fiat Scudo an fabricaţie 2005 la preţul de 7.834 lei +TVA reprezentand 75% 

din preţul de evaluare;
În cazul în care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabilită, următoarea licitaţie 

va avea loc în data de 23.09.2021,  01.10.2021, 12.10.2021, 21.10.2021 şi 02.11.2021 ora 
11,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelaşi preţ. Caietul de sarcini se poate achiziţi-
ona de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea  200 lei+ TVA pentru fiecare mijloc de 
transport,  300 lei + TVA pentru fiecare bun imobil. Înscrierea la licitaţie şi achiziţionarea 
caietului de sarcini se poate face în fiecare zi de luni până vineri  cu excepţia zilei în care are 
loc licitaţia.  Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei.

Prezenta constituie somaţie pentru toţi cei care pretind vreun drept aspra bu-
nurilor scose la licitaţie, sunt obligaţi să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită 
pentru vânzare.
Informaţii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212.940 sau la sediul lichidatorului 
judiciar. 
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ora 10.00, interviul. Concursul se organizează 
conform prevederilor HG 286/2011. Candidații 
care doresc să se înscrie la concurs trebuie să fie 
absolvenți de studii superioare în domeniile de 
licenţă: Contabilitate, Economie, Management şi 
Finanţe. Nu este necesară vechime în specialitatea 
studiilor. Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul UM 02413 Târgu 
Mureş, str.Rozelor, nr.11, Târgu Mureş, judeţ 
Mureş, locație unde vor fi afişate şi detaliile orga-
nizatorice necesare. Date de contact ale secretari-
atului: telefon 0265/217.751, interior 225 sau 235.

CITAȚII
l Se citează pârâtul Rauch (Vasi) Nicolae la 
Judecătoria Arad pe data de 07.09.2021 Sala 146 
ora 10 în dosarul cu nr. 5033/55/2020 având ca 
obiect succesiune şi partaj.

l Moştenitorii legali ai defunctei Nicodim 
Natalia, decedată în 17 Noiembrie 2020, cu 
ultimul domiciliu în oraşul Voluntari, strada 
Sihlea, Nr.63, județ Ilfov, sunt citați să se prezinte 
la sediul Biroului notarial din oraşul Voluntari, 
strada Buzăului, Nr.1C, județul Ilfov, în vederea 
dezbaterii procedurilor succesorale.

l Se citează numita Dumitru Crina, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Str.Califarului, nr.5, Sector 
5, Bucureşti, în calitate de pârâtă în dosarul nr. 
20183/302/2020, având ca obiect înlocuire amendă 
cu muncă în folosul comunităţii, la Judecătoria 
Sectorului 5 Bucureşti, camera P46, Complet C8 
Civil 2021, cu sediul în Str.Splaiul Independenţei, 
Nr.5, Sector 4 Bucureşti, pentru termenul din data 
de 16.09.2021, ora 11.00, în contradictoriu cu 
reclamanta Direcția Impozite şi Taxe Locale 
Sector 5 Bucureşti cu sediul în Str. Mihail Sebas-
tian Nr. 23, Bl. S13, Sector 5, Bucureşti.

DIVERSE
l SC Dolphin 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 şi branşamente utili-
tăți” propus a fi amplasat în comuna Bolintin 
Deal, sat Mihai Vodă, bd.1 Mai, nr.1A, CF32536, 
jud.Giurgiu. Informaţiile 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 Bucureşti, sector 2, 
bd.Ferdinand, nr.97, bl.17, et.1.
 
Anunț de selecție experți pentru derularea servici-
ilor de organizare cursuri de formare continuă 
Casa Corpului Didactic Alba anunță demararea 
procedurii de selecție a 5 posturi de experți, în 
afara organigramei, pentru derularea serviciilor 
de organizare cursuri formare continuă din cadrul 
proiectului cu titlu “FUTURE- educație prin 
programe de a doua şansă pentru un viitor mai 
bun”, ID 136179, proiect finanțat din Fondul 
Social European, Programul Operațional Capital 
Uman, beneficiar al proiectului ISJ Alba. Durata 
unei sesiuni de servicii de organizare cursuri 
formare continuă derulată în conformitate cu 
achiziția serviciilor de formare continuă din  
cadrul proiectului „POCU 2014-2020 „FUTURE 
- educație prin programe de a doua sansa pentru 
un viitor mai bun”: 3 luni. Buget total: conform 
achiziției de ”Servicii organizare cursuri formare 
continuă pentru îmbunătățirea competențelor 
personalului didactic din învățământul preuniver-
sitar şi a personalului de sprijin şi didactic auxiliar 
din unitățile de învățământ partenere” din cadrul 

proiectului FUTURE, contract  POCU/665 
/6/23/136179, beneficiar ISJ Alba. Pentru detalii 
privind condițiile generale, condițiile specifice, 
modalitatea de depunere a dosarelor, conținutul 
dosarului de concurs, a criteriilor de selecție, 
precum şi a calendarului de desfăşurarea a 
concursului, vă rugăm să accesați site-ul institu-
ției: Casa Corpului Didactic Alba (www.ccdab.ro).

