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OFERTE SERVICIU
l SC GORMET SRL din Cluj Napoca, B-dul.
Muncii, Nr.18B, angajează SUDORI și LĂCĂ-
TUȘI MECANICI. Informații la telefon: 
0728.139.820.

l VP AUTOTIR S.R.L., cu sediul social în 
București, str.Biruinței, nr.20, Mansardă, 
camera 2, ap.8, Sector 1, J40/17714/2018, CUI: 
40290132, angajează: Conducător auto trans-
port rutier de mărfuri cod COR- 833201- 5 
p o s t u r i .  P e n t r u  C V,  l a  a d r e s a  d e 
e-mail: igen91241@gmail.com

l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu 
sediul în strada Splaiul Independenței nr.103, 
sector 5, localitatea București, organizează 
concursuri pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: Inspector de specialitate I în 
Biroul management personal civil /Oficiu mana-
gement resurse umane, studii superioare, 
vechime în specialitatea resurse umane 6 ani și 
6 luni. - 18.10.2021, ora 15.00 - data limită de 
depunere a dosarelor - 26.10.2021, ora 10.00 - 
proba scrisă - 01.11.2021, ora 10.00 – interviu.
Detalii la secretarul comisiei: Daniel Simion, 
telefon 021.306.93.24., între 08.00-15.00.

l Inginer specialist IA în Compartimentul  
administrare cazărmi, studii superioare, 
vechimea în specialitate 6 ani și 6 luni. - 
18.10.2021, ora 16.00 - data limită de depunere 
a dosarelor - 26.10.2021, ora 09.00 - proba scrisă 
- 01.11.2021, ora 09.00 – interviu. Detalii la 
secretarul comisiei: Tănase Gabriela, telefon 
021.30.69.243, între 08.00-16.00.

l Șef sector gr. II în Sectorul depozitare, studii 
superioare, vechimea în specialitate 6 ani și 6 
luni. - 18.10.2021, ora 16.00 - data limită de 
depunere a dosarelor - 26.10.2021, ora 12.00 - 
proba scrisă - 01.11.2021, ora 12.00 – interviu. 
Detalii la secretarul comisiei: Tănase Gabriela, 
telefon 021.30.69.243 între 08.00-16.00.

l Economist I și Economist debutant în Biroul 
Financiar și Salarizare, studii superioare, 
vechimea în specialitatea studiilor absolvite (3 
ani și 6 luni pentru economist I, fără vechime în 
specialitate pentru economist debutant) și 
vechime în muncă (minim 3 ani si 6 luni  pentru 
economist I; fără vechime in muncă pentru 
economist debutant). - 18.10.2021, ora 16.00 - 
data limită de depunere a dosarelor - 
26.10.2021, ora 09.00 - proba scrisă - 01.11.2021, 
ora 09.00 – interviu. Detalii la secretarul comi-
siei: Nica Marius, telefon 021.306.91.49, între 
08.00-16.00.

l Referent de specialitate gr. III în Biroul plani-
ficare și evidentă producţie din structura fabri-
caţie, studii superioare, vechime în muncă 6 
luni, vechimea în specialitate 6 luni.- 18.10.2021, 
ora 15.00 - data limită de depunere a dosarelor 
- 26.10.2021, ora 09.00 - proba scrisă - 
01.11.2021, ora 09.00 – interviu. Detalii la 
secretarul comisiei: Brobonea Cornelia, telefon 
021.30.69.245, între 08.00-15.00. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Institutului Național 
de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 
“Cantacuzino” unde vor avea loc și probele de 
concurs. Mai multe detalii la adresa https://
cantacuzino.mapn.ro/pages/view/298

l  INTERNATIONAL RECOLA S.R.L. 
,anunta vacantarea unui post de ajutor bucatar.
CV-urile se pot depune la adresa de mail: 
office@recola.ro, pana la data de 07.10.2021.

l SC INSTAL EAST MONTAJ SRL, societate 
in domeniul lucrari de instalatii electrice, anga-
jeaza muncitori necalificati, electricieni, instala-
tori. Program: L-V, 8.00-18.00.Va rugam sa 
transmiteti CV la: instaleast@gmail.com Tel: 
0723.420.775

l Regia Publică Locală A Pădurilor Măieruș, 
cu sediul în Comuna Măieruș, strada Nicolae 
Bălcescu, numărul 3, judeţul Brașov, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tual vacante pe perioadă nedeterminată de: 
-Inginer Silvic:  1 post,  conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 27.10.2021, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 27.10.2021, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-cerinte vechime: -; -studii superioare de specia-
litate -grad silvic: -FG. 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 Regiei Publice Locale a Pădurilor 
Măieruș. Relaţii suplimentare la sediul: Regiei 
Publice Locale a Pădurilor Măieruș, persoană 
de contact: Boricean Antonia -Mălina, telefon 
0755.956.541, e-mail: contact@rplpmaierus.ro.

l Universitatea de Arte Târgu-Mureș, cu sediul 
în Municipiul Târgu-Mureș, str.Köteles Sámuel, 
nr.6, judeţul Mureș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual vacante, de: 
-Număr posturi: 1; -Numele funcției: Muncitor 
I (costumier), conform H.G.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
interviu în data de 26.10.2021, ora 11.00 -Probă 
unică. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
1.nivelul studiilor: medii sau generale; 2.
vechime: fără vechime; 3.cunoașterea limbii 

maghiare; 4.abilitate de organizare; 5.abilități 
de lucru în echipă; 6.rezistență la stres. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Universității de Arte din 
Tg-Mureș. Relaţii suplimentare la sediul: str.
Köteles Sámuel, nr.6, judeţul Mureș, cod poștal 
540057, persoană de contact: Ambrus Gyön-
gyvér, șef resurse umane, telefon 0265/266.281, 
site: www.uat.ro.

l Școala Gimnazială Domașnea cu sediul în 
localitatea Domașnea, str Principală, nr.343, 
jud.Caraș-Severin, organizează concurs, pentru 
ocuparea următoarele posturi contractuale, 
aprobate prin H.G. nr.286/2011, modificat și 
completat de H.G. nr.1027/2014. -Denumirea 
postului: îngrijitor -post vacant contractual, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: Îngri-
jitor: studii liceale; -vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: Nu se cere. 
Obligatoriu: Absolvirea unui curs de igienizare. 
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 
-proba scrisă în data de 26.10.2021, ora 12.00, la 
sediul instituției. -proba interviu în data de 
27.10.2021, ora 12.00, la sediul instituției. Data 
limită până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 18.10.2021, la 
sediul instituției. Date contact: Școala Gimna-
zială Domașnea, e-mail: scoaladomasnea@isjcs.
ro, nr. 0255.263.116, director: Pocrean Ana, 
telefon 0768.621.858.

l Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexan-
dria cu sediul în oraș Alexandria, str.Libertății, 
nr.1 Bis, judeţul Teleorman, anunţă amânarea 
concursului conform H.G. nr.286/2011 pentru 
ocuparea postului contractual vacant de 
instructor de educație organizat iniţial: -Proba 
scrisă în data de 18.10.2021, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 19.10.2021, 09.00 la o dată 
care se va comunica ulterior. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui publicat în Moni-
torul  Of ic ia l ,  Partea  a  III -a  număr 
939/24.09.2021, pagina 1, cod 301.619. Restul 
anunţului rămâne neschimbat.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul 
în Slatina, str.Bulevardul Sfântul Constantin 
Brâncoveanu, nr.1, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante de execuție pe perioadă nedeterminată, 
de: -Compartiment Activități Sportive și de 
Agrement Club Nautic -paznic- (număr posturi: 
1), conform temeiului legal H.G.286/2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -depunere 
dosare concurs: în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului, respectiv până 
la 18.10.2021, ora 16.00; -selecția dosarelor: 

