
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Grădinița cu Program Prelungit „Bambi” orga-
nizează concurs pentru următoarelor posturi 
didactice: -2 posturi pentru învățământ preșcolar, 
viabilitate 4 ani având următorul calendar: 31 
Martie-1 aprilie -depunerea dosarelor; 2 aprilie 
-inspecţia la clasă; 5 aprilie -proba scrisă; -afișarea 
rezultatelor; 5-6 aprilie -contestaţii după ora 16:00 
până la ora 20:00 și de la 08.00 la 13:00; 6 aprilie 
-ora 14:00 -afișarea rezultatelor finale. Relații 
tel.0765.341.433.

l Şcoala Gimnazială nr. 1 Berceni, cu sediul în com. 
Berceni, bd. 1 Mai, nr.264, jud. Ilfov organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a 1 post contractual vacant de Administrator Finan-
ciar. Condiţii specifice de ocupare a postului: -Studii 
universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
sau studii superioare de licență absolvite cu diplomă 
de licență, în domeniul științelor economice; 
-Vechime în domeniul financiar-contabil: minim 3 
ani; Cadrul legal: HG 286/2011, modificat și 
completat prin H.G. 1027/24.11.2014. Concursul se 
va desfăşura astfel: •Proba scrisă: data de 29 martie 
2021, ora 9:00, la sediul instituţiei; •Interviul: data 
29 martie 2021, ora 14:00 la sediul instituţiei. Depu-
nerea dosarelor- data limită 18.03.2021, la sediul 
instituţiei, până la ora 15:30. Relaţii suplimentare la 
telefon 021.361.27.01.

l Serviciul Public de Gospodărie Comunală 
Plopeni, cu sediul în b-dul.Independenței, nr.12, 
jud.Prahova, scoate la concurs un post contrac-
tual, vacant, de consilier, gradul II, în cadrul 
Compartimentului Contabilitate și Resurse 
umane. Pentru a ocupa postul de consilier, gradul 
II, candidații trebuie să îndeplinească condițiile 
generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condițiile specifice nece-
sare in vederea participării la concurs și a ocupării 
postului vacant de consilier, gradul II: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în știinţe juridice; -minim 
1 an vechime în specialitatea studiilor. Concursul 
se va organiza la sediul Serviciului Public de 
Gospodărie Comunală Plopeni, b-dul Indepen-
denței, nr.12, conform calendarului următor: 
19.03.2021, ora 16:00, data limită pentru depu-
nerea dosarelor; -29.03.2021, ora 10:00, proba 
scrisă; -interviul se va susține conform art.24 alin.
(5) din H.G.nr.286/2011, iar data și ora vor fi 
anunțate după afișarea rezultatelor probei scrise. 
Documentele aferente concursului, respectiv 
anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a concursului, biblio-
grafia sunt afișate la sediul instituției și pe pagina 
de internet a instituției. Secretariatul comisiei de 
concurs este asigurat la telefon 0244/220.952, 
email: serviciulpublic_plopeni@yahoo.com, 
Ghinea Daniela -inspector specialitate.

l Direcția Regională de Statistică a Municipiului 
București, cu sediul în București, B-dul Carol I 
nr.12, sector 3, telefon/fax : 0213141148 e-mail: 
tele@bucuresti.insse.ro, organizează concurs 
pentru ocuparea a 9 posturi în vederea efectuării 
activitaților privind Recensământul Populației și 
Locuințelor 2021, după cum urmează: •4 posturi 
expert 1A; •2 posturi expert II; •2 posturi referent 
IA; •1 post referent debutant, funcţii contractuale 
vacante de execuție, pe durată determinată din 
luna Aprilie 2021 până la data de 30.11.2023. 
Condiţii de participare: •Expert IA -Condiţii de 
participare: -vechime în specialitate: minimum 7 
ani; -studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -abilităţi în operarea pe PC desktop și 
tablete; -disponibilitate de a se deplasa pe teren. 
•Expert II -Condiţii de participare: -vechime în 
specialitate: minimum  6 luni; -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -abilităţi în operarea pe 
PC desktop și tablete; -disponibilitate de a se 
deplasa pe teren. •Referent IA -Condiţii de parti-
cipare: -vechime în specialitate: minimum 7 ani; 
-Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-abilităţi în operarea pe PC desktop și tablete; 
-disponibilitate de a se deplasa pe teren. •Referent 
debutant -Condiţii de participare: -vechime în 
specialitate: nu este cazul; -Studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -abilităţi în operarea 
pe PC desktop și tablete; -disponibilitate de a se 
deplasa pe teren. Concursul se va desfășura la 
sediul Direcției Regionale de Statistică a Munici-
piului Bucureşti, în data de 29.03.2021, ora 09:00 
-proba scrisă, 31.03.2021 ora 9:00 -proba practică, 
iar proba interviului se va desfășura ulterior, 
conform reglementărilor în vigoare. Dosarele se 
vor depune la sediul instituţiei până cel târziu la 
data de 19.03.2021 ora 14:00, şi trebuie să conțină 
documentele prevăzute în H.G. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Condiţiile 
de participare și bibliografia de concurs sunt 
afișate la sediul instituţiei și pe pagina web www.
bucuresti.insse.ro. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Direcției Regionale de Statistică a 
Municipiului Bucureşti şi la tel. 021.305.66.90, 
persoană de contact Scîntei Elena.

l Anunț de recrutare al administratorului socie-
tății Societatea de Gospodărire Comunală Gruiu 
SRL. U.A.T.Comuna Gruiu, în calitate de autori-
tate tutelară, anunță declanșarea procedurii de 
selecție de candidați pentru nominalizarea în 
vederea numirii în calitatea de administrator al 
societății Societatea De Gospodărire Comunală 
Gruiu S.R.L. (societate în curs de constituire), 
denumită în cele ce urmează SGCG S.R.L. 
Procesul de selecţie are ca scop identificarea, 
recrutarea și selectarea celui mai potrivit candidat 
pentru ocuparea postului de administrator al 
SGCG S.R.L. Acest proces de selecție se derulează 

în conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice cu completările și modificările ulterioare si 
cu prevederile Procedurii de selecție aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gruiu 
nr.14/03.03.2021. 1.Criterii de eligibilitate. Candi-
daţii pe care dorim să îi identificam în procesul de 
selecţie pentru nominalizarea în vederea numirii 
ca administrator al societății Societatea De 
Gospodărire Comunală Gruiu S.R.L., trebuie să 
îndeplinească cumulativ mai multe cerințe. 
Acestea pot fi vizualizate pe prima pagină a site-
ului Primăriei Comunei Gruiu, www.primaria-
gruiu.ro. 2.Depunerea dosarelor de candidatură. 
Dosarele de candidatură vor fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Gruiu din Şoseaua Gruiu-
Snagov, nr.152, sat Gruiu, comuna Gruiu, județul 
Ilfov, până cel târziu în data de 15.03.2021, ora 
16.00, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe 
care se va menţiona următorul text: „Candidatură 
pentru poziția de administrator al societății Socie-
tatea De Gospodărire Comunală Gruiu S.R.L./
Nume şi Prenume candidat, Domiciliul”. 3.Docu-
mente necesare pentru depunerea candidaturii. 
Documentele necesare pentru depunerea candida-
turii pot fi vizualizate pe prima pagină a site-ului 
Primăriei Comunei Gruiu, www.primariagruiu.ro. 
Modelele de formulare pot fi descărcate de pe 
site-ul www.primariagruiu.ro. În cazul în care 
unul dintre documentele necesare pentru depu-
nerea candidaturii lipsește din dosarul de candi-
datură iar candidatul nu îl transmite în timp util, 
candidatura sa va fi respinsă. Dacă documentele 
sunt depuse în copie, candidații înscriși în lista 
scurta au obligația de a prezenta originalele docu-
mentelor (inclusiv cazierul judiciar și cazierul 
fiscal) până la data desfășurării interviului, sub 
sancțiunea eliminării din această listă. 4.Criterii 
de selecţie. Etapa I -Selecția dosarelor depuse 
-verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, 
dovedite prin conținutul dosarului depus de 
candidat. Etapa II -Susținerea unui interviu de 
către candidații rămași în lista scurtă în cadrul 
căruia se vor evalua competențele și trăsăturile 
necesare postului pentru care candidează -inter-
viul va avea loc la data de 19.03.2021, ora 12:00, la 
sediul Primăriei Comunei Gruiu din Şoseaua 
Gruiu-Snagov, nr.152, sat Gruiu, comuna Gruiu, 
județul Ilfov. 5.Alte informații: a.Depunerea 
declarației de intenţie. Declaraţia de intenţie se 
elaborează și se depune numai de către candidaţii 
nominalizati pe lista scurtă, în termen de 3 zile de 
la anunțarea nominalizării pe lista scurtă. Pentru 
elaborarea acesteia candidaţii vor folosi Scri-
soarea de Așteptări publicată pe pagina de 
internet a Primăriei Comunei Gruiu. Depunerea 
acestui document se face la fel ca și depunerea 
dosarului de candidatură, cu diferenţa că pe plic 
se specifică „Declaraţie de Intenţie societatea 
Societatea De Gospodărire Comunală Gruiu 
S.R.L./Nume Prenume.” b.Comunicarea cu candi-
daţii: Pe întreg parcursul acestui proces de 
selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin 