l 02.09.2021 Anunț privind lansarea unei proce-
duri de achiziție de echipamente Sandhar Techno-
logies RO SRL anunță lansarea unei proceduri de 
achiziție de echipamente pentru proiectul ” Înfiin-
țarea unei unități noi pentru producția de compo-
nente auto în cadrul companiei Sandhar 
Technologies RO SRL”, după cum urmează: 
Achiziția A9 – Lot 1: Turnuri racire – 4 buc. Docu-
mentația de atribuire poate fi obținută de la 
adresa: e-mail contact@sandhar.ro sau la adresa 
Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul Corneliu 
Coposu, Nr. 6-8, Modulul Nr. M09, Etaj 8.  Data şi 
ora limită de depunere a ofertelor:  16.09.2021 ora 
23:59 (sfarsitul zilei ora Romaniei). Pentru infor-
maţii suplimentare vă puteţi adresa la: sediul 
Sandhar Technologies RO SRL, Adresa: Bucureşti 
Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6-8, 
modulul nr. M09, Etaj 8, Telefon: +40735012973, 
Fax: -, E-mail: contact@sandhar.ro, persoană de 
contact Ionuț Arpăşanu (+0735012973). Va 
mulțumim. Sandhar Technologies RO SRL 
02.09.2021 Announcement regarding the launch 
of one procedurefor the procurement of equip-
ment Sandhar Technologies RO SRL announces 
the launch of 1 procurement procedure for equip-
ment for the project “ Establishment of a new unit 
for the production of automotive components 
within the company Sandhar Technologies RO 
SRL “, as follows: Procurement A9 – Batch 1: 
Cooling towers – 4 units The procurement docu-
mentation can be obtained from: e-mail contact@
sandhar.ro or at the address Bucharest, 6-8 
Corneliu Coposu Bld, M09 Modul, 8th Floor. Date 
and time limit for submission of the offer: 
16.09.2021 at 23:59 (end of the day, Romania 
time). For more information you can contact 
Sandhar Technologies RO SRL, Adress: Bucha-
rest, 6-8 Corneliu Coposu Bld, M09 Modul, 8th 
Floor, Phone: +40735012973, Fax:-, E-mail: 
contact@sandhar.ro, contact person: Ionuț Arpă-
şanu (+0735012973). Thank you. Sandhar Tech-
nologies RO SRL

l Tone Mihai,  avand domiciliul Jud. Ilfov, 
Comuna Berceni, Str. Marasesti nr.15,  impreuna 
cu Petrescu Dorina, Munteanu Maria, Samoila 
Cornelia, Tone Ion, Gogorina Jenica-Luminita, 
titular al planului P.U.Z-“Construire ansamblu 
locuinte P+1+M, functiuni complementare, 
amenajare circulatii si utilitati”, loc.Vidra, jud.
Ilfov in tarlaua 6, parcelele. 38/2, 38/3, 38/3, 38/3; 
nr.cad.3387, 3385, 3383, 60024, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere 
a:Avizului de Oportunitate pentru PUZ-“Con-
struire ansamblu locuinte.P+1+M, functiuni 
complementare, amenajare circulatii si utilitati”. 
Documentatia  putand fi consultata pe site-ul 
Consiliului Judetean.Ilfov. Observatii/comenta-
riile si sugestii  se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului Judetean.Ilfov, cu 
sediul in mun.Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, 
sector 6 (tel. 021/212.56.93), de luni pana vineri, 
intre orele 900- 1400,  incepand cu data 
de:03.09.2021.

l Matei Gheorghe, avand domiciliul Jud.Ilfov, 
Comuna Berceni, Bdl. 1 Mai nr. 285,  impreuna cu 
Sandu Florin, Balaci Nicoleta Alexandra, titular al 
planului P.U.Z-“Construire ansamblu locuinte 
P+1+M, functiuni complementare, amenajare 

circulatii si utilitati”, loc. Berceni, judet. Ilfov in 
tarlaua 21, parcelele. 51/1/25, nr. Cad. 54035; 54034, 
anunta  publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a Avizului de Oportunitate pentru 
PUZ –“Construire ansamblu locuinte P+1+M, 
functiuni complementare, amenajare circulatii si 
utilitati”. Documentatia putand fi consultata pe 

site-ul Primariei Comunei Berceni. Observatii/
comentariile  si sugestii  se primesc in scris la Biroul 
de Urbanism in cadrul  Primariei Berceni, cu  sediul 
in Comuna Berceni, Jud.Ilfov, Bd.1 Mai, nr. 233 
(tel.021.365.1968),de luni pana vineri, intre orele 
8:30- 6:00,  incepand cu data de 03.09.2021.

