
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l SC Main Glass București Service SRL, având 
CUI:41873290, cu sediul în București, Sectorul 6, Splaiul 
Independenței, Nr.273, corp 3, etaj 3, angajează: Montator 
subansamble, cod COR 821103- 3 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul 
auto, experiență 6 luni. Selecția are loc în data de 
6.04.2021, ora 10:00, la sediul societății.

l Primăria Comunei Ulmi, cu sediul în sat Ulmi, Str.
Principală,  nr.55A, judeţul Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Șef 
Serviciu Voluntar Situații de Urgență, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 27.04.2021, ora 11:00; Proba 
interviu în data de 29.04.2021, ora 12:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: -medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime: -nu necesită; -permis de condu-
cere categoria B constituie un avantaj în caz de punctaj 
egal. Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei Ulmi. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei Comunei Ulmi, persoană de 
contact: Gavrila Monica, telefon 0246/255.046.

l Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova anunță 
selecția a 2 (doi) tutori de practică în proiectul POCU 
633/6/14/130647. Calificările profesionale ale tutorilor sunt 
în concordanță cu cererea de finanțare, angajarea se face 
cu timp parțial de lucru, pe durată determinată ce nu va 
depăși perioada de implementare a proiectului respectiv, 
pe perioada desfășurării instruirii practice a elevilor. 
Tutorii de practică coordonează