e-mail și telefonic, de aceea este necesar ca adresa 
de e-mail și numărul de telefon trecute în CV să 
fie corecte.

CITAŢII
l Pârâtul Păun Robert Tiberius, domiciliat în 
Ploieşti, str.Democrației 7, Prahova, este citat la 
Judecătoria Ploiești- dosarul 18380/281/2020- 
divorț,  termen: 16.03.2021, ora 13.00, cu recla-
manta Păun Elena. 

l Numita Ciobotaru Cica, cu ultimul domiciliu în 
localitatea Răcoroasa, județul Vrancea, CNP 
2700114393708, este chemată în judecată, în cali-
tate de pârâtă, de reclamantul Epure Vicen-
țiu-Alin, domiciliat în Craiova, la Judecătoria 
Craiova, în dosarul nr.27116/215/2020, în data de 
12.04.2021, la secția a 2-a civilă, complet CMF 7, 
având ca obiect exercitarea autorității părintești și 
stabilirea domiciliului minorei Epure-Ciobotaru 
Rafaiela Ariadna.

l Numitul Vilau Gabril Alexandru, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea București, str.
Vilsanesti, nr.7, sector 3, este citat la Judecătoria 
Sectorului 3 pe data de vineri, 19.03.2021, ora 
11:00, completul c 43 civil, camera 40, în calitate 
de parat în dosarul civil nr.23532/301/2020, având 
ca obiect înlocuire amendă cu muncă în folosul 
comunității, în procesul cu reclamanta Direcția 
Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoștință că pe rolul Judecătoriei 
Arad se află dosarul nr.958/55/2020, cu termen de 
soluționare la data de 7 Aprilie 2021, având ca 
obiect cererea formulată de reclamanta Petrescu 
Claudia, pentru constatarea dobândirii de către 
aceasta a dreptului de proprietate cu titlu de 
uzucapiune, asupra cotei de 1/1 din imobilul situat 
în Firiteaz, înscris în CF 305671 Şagu, nr. top. 
499-a-3-59, compus din teren intravilan în supra-
față de 1.440mp, proprietatea tabulară a numi-
tului Marcu Precup și asupra imobilului situat în 
Firiteaz, înscris în CF nr.305659 Șagu, nr. top 
499-a-3-44, compus din teren intravilan, constând 
în teren intravilan în suprafață de 958mp, propri-
etatea tabulară a numitei Marcu Sofia. Persoanele 
interesate pot face opoziție la numărul de dosar 
indicat mai sus în termen de o lună de la data 
publicării prezentei somații.

l Având în vedere că prin acțiunea civilă ce face 
obiectul dosarului nr.260/55/2021 al Judecătoriei 
Arad, petentul Gligor Marius, cu domiciliul în 
com.Frumușeni, sat Tisa Nouă, nr.108, jud.Arad, 
solicită dobândirea prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra imobilului situat în Tisa Nouă, 
nr.111, jud.Arad, înscris în CF 304723 Fântânele, 
imobil asupra căruia este menționat în cartea 
funciară ca proprietar Borth (Barth) Iosif, cei 

interesați sunt invitați să facă opoziție față de 
această acțiune în termen de o lună de la afișarea 
prezentei, în caz contrar urmând a se trece la 
judecarea cauzei.

l Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei 
Gurahont, sub nr. 1551/238/2020, petentii Pop 
Varvara si Pop Ioan au invocat dobindirea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune asupra tere-
nului intravilan in suprafata de 1400 mp , fara 
carte funciara , situat in localitatea Neagra, iden-
tificat prin top 429/a/1/1/49. Petentii sustin ca au 
folosit acest imobil de peste 20 de ani in mod 
public , pasnic , continuu si sub nume de propri-
etar. Toti cei interesati sunt somati sa formuleze 
opozitie, cu precizarea ca, in caz contrar, se va 
trece la judecarea cererii in termen de 30 de zile de 
la emiterea celei din urma publicatii .  

l Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei 
Gurahont, sub nr.533/238/2020 , petenta Crisan 
Nicoleta Florica a invocat dobindirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra imobilului 
inscris in CF 301330 Halmagiu, top 28 Lestioara, 
compus din casa nr. 32/b si teren in suprafata de 
730 mp , aflat in proprietatea numitilor Crisan 
Iuon si sotia Mihit Ana , Mihit Nicolae lui Ilie si 
Mihit Alexandru. Petenta sustine ca a folosit acest 
imobil de peste 20 de ani in mod public, pasnic, 
continuu si sub nume de proprietar. Toti cei intere-
sati sunt somati sa formuleze opozitie, cu preci-
zarea ca, in caz contrar, se va trece la judecarea 
cererii in termen de 30 de zile de la emiterea celei 
din urma publicatii .  

l Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei 
Gurahont sub nr. 94/238/2021, posesorul Babeck 
Weichert Diana a invocat dobindirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate asupra imobilului 
inscris in CF 300680 Brazii, nr.top 191-192, aflat 
in proprietatea numitilor Flore Ioan si Flore 
Persida. Petenta sustine ca a folosit acest imobil 
de peste 20 de ani in mod public, pasnic, continuu 
si sub nume de proprietar. Toti cei interesati sunt 
somati sa formuleze opozitie, cu precizarea ca, in 
caz contrar, se va trece la judecarea cererii in 
termen de 30 de zile de la emiterea celei din urma 
publicatii .  

l  Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
2370/246/2020 al Judecatoriei Ineu , formulata de 
petentul Ignisca Nistor, domiciliat in localitatea 
Tirnova nr.85 , jud.Arad , prin care solicita sa se 
constate ca a dobindit dreptul de proprietate pe 
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creditorului, trebuie fie sã contestaþi fie sã recunoaºteþi existenþa 
stãrii de insolvenþã, potrivit art. 72, alin. 3 din Legea 85/2014.