l Vehicule aflate pe domeniul public sau privat 
al Sectorului 5 ce prezintă indicii pentru a fi 
încadrate în categoria vehiculelor fără stăpân: - 
autovehicul marca Dacia, culoare  ROȘU, fără 
număr de înmatriculare, identificat în strada 
Vigoniei nr. 8, Sector 5; - autovehicul marca 
Citroen, culoare ROȘU, număr de înmatriculare 

CC 0856 CK, identificat în strada Mihail Sebas-
tian nr. 223, Sector 5; - autovehicul marca 
Citroen, culoare ALB, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în strada Piatra Albă nr. 4, Sector 
5; - autovehicul marca Opel, culoare NEGRU, 
fără număr de înmatriculare, identificat în 
strada Piatra Albă nr. 146B, Sector 5; - autove-



Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Joi, 2 septembrie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

de investigație și atitudinede investigație și atitudine

ANUNȚURI www.jurnalul.ro

hicul marca Renault, culoare NEGRU, fără  
număr de înmatriculare, identificat în strada 
Erou Tătaru Petre nr. 37, Sector 5; - autovehicul 
marca BMW, culoare GRI, fără număr de înma-
triculare,  identificat în strada Vaslui nr. 37, 
Sector 5; - autovehicul marca Land Rover, 
culoare NEGRU,  fără număr de înmatriculare, 
identificat în strada Lăngești nr. 11, Sector 5; - 
autovehicul marca Citroen, culoare GRI, număr 
de înmatriculare BA 373 XH, identificat în 
strada Iosif Niculescu nr. 24, Sector 5;- autove-
hicul marca Opel, culoare VERDE, număr de 
înmatriculare TR 039870, identificat în strada 
Mitropolit Dosoftei (vis-s-vis de liceu), Sector 5; 
- autovehicul marca Dacia, culoare GALBEN 
(colantat taxi), fără număr de înmatriculare, 
identificat în strada Sg. Major Topliceanu Vasile 
nr. 8C, sector 5; - autovehicul marca Man, 
culoare ROȘU, fără număr de înmatriculare, 
identificat în Intrarea Gazonului nr. 11, Sector 5; 
- autovehicul marca Opel, culoare ALBASTRU, 
fără număr de înmatriculare, identificat în 
strada Modoran Ene nr. 6, Sector 5; - autovehicul 
marca Opel, culoare GRI, fără număr de înma-
triculare, identificat în strada Modoran Ene nr. 6 
(spatele blocului),  Sector 5; - autovehicul marca 
Dacia, culoare GRI, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în Intrarea Gazonului nr. 18, 
Sector 5; - autovehicul marca Mini, culoare GRI, 
fără număr de înmatriculare, identificat în 
strada Mateiu Caragiale nr. 40, Sector 5; - rulotă 
marca Ernst Safari, culoare ALB, număr de 
înmatriculare FRK 1484, identificat în Calea 13 
Septembrie nr. 111, Sector 5; - autovehicul marca 
Volkswagen, culoare GRI, fără număr de înma-
triculare, identificat în strada Gardeniei nr. 2C, 
Sector 5; - autovehicul marca Volkswagen, 
culoare NEGRU, fără număr de înmatriculare, 
identificat în strada Gardeniei nr. 2C, Sector 5; - 
autovehicul marca Volkswagen, culoare 
ALBASTRU, fără număr de înmatriculare, 
identificat în strada Gardeniei nr. 1, Sector 5; - 
autovehicul marca Volkswagen, culoare CREM, 
fără număr de înmatriculare, identificat în 
strada Gardeniei nr. 2C (vis-a-vis), Sector 5; - 
autovehicul marca Volkswagen, culoare 
ALBASTRU, fără număr de înmatriculare, 
identificat în strada Gardeniei nr. 1, Sector 5; - 
autovehicul marca Volkswagen, culoare 
NEGRU, fără număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada Gardeniei nr. 1, Sector 5; - autove-
hicul marca Volkswagen, culoare VERDE, fără 
număr de înmatriculare, identificat în strada 
Gardeniei nr. 2C, Sector 5; - autovehicul marca 
BMW, culoare GRI, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în strada Gardeniei nr. 2C,  
Sector 5; - autovehicul marca Volkswagen, 
culoare GRI, fără număr de înmatriculare, iden-
tificat în strada Gardeniei nr. 2C, Sector 5; - auto-
vehicul marca Volkswagen, culoare GRI, fără 
număr de înmatriculare, identificat în strada 
Gardeniei nr. 2C, Sector 5; - autovehicul marca 
BMW, culoare ALBASTRU, fără număr de 
înmatriculare, identificat în strada Gardeniei nr. 
2D (vis-a-vis), Sector 5; - autovehicul marca 
Audi, culoare GRI, număr de înmatriculare B 
079761, identificat în strada Năvalnicului nr. 22 