19.10.2021; -proba scrisă: 26.10.2021, ora 10.00; 
-interviul: 29.10.2021, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: Condiţii specifice: 
-studii: (școală generală 8 clase, școală profesio-
nală sau diplomă de bacalaureat); -să fie atestat 
profesional conform Legii nr.333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia 
persoanelor, republicată și actualizată (certificat 
calificare -agent pază, atestat agent pază); 
-vechime în muncă: nu este cazul. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la Compartiment Juridic, 
Relaţii cu Publicul, Resurse Umane, de luni 
până joi între orele 08.00-16.30, vineri între 
orele 08.00-14.00 sau la telefon 0349/738.657.

l Serviciul Public de Gospodărie Comunală al 
orașului Băile Herculane: cu sediul în locali-
tatea Băile Herculane, str.M.Eminescu, nr.10, 
județul Caraș-Severin, organizează în baza HG 
nr.286//2011 concurs pentru ocuparea unei 
funcții contractuale vacante: Șofer II -1 post în 
cadrul Compartimentului Transport Public 
Local. Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
-studii medii/profesionale; -permis de condu-
cere, categoria B, C, D; -atestat transport 
persoane; -disponibilitate la program de lucru în 
weekend; -vechime în muncă minim -3 ani. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 26.10.2021, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 28.10.2021, ora 10.00. Data limită 
pentru depunerea dosarelor este: 18.10.2021, 
ora 13.00, la sediul Serviciului Public de Gospo-
dărie Comunală al orașului Băile Herculane. 
Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public 
de Gospodărie Comunală al orașului Băile 
Herculane, persoană de contact Iliescu Veronica 
-telefon 0255/560.439.

l Primăria orașului Primăria orașului Braga-
diru, judeţul Ilfov, în temeiul H.G.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, scoate la 
concurs  a urmatoarelor posturi contractuale 
vacante: •1 post  -șef formaţie muncitori, 
treapta I -Serviciul gospodărire, întreținere, 
reparații, deservire și administrativ. Condiţii: 
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -condiţii de vechime: minimum 6 ani. •1 
post- administrator, treapta I– Compartiment 
Administrativ- Serviciul gospodărire, întreți-
nere, reparații, deservire și administrativ. 
Condiţii: -studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -condiţii de vechime: minimum 6 
ani. •1 post inspector de specialitate, gradul I- 
Compartiment monitorizare și administrare a 
unităților de învățământ. Condiţii: -studii 
universitare absolvite cu diplomă de licenţă; 
-condiţii de vechime: minimum 6 ani. Data 
limită depunere dosare: 19.10.2021, ora 12:00, la 
sediul Primăriei orașului Bragadiru. Concursul 

începe în data de: 27.10.2021, ora 10:00– proba 
scrisă. Data și ora interviului vor fi comunicate 
ulterior. Concursul  se desfășoară la sediul 
Primăriei orașului Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia și tematica de concurs se 
află afișate la avizierul unităţii și pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei orașului Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795.

l Primăria orașului Bragadiru, judeţul Ilfov, în 
temeiul H.G.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, scoate la concurs  a 
urmatoarele posturi contractuale vacante: -7 
posturi de muncitori calificaţi, treapta I– în 
cadrul Serviciului gospodărire, întreținere, 
reparații, deservire și administrativ- Comparti-
ment administrativ. Condiţii: -studii medii/ 
școală profesională/ calificare profesională; 
-condiţii de vechime: minimum 5 ani. Data 
limită depunere dosare: 19.10.2021, ora 12:00, la 
sediul Primăriei orașului Bragadiru. Concursul 
începe în data de: 28.10.2021, ora 10:00– proba 
scrisă. Data și ora interviului vor fi comunicate 
ulterior.Concursul  se desfășoară la sediul 
Primăriei orașului Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia și tematica de concurs se 
află afișate la avizierul unităţii și pe site-ul 
unităţii.Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei orașului Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795.

l Primăria orașului Bragadiru, judeţul Ilfov, în 
temeiul H.G.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, scoate la concurs  a 
următoarele posturi contractuale vacante: -6 
posturi de muncitori necalificaţi, treapta I –în 
cadrul Serviciului gospodărire, întreținere, 
reparații, deservire și administrativ- Comparti-

ment administrativ. Condiţii: -studii medii/ 
profesionale/ generale; -condiţii de vechime: 
minimum 5 ani. Data limită depunere dosare: 
19.10.2021, ora 12:00, la sediul Primăriei 
orașului Bragadiru. Concursul începe în data 
de: 29.10.2021, ora 10:00– proba scrisă. Data și 
ora interviului vor fi comunicate ulterior. 
Concursul  se desfășoară la sediul Primăriei 
orașului Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul, 
bibliografia și tematica de concurs se află afișate 
la avizierul unităţii și pe site-ul unităţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 
orașului Bragadiru sau la telefon 021/4480795.

l  Primăria Comunei Mihăești, județul 
Vâlcea, organizează concurs în vederea  ocupării 
următorului post contractual temporar vacant, 
pe durata determinata: -Asistent Medical 
Comunitar (PL)  -  Compartimentul Asis-
tenta Sociala Condiţii de desfășurare a concur-
sului: 1.data organizării concursului: -proba 
s c r i s a   A s i s t e n t  M e d i c a l  C o m u -
nitar :19.10.2021, orele 09,oo ; -proba interviu in 
termen de maxim 4 zile lucratoare de la data 
sustinerii probei scrise, anuntata in prealabil; 
2.dosarele se pot depune in termen de 5 zile 
lucratoare de la data afisarii anuntului, la sediul 
Primăriei, în sat. Buleta, comuna Mihăești, 
judeţul Vâlcea Condiţii de participare: 
1. condiții generale: conform art. 3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările 
și completările ulterioare; 2. condiţii specifice: 
-absolvent studii medii absolvite – cu diplomă 
de bacalaureat -studii postliceale in domeniul 
asistentei medicale (asistent medical generalist) 
-minim un an vechime ca asistent medical 
-certificat de membru si aviz anual pentru auto-
rizarea exercitarii profesiei de asistent medical 
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generalist emis de Ordinul Asistentilor Medicali 
Generalisti din Romania Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Comunei 
Mihăeşti, judeţul Vâlcea, tel : 0250.77.25.22, 
persoana de contact : secretar comisie – Dumi-
trescu Elena-Mihaela