titlu de uzucapiune asupra imobilelor inscrise in 
CF 300534 Taut , nr.top 1785-1786 , compus din 
arabil si finat in suprafata de 48020 mp si in CF 
300535 Taut , nr.top 1783-1784 , compus din arabil 
in suprafata de 43964 mp , in conditiile art.28 din 
Decret Lege 115/1938. Toti cei interesati au posibi-
litatea sa formuleze de indata opozitie la Judeca-
toria Ineu , intrucat , in caz contrar , se va trece la 
judecarea cererii in termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urma publica

l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu: Chișineu 
Criș,  str.Gării,  nr.24, județul Arad. Tel. : 
0257.350.692, Fax: 0257.350.231. Operator 
3210/2501. Dosar nr.479/210/2021. Emisă la 
25.02.2021. Somație.  În dosarul civil  cu 
nr.479/210/2021 al Judecătoriei Chișineu Criș 
având ca obiect uzucapiune, reclamantul Incicău 
Mihai, a solicitat ca prin hotărârea care se va 
pronunța, să se constate că reclamantul a 
dobândit în proprietate, cu titlu de uzucapiune, 
imobilele înscrise în: -CF nr.307429 Șepreuș, nr.top 
307429, compus din teren arabil extravilan în 
suprafață de 6.000mp; -CF nr.300240 Șepreuș, 
nr.top 300240, compus din teren arabil extravilan 
în suprafață de 4.000mp; -CF nr.307432 Șepreuș, 
nr.top 307432, compus din teren arabil extravilan 
în suprafață de 11.600mp; -CF nr.307435 Șepreuș, 
nr.top 307435, compus din teren arabil extravilan 
în suprafață de 4.900mp. Toți ce interesați în 
cauză pot formula opoziții la prezenta somație, în 
termen de 30 de zile de la publicare și respectiv 
afișarea somației, în dosarul cu numărul de mai 
sus al Judecătoriei Chișineu Criș. Emis în baza 
Rezoluției din data de 25.02.2021, conform art.130 
din Decretul Lege nr.115/1938. Termen de afișare 
pe o durată de 30 de zile. Președinte. Grefier.

l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu: Chișineu 
Criș,  str.Gării,  nr.24, județul Arad. Tel. : 
0257.350.692, Fax: 0257.350.231. Operator 
3210/2501. Dosar nr.478/210/2021. Emisă la 
24.02.2021. Somație.  În dosarul civil  cu 
nr.478/210/2021 al Judecătoriei Chișineu Criș 
având ca obiect uzucapiune, reclamantul Bonca 
Dacian, solicită să se constate prin hotărârea care 
se va dispune faptul că a dobândit dreptul de 
proprietate cu titlu de uzucapiune asupra imobi-
lului înscris în CF nr.300007 Grăniceri, nr.top 
205/a (provenită din conversia de pe hârtie a CF 
nr.1911 Grăniceri), compus din teren intravilan în 
suprafață de 1.397mp și înscrierea dreptului de 
proprietate al reclamantului asupra imobilului 
indicat. Toți ce interesați în cauză pot formula 
opoziții la prezenta somație, în termen de 30 de 
zile de la publicare și respectiv afișarea somației, 
în dosarul cu numărul de mai sus al Judecătoriei 
Chișineu Criș. Emis în baza art.130 din Decretul 
Lege nr.115/1938. Termen de afișare pe o durată 
de 30 de zile. Termen de judecată: 13.04.2021 -ora 
12.30. Președinte. Grefier.

DIVERSE
l SC Pridova Tech S.R.L., proprietar al terenului 
situat în comuna Afumați, sat Afumați, tarlaua 
32, parcela  136/72, lot 3 cadastral 58231, în 
suprafață de 7.400mp, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului 
de Oportunitate pentru documentația Construire 
hală depozitare și servicii conexe, birouri, anexe 
tehnice și administrative, racorduri, branșamente, 
amenajări, împrejmuire și organizare de șantier. 

Documentația a fost depusă pentru consultare la 
Consiliul Județean Ilfov la data de 05.03.2021. 
Observații/comentarii se primesc în scris la 
Direcția de Urbanism din cadrul Consiliului Jude-
țean Ilfov, Strada Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6 
(tel.021.212.56.93), în termen de 15 zile de la data 
publicării anunțului.

l Vertical Construct Serv SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare 
rezervor de stocare a produselor petroliere (moto-
rină) în incinta stației de sortare din extravilanul 
Comunei Movileni, județul Galați”, propus a fi 
amplasat în extravilanul comunei Movileni, 
Tarlaua 12/1, Parcela 38/1, județul Galați. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi consultate pe 
pagina de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro 
secțiunea Reglementări - Acordul de mediu -Docu-
mentații procedura EIA și EA -Memorii de prezen-
tare 2021 și la sediul Vertical Construct Serv SRL 
din municipiul Tecuci, str. Mureș, nr. 20, Corp 1, 
camera 3, județul Galați. Observațiile publicului se 
primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro 
sau fax 0236-471.009.

l Comuna Farliug, titular al Amenajamentului 
fondului forestier proprietate publica apartinand 
Comunei Farliug anunta, in conformitate cu 
H.G.1076/2004, publicul interesat, decizia etapei 
de incadrare: planul propus nu necesita  evaluare 
de mediu si se supune procedurii de adoptare fara 
aviz de mediu. Comentariile privind decizia de 
incadrare, propunerile de reconsiderare a deciziei 
se vor transmite in scris, în termen de 10 zile de la 
aparitia in ziar la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caras Severin, din mun. Resita, str. 
Petru Maior, nr. 73, jud. Caras Severin, in zilele de 
luni - joi între orele 8:00 - 16:00 si vineri intre orele 
8:00-14:00.

l SC Taste Of Success  SRL cu sediul in str. 
Mihail Georgescu, nr. 25, camera 1, sector 2, 
Bucuresti, inregistrata la ONRC-ORCTB cu CUI 
nr. 37907565 informeaza pe cei interesanti ca s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de 
mediu pentru activitatea cod CAEN 5610-Restau-
rante. Desfasurata in bd. Decebal, nr. 17, bl. S16, 
parter si subpanta, sector 3, Bucuresti. Informatii 
se pot solicita la sediul Agentiei Pentru Protectia 
Mediului Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul 
Morii nr. 1(Barajul Lacul Morii -in spatele benzi-
nariei LUKOIL), intre orele 9:00-12:00,de luni 
pana vineri.Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M Bucuresti in termen de 10 
zile de la data publicarii prezentului anunt. 

l Societatea Sicario Pablo SRL  titular al activi-
tătii Coduri CAEN 3811-Colectarea Deseurilor 
Nepericuloase, 3821- Tratarea Si Eliminarea Dese-
urilor Nepericuloase, 4941-Transporturi Rutiere De 
Marfuri  la adresa Jud. Ilfov, Localitatea  Buftea,  
str. Rasaritului,  nr.78, anunţa publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere a autoriza-
ţiei de mediu pentru activitate. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului al activităţii 
pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul 
Morii nr. 1, sector 6, București, Tel/Fax: 430.15.23, 
430.14.02, 0746248440 în zilele de luni-joi, între 
orele 9-13:00,vineri 9-12:00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic,la sediul APM Ilfov. 

l Agenția pentru Protecția Mediului Prahova 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de a nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului, nu se supune evalu-
ării adecvate și nu se supune evaluării impactului 
asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul Echiparea sondelor 2, 3, 4, și 5 Sălcii cu 
instalații tehnologice de suprafața, propus a fi 
amplasat în comuna Ciorani, județul Prahova, 
titular SNGN Romgaz SA Sucursala Tg.Mureș. 
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Prahova, str.Gh.Gr. 
Cantacuzino, nr.306, Ploiesti, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 09:00-13:00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro. 
Comentariile/observațiile /propunerile publicului 
interesat se pot înainta până la data de 18.03.2021. 
Data afișării anunțului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Presedintele Ordinului Tehnicie-
nilor Dentari Din: Romania cu sediul in: Bucu-
resti, sos.Iancului nr.4B-4K, sector.2, avand Codul 
de inregistrare fiscala:22889959, in baza preroga-
tivelor conferite de Legea nr.96/2007, Statutul si 
Regulamentul de Organizare si Functionare 
al:OTDR, convoaca:Adunarea Generala Jude-
teana a tehnicienilor dentari-membri OTDR 
din:Judetul Tulcea pentru data de:20.03.2021 
interval orar 09:00-11:00. Lucrarile adunarii gene-
rale judetene se vor desfasura in: Tulcea, Str. 
Pacii, nr. 5, bl. S1, sc. A, ap. 5, Judet Tulcea. La 
Adunarea Generala Judeteana sunt indreptatiti sa 
participe si sa voteze toti tehnicienii dentari 
membri OTDR-activi, cotizanti, inscrisi in 
RUTD.2020 revizuit si actualizat la 31.12.2020 
(publicat pe site-ul:www.otdr.ro). Adunarea Gene-
rala Judeteana a:tehnicienilor dentari-membri 
OTDR, va avea urmatoarul punct pe ordinea de 
zi: 1. Desemnarea (prin alegerea pentru comple-
tarea/inlocuirea/reducerea) reprezentantilor tehni-
cienilor dentari-membri.OTDR, in:Adunarea 
Generala Nationala a OTDR. Accesul membrilor 
OTDR indreptatiti sa participe la:Adunarea 
Generala Judeteana este permis prin simpla proba 
a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate. 
Sedinta este statutara daca intruneste conditiile 
art.70 din ROF al:OTDR. In situatia neindepli-
nirii conditiilor statutare de cvorum, Adunarea 
Generala este convocata, in data de 20.03.2021 
interval orar 11:30-13:30, cu mentinerea ordinii de 
zi si a locului de desfasurare. Presedinte OTDR, 
Dombai Attila-Csaba 