(vis-a-vis), Sector 5; - autovehicul marca Renault, 
culoare ALB, număr de înmatriculare PH 06472, 
identificat în Calea 13 Septembrie x strada Ion 
Popescu Gopo, Sector 5; - autovehicul marca 
Audi, culoare ROȘU, număr de înmatriculare B 
04122, identificat în strada Azimei nr. 2, Sector 5; 
- autovehicul marca BMW, culoare GALBEN, 
fără număr de înmatriculare, identificat în 
Șoseaua Alexandriei nr. 100, Sector 5; - autove-
hicul marca Opel, culoare ALBASTRU, fără 
număr de înmatriculare, identificat în Bule-
vardul Tudor Vladimirescu, Sector 5; - autove-
hicul marca Opel, culoare GRI, fără număr de 
înmatriculare, identificat în Bulevardul Tudor 
Vladimirescu, Sector 5; - autovehicul marca 
Audi, culoare VERDE, fără număr de înmatri-
culare, identificat în Aleea Sălaj nr. 4, Sector 5; - 
autovehicul marca Renault, culoare ALB, fără  
număr de înmatriculare, identificat în Intrarea 
Plopeni nr. 27, Sector 5; - autovehicul marca 
Daewoo, culoare GALBEN, fără  număr de 
înmatriculare, identificat în strada Ana Davila 
nr. 26, Sector 5; - autovehicul marca BMW, 
culoare GRI, fără  număr de înmatriculare, iden-
tificat în strada Ghindarilor nr. 52, Sector 5; - 
autovehicul marca Dacia, culoare VERDE, fără  
număr de înmatriculare, identificat în strada 
Ghidigeni x strada Ciuleandra, Sector 5; - auto-
vehicul marca Volkswagen, culoare PORTO-
CALIU, fără număr de înmatriculare, identificat 
în strada Domnița Anastasia nr. 6, Sector 5; - 
rulotă marca neidentificabilă, culoare ALB, fără 
număr de înmatriculare, identificat în strada 
Arbănași nr. 11, Sector 5; - autovehicul marca 
Dacia, culoare GALBEN, fără  număr de înma-
triculare, identificat în strada Ing. Anghel 
Saligny x strada Domnița Anastasia, Sector 5; - 
autovehicul marca Opel, culoare ALBASTRU/
NEGRU, număr de înmatriculare N 284 G, 
identificat în strada Vigoniei nr. 8, Sector 5;- 
autovehicul marca Smart, culoare GRI, fără 
număr de înmatriculare, identificat în strada 
Focșani nr. 10, Sector 5.

l SC Ingka  Investments  Forest Assets  SRL, 
titular al Planului „Amenajament silvic UP XXIV 
Mehedinți” anunţă publicul interesat asupra 
disponibilizării proiectului de plan și finalizării 
Raportului de Mediu și Studiului de Evaluarea 
Adecvată. Consultarea planului, a Raportului de 
Mediu și Studiului de Evaluarea Adecvată se 
poate realiza pe site-ul  https://ingka-investments.
ro/anunturi-de-interes-public sau http://apmmh.
anpm.ro. Comentariile și propunerile se vor trans-
mite în scris la sediul titularului Calea Floreasca 
nr. 175, Floreasca Tower, partea A, etaj 1, cod 
poștal 014459, sector 1, București (adresa de email 
contact@ingka-investments.ro), tel. 0744350606 și 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Mehedinti, str. Baile Romane nr. 3 Dr Tr Severin, 
tel. 0252320396; 0746248611  în termen de 45 zile 
calendaristice. SC INGKA  INVESTMENTS  
FOREST  ASSETS  SRL, titular al Planului „ 
Amenajament silvic UP XXIV Mehedinți”, 
anunţă publicul interesat asupra dezbaterii 
publice a Raportului de Mediu și Studiului de 
Evaluarea Adecvata , care va avea loc în data de    

18.10.2021, ora 12 :00 pe platforma Microsoft 
Teams, accesând următorul link: https://bit.
ly/3DDVVtx

l Primăria Svinița, titular al Planului  „Amenaja-
ment silvic UP VIII Svinița” anunţă publicul 
interesat asupra disponibilizării proiectului de 
plan și finalizării Raportului de Mediu și Studiului 
de Evaluarea Adecvată. Consultarea planului, a 
Raportului de Mediu și Studiului de Evaluarea 
Adecvată se poate realiza la sediul titularului 
Comuna Svinița, Str. Pavel Petrovici, NR. 26, 
Județul Mehedinți, zilnic între orele 10.00- 15.00 
sau pe site-ul http://apmmh.anpm.ro. Comenta-
riile și propunerile se vor transmite în scris la 
sediul titularului (tel. 0744350606)  și la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, str. 
Baile Romane nr. 3 Dr Tr Severin, tel. 0252320396; 
0746248611 în termen de 45 zile calendaristice. 
PRIMĂRIA SVINIȚA, titular al Planului  
„Amenajament silvic UP VIII Svinița”, anunţă 
publicul interesat asupra dezbaterii publice a 
Raportului de Mediu si Studiului de Evaluarea 
Adecvată, care va avea loc în data de 18.10.2021, 
ora 12:00 pe platforma Microsoft Teams, accesând 
următorul  link: https://bit.ly/3jw5mmK