l Spitalul Militar de Urgenta Dr.Ion Jianu-Pi-
testi organizeaza concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi vacante de personal civil 
contractual:1.post de asistent medical debutant 
in compartimentul cardiologie si 1 post de 
asistent medical la statia centrala de sterilizare 
cu urmatoarele conditii specifice:nivelul studi-
ilor:postliceale, diploma de scoala sanitara 
postliceala-specialitatea medicina generala; 
vechime in munca si in specialitate-nu necesita 
vechime. Concursul se va desfasura la sediul 
S.M.U.Dr.Ion Jianu-Pitesti sau la Centrul 
Militar Pitesti din Pta.Muntenia nr.2 in functie 
de numarul de candidati, dupa cum urmea-
za:proba scrisa in data de 27.10.2021 ora 10.00 
si proba de interviu in data de 02.11.2021 ora 
10.00. data limita de depunere a dosarelor de 
inscriere la concurs este 18.10.2021 ora 14.00. 
Relatii suplimentare pe site-ul www.smupitesti.
org la rubrica:posturi vacante si la secretariatul 
comisiei de concurs la SMU.Dr.Ion Jianu-Pi-
testi cu sediul in mun.Pitesti, str.Negru Voda 
n r. 4 7 ,  j u d . A r g e s - t e l . 0 2 4 8 . 2 1 8 . 0 9 0 , 
0248.218.172, interior.414

l PALAMARCIUC LOB SERV SRL anga-
jează şofer de autoturisme şi camionete, având 
cunoştințe minime/medii de limba engleză şi 
ucraineană. Transmitere CV şi detalii la nr. de 
tel.0738.321.473 sau pe email: wr.team@
workand-roll.com

l  SC METALOCINETIC SRL, având 
CUI:34446513, cu sediul în Municipiul Iaşi, 
Strada Grigore Ureche, Nr.1, Bl.V. Mărăci-
neanu, Cam.1, Etaj 8, Ap.28, Județ Iaşi, anga-
jează: Frezor universal COD COR 722408- 2 
posturi şi strungar univeral COD COR 
722413- 1 post. Cerințe: Studii medii, cunoş-
tințe de limba engleză, cunoştințe in domeniul 
tehnic. Selecția are loc in data de 05.10.2021, 
ora 10.00, la sediul societății.

l SC Cadima General Construct SRL, având 
CUI:43283121, cu sediul în sat Balta 
Doamnei, comuna Balta Doamnei, nr.171, 
angajează: dulgheri, cod COR 711501-5 
posturi, muncitori necalificați la demolarea 
clădirilor, căptuşeli, zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet, cod COR 931301- 10 
posturi, zidar rosar-tencuitor, cod COR 
711205- 5 posturi, fierar betonist, cod COR 
711402- 5 posturi. Cerințe: studii medii, cunoş-
tințe de limba engleză, cunoştințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data de 
05.10.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l SC Electrical Installation SRL, având 
CUI:38121948, cu sediul în Sat Dancu, Comuna 
Holboca, Strada Dorului, Nr.157, Județ Iaşi, 
angajează: Electricieni în construcții civile şi 
industriale COD COR 741110- 4 posturi şi 
muncitor necalificat la spargerea şi tăierea 
materialelor de construcții COD COR 931302- 2 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoştințe de 

limba engleză, cunoştințe in domeniul construc-
țiilor. Selecția are loc în data de 05.10.2021, ora 
10.00, la sediul societății.

l  SC DELIAN IMPEX SRL, având 
CUI:18745572, cu sediul în Municipiul 
Ploieşti, strada Ialomiţei, nr.2B, Judeţ 
Prahova, angajează: instalator apă, canal, cod 
COR 712602- 2 posturi; excavatorist pentru 
excavatoare cu rotor de mare capacitate, cod 
COR 811106. Cerințe: studii medii, cunoştințe 
de limba engleză, cunoştințe în domeniul 
construcţiilor. Selecția are loc în data de 
05.10.2021, ora 09.00, la sediul societății.

l Curtea de Apel Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante după cum urmează: 
Tribunalul Bucureşti– Compartiment financiar- 
contabilitate: -1 post de consilier Clasa I   
Grad   profesional superior: studii universitare 
de   licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul ştiințelor economice, 
vechime în specialitate minim 7 ani; Programul 
de muncă este de 8h/zi şi 40h/ săptămână. 
Tribunalul Bucureşti– Compartiment financiar- 
contabilitate: -1 post de consilier  Clasa   I  
Grad profesional  superior: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul ştiințelor economice, 
vechime în specialitate minim 7 ani; Programul 
de muncă este de 8h/zi şi 40h/ săptămână. 
Tribunalul Bucureşti– Birou local de expertize 
judiciare, tehnice şi contabile: -1post de consilier  
Clasa   I Grad  profesional superior:   studii  
universitare  de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiințelor 
economice, vechimeîn specialitate minim 7 ani; 
Programul de muncă este de 8h/zi şi 40h/ săptă-
mână. Curtea de Apel Bucureşti– Comparti-
ment investiţii şi patrimoniu- 1 post   de  expert  
Clasa  I  Grad  profesional superior:   studii 
universitare de licenţă absolvite  cu   diplomă de  
licenţă sau echivalentă,  în  specializarea  ingi-
nerie  civilă sau  în domeniul ştiinţelor umaniste 
şi arte- ramura de ştiinţă arhitectură şi urba-
nism, vechime înspecialitate minim 7 ani; 
Programul de muncă este de 8h/zi şi 40h/ săptă-
mână. Dosarele de înscriere la concurs vor fi 
depuse la sediul Curţii de Apel Bucureşti– 
Splaiul Independenţei, nr.5, sector 4, mezanin, 
camera M01, în perioada 1-20 octombrie 2021. 
Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de 
Apel Bucureşti, Splaiul Independenței nr. 
5,sector 4, iar proba scrisă se va susține în data 
de 01.11.2021. Proba de interviu se susține în 
maxim 5 zile de la susținerea probei scrise. 
Condiţiile de participare, bibliografia şi tema-
tica, după caz, precum şi actele necesare 
înscrierii  la concurs, vor fi afişate la sediul 
Curții de Apel Bucureşti şi pe pagina web: 
http://www.cab1864.eu, secțiunea Resurse 
Umane- Concursuri/Examene. Relaţii supli-
mentare privind depunerea dosarelor de 
concurs la adresa de corespondență email: 
r e s u r s e u m a n e . c a b @ j u s t . r o ,  t e l e f o n : 
021.319.82.45, fax. 021.319.16.94.

l Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Crişana” al judeţului Bihor, cu sediul în 
municipiul Oradea, strada Avram Iancu, nr.9, 
județul Bihor, organizează concurs pentru 

ocuparea unui post vacant de personal 
contractual muncitor calificat IV-I, cod COR 
741101. Nivelul studiilor: -studii minim gimna-
ziale; Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției: nu este cazul. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă: 29.10.2021, ora 12.00; -proba 
practică: 04.11.2021, ora 09.00; -interviul: 
10.11.2021, ora 10.00; -locul de desfăşurare: 
sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor, situat în 
mun.Oradea, str.Avram Iancu, nr.9. Data-li-
mită pentru depunerea dosarului de concurs: 
14.10.2021, ora 15.00. Date de contact: Infor-
mații cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
concursului se pot obține la sediul unității 
organizatoare, precum şi la secretarul comisiei 
de concurs: plt.maj.Buboi Vasile Lucian, 
tel.0259.411.212, interior: 27.107.

l Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Crişana” al judeţului Bihor, cu sediul în muni-
cipiul Oradea, strada Avram Iancu, nr.9, județul 
Bihor, organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de personal contractual îngri-
jitor cod COR 515301. Nivelul studiilor: -studii 
minim gimnaziale; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției: nu este 
cazul. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -proba practică: 28.10.2021, ora 
09.00; -interviul: 03.11.2021, ora 10.00; -locul de 
desfăşurare: sediul Inspectoratului pentru Situ-
aţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor, 
situat în mun.Oradea, str.Avram Iancu, nr.9. 
Data-limită pentru depunerea dosarului de 
concurs: 14.10.2021, ora 15.00. Date de contact: 
Informații cu privire la organizarea şi desfăşu-
rarea concursului se pot obține la sediul unității 
organizatoare, precum şi la secretarul comisiei 
de concurs: plt.Săteanu Adina Giorgia, 
tel.0259.411.212, interior: 27.135.

l Departamentul pentru Relația cu Republica 
Moldova anunţă: Departamentul pentru 
Relația cu Republica Moldova organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor funcții 
contractuale de conducere şi de execuţie 
vacante: - proba scrisă – 26.10.2021, începând 
cu ora 9.00, la sediul Departamentului pentru 
Relația cu Republica Moldova,interviul – 
01.11.2021, începând cu ora 9.00, la la sediul 
Departamentului pentru Relația cu Republica 
Moldova, Pentru toate posturile pentru care se 
organizează concurs, candidații trebuie să înde-
plinească condițiile prevăzute de art. 3 din 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. Denumirea 
posturilor scoase la concurs, compartimentele 
din care fac parte, condiţii specifice, bibliografie 
: Direcția Management şi Comunicare – 
Director grad II – 1 post; absolvenţi de studii 
superioare în domeniul sociologie, specializarea 
resurse umanre la instituții de învățământ 
superior din țară sau străinătate recunoscute de 
către Ministerul Educației; Constituie avantaj 
studii de master în domeniul Leadership şi 
Management Organizațional absolvite cu 
diplomă sau echivalentă; perioada de ocupare 
nedeterminată, cu normă întreagă, durata 
normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 
40 ore/săptămână; Vechime necesara ocuparii 
postului: minim 3 ani. Consilier II  (S) Direcția 

Management si Comunicare - Compartimentul 
Administrativ– 1 post; să fie absolvenţi de 
studii superioare finalizate cu diplomă de 
licență sau echivalenta la instituții de învăță-
mânt superior din țară sau străinătate recunos-
cute de către Ministerul Educației; perioada de 
ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, 
durata normală a timpului de muncă este de 8 
ore/zi, 40 ore/săptămână; Vechime necesara 
ocuparii postului: minim 2 ani. Consilier debu-
tant – Direcția economică – Compartimentul 
resurse umane absolvenţi de studii superioare 
în domeniul sociologie cu diplomă de licență 
sau echivalentă la instituții de învățământ 
superior din țară sau străinătate recunoscute de 
către Ministerul Educației; perioada de ocupare 
nedeterminată, cu normă întreagă, durata 
normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 
40 ore/săptămână; vechime necesara ocuparii 
postului: fara vechime Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul instituţiei, din Blvd. 
Primăverii, nr.22, sector 1, Bucureşti, începând 
cu data de 05.10.2021. Data limită pentru 
depunerea acestora – 15.10.2021 ora 17.00. 
Condiţiile de participare şi bibliografia se 
afişează pe site-ul instituției www.drrm.gov.ro. 
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de 
concurs, Anca Vizante, telefon: +4021 2339687.

VÂNZĂRI
l Vand ferma certificata ecologic, cu plantatie 
de afine, 33,5 hectare, fantana, curent trifazic, 
in loc.Poienita, jud.Sibiu, pret 246.000 
Euro+tva. TEL: 0785.252.184

CITAȚII
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 Numitul Mutu Mircea (fiul lui Dorel şi 
Niculina, născut la data de 24.03.1960, în 
Reşiţa, jud.Caraş-Severin, cu ultim domiciliu 
cunoscut în Bolintin-Vale, str.Sabarului, nr.19, 
jud.Giurgiu), este chemat la Judecătoria 
Bolintin-Vale, jud.Giurgiu, în data de 
13.10.2021, ora 9.00, sala 2, complet Cj20, în 
dosarul nr.4062/192/2020, ce are ca obiect 
cererea Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti de declarare a morţii prezumate a 
numitului Mutu Mircea.

DIVERSE
l S.C. SOUTH LAND INVEST S.R.L., cu 
sediul în sat Grădinari, comuna Grădinari, str.
Gării, nr.273, biroul nr.5, clădirea C3, județul 
Giurgiu, prin cererea depusă la APM Giurgiu a 
solicitat emiterea autorizației de mediu pentru 
desfăşurarea activității: Exploatare de nisipuri 
şi pietrişuri în vederea valorificării în perimetrul 
Bolintin-Deal „Parc de agrement”, Bolin-
tin-Deal, județul Giurgiu. Informațiile referi-
toare la prezenta activitate, precum şi 
eventualele sugestii şi contestații se pot obține, 
respectiv depune, în scris, sub semnătură şi cu 

date de identificare la sediul APM Giurgiu, 
ş o s e a u a  B u c u r e ş t i ,  b l . 1 1 1 ,  s c . A + B , 
tel.0246.216.980, în termen de 15 zile lucrătoare 
de la publicarea (afişarea) anunțului. 

l SC COMALEX SA, cu sediul social în muni-
cipiul Alexandria, str.Libertăţii, nr.211, bl.
L8-L9, judeţul Teleorman, înregistrată la 
Reg i s t ru l  Comer ţu lu i  sub  număru l 
J34/17/1991, având CUI:RO1384767, prin 
reprezentant legal GEORGESCU Bogdan 
Cristian- preşedinte al Consiliului de Adminis-
trație, aduce la cunoştința publicului publi-
carea Raportului Semestrial la 30.06.2021 pe 
site-ul BVB, pe site-ul COMALEX SA (www.
comalexsa.ro) şi poate fi solicitat şi pe adresa: 
comalexalexandria@gmail.com

l S.C. Velvet Zirconiu S.R.L.., cu sediul social 
şi punctul de lucru în Bucureşti, sectorul 1, Str.
Herăstrău, Ap.1-Ap. 2, Spațiul-11, telefon: 

0721270289, 0722575834, CUI RO31017002, 
nr. Registrul Comerţului J40/14788/14.02.2012, 
Banca RAIFFEISEN Bank Suc.Obreja, contul 
RO48RZBR000006001987 1143, informează 
pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu pentru activi-
tatea “Fabricarea de dispozitive, aparate si 
instrumente medicale stomatologice ”-cod 
CAEN-3250, desfasurată în Str. Herăstrău, 
Ap.1-Ap.2, Spațiul-11. Persoanele fizice sau 
juridice interesate, pot depune eventuale 
contestații sau sugestii la sediul Agenției 
Pentru Protecția Mediului Bucureşti din sect.6, 
Aleea Lacul Morii nr.1(Barajul Lacul Morii-in 
spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9.00-
12.00, de luni până vineri.