l Convocator. Presedintele  Ordinului Tehnicie-
nilor Dentari Din: Romania cu sediul in: Bucu-
resti, sos.Iancului nr.4B-4K, sector.2, avand Codul 
de inregistrare fiscala:22889959, in baza preroga-
tivelor conferite de Legea nr.96/2007, Statutul si 
Regulamentul de Organizare si Functionare al 
OTDR, convoaca: Adunarea Generala Judeteana 
a tehnicienilor dentari-membri OTDR din:Judetul 
Caras-Severin pentru data de: 20.03.2021 interval 
orar 09:00-11:00. Lucrarile adunarii generale jude-
tene se vor desfasura in:Orasul Resita, Str. Spita-
lului, nr. 36,Judet Caras-Severin.La Adunarea 
Generala Judeteana sunt indreptatiti sa participe 
si sa voteze toti tehnicienii dentari membri 
OTDR-activi, cotizanti, inscrisi in RUTD.2020 
revizuit si actualizat la 31.12.2020 (publicat pe 

site-ul:www.otdr.ro). Adunarea Generala Jude-
teana a tehnicienilor dentari-membri OTDR, va 
avea urmatoarul punct pe ordinea de zi: 1. Desem-
narea (prin alegerea pentru completarea/inlocu-
irea/reducerea) reprezentantilor tehnicienilor 
dentari-membri.OTDR, in:Adunarea Generala 
Nationala a OTDR. Accesul membrilor OTDR 
indreptatiti sa participe la:Adunarea Generala 
Judeteana este permis prin simpla proba a identi-
tatii acestora, facuta cu actul de identitate. 
Sedinta este statutara daca intruneste conditiile 
art.70 din:ROF al:OTDR. In situatia neindepli-
nirii conditiilor statutare de cvorum, Adunarea 
Generala este convocata, in data de 20.03.2021 
interval orar 11:30-13:30, cu mentinerea ordinii de 
zi si a locului de desfasurare. Presedinte OTDR, 
Dombai Attila-Csaba 

l Convocator. Presedintele Ordinului Tehnicie-
nilor Dentari Din Romania cu sediul in:Bucuresti, 
sos.Iancului nr. 4B-4K, sector.2, avand:Codul de 
inregistrare fiscala:22889959, in baza:prerogati-
velor conferite de: Legea nr.96/2007, Statutul si 
Regulamentul de Organizare si Functionare 
al:OTDR, convoaca: Adunarea Generala Jude-
teana a tehnicienilor dentari-membri.OTDR 
din:Judetul Arad pentru data: 20.03.2021 interval 
orar: 09:00-11:00. Lucrarile adunarii generale 
judetene se vor desfasura in:Orasul Arad, str.
Porumbitei, nr. 21, Judet Arad. La: Adunarea 
Generala Judeteana sunt indreptatiti sa participe 
si sa voteze toti tehnicienii dentari membri 
OTDR-activi, cotizanti, inscrisi in:RUTD.2020 
revizuit si actualizat la: 31.12.2020 (publicat pe 
site-ul:www.otdr.ro). Adunarea Generala Jude-
teana a tehnicienilor dentari-membri.OTDR, va 
avea urmatorul punct pe ordinea de zi: 1.Desem-
narea-(prin alegerea pentru completarea/inlocu-
irea/reducerea) reprezentantilor tehnicienilor 
dentari-membri OTDR, in: Adunarea Generala 
Nationala a:OTDR. Accesul membrilor OTDR 
indreptatiti sa participe la:Adunarea Generala 
Judeteana este permis prin simpla proba a identi-
tatii acestora, facuta cu actul de identitate. 
Sedinta este statutara daca intruneste conditii-
le:art. 70 din:ROF al:OTDR. In situatia neindepli-
nirii conditiilor statutare de cvorum, Adunarea 
Generala este convocata, in data de: 20.03.2021 
interval orar: 11:30-13:30, cu mentinerea ordinii 
de zi si a locului de desfasurare. Presedinte 
OTDR-Dombai Attila-Csaba 

l Convocator. Presedintele Ordinului Tehnicie-
nilor Dentari Din Romania cu sediul in:Bucuresti, 
sos.Iancului nr.4B-4K, sector.2, avand:Codul de 
inregistrare fiscala:22889959, in baza:prerogati-
velor conferite de:Legea nr.96/2007, Statutul si 
Regulamentul de Organizare si Functionare 
al:OTDR, convoaca: Adunarea Generala Jude-
teana a tehnicienilor dentari-membri.OTDR 
din:Judetul Bistrita-Nasaud pentru data de: 
20.03.2021 interval orar: 09:00-11:00. Lucrarile 
adunarii generale judetene se vor desfasura in:O-
rasul Bistrita, Str. Andrei Muresanu, nr. 17A, cam. 
2, etaj. 1, biroul. 2, Judet Bistrita-Nasaud. La 
Adunarea Generala Judeteana sunt indreptatiti sa 
participe si sa voteze toti tehnicienii dentari 
membri  OTDR-activi ,  cotizanti ,  inscrisi 
in:RUTD.2020 revizuit si actualizat la: 31.12.2020 
(publicat pe site-ul: www.otdr.ro). Adunarea 
Generala Judeteana a tehnicienilor dentari-
membri.OTDR, va avea urmatorul punct pe 
ordinea de zi:1.Desemnarea (prin alegerea pentru 

completarea/inlocuirea/reducerea) reprezentan-
tilor tehnicienilor dentari-membri.OTDR, in:Adu-
narea Generala Nationala a:OTDR. Accesul 
membrilor OTDR indreptatiti sa participe la:Adu-
narea Generala Judeteana este permis prin simpla 
proba a identitatii acestora, facuta cu actul de 
identitate. Sedinta este statutara daca intruneste 
conditiile: art. 70 din:ROF al:OTDR. In situatia 
neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, 
Adunarea Generala este convocata, in data 
de:20.03.2021 interval orar: 11:30-13:30, cu menti-
nerea ordinii de zi si a locului de desfasurare. 
Presedinte OTDR-Dombai Attila-Csaba 