l Primăria Eșelnița, titular al Planului „Amena-
jament silvic UP VI Eșelnița” anunţă publicul 
interesat asupra disponibilizării proiectului de 
plan și finalizării Raportului de Mediu și Studiului 
de Evaluarea Adecvată. Consultarea planului, a 
Raportului de Mediu și Studiului de Evaluarea 
Adecvată se poate realiza la sediul titularului 
Localitatea Eșelnița, Str  Teilor, Nr. 542, Județul 
Mehedinți, zilnic între orele 10.00- 15.00 sau pe 
site-ul http://apmmh.anpm.ro. Comentariile și 
propunerile se vor transmite în scris la sediul 
titularului (tel. 0744350606) și la sediul Agentiei 
pentru Protecţia Mediului Mehedinti, str. Baile 
Romane nr. 3 Dr Tr Severin, tel. 0252320396, 
0746248611 în termen de 45 zile calendaristice. 
Primăria Eșelnița, titular al Planului  „Amenaja-
ment silvic UP VI Eșelnița”, anunţă publicul 
interesat asupra dezbaterii publice a Raportului 
de Mediu și Studiului de Evaluarea Adecvată , 
care va avea loc în data de    18.10.2021, ora 12:00 
pe platforma Microsoft Teams, accesând urmă-
torul link: https://bit.ly/3BsSrYM

LICITAŢII
l Hidroconstructia UCM Argeș organizeaza lici-
tatie vanzare mijloace fixe 17.09.2021, ora-11. 
Informatii: 0248635500, cosmin.chitu@hidrocon-
structia.com

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie 
publică a bunurilor  mobile aflate in patrimoniul 
SC Casa Auto Mecca SRL, respectiv: Autoturism 
Dacia Logan, an fabricatie 2009, pe motorina, la 
pretul de 7.900 lei + TVA. Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 19.08.2021, 
pretul de pornire al licitatiei fiind cel stabilit in 
raportul de evaluare Licitaţiile publice vor avea 
loc pe data de: 07.09.2021, 09.09.2021, 14.09.2021, 
16.09.2021, 21.09.2021, 23.09.2021, 28.09.2021, 

30.09.2021, 05.10.2021, 07.10.2021 orele 12:00 în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova. Taxa de participare la licitatie este 
de 200 lei+TVA. Relaţi i  suplimentare 
0344/104525.

l Fast For Internet Solution SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in bloc la prețul de 248.325 lei + 
TVA, bunuri mobile - echipamente IT: platforma 
monitorizare software, sistem de securitate peri-
metru, cabinet echipamente, statie de baza lte, 
radioreleu microunde, echipamente integrare, 
platforma operare reţea si echipament energie 
electrica. Persoanele interesate vor achizitiona 
dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar și 
vor depune documentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 09.09.2021, ora 13/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în zilele de 16.09.2021 
și 23.09.2021, aceeași oră, în același loc.

l Editura Prahova SA prin administrator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie 
publică Dacia 1305, motorină, 2006, 240.000 km 
- PH95ASG la prețul de 944,50 lei, precum și 
chioscuri mobile pentru distribuirea presei: 21 
chioscuri la prețul de 1.715,40 lei/buc., 2 chioscuri 
la prețul de 1.743,90 lei/buc, 16 chioscuri la prețul 
de 1.772,70 lei/buc., 4 chioscuri la prețul de 
1.801,20 lei/buc. si 2 chioscuri la prețul de 2.430 
lei/buc. La prețurile de pornire se adauga TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra dosarele de 
prezentare de la administratorul judiciar și vor 
depune documentele de participare la licitaţie cu 
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 09.09.2021, ora 14/00 la sediul adminis-
tratorului judiciar, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în în zilele de 
16.09.2021 și 23.09.2021, aceeași oră, în același loc.

l Pacnet Concept Solutions SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in bloc la prețul de 206.472,92 lei 
+ TVA echipamente IT furnizare servicii internet: 
sistem de securitate perimetru, platforma monito-
rizare retea, cabinet echipamente, statie de baza 
LTE, echipament integrare, platforma operare 
retea, echipament energie electrica, 2 radiorelee 
microunde. Persoanele interesate vor cumpăra 
dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar și 
vor depune documentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 10.09.2021, ora 14/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în zilele de 17.09.2021 
și 24.09.2021, aceeași oră, în același loc.

l Flix Net Comunication IT SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in bloc la prețul de 62.457,90 lei + 
TVA bunuri mobile echipamente IT furnizare 
servicii internet: platforma monitorizare software, 

sistem de securitate perimetru, cabinet echipa-
mente, statie de baza lte, două radiorelee 
microunde, echipamente integrate, platforma 
operare reţea si echipament energie electrica. 
Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu cel putin 
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în 09.09.2021, ora 13/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în 16.09.2021 și 23.09.2021, 
aceeași oră, în același loc.

l Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică următoarele bunuri mobile: 3 masini de 
cusut 5 fire (221 lei/buc), 4 masini de cusut JK 
(142,20 ≈ 284,20 ≈ 238 lei /buc), 4 masini de cusut 
dt 5214 (153 ≈ 204 ≈ 306 lei /buc), mașină de cusut 
dt802a (126,20 lei),6 masini de curatat ate (186,60 
lei /buc), 4 masini de cusut dt ft 100s (133,60 lei/ 
buc), 10 masini de cusut dt 9600 m/d4 (203,80 ≈ 
102 lei/buc), generator abur 2 posturi A202 (299 
lei), masina de spalat rufe (169,40 lei), uscător 
rufe (171,40 lei), distrugător Fellowes (111,80 lei), 
seif sigma (12,60 lei), aspirator (36,60 lei), 2 mese 

de calcat cu manecar (90 lei/ buc), 10 siruba 
dl7200-bm1-16 liniar automat (215,80 lei /buc), 
combină frigorifică (48 lei), 4 masini de cusut 4 
fire (187 lei/buc), 3 masini de taiat material 
CURRIS (89 lei /buc), utilaj confectii textile 
(220,60 lei), 2 imprimante (45,20 ≈ 15 lei/buc), set 
canapea (256,80 lei), 2 mese (52,60 ≈ 19,80 lei/
buc). La prețurile de pornire se adaugă TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra dosarul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu cel putin 
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în 15.09.2021, ora 14/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 22.09.2021 
aceeași oră, în același loc.»

l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică Scania P420 - PH09SSJ cu remorca trans-
port busteni PH09SWN (95.600,40 lei), Scania - 
PH09WAX cu remorca transport busteni 
PH09UCR (96.571,60 lei). La prețurile de pornire 
se adaugă TVA. Persoanele interesate vor cumpăra 
dosarele de prezentare de la lichidatorul judiciar și 
vor depune documentele de participare la licitaţie 
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cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 10.09.2021, ora 15:30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în zilele de 17.09.2021 şi 
24.09.2021, aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Comuna Ţibăneşti, cu sediul în loc. Ţibăneşti, 
jud. Iaşi, cod fiscal 4540267, tel/fax: 0232326400/ 
0232326401, e-mail: primaria_tibanesti@yahoo.
com, contact@primariatibanesti.ro, organizează 
licitaţie pentru  închiriere spaţiu în 37,44mp 
(camera 6) amplasat în imobilul situat în bl. L, 
sc.A, parter, din satul Ţibăneşti, comuna Ţibă-
neşti, str. Fierarului, nr.11,  pentru desfăşurarea de 
servicii bancare pe o perioadă de 10 ani, proprie-
tate publică a Consiliului Local Ţibăneşti, judeţul 
Iaşi, conform HCL 102/27.08.2021. Ofertanţii sunt 
obligaţi să achite la caseria Primăriei Ţibăneşti 
taxa de participare la licitaţie în cuantum de 1500 
lei şi garanţia de participare în valoare de 562 lei 
până cel târziu 24.09.2021, ora 09.00. Costul caie-
tului de sarcini este de 20 lei. Data limită pentru 
solicitarea de clarificări este 13.09.2021 ora16:00. 
Data limită de depunere a ofertelor 24.09.2021, 
ora 09:00, la secretariatul Primăriei Ţibăneşti. 
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea 
loc în data de 24.09.2021, ora 10:00 la sediul 
Primăriei Ţibăneşti. Relaţii suplimentarela sediul 
unităţii sau tel/fax: 0232326400/ 0232326401.

l Agenția Națională de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate declanşează procedura privind 
închirierea a unui imobil - spațiu de depozitare -cu 
o suprafață utilă de minimum 2000 mp, situat în 
Bucureşti sau pe o rază care să nu depăşească 150 
km de la km 0 al capitalei, pe teritoriul României. 
Spațiul trebuie să fie uşor accesibil, dotat cu utili-
tăți, acoperit, păzit, să dețină autorizațiile nece-
sare utilizării. Condițiile tehnice minime şi 
documentele obligatorii sunt detaliate în caietul de 
sarcini. Numărul minim de candidați: un 
candidat. Departajarea candidaților care îndepli-
nesc 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.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 Homoroade, 
comuna Homoroade, Strada Principală, nr.285, 
județul Satu Mare, telefon 0261/870.705, fax 
0261/870.705, e-mail: office@primariahomoroade.
ro, cod fiscal 3963781. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie concesi-
onat: „Luciu de apă” în suprafață de 1,00ha, 
(10.000mp), parcela 2030, nr.topo 2030, înscris în 
CF nr. 103145, „Luciu de apă” în suprafață de 
1,1104 ha (11.104 mp) parcela 2030/1, înscris în 
CF nr. 100553, „Fâneață” în suprafață de 1,0195 
ha (10.195mp) parcela 2031, înscris în CF nr. 
100533 şi „Fâneață” în suprafață de 0,4893ha 
(4.893 mp) parcela 1780, înscris în CF nr.100534, 
amplasat în comuna Homoroade, județul Satu 
Mare, bunuri proprietate publică a Comunei 
Homoroade, conform H.C.L. 15/15.04.2021 şi 
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: prin 
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Homoroade. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/

compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Homoroade, comuna Homoroade, Strada Princi-
pală, nr.285, județul Satu Mare. 3.3. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 15.09.2021, ora 
12.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 23.09.2021, ora 
14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Homoroade, comuna Homoroade, 
Strada Principală, nr.285, județul Satu Mare. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original şi 2 exemplare 
copii. 5. Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
24.09.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei 
Homoroade, comuna Homoroade, str. Principală, 
nr.285, județul Satu Mare. 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: 
Tribunalul Satu Mare, Secția Contencios Adminis-
trativ, Satu Mare, str. Mihai Viteazu, nr.8, judeţul 
Satu Mare, tefefon 0261/713.650, fax 0261/713.760, 
e-mail: tr-satumare-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 01.09.2021.

Debitorul Cooperativa de Consum Drobeta Turnu 
Severin Societate Cooperativa de Gradul I, socie-
tate în faliment, in bankrupcy, en faillite, cu sediul 
în Dr. Tr. Severin, str. Horaţiu nr. 2B, jud. Mehe-
dinţi, C25/6/2005, C.U.I. 1605515, în dosar nr. 
6840/101/ 2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL scoate la vânzare urmatorul bun imobil 
proprietate imobiliara compusa din:  * Teren intra-
vilan, S = 183 mp, avand numar cadastral 14 
(terenul apartine Statului Roman si este dat debi-
toarei in folosinta vesnica) si spaţiu comercial, Sc = 
129,60 mp; Su = 112,86 mp, avand numar cadastral 
14/S-C - situata in sat Mălărişca, comuna Podeni, 
jud. Mehedinţi* la pretul de 6.100,00 LEI, pret 
neafectat de TVA.  Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
15.09.2021 orele 14:00. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil descris anterior, il reprezinta 
Sentinta nr. 73 din data de 14.09.2016 de deschidere 
a procedurii de faliment pronunțată de către jude-
cătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 6840/101/ 
2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

l Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi 
să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei şi să achiziționeze caietul de 
sarcină in suma de 100 lei cu cel puțin  o (una) zi 
înainte de data licitatiei.  Cont deschis la Banca 
Romaneasca S.A. ,  sub nr.  RO11BRMA 
0999100088777306. Invităm pe toti cei care vor să 
participe la şedinţa de licitaţie să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație 
şi contravaloarea caietului de sarcină la adresa 
menționată anterior respectiv localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra 
bunului imobil descris anterior sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii la sediul lichidatorului judiciar, telefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de 
email : office@consultant-insolventa.ro.; Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL

l Debitorul Popovici Nelu Persoana Fizica Auto-
rizata cu sediul în sat Zlagna nr. 65, com. Turnu 
Ruieni, jud. Caras – Severin, F11/496/2015, 
C.U.I. 34952987, prin lichidator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales 
in Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti, CUI:38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, conform Sentintei nr. 11 din 
data de 23.01.2020, pronunţată de Tribunalul 
Caras Severin, Secţia a II - a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
2427/115/2019, scoate la vânzare, la pretul stabilit 
prin Raportul de Evaluare nr. 20258/28.06.2021, 
bunurile mobile: - Tractor Deutz Fahr 6155 cu 
seria WSXCA 40200LD50228, An fabricatie 
2018, Culoare Verde, Stare: Foarte buna, Ore 
functionare 60, la pretul de pornire al licitatiei de 
78.000 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). -Incarcator frontal 
Stoll FZ 60.1 cu serie 7124711, An fabricatie 
2019, Stare Foarte Buna, Culoare negru, la pretul 
de pornire al licitatiei de 7.000 Euro Exclusiv 
T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii); -Cupa Stoll Robust M 2,40 MH cu seria 
5954455, An fabricatie 2019, Stare Foarte Buna, 
Culoare negru, la pretul de pornire al licitatiei de 
900 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). Total valoare bunuri 

mobile valorificate in bloc 85.900 Euro  exclusiv 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitatia va avea loc în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr.7A, jud. Mehedinţi la data de 
20.09.2021 orele 14:00. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurile mobile, conform Raportului de 
evaluare nr. 20258/28.06.2021 o reprezinta 
Sentința nr. 11 din data de 23.01.2020 de deschi-
dere a procedurii de faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 
2427/115/2019. Participarea la licitaţie este condi-
ţionată de consemnarea în contul unic de insol-
venta al debitoarei Popovici Nelu Persoana Fizica 
Autorizata pana la data de 17.09.2021 orele 1700, 
a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
pentru bunurile mobile şi achiziţionarea caietului 
de sarcini in suma de 500,00 lei exclusiv TVA. 
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A., sub nr. 
RO11BRMA 0999100090497019. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra bunului 
imobil sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanc-
tiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la 
telefoanele: 0756482035, 0252/354399 email:of-
fice@consultant-insolventa.ro. Lichidator judi-
ciar,  Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, 
prin ec. Serban Valeriu.