l Directia Silvica Ialomita – O.S. Slobozia, cu 
sediul în localitatea Slobozia, sos. Bucuresti-  
Constanta nr. 1, titular al Planului “Amenaja-
ment silvic pentru trei unitati de productie (VII 
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Giurgeni, VIII Gasca, IX Vladeni din cadrul 
Ocolului silvic Slobozia)”, anunţă publicul inte-
resat asupra deciziei de emitere a avizului  de 
mediu de catre APM Ialomita. De asemenea 
documentele prevazute la alin. (1) art. 33 din 
HG 1076/2004 pot fi consultate la  sediul 
DIRECTIEI SILVICE IALOMITA – Ocolul 
silvic Slobozia in zilele de luni- vineri , in orele 
de program. Proiectul de plan in forma avizata 
de APM Ialomiţa  se poate pune la dispozitia 
publicului  la cerere, la  sediul APM Ialomiţa. 

l ARGAMAN FOOD&BEVERAGE S.R.L, cu 
sediul în:Bucureşti, sect.1, str.Anastasie Simu, 
nr.2, camera 1, etaj 2, ap.4 şi punct lucru:Bucu-
reşti, sect.1, str.Benjamin Franklin, nr.16, Cod 
Unic de Inregistrare:42208040, nr.de ordine în 
Registrul Comerţului:J40/1467/2020, reprezen-
tată prin doamna Valentina Radu-Adminis-
trator, informează pe cei interesați că s-a depus 
solicitarea pentru obținerea autorizației de 
mediu pentru activitatea reprezentată de:“Re-
staurante”–cod.CAEN.5610, Bucureşti, sect.1, 
str.Benjamin Franklin, nr.16. Informații se pot 
solicita la sediul AGENȚIEI PENTRU 
PROTECȚIA MEDIULUI.BUCUREȘTI din 
Aleea Lacul Morii nr.1, Bucureşti, 061911, intre 
orele 8.00-16.30, în zilele de luni, miercuri şi joi. 
Propuneri sau contestații se pot depune la 
sediul A.P.M.BUCUREȘTI în termen de 10.zile 
de la data publicării prezentului anunț

l BASAD FOOD&BEVERAGE S.R.L, cu 
sediul în:Str.Nicolae Golescu, nr.16, parter 1 şi 
subsol, sect.1, Bucuresti si punct lucru:Str.
Nicolae Golescu, nr.16, parter 1 şi subsol, sect.1, 
Bucuresti, Cod Unic de Inregistrare:36426172, 
nr.de  ord ine  în  Reg i s t ru l  Comerţu -
lui:J40/10873/16.08.2016, reprezentată prin 
doamna Ioana Radu-Administrator, informează 
pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru 
obținerea autorizației de mediu pentru activi-
tatea reprezentată de:“Restaurante”-cod.
CAEN.5610, Bucureşti, sect.1, str.Benjamin 
Franklin, nr.16. Informații se pot solicita la 
sediul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA 
MEDIULUI.BUCUREȘTI din Aleea Lacul 
Morii nr.1, Bucureşti, 061911, intre orele 8.00-
16.30, în zilele de luni, miercuri şi joi. Propuneri 
sau contestații se pot depune la sediul A.P.M.
BUCUREȘTI în termen de 10.zile de la data 
publicării prezentului anunt

l ANUNT. Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară COVASNA anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului din cadrul 
Proiectului:“Creşterea gradului de acoperire şi 
incluziune a sistemului de înregistrare a propri-
etăților în zonele rurale din România” pentru 
UAT.RECI, jud.Covasna, în perioada: 

11.10.2021-10.12.2021, la sediul Căminului 
Cultural Reci din localitatea Reci, str.Principală 
nr.268, jud.Covasna, precum şi pe pagina de 
internet a Primăriei com.Reci-(https://reci.ro), 
respectiv pe pagina de internet a ANCPI-
(http://www.ancpi.ro/pnccf_docs). Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse în perioada de publicare:la Căminul 
Cultural Reci (Jud.Covasna, com.Reci, str.
Principală nr.268); Biroul Înregistrare Sistema-
tică-sediul OCPI.Covasna (jud.Covasna, mun.
Sfântu Gheorghe, str.1 Decembrie 1918 nr.3); Pe 
adresa de e-mail a OCPI.Covasna:cv@ancpi.ro

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL repre-
zentata prin asociat coordonator LISCAN 
AUREL, in calitate de lichidator judiciar al 
LIGHT HOUSE SOFTWARE SRL desemnat 
prin hotararea nr.4550 din data de 29.09.2021, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 32321/3/2020, notificã 
deschiderea falimentului prin procedura simpli-
ficata prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva 
LIGHT HOUSE SOFTWARE SRL, cu sediul in 
Bucureşti, Sectorul 1, Strada Pictor Stahi, Nr. 9, 
Subsol Corp Principal, Camera 14, CUI  
12185565, nr. de ordine in registrul comertului 
J40/4356/2003. Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta nascut dupa 
data deschiderii procedurii insolventei impotriva 
LIGHT HOUSE SOFTWARE SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 32321/3/2020, in 
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al creantelor 01.11.2021; b) 
termenul limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului 
suplimentar al creantelor 19.11.2021; c) 
termenul pentru depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la publi-
carea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen 
pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 10.12.2021.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator LISCAN 
AUREL, in calitate de lichidator judiciar al 
IMCOM - SPERANTA SRL desemnat prin 
hotararea nr.4575 din data de 29.09.2021, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 22017/3/2020, notificã 
deschiderea falimentului prin procedura simp-
lificata prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva 
IMCOM - SPERANTA SRL, cu sediul in Bucu-
reşti Sectorul 2, Sos. Vergului, Nr. 21-29, Bloc 
G1-G4, Scara B, Etaj 8, Ap. 80, CUI  12756076, 
nr.  de ordine in registrul  comertului 
J40/1622/2000. Persoanele fizice si juridice care 

inregistreaza un drept de creanta nascut dupa 
data deschiderii procedurii insolventei impo-
triva IMCOM - SPERANTA SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 22017/3/2020, in 
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al creantelor 01.11.2021; b) 
termenul limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului 
suplimentar al creantelor 19.11.2021; c) 
termenul pentru depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la publi-
carea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen 
pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 10.12.2021.

l Dumitru Cristina Ioana proprietar al tere-
nului situat în Sat Vidra, Comuna Vidra, județul 
Ilfov, cod poştal 077185, sola (tarla) 9, parcela 
536, 537, 538, 539, 540, 542/2, 543, 544, 545, 
546, 547, 547/1, 548, 549, str.Ulcioara, nr.2, nr.
cadastral 60662, în suprafață de 5.723mp, 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a Avizului (de Oportuni-
tate, tehnic Consultativ, /Favorabil) pentru 
documentația PUZ -funcțiunea. Documentația 
a fost depusă pentru consultare la Consiliul 
Județean Ilfov la data 30.09.2021. Observații /
comentarii se primesc în scris la Direcția de 
Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, 
Bucureşti, sector 1, strada General Gheorghe 
Manu, nr.18, (tel.021/212.56.93), în termen de 15 
zile de la publicarea prezentului anunț.

l General Capital Team SRL proprietar al 
terenului situat în Sat Vidra, Comuna Vidra, 
județul Ilfov, cod poştal 077185, sola (tarla) 9, 
parcela 536, 537, 538, 539, 540, 542/2, 543, 544, 
545, 546, 547, 547/1, 548, 549, str.Ulcioara, nr.2, 
nr.cadastral 60424, în suprafața de 5.200mp, 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a Avizului (de Oportuni-
tate, tehnic Consultativ, /Favorabil) pentru 
documentația PUZ -funcțiunea. Documentația 
a fost depusă pentru consultare la Consiliul 
Județean Ilfov la data 30.09.2021. Observații/
comentarii se primesc în scris la Direcția de 
Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, 
Bucureşti, sector 1, strada General Gheorghe 
Manu, nr.18, (tel.021/212.56.93), în termen de 15 
zile de la publicarea prezentului anunț.