l Convocare. 1. Date privind dosarul: Număr 
dosar 6445/105/2014, Tribunalul Prahova -Sectia a 
II -a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal; 
Judecător sindic: Botnaru Irina Hermina; 2. 
Arhiva/ registratura instanţei: Ploiesti, Str. Valeni, 
Nr. 44, Judetul Prahova; 3.1. Debitor: Societatea 
Agricola 22 Decembrie Blejoi, cu sediul social in 
Comuna Blejoi, Sat Blejoi, Str. Principala, Nr. 415, 
Judet Prahova, inregistrata conform Registrului 
Special al Judecatoriei Ploiesti la pozitia 3 din 
data de 16.07.1991, CUI 1306254; 3.2. Adminis-
trator special: Popenciu Mariana; 4. Adminis-
trator judiciar: Dinu, Urse si Asociatii SPRL 
inregistrata in Registrul Formelor de Organizare 
al UNPIR sub nr. RFO II 0092/2006; Sediul social: 
Str. Buzesti, Nr. 71, Et. 5, Cam. 502-505, Bucu-
resti, Sector 1; Tel./Fax: (+40)21.318.74.25; email 
dinu.urse@gmail.com. 5. Subscrisa: Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL în calitate de administrator judi-
ciar al debitorului Societatea Agricola 22 Decem-
brie Blejoi desemnat prin Incheierea de sedinta 
din data de 16.02.2015, pronunţată de Tribunalul 
Prahova Sectia A II –A Civila, de Contencios 
Administrativ si Fiscal, în dosar nr. 6445/105/2014, 
Convoacă adunarea generala a asociatilor debito-
rului Societatea Agricola 22 Decembrie Blejoi 
Adunarea Generala a Asociatilor va avea loc în 
data de 06.04.2021, ora 10.00, la Sala Polivalenta 
Blejoi, din com. Blejoi, jud. Prahova, 0107070, cu 
urmatoarea Ordinea de zi: 1. Prezentarea rapor-
tului administratorului judiciar. 2. Prezentarea 
situatiei dosarului de insolventa al Debitoarei, nr. 
dosar 6445/105/2014, aflat pe rolul Tribunalului 
Prahova– Sectia a II -a Civila, de Contencios 
Administrativ si Fiscal. 3. Prezentarea și supu-
nerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale 
ale Societății, aferente exercițiului financiar 2020. 
4. Evaluarea mandatului administratorului 
special si propuneri. 5. Prezentarea și supunerea 
spre aprobare a propunerii administratorului 
special de modificare a organigramei si nivelului 
de salarizare a Societatii, respectiv: 5.1. Modifi-
carea remuneratiei administratorului special, care 
indeplineste si functia de director general, in 
sensul modificarii salariului brut aferent contrac-
tului individual de munca la suma de 5.130 lei. 
5.2. Confirmarea angajarii dlui Grigore Steli-
an-Aurelian in functia de Director Executiv si a 
salariului brut aferent contractului individual de 
munca in cuantum de 4.275 lei. 6. Prezentarea și 
supunerea spre aprobare a ofertei inaintate de 
societatea ALBATROS’A SRL cu privire la 
cumpararea spatiului detinut de Societate, situat 
in com. Blejoi, jud. Prahova, avand o suprafata 
totala de 540 mp, compus din spatii construite in 
suprafata de 238 mp si teren aferent constructiilor 
in suprafata de 302 mp, in virtutea dreptului de 
preemptiune de care ofertantul beneficiaza in baza 
contractului de inchiriere nr. 39/13.04.1995. In 
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situatia in care nu se va intruni cvorumul neceasar 
pentru valida desfasurare a Adunarii Generale a 
Asociatilor in data de 06.04.2021, atunci şedinţa se 
va desfăşura pe data de 07.04.2021, ora 10:00, la 
aceeaşi adresa, ordinea de zi ramanand aceeasi. 
Informaţii suplimentare: Asociatii pot fi reprezen-
tati in adunare prin imputerniciti cu procura 
speciala autentica sau, in cazul asociatilor 
persoane juridice, cu delegatie semnata de condu-
catorul unitatii. Asociatii vor putea vota si prin 
corespondenta. Scrisoarea prin care isi exprima 
votul, semnata de asociat, sau inscrisul in format 
electronic caruia i s-a incorporat, atasat ori asociat 
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certi-
ficat valabil, poate fi comunicat prin orice 
mijloace, pana in ziua fixata pentru exprimarea 
votului, administratorului judiciar. Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL Asociat Coordonator, Dan Urse.

l Convocare din data de 02.03.2021. Asociația 
Camera de Comerț şi Industrie Româno-Siriană 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Tineretului, nr.25, 
bl.Z7, sc.1, ap.2, sector 4, înființată prin Decizia 
civilă nr.1864R/ 16.11.2001, CIF14580730 
convoacă: 1.Pe toți membrii Consiliului Director 
la şedința ce va avea loc în data de 01.04.2021, 
orele 11:00, la adresa din Bucureşti, B-dul Națiu-
nile Unite, nr.1, Bl.108A, Et.4, Birou A4, Sector 5. 
În situația în care din lipsă de cvorum, la data de 
01.04.2021, orele 11.00 nu se va putea lua nici o 
decizie, Consiliul Director este reconvocat prin 
prezenta pentru data de 12.04.2021, orele 11:00, la 
aceeaşi adresă, când Consiliul Director este legal 
constituit indiferent de numărul participanților şi 
Decizia se va lua în mod valid de către membrii 
participanți prezenți; 2.Pe toți membrii săi la 
Adunarea Generală ce va avea loc în data de 
01.04.2021, orele 12:00, la adresa din Bucureşti, 
B-dul Națiunile Unite, nr.1, Bl.108A, Et.4, Birou 
A4, Sector 5. În situația în care din lipsă de 
cvorum, la data de 01.04.2021, orele 12:00 nu se va 
putea lua nici o hotărâre, Adunarea Generală este 
reconvocată prin prezenta pentru data de 
12.04.2021, orele 12:00, la aceeaşi adresă, când 
Adunarea Generală este legal constituită indife-
rent de numărul participanților şi hotărârea se va 
lua în mod valid de către membrii participanți 
prezenți. Ordinea de zi a şedinței Consiliului 
Director din data de 01.04.2021, orele 11:00 şi 
12.04.2021, orele 11:00 şi a Adunării Generale din 
01.04.2021, orele 12:00 şi 12.04.2021, orele 12:00: 
Art.1 -Discutarea şi analizarea situației economi-
co-financiare a Asociației Camera de Comerş şi 
Industrie Româno-Siriană; Art.2 -Tinând seama 
de faptul că potrivit informațiilor existente pe 
site-ul Ministerului Finanțelor, data înregistrării 
ultimei declarații fiscale de către Asociația 
Camera de Comerț şi Industrie Româno-Siriană 
este data 15 Aprilie 2002, iar după această dată nu 
au mai fost înregistrate declarații/ situații finan-
ciare/bilanțuri ale Asociației, se impune rezolvarea 
acestei situații cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare şi achitarea datoriilor către bugetul de 
stat şi/sau bugetul local, după caz. Pentru acesta 
se propune contractarea de servicii financiar-con-
tabile de către Asociația Camera de Comerț şi 
Industrie Româno-Siriană ale unui contabil/socie-
tate de contabilitate şi împuternicirea persoanei 
desemnate în relațiile cu A.N.A.F. -sens în care 
trebuie desemnat reprezentantul Asociației 
Camera de Comerț şi Industrie Româno-Siriană 
ce va semna procura autentică în fața notarului 
public pentru acordarea semnăturii digitale; Art.3 

-Luarea la cunoştință a faptului că Preşedintele 
Consiliului Director, Dl.Douedari Nawar va da o 
declarație de beneficiar real în numele Asociației 
Camera de Comerț şi Industrie Româno-Siriană 
în baza prevederilor Legii nr.129/2019, cu modifi-
cările şi completările ulterioare; Art.4 - Aprobarea 
schimbării sediului Asociației Camera de Comerț 
şi Industrie Româno-Siriană din Bucureşti, B-dul 
Tineretului, nr.25, Bl.Z7, Sc.1, Ap.2, Sector 4 la 
adresa din Bucureşti, Str.N.Caranfil, nr.49, Subsol, 
Sector 1; Art.5 -Aprobarea Actului Constitutiv şi 
Statutului Asociației reactualizate cu modificările 
aduse prin hotărârile ce se vor lua în şedințe în 
urma convocării şi depunerea spre înregistrare la 
instanțele judecătoreşti competente de către 
Cabinet de Avocat Al-Atar Fatin.