PIERDERI
l SC Bursa de Mărfuri şi Servicii Brăila SRL, 
având CUI: 36225446, a pierdut ştampila de 
culoare albastru model R30, cu tuşiera albastru. 
Dacă se găseşte, vă rugăm anuntați la: 
0760.674.218.

l Persoană Fizică Autorizată Nedelcu Ion- 
declar pierderea certificatului de înregistrare nr. 
B1770991/23.01.2009 şi certificatul constatator 
nr. 4513/20.01.2009. Le declar nule.

l Pierdut ştampilă dreptunghiulară în data de 
30.08.2021 pe firma SC Roby Andratrans Top 
SRL, CUI 33952148, J3/30/2015, sediul social în 
Piteşti, Aleea Petru Poni, Nr.1, Bl.B13, Sc.E, 
Ap.2. Se diferențiază de celelalte ştampile deți-
nute prin numele firmei scris diferit: SC Roby 
Andra Trans Top SRL. Se declara nulă.

l SC Mobiup Distribution SRL cu sediul social 
în Bucuresti, str. Valea Calugareasca nr. 14, bl. 
2, ap. 9, sectorul 6, CUI 26972622, declara 
pierdut nr. de inregistrare in registrul producă-
torilor de baterii şi acumulatori RO – 2013 – 09 
- Baterii & Acumulatori - 0562. Acesta se 
declara nul.

Anunț privind lansarea unei proceduri de achiziție de echipamente 

Coskunoz MA SRL anunță lansarea unei proceduri de achiziție (Achiziția 11, Loturi 1-9 – A11) de echipamente IT, cu loturi multiple pentru proiectul 
”Înființarea unei unități noi de producție de componente auto în vederea dezvoltării societății Coskunoz MA SRL”, după cum urmează:

- A11 – Lot 1 - Plotter multifuncțional A0 pentru documentație producție – 1 buc. 
- A11 – Lot 2 – UPS – Sursă alimentare pentru Roboți  – 5 buc. 
- A11 – Lot 3 - AP - Acces Point pentru rețea wireless pentru producție / depozit – 6 buc. 
- A11 – Lot 4 - Terminale WiFi cu conectare (ERP) software pentru activități de producție și logistică – 6 buc. 
- A11 – Lot 5 - Dispozitiv Stocare Rețea - Date Producție – 1 buc. 
- A11 – Lot 6 - Laptop mentenanță roboți producție – 1 buc. 
- A11 – Lot 7 - Stație mobilă inventar/dublă scanare pentru logistică/producție – 4 buc. 
- A11 – Lot 8 - Stații de lucru mobile pentru producție/logistică – 10 buc. 
- A11 – Lot 9 - Server date pentru producție – 1 buc. 

Documentațiile de atribuire pot fi obținute de la adresa: e-mail cmaroprocurement@cmaro.ro sau la adresa Str. Tudor Vladimirescu nr. 782, Municipiul 
Drăgășani, Județ Vâlcea. 
Data și ora limită de depunere a ofertelor:  10.09.2021 ora 12:00.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: sediul Coskunoz MA SRL, Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 782, Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea, 
E-mail: cmaroprocurement@cmaro.ro, persoană de contact Florentina Agăpescu (+40722370838).  

Vă mulțumim. 
Coskunoz MA SRL

02.09.2021
Announcement regarding the launch of a procurement procedure 

Coskunoz MA SRL announces the launch of a procurement procedure (Procurement 11, Batches 1-9 – A11) of IT equipment with multiple batches, for 
the project „Establishment of a new production unit for auto parts with a view of developing the company Coskunoz MA S.R.L.”, as follows:

- A11 – Batch 1 -  Plotter Multifunctional A0 for production documentation- 1 piece 
- A11 – Batch 2 – UPS - Power suply for Robots – 5 pieces 
- A11 – Batch 3 - AP - access point for the wireless network in Production / Logistics – 6 pieces
- A11 – Batch 4 - WiFi TERMINALS for production / logistics activity with ERP software connection – 6 pieces 
- A11 – Batch 5 – Network storage device for production data – 1 piece 
- A11 – Batch 6 – Maintenance laptop for production robots – 1 piece 
- A11 – Batch 7 – Mobile station for inventory / double scanning Logistics / Production – 4 pieces 
- A11 – Batch 8 – Mobile workstations for production / logistics – 10 pieces 
- A11 – Batch 9 – Server for production – 1 piece

The procurement documentations can be obtained from: e-mail cmaroprocurement@cmaro.ro or at the address Drăgășani, 782 Tudor Vladimirescu 
Street, Vâlcea County. 
Date and time limit for submission of the offer: 10.09.2021 at 12:00.
For more information you can contact Coskunoz MA SRL, Adress: Drăgășani, 782 Tudor Vladimirescu Street, Vâlcea County, E-mail: cmaroprocurement@
cmaro.ro, contact person: Florentina Agăpescu (+40722370838). 

Thank you. 
Coskunoz MA SRL