LICITAȚII
l Viozois SRL prin lichidator judiciar VIA 
INSOLV SPRL scoate la vânzare impreuna la 
licitatie publica proprietatea imobiliara si insta-
latia de premixuri situate in com. Puchenii Mari, 

sat Puchenii Mosneni, jud. Prahova, tarla 33, 
parcela A185/1 si A185/2, pornind de la pretul de 
1.711.414 lei fara TVA. Regimul TVA se stabi-
leste conform prevederilor fiscale in vigoare. 
Persoanele interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare la licitaţie cu 
cel putin o zi inainte de data licitatiei, ora 12,00. 
Licitatia va avea loc la 08.10.2021, ora 11.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în zilele de 15.10.2021, 
22.10.2021, 29.10.2021 si 05.11.2021 la aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l ANUNT LICITATIE PUBLICA! 1. Informații 
generale  pr iv ind autor i tatea  contrac-
tantă: COMUNA APA, nr. 132, Apa, judeţul Satu 
Mare, telefon 0261843001, fax 0261843001, 
email primariaapa20@gmail.com 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică:  Comuna Apa, organizează licitație 
publică deschisă cu ofertă la plic inchis în vederea 
închirierii Luciu de apă - Balastiera Apa, având 
categoria de folosință ape stătătoare, Licitația se 
organizează în conformitate cu prevederile 
O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ şi a 
Hotărârii Consiliului Local nr.44 din data de 
28.09.2021. Imobilul este situat în Comuna Apa, 
în partea de Nord a satului Apa, pe terenul intra-
vilan cu nr.cadastral 101042, în suprafaţă de 
652.450 mp, înscris în C.F. nr.101042 Apa, 
domeniu public al Comunei Apa. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini 3.1. Modalitatea sau modalita-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției 3.2. Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire:   Birou Secretar General ,  tel . 
0261843001/0741369140, e-mail: primariaapa20@
gmail.com 3.3. Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 200 lei/exemplar şi se achită 
la casieria instituției 3.4. Data-limită pentru soli-
citarea clarificarilor: 20/10/2021, ora 12:00 4. 
Informații privind ofertele: se regăsesc în caietul 
de sarcini 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 27/10/2021, ora 12:00 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura generală a 
Primăriei comunei Apa cu sediul în Sat Apa, 
Com.Apa, nr.132, jud. Satu Mare. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: oferta va fi prezentată într-un singur 
exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publ ică de deschidere a  ofer-

telor: 28/10/2021, ora 10:00 la Sediul Primariei 
comunei Apa, loc. Apa nr. 132, jud. Satu Mare 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Satu Mare , Secția 
de Contencios Administrativ, Str. Mihai Viteazul 
nr.8 Satu Mare, Tel. Registratură : 0261-713650, 
e-mail: tr-satumare-reg@just.ro 7. Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării : 30/09/2021

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din 
data de 12.10.2021: Debitorul SC D&G Agricol-
ture Enterprise SRL - societate în reorganizare 
judiciara, in judicial reorganisation, en redresse-
ment, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.George 
Cosbuc nr.3,  jud.Mehedinti, J25/272/2006, 
C.U.I. 18704890, prin administrator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu 
sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregis-
trata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la 
vânzare, la preturile diminuate cu 50% fata de 
preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 
21/24.02.2020 conform hotarare adunare credi-
tori din data de 27.07.2021, urmatoarele bunuri 
imobile:Teren si vita de vie in suprafata de 
212.500 mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
325.125,00 Euro, Teren si vita de vie in supra-
fata de 60.938 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr cadastral 
50171 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
93.235,00 Euro,Teren si vita de vie in suprafata 
de 66.000 mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 50175 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
100.980,00 Euro, Teren si vita de vie in supra-
fata de 84.000 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr cadastral 
50173 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
128.520,00 Euro, Teren si vita de vie in supra-
fata de 320.546 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 
50092 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
490.435,00 Euro, Teren si vita de vie in supra-
fata de 56.600 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si nr cadastral 
50267 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
86.597,50 Euro, Teren si vita de vie in suprafata 
de 90.834 mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
138.975,00 Euro, Total suprafata de teren si vita 
de vie valorificata in bloc - 891.418 mp; Valoarea 
totala a bunurilor este de 1.363.867,50 Euro, pret 
neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul 

BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la 
biroul administratorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la 
data de 12.10.2021, orele 1400. Titlul executoriu 
în baza căruia administratorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile descrise 
anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta din 
data de 20.05.2020, de confirmare a planului de 
reorganizare a debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios 
Administrativ si  Fiscal în dosarul nr. 
1726/101/2019. Creditori ipotecari:DGRFP 
Craiova AJFP Mehedinti,  U.A.T. Com 
Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet 
Av. Predescu Daniela. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în contul unic 
de insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pana la data de 11.10.2021 
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul imobil pe care intentio-
neaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea 
caietului de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. 
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A., sub nr. 
RO11BRMA09991000 87949896. Invităm pe toti 
cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să 
transmita 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 de email: office@
consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsu-
rile de prevenire a răspândirii virusului COVID 
19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin 
sistem de videoconferinta, iar in masura in care 
se doreste participarea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa respecte masurile 
impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, 
etc.).Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor imobile descrise anterior sa 
anunte administratorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la 
te lefoanele :  0756482035,  0742592183 
0252/354399, email office@consultant-insol-
venta.ro Administror judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL FILIALA TIMIS, prin ec. SERBAN 
VALERIU.

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din 
data de 20.10.2021; Debitorul Popovici Nelu 
Persoana Fizica Autorizata cu sediul în sat 
Zlagna nr.65, com.Turnu Ruieni, jud.Caras – 
Severin, F11/496/2015, C.U.I. 34952987, prin 
lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Z a b r a u t u l u i  n r. 7 A ,  j u d . M e h e d i n t i , 
CUI:38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant asociat coordonator 