LICITAŢII
l Consiliul Local  al Municipiului Petroşani, 
Serviciul Public Administrația Piețelor  Petroşani 
organizează în  data de 16.03.2021, licitație 
deschisă cu strigare pentru  închirierea boxelor nr, 
15.16.17.19.26 şi spațiu  de productie în suprafață 
de 13,5 mp, situate la parterul   halei din  Piața 
Centrală  Petroşani,  în caz de neadjudecare se va 
organiza  o noua licitatie in data de 22.03.2021. 
Relații la sediul Serviciului Public Administrația  
Piețelor, Loc. Petroşani Jud. Hunedoara str N. 
Bălcescu nr.10, telefon 0254542622.

l Primăria Comunei Vama, județul Suceava, cu 
sediul în localitatea Vama, str.Victoriei, nr.56, 
CUI 4326698, tel.0230/239.112, Fax.0230/239.045, 
județul Suceava, organizează licitație publică 
deschisă pentru vânzarea unui teren intravilan, 
identic cu numărul cadastral CF33133, din dome-
niul privat al Comunei Vama în suprafață de 
832mp situat satul Vama, str.Miron Costin, 
nr.7, jud.Suceava. Taxa de participare la licitație 
este de 100Lei. Prețul minim de la care se 
porneşte licitația publică pentru vânzarea tere-
nului este de 19.397Lei. Data limită de depunere 
a ofertelor este 05.04.2021, ora 15:00, iar deschi-
derea ofertelor se va realiza în data de 06.04.2021, 
ora 13:00, în sala de şedințe a Primăriei Comunei 
Vama, etaj I.

l Primăria Comunei Vama, județul Suceava cu 
sediul în localitatea Vama, str.Victoriei, nr.56, CUI 
4326698, tel.0230/239.112, Fax.0230/239.045, 
județul Suceava, organizează licitație publică 
deschisă pentru vânzarea unui teren intravilan, 
identic cu numărul cadastral CF35522, din dome-
niul privat al Comunei Vama în suprafață de 
310mp situat satul Prisaca Dornei, str.Miclăuşa, 
f.n., jud.Suceava. Taxa de participare la licitație 
este de 100Lei. Prețul minim de la care se porneste 
licitatia publică pentru vânzarea terenului este de 
3.002Lei. Data limită de depunere a ofertelor este 
05.04.2021, ora 14:30, iar deschiderea ofertelor se 
va realiza în data de 06.04.2021, ora 10:00, în sala 
de şedințe a Primăriei Comunei Vama, etaj I.

l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1, 
tel.: 0348/450000, fax:0248/260500 organizează 
licitaţie publică deschisă pentru închirierea urmă-
toarelor spații comerciale situate la parterul 
parcării supraetajate din Piața Dacia: S3: 14,88 
mp; S4: 10,38 mp; S5:  23,43 mp; S7: 17,38 mp; S8: 
14,94 mp; S9: 13,89 mp; S13: 17,36 mp; S14: 14,14 
mp. Data limită pentru primirea ofertelor: 
06.04.2021, ora 12:00. Data desfăşurării licitaţiei 

publice deschise: 06.04.2021, ora 14:00. Licitaţia 
va avea loc la sediul Primăriei oraşului Mioveni, 
Bd. Dacia, nr.1, în sala de şedinţe a Consiliului 
Local. Preţul de pornire a licitaţiei este de 7,2 
euro/mp/lună. Închirierea se face pentru o peri-
oadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin 
acordul părților. Documentaţia de atribuire şi 
caietul de sarcini pot fi procurate de la Biroul 
Patrimoniu începând cu data de : 05.03.2021. 
Re l a ţ i i  sup l im enta re  s e  po t  ob ţ ine  l a 
tel.0348/455113 - Biroul Patrimoniu, între orele 
9:00 - 15:00.

l CEC Bank S.A. Sucursala Drobeta Tr.Severin 
cu sediul în Drobeta Tr.Severin, Str.D.Cantemir, 
nr.6, jud.Mehedinți, organizează în data de 
19.03.2021, ora 13:00, licitaţie deschisă fără prese-
lecţie pentru vânzarea autoturismului Dacia 
Logan cu nr.înmatriculare MH 50 VIU, an 
fabr.2008, primul proprietar, motor 1.461cmc, 
motorină, 214.644Km rulați, culoare gri, preţul 
minim de pornire de 5.640Lei. Dosarul de prezen-
tare se poate achiziționa de la sediul Sucursalei 
CEC Bank Drobeta Tr.Severin, la pretul de 20Lei 
-inclusiv TVA, până la data de 18 martie 2021, ora 
16:00. Vizionarea autoturismului se poate face la 
sediul de mai sus, de către persoanele care au 
achiziționat dosarul de prezentare, numai în zilele 
: 1. Proprietate imobiliara –teren intravilan in 
suprafata de 300 mp si constructie (suprafata 
construita 123 mp) situat in loc. Mogosoaia, str. 
Itr. Scolii nr. 3, cvartal 18, parcela 5011, jud. Ilfov.
Pretul de pornire este de 37.492,7 euro. 2.Proprie-
tate imobiliara –teren intravilan in suprafata de 
2.500 mp, situat in loc. lucrătoare din perioada 
10-18 martie 2021 şi în intervalul orar 09:00-16:00. 
Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 
0252/316.153, int.36017, 36009, 36036.

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: Consiliul Local 
Ardud, oraşul Ardud, strada Nouă, nr.1, judeţul 
S a t u - M a r e ,  t e l e f o n  0 2 6 1 / 7 6 7 . 1 3 0 ,  f a x 
0261/771.016, email: primaria@orasardud.ro, cod 
fiscal 3897173. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: 
teren în suprafață de 7.513mp, situat în intravi-
lanul Oraşului Ardud, str.Bucureşti, FN, județul 
Satu Mare, aparţinând domeniului privat al 
Oraşului Ardud, cu destinația curți, construcții, 
CF 107588, număr cadastral 107588, conform 
H.C.L.nr.68/30.12.2020 şi OUG 57/2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul 
Primăriei Oraşului Ardud, Secretariat. 3.2.Denu-
mirea şi adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate 
obține de la Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Oraşului Ardud, oraş Ardud, str.
Nouă, nr.1, județul Satu Mare. 3.3.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: gratuit. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 19.03.2021, ora 14.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 30.03.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta 

va fi depusă la Primăria Oraşului Ardud, Compar-
timentul Secretariat, oraş Ardud, str.Nouă, nr.1, 
județul Satu Mare. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate 
unul exterior şi unul interior. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 30.03.2021, ora 11.00, oraş Ardud, str.
Nouă, nr.1, 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: Acțiunea în justiție se poate introduce la 
Secția de Contencios Administrativ Tribunalul 
Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str.Mihai 
Viteazul, nr.8, județul Satu Mare, telefon 
0261/713.650, fax 0261/713.760, email: tr-satuma-
re-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.03.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Unitatea Administrativ Teritorială Măraşu, cu 
sediul administrativ în localitatea Măraşu, Str.
Principală,  nr.3,  județul  Brăi la,  telefon 
0239/696.706, fax 0239/696.706, e-mail: primaria-
marasu@yahoo.com, cod fiscal 4342685. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 2 
spații destinate desfăşurării unor activități medi-
cale sau conexe actului medical, în suprafață de 
130,69mp, respectiv 46,20mp, care fac parte din 
domeniul public al U.A.T.Măraşu, județul Brăila 
şi sunt amplasate în incinta Dispensarului uman 
situat în intravilanul satului Măraşu, Str.Princi-
pală, nr.10 -CF73413. Închirierea se face conform 
art.333, art.335 din O.U.G. nr.57/03.07.2019 şi 
conform Hotărârii Consiliului Local Măraşu 
nr.5/29.01.2021. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Măraşu, 
Str.Principală, nr.3, județul Brăila. 3.3.Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/
exemplar, ce se achită la Casieria unității. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
16.03.2021, ora 10:00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
26.03.2021, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăriei Comunei Măraşu, Str.
Principală, nr.3 -Registratură, județul Brăila. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: într-un singur exemplar original, 
într-un plic sigilat. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 26.03.2021, ora 12:00, Sala de şedințe din 
sediul Primăriei Comunei Măraşu, Str.Principală, 
nr.3, județul Brăila. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 

apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Brăila, Brăila, Calea Călăraşilor, nr.47, județul 
Brăila, cod poştal 810017, telefon 0239/613.975, 
fax 0239/612.608, e-mail: tr-braila@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 04.03.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact:  Consiliul Local 
Ardud, oraşul Ardud, strada Nouă, nr.1, judeţul 
S a t u - M a r e ,  t e l e f o n  0 2 6 1 / 7 6 7 . 1 3 0 ,  f a x 
0261/771.016, email: primaria@orasardud.ro, cod 
fiscal 3897173. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: 
-teren în suprafață de 5.000mp, situat în intravi-
lanul oraşului Ardud, str.Bucureşti, FN, județul 
Satu Mare, aparţinând domeniului privat, cu 
destinaţia curți, construcții, CF 106330, număr 
cadastral 106330; -teren în suprafață de 1.845mp, 
situat în intravilanul oraşului Ardud, str.Bucu-
reşti, FN, județul Satu Mare, aparţinând dome-
niului privat, cu destinaţia curți, construcții, CF 
107589, număr cadastral 107589, conform HCL 
nr.67/30.12.2020 şi O.U.G.57/2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: prin 
solicitare scrisă de la sediul Primăriei Ardud, 
Secretariat. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Se poate obține de la Comparti-
mentul Secretariat din cadrul Primăriei oraşului 
Ardud, oraş Ardud, str.Nouă, nr.1, județul Satu 
Mare. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
19.03.2021, ora 14:00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
30.03.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Primăria 
Oraşului Ardud, Compartimentul Secretariat, 
oraş Ardud, str.Nouă, nr.1, județul Satu Mare. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigilate unul exterior şi unul inte-
rior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 30.03.2021, ora 
11:00, la sediul Primăriei Oraşului Ardud, oraş 
Ardud, str.Nouă, nr.1, județul Satu Mare. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la Secția de Contencios Administrativ 
Tribunalul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str.
Mihai Viteazul, nr. 8, județul Satu Mare, telefon 
0261/713.650, fax 0261/713.760, email: tr-satuma-
re-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.03.2021.

l Debitorul SC Analex Catering SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzareChitila, sos. 
Banatului nr. 233, jud. Ilfov. Pretul de pornire este 
de 123.250 euro. 3.Alte bunuri mobile (mijloace 
fixe si obiecte de inventar). Pretul de pornire este 

ANUNȚURI www.jurnalul.ro



diminuat cu 65% fata de pretul stabilit prin 
Raportul de Evaluare, pentru fiecare bun in parte 
(platibil in lei la cursul BNR din data efectuarii 
platii). Activelor ce urmeaza a fi valorificate li se 
va aplica regimul de TVA conform dispozitiilor 
Codului Fiscal. Pentru bunurile imobile, pretul 
Caietului de sarcini este de 3.000 lei + TVA/imobil. 
Pentru bunurile mobile (autovehicule, mijloace 
fixe si obiecte de inventar), pretul Caietului de 
Sarcini este: -100 lei + TVA pentru oferte care 
privesc bunuri cu un prêt de pornire pana la 2.000 
lei inclusiv; -500 lei + TVA pentru oferte care 
privesc bunuri cu un prêt de pornire intre 2.000 lei 
si 5.000 lei inclusiv; -1.000 lei +TVA pentru oferte 
care privesc bunuri cu un prêt de pornire intre 
5.000 lei si 10.000 lei; -2.000 lei + TVA pentru 
oferte care privesc bunuri cu un prêt de pornire 
peste 10.000 lei. Prima sedinta de licitatie pentru 
bunurile libere de sarcini (teren intravilan si 
constructie situat in loc. Mogosoaia, str. Itr. Scolii 
nr. 3, jud. Ilfov, mijloace fixe si obiecte de 
inventar) a fost fixata la data de 24.03.2021 ora 
15.30 iar daca activele nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc 
in urmatoarele date: 31.03.2021, 07.04.2021, 
14.04.2021, 21.04.2021, 28.04.2021, 05.05.2021, 
12.05.2021, 19.05.2021 si 26.05.2021 ora 15.30 la 
acelasi pret de pornire. Prima sedinta de licitatie 
pentru bunul asupra caruia este instituita ipoteca 
(teren intravilan situat in loc. Chitila sos. Bana-
tului nr. 233, jud. Ilfov, nr. cadastral 78) a fost 
fixata la data de 24.03.2021 ora15.30 iar daca 
imobilul nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor avea loc in urmatoarele 
d a t e :  0 7 . 0 4 . 2 0 2 1 ,  2 1 . 0 4 . 2 0 2 1 , 
05.05.2021,19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 
30.06.2021, 14.07.2021 si 28.07.2021ora 15.30 la 
acelasi pret de pornire. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -Consemnarea in contul nr. 
RO54 BUCU 1332 2353 4007 2RON deschis la 
Alpha Bank Romania pe seama debitoarei SC 
Analex Catering SRL cel tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei; 
-Achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru sedinta de licitatie a Caietului 
de sarcini. -Pretul caietelor de sarcini se achită 
prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 
3726 deschis la ING BANK -Sucursala Dorobanti, 
pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL sau in numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 
5, cam. 504, sector 1. Toate sedintele de licitatii se 
vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et.5, cam. 504, sector 
1. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 

l Debitorul Moldocons Grup SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprietati 
imobiliare, «TERENURI»: -teren extravilan in 
suprafata de 60.234 mp., situat in Comuna Gura 
Vitioarei, Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv 
1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13, De 1719/1, De 
1719/11, De 1719/12, De 1719/16, avand nr. cadas-
tral 10316, inscris in Cartea Funciara nr. 1409, a 
Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin 
incheierile nr. 9786/2008, nr. 1415/2009 si 
1886/2009 eliberate de OCPI - Prahova, Biroul de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii de 
Munte, Pret pornire licitatie -59.150,00 Euro; 

-teren extravilan in suprafata de 169.959 mp., 
gasiti la masuratoare, si din acte 170.166 mp. si 
cota indiviza din teren 2911 (drum acces), situata 
in Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet 
Prahova, Tarlaua 55, Parcelele Lv 1644/11/2, Lv 
1644/13, Lv 1644/17, De 1644/12, De 1644/16, De 
1644/18, avand nr. cadastral 10314, inscris in 
Cartea Funciara nr. 1408, a Comunei Gura Viti-
oarei, Judet Prahova, prin incheierea nr. 
9954/2008, eliberata de OCPI – Prahova, Biroul de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii de 
Munte, Pret pornire licitatie –222.250,00 Euro 
exclusiv TVA; -teren extravilan in suprafata de 
34.221mp., situat in Comuna Gura Vitioarei, Sat 
Fagetu, Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele 
Lv1719/26 si De 1719/29, avand nr. cadastral 
10318, inscris in Cartea Funciara nr. 1411, a 
Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin 
incheierile nr. 9788/2008 si 1414/2009, eliberata de 
OCPI -Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara Valenii de Munte. Pret pornire licitatie 
-42.700,00 Euro exclusiv TVA. Terenurile prezen-
tate sunt scoase spre vanzare la pachet (nu se 
vand separat). 2.Proprietate imobiliara -“Baza de 
Productie” situata in intravilanul Municipiului 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova, 
constituita din constructiile, C1 -Depozit central, 
C2 -Birouri, C4 -Baraca metalica, C6 -Magazie 
-cabină portar, C7 -Birou, C8 -Atelier construcții 
metalice, C9 - Dormitoare, edificata pe teren in 
suparafata de 8.840,33 m.p. rezultata din masura-
tori si 7.914,00 m.p. din acte, proprietate de stat, 
domeniul privat al Municipiului Ploiesti, dat in 
folosinta pe durata nedeterminata conform Deci-
ziei fostului Consiliu Popular al Judetului 
Prahova nr. 1086 din 19 iulie 1977. Constructiile 
impreuna cu dreptul de folosinta al terenului au 
fost intabulate la Oficiul de Cadastru si Publici-
tate Imobiliara Prahova -Biroul de Carte Funciara 
Ploiesti, fiind inscrise in C.F. nr. 132374 a locali-
tatii Ploiesti, C.F. vechi 12893, avand nr. cadastral 
7598. Pret pornire licitatie –183.261,00 Euro 
exclusiv TVA. 3.Proprietatea imobiliara -Pensiune, 
situata in Comuna Manzalesti, Sat Bustea, Judet 
Buzau, constituita din teren in suprafata de 2.404 
m.p., din care 1.402,00 m.p. faneta si 1.000,00 
m.p. cu destinatia curti constructii pe care este 
edificata Constructia C1 cu o suprafata construita 
desfasurata de 354,20 m.p., intabulate la Oficiul 
de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau 
-Biroul de Carte Funciara Buzau, avand nr. cadas-
tral 20035 (nr. castral vechi 4018) inscris in Cartea 
Funciara nr. 20035 (C.F. vechi nr. 62) a localitatii 
Manzalesti. Pret pornire licitatie -73.901,00 Euro 
exclusiv TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru 
proprietatile imobiliare «Terenuri» -2.500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru 
proprietatea imobiliara «Baza de Productie» 
-3.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul Caietului de 
sarcini pentru proprietatea imobiliara «Pensiune» 
-2.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire al 
licitatilor pentru proprietatile imobilare «Tere-
nuri», reprezinta 35% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de Evaluare; 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru proprietatile 
imobilare «Baza de productie» si «Pensiune», 
apartinand Moldocons Grup SRL, reprezinta 50% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare; Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul nr. cod 
IBAN RO46 UGBI 0000 2820 0687 7RON deschis 
la GARANTI BANK SA -Suc. Ploiesti pana la 