ANUNȚURI www.jurnalul.ro
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 WSXCA40200 
LD50228, 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 fabri-
catie 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 
20.10.2021 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 
condiţionată de consemnarea în contul unic de 
insolventa al debitoarei Popovici Nelu Persoana 
Fizica Autorizata pana la data de 19.10.2021 
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 Romane-
asca  S .A . ,  sub  nr.  RO11BRMA0999 
100090497019. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunului imobil sa anunțe 
lichidatorul judiciar înainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la tele-
foanele: 0756482035, 0252/354399 email:office@
consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,  
Consultant Insolvenţă SPRL FILIALA TIMIS, 
prin ec. SERBAN VALERIU

l  Licitaţie Publică: Debitorul SC Super Color 
Impex Com SRL , cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Crişan, nr.14, jud.Mehedinti, CIF: 5657819; 
J25/154/1998, aflata  în procedură de reorgani-
zare judiciara, in judicial reorganisation, en 
redressement, în dosar nr. 832/101/2017 prin 
administrator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de asociat coordonator 
Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la 
vânzare bunul mobil: -Motostivuitor TCM 
FD25 (2N 505395) capacitate de incarcare 2500 
kg, culoare galben si negru,combustibil moto-
rina, an fabricatie 2007,  depozitat in Mun. 
Drobeta-Turnu Severin, str. Cicero nr. 199, 
Judeţul Mehedinţi  la prețul de 10.000,00 euro– 
echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, 
pret neafectat de TVA. Titlul executoriu în baza 
căruia administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil descris anterior, o 

reprezinta sentinta nr. 6 din data de 27.02.2020 
pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul nr. 832/101/2017 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti, privind confirmarea planului 
modificat. Licitaţia va avea loc la biroul lichida-
torului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrău-
țului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 12.10.2021 
orele 1400. Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licitaţiei şi să achi-
ziționeze caietul de sarcini in cuantum de 500 
lei exclusiv TVA. Contul de insolvență al debi-
toarei SC Super Color Impex Com SRL este 
d e s c h i s  l a  B a n c a  R o m a n e a s c a – 
RO11BRMA0999 100083671032. Invităm pe 
toti cei care vor să participe la şedinţa de lici-
taţie din data de 12.10.2021 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 in 
suma de 500 lei până la data de 11.10.2021 orele 
17,00 la adresa menționată anterior, respectiv 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinţi. Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunului imobil sa anunțe adminis-
tratorul judiciar înainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), precum si a ordonantelor militare 
emise, administratorul judiciar recomanda ca 
participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de 
videoconferinta, iar in masura in care se doreste 
participarea fizica se impune prezenta unui 
singur participant care sa respecte masurile 
impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.) 
Relaţii la sediul administratorului judiciar din 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, 
judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email : office@
consultant-insolventa.ro.; Administrator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL

l Anunt De Licitație: Municipiul Petroşani - 
prin Serviciul Urbanism şi Amenajarea Terito-
riului, cu sediul administrativ pe str. 1 
Decembrie 1918, nr.93, judeçul Hunedoara, 
telefon 0254/541220, 0254/541221, fax 
0254/545903, cod fıscal 4468943, adresa de 
e-mail serv urbanismpetrosani@yahoo.com 
organizează: licitație publică în vederea atribu-
irii contractului de concesiune al terenului în 
suprafață de 6,0 mp, situat în municipiul Petro-
şani, str. Independenței, în scopul suplimentării 
concesiunii terenului aferent unui garaj, notat în 
C.F. 66274 Petroşani, nr. cadastral 66274; lici-
tație publică în vederea atribuirii contractului de 
concesiune al terenului în suprafață de 5,0 mp, 
situat în municipiul Petroşani, str. Indepen-
dentei, f.nr., în scopul suplimentării concesiunii 
terenului aferent unui garaj, notat în C.F. 66294 
Petroşani, nr. cadastral 66294;  licitație publică 
în vederea atribuirii contractului de concesiune 
al terenului în suprafață de 20,0 mp, situat în 
municipiul Petroşani, str. Independenței, în 
vederea construirii unui garaj, notat în CF. 
66312 Petrosani, nr. cadastral 66312. Ofertele se 
depun într-un exemplar pânâ la data de 
27.10.2021, ora 9.00 şi se vor deschide în şedința 
publică din data de 27.10.2021, orele 11.00, 
13.00 respectiv 15.00, în sala de şedințe, la sediul 
instituției. Relații, detalii, clarificări cât şi docu-

mentația de atribuire se pot obține până la data 
de 19.10.2021, de la Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primâriei 
municipiului Petroşani, camera 37, telefon 0254-
541220(1), int.131.  licitație publică în vederea 
atribuirii contractului de concesiune al terenului 
în suprafață de 150,0 mp, situat în municipiul 
Petroşani, DN 66 (str. I Decembrie 1918) - Piața 
Victoriei, aferent unei parcări, notat în CF. 
61943 Petroşani, nr. cadastral 61943;  licitație 
publică în vederea atribuirii contractului de 
concesiune al terenului în suprafață de 96,0 mp, 
situat în municipiul Petroşani, str. 1 Decembrie 
1918, f.nr. - zona careu bl.92, aferent unei terase 
acoperite, notat în C.F. 65370 Petroşani, nr. 
cadastral 65370.Ofertele se depun într-un exem-
plar până la data de 29.10.2021, ora 9.00 şi se 
vor deschide în şedința publică din data de 
29.10.2021, orele 10.00 respectiv 12.00, în sala de 
şedințe, la sediul instituției. Relații, detalii, clari-
ficări cât şi documentația de atribuire se pot 
obține până la data de 21.10.2021, de la Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petroşani, camera 37, 
telefon 0254-541220(1), int.131. Instanța compe-
tentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribu-
nalul Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr.35, 
Deva, telefon 0254/211574, fax 0254/216333, 
e-mail tribunalul.hunedoara@just.ro; termenele 
pentru sesizarea İnstanței: conform prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare. Costul 
documentației de atribuire este de 30 lei şi se va 
achita la casieria din cadrul Primăriei munici-
piului Petroşani, parter. Ofertele se depun la 
sediul instituției, biroul de registratură, camera 
5 sau 7.

l Subscrisa PRIVATE LIQUIDATION 
GROUP IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar în dosarul nr. 1854/111/2020 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a Civilă, 
privind pe debitoarea PETREGAB SERVIS 
S.R.L., CUI 28190770, număr de înregistrare 
în Registrul Comerțului J05/459/2011, îi noti-
fică pe toți creditorii debitoarei privind faptul 
că prin hotărârea din data de 30.09.2021 
pronunțată de Tribunalul Bihor, în dosarul nr. 
1854/111/2020 s-a dispus începerea proce-
durii falimentului față de societatea debitoare 
mai sus menționată în temeiul art.145 alin.1 
lit. D din Legea nr. 85/2014. Prin hotărârea 
amintită s-a fixat termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanțelor 
născute în cursul procedurii, respectiv în 
intervalul 12.11.2020 – 30.09.2021, la data de 
15.11.2021, termenul limită pentru verificarea 
creanțelor, întocmirea şi publicarea tabelului 
suplimentar la data de 25.11.2021, termenul 
limită de întocmire a tabelului definitiv 
consolidat la data de 20.12.2021. Lichidatorul 
judiciar a convocat şedința adunării credito-
rilor pe data de 07.12.2021, la ora 12:00, la 
sediul acestuia din Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea de zi urmând a 
fi: confirmarea lichidatorului judiciar şi apro-
barea onorariului acestuia. 

l JUDEŢUL ARGEŞ prin Consiliul Județean 
Argeş, cu sediul în Pitesti, Piaţa Vasile Milea, 
nr. 1, telefon: 0248.217.800, fax: 0248.220.137, 
adresă de internet: www.cjarges.ro, CUI 