orele 14 am din preziua stabilita licitaţiei, a garan-
tiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achi-
zitionarea pana la aceeasi data a Caietului de 
sarcini pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru propri-
etatile imobiliare, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 11.03.2021, ora 10:00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in data de 18.03.2021; 
25.03.2021; 01.04.2021; 08.04.2021, ora 10:00. 
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l 1.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii 
contractante: Primăria Comunei Fărcaş, comuna 
Fărcaş, Str.Principală, nr.218, județul Dolj, 
telefon/fax 0251/440.052, e-mail: primariafarcas@
yahoo.com, cod fiscal 4553569. 2.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi 
adresa de e-mail ale biroului de la care se poate 
solicita documentaţia de atribuire. Dacă este 
cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţi-
nerii documentaţiei de atribuire: Compartimentul 
Fonduri Europene, Achiziții Publice, din cadrul 
Primăriei Fărcaş, comuna Fărcaş, Str.Principală, 
nr.218, județul Dolj, telefon/fax 0251/440.052, 
e-mail: primariafarcas@yahoo.com. Prețul docu-
mentației de atribuire este 2.500Lei, plata se poate 
face  la  Casier ia  unităț i i  sau în  contul 
RO63TREZ2945006XXX000484 deschis la Trezo-
reria Filiaşi, beneficiar Comuna Fărcaş, județul 
Dolj, cod fiscal 4553569. 3.a) Locul prestării servi-
ciilor: Conform documentației de atribuire; b)
Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea 
prestărilor: Serviciul de utilitate publică de distri-
buție a gazelor naturale, în baza H.G. nr.209/2019, 
reprezentând ansamblul activităților şi operațiu-
nilor desfăşurate de către concesionar pentru sau 
în legătură cu activitatea de distribuție a gazelor 
naturale în perimetrul concesiunii, respectiv 
U.A.T.Fărcaş, județul Dolj, pentru construcția, 
execuția, exploatarea şi dezvoltarea sistemului de 
distribuție a gazelor naturale şi utilizarea acestora, 
conform precizărilor din caietul de sarcini. 
Temeiul legal: art.8 din H.G. nr.209/2019; c)
Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 
de ani. 4.a)Termenul de depunere a ofertelor: 
05.05.2021, ora 14:00; b)Adresa la care trebuie 
transmise ofertele: Primăria Comunei Fărcaş, Str.
Principală nr.218, județul Dolj, telefon/fax 

0251/440.052, e-mail: primariafarcas@yahoo.com; 
c)Limba sau limbile în care trebuie redactate ofer-
tele: română; d)Data, ora şi locul deschiderii 
ofertelor: 06.05.2021, ora 13:00, Primăria 
Comunei Fărcaş, Str.Principală, nr.218, județul 
Dolj. 5.Condiţiile personale, tehnice şi financiare 
pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: 
conform documentației de atribuire. 6.Criterii 
utilizate la atribuirea contractului: conform docu-
mentației de atribuire. 7.După caz, procentajul 
minim din lucrări care trebuie acordat părţilor 
terţe: conform documentației de atribuire. 8.Data 
trimiterii spre publicare a anunţului de partici-
pare: 04.03.2021. 9.Denumirea şi adresa organis-
mului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, 
după caz, de mediere. Informaţii exacte privind 
termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, 
denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul 
de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se 
pot obţine aceste informaţii: Tribunalul Dolj, 
Secția Contencios Administrativ, cu sediul în 
Craiova, Str.Brestei, nr.12, județul Dolj, telefon 
0251/418.612, fax 0251/410.140, e-mail: tr-dolj@
just.ro.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Consiliul Local Seaca de 
Câmp, comuna Seaca de Câmp, strada Ion 
Florescu, nr. 112, județul Dolj, telefon/fax: 
0251.320.017, e-mail: primariaseacadeCâmp@
yahoo.com, cod fiscal 5002061. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul închirierii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: Teren arabil ce face parte din islazul 
communal, în suprafață totală de 68,31ha, 
conform caietului de sarcini din comuna Seaca de 
Câmp, Jud.Dolj, T262, P3447/1, T263, P3450/2, ce 
aparține domeniului privat al Consiliului Local 
Seaca de Câmp, județul Dolj, conform HCL 
01/14 .01 .2021  ş i  t emeiu lu i  l ega l :  OUG 
57/03.07.2019, art.354-355. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul 
Secretariat. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire:  Se poate obține de la Comparti-
mentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei 
Seaca de Câmp, comuna Seaca de Câmp, strada 
Ion Florescu, nr.112, județul Dolj. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-

plar, unde este cazul: 100Lei/exemplar, se achită 
numerar la casieria Primăriei Comunei Seaca de 
Câmp. 3.4.Dată limită privind solicitarea clarifică-
rilor: 18.03.2021, ora 14:00. 4.Informaţii privind 
ofertele:  4.1.Data limită de depunere a ofer-
telor: 26.03.2021, ora 14:00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele:  Primăria Primăriei 
Comunei Seaca de Câmp, comuna Seaca de 
Câmp, Compartimentul Secretariat, strada Ion 
Florescu, nr.112, județul Dolj. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura sedinţa publică de licitație cu 
strigare: 29.03.2021, ora 10:00, Primăria  Comunei 
Seaca de Câmp, comuna Seaca de Câmp, strada 
Ion Florescu, nr.112, județul Dolj. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Dolj, cu sediul in Craiova, Strada 
B r e s t e i ,  n r. 1 2 ,  J u d . D o l j ,  Te l e f o n / F a x : 
0251.415.323, e-mail arhiva.dj.caf@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 

PIERDERI
l Pierdut Atestat Taxi pe numele Ionescu Ion 
seria: CPTX nr.0125912. Îl declar nul.

l Pierdut Autorizatie de exercitare a profesiei de 
expert contabil, eliberata de CECCAR ILFOV, pe 
numele Padureanu Georgeta Rose-Marie. O declar 
nula.

l Pierdut Atestat Profesional eliberat de ARR 
Prahova pe numele Toader Georgiana Florentina. 
Îl declar nul.

l Diploma ARR (manager transport) pierduta. 
Cod identificare 0039052- Nume: Paiu Cristian - 
C.I- seria GL nr.727607.

l Pierdut certificat internațional de conducător 
de ambarcațiune de agrement Clasa D, nr. 45584 
eliberat la 30.07.2015 de A.N.R. pe numele Tănase 
Marius - Cătălin. Se declară nul.

l Pierdut Certificat de înregistrare în scopuri de 
TVA seria B nr. 0889570, data eliberării: 
29.12.2016, Certificat de înregistrare fiscală seria 
A nr. 173331/ 27.02.2007, aparţinând PFA Tatu 
Pavel, Ţăndărei, CUI: RO21219837. Se declară 
nule.
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