4229512, organizează licitaţie publică în 
vederea atribuirii unor contracte de închiriere a 
unor bunuri imobile (camere/spații) destinate 
activităților medicale/conexe actului medical 
după cum urmează: - 1. Cabinet tehnică   
dentară Lot 2 Bloc Stomatologie (spațiu 
construit şi compartimentat pentru două 
posturi de tehnică dentară)  în suprafață de 
20,88mp, împreună cu cota parte indiviză 
aferentă din camerele tehnice în suprafață de 
4,62mp şi cu cota indiviză din spațiile comune 
în suprafață de 10,67mp situat la Etajul 1 al 
imobilului “Policlinica Stomatologică” din 
Piteşti, B-dul Republicii, nr. 41, județul Argeş, 
înscris în CF individuală - UAT Piteşti,  Nr. 
cadastral 822238-C1-U16 ,  aflat în domeniul 
privat al Județului Argeş; - 2. Cabinet tehnică  
dentară Lot 4 Bloc Stomatologie, în suprafață 
de 21,44mp, împreună cu cota parte indiviză 
aferentă din camerele tehnice în suprafață de 
4,62mp şi cu cota indiviză din spațiile comune 
în suprafață de 10,92mp situat la Etajul 1 al 
imobilului “Policlinica Stomatologică” din 
Piteşti, B-dul Republicii, nr. 41, județul Argeş, 
înscris în CF individuală - UAT Piteşti, Nr. 
cadastral 822238-C1-U18 ,  aflat în domeniul 
privat al Județului Argeş; - 3. Cabinet tehnică  
dentară Lot  4 Policlinica Stomatologică, în 
suprafață de 18,71mp, împreună cu cota parte 
indiviză aferentă din camerele tehnice în supra-
față de 4,62mp şi cu cota indiviză din spațiile 
comune în suprafață de 9,72mp situat la Etajul 
1 al imobilului “Policlinica Stomatologică” din 
Piteşti, B-dul Republicii, nr. 41, județul Argeş, 
înscris în CF individuală - UAT Piteşti,   
Nr.  cadastral 91872-C1-U11,  aflat în domeniul 
privat al Județului Argeş; - 4. Cabinet medical 
(Cam. 26+27 – parter, cota   ½ , în regim 
tură-contratură), în suprafață de 34,20mp , 
împreună cu cota parte indiviză aferentă din 
spațiile comune, în suprafață de 15,55mp, 
situat în incinta Centrului de Diagnostic şi 
Tratament Brătianu-CMI Asociate de Speciali-
tate din Piteşti, B-dul. I.C. Brătianu, nr. 62, 
județul Argeş,   înscris în înscris în CF nr. 
101210 - UAT Piteşti,  aflat în domeniul privat 
al Județului Argeş;- 5. Cabinet 2, parter, în 
suprafață de 52,40mp,  împreună cu cota parte 
indiviză aferentă din spațiile comune, în supra-
față de 16,69mp, situat în incinta Policlinicii 
Nr. 2,  Piteşti, B-dul. I.C. Brătianu, Nr. 22., bloc 
A2, județul Argeş,  înscris în CF individuală – 
UAT Piteşti, Nr.   cadastral 83452-C1-U17,  
aflat în domeniul privat al Județului Argeş.
Menţionăm faptul că sunt admise la licitaţie 
persoane fizice şi juridice, române sau străine 
care desfăşoară activități medicale/conexe 
actului medical, durata inchirierii fiind de 5 ani 
cu începere de la data înregistrării contractului  
la sediul proprietarului. Documentaţia de atri-
buire se poate obţine de către orice persoană 
interesată care înaintează o solicitare în acest 
sens, de la sediul Consiliului Judeţean Argeş, 
Piaţa Vasile Milea nr. 1, cam. 95,  etaj II, Servi-
ciul Evidența Administrare Patrimoniu şi 
Devize, telefon: 0248/217800, int. 198, începând 
cu data 04.10.2021, între orele 8,30 – 16,00, 
costul acesteia fiind de 18 lei (se achită la 
caseria Consiliului Judeţean Argeş, et. 2, 
cam.103). Garanţia de participare va fi consti-
tuită în cuantum  de 1360 lei pentru Cabinet 
tehnică  dentară Lot 2 Bloc Stomatologie, 1390 

lei pentru Cabinet tehnică  dentară Lot 4 Bloc 
Stomatologie,  1242 lei  pentru Cabinet tehnică  
dentară Lot  4 Policlinică, situate la etajul 1 al  
imobilului Policlinica Stomatologică, Pitesti 
b-dul Republicii nr. 41,  936 lei pentru Cabinet 
medical (Cam. 26+27 – parter, cota   ½ , în 
regim tură-contratură) situat din incinta 
Centrului de Diagnostic şi Tratament Brătianu, 
Piteşti, B-dul. I.C. Brătianu, Nr. 62  şi 2524 lei 
pentru Cabinet 2, parter, situat în incinta Poli-
clinicii Nr. 2 , Piteşti, B-dul. I.C. Brătianu, Nr. 
22., bloc A2, (contravaloarea a două chirii). 
Garanţia de participare este obligatorie şi se 
depune în numerar la caseria Consiliului Jude-
ţean Argeş, et. 2, cam.103; Documentele solici-
tate de autoritatea contractantă prevăzute în 
documentația de atribuire vor fi redactate în 
limba română, într-un singur exemplar şi vor fi 
depuse la sediul Consiliului Judeţean Argeş, 
Piata Vasile Milea nr. 1, Registratură-parter 
până la data de  27.10.2021, ora10ºº. Data 
limită pentru primirea solicitărilor de clarificări 
este 12.10.2021, ora10ºº. Licitația va avea loc la 
sediul Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa Vasile 
Milea nr. 1, etajul II, cam. 95, în ziua 
28.10.2021, ora10ºº în prezenţa reprezentanţilor 
împuterniciţi ai ofertanţilor. Eventualele litigii 
se vor soluționa, în cazul în care nu se ajunge la 
o înțelegere amiabilă, la secția de contencios 
administrativ a tribunalului în a cărui juris-
dicție se află sediul proprietarului în termenul 
prevăzut de Legea contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările şi completarile 
ulterioare. Prezentul anunț va fi transmis spre 
publicare în data de 04.10.2021, în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, într-un 
cotidian de circulație națională şi într-unul de 
ciruculație locală, precum şi pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Argeş, cu 
respectarea prevederilor Art. 335, alin (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare (Anunțul de licitație se 
transmite spre publicare cu cel puțin 20 de zile 
calendaristice înainte de data-limită pentru 
depunerea ofertelor).

PIERDERI
l Subsemnata Miu Elena, domiciliată în Bucu-
reşti, Ale.Zorelelor, nr.5, bloc 45, ap.11, scara A, 
declar pierdut Procesul-verbal de predare-pri-
mire al apartamentului, precum şi chitanța de 
acoperire integrală a apartamentului.

l Pierdut Certificat de înregistrare seria B, nr. 
3342597, eliberat în 14 septembrie 2016 de 
ONRC Tulcea pe numele SC Freedom Star 
Fish SRL cu sediul în oraş Sulina, str. a IV-a, 
nr.57, camera 1, jud. Tulcea, CUI 31987069. Se 
declară nul.

l S-a pierdut Certificat Constatator emis la 
deschiderea firmei şi Certificat de Înregis-
trare emis de Oficiul Registrului Comerțului 
de pe Lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud al 
Societății Palladio Garden SRL, cu sediul 
social în Chiochis, Sat Chetiu, Nr.14, nr. de 
o r d i n e  î n  R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i 
J/06/685/2016, cod unic de înregistrare 
36426555. Le declarăm nule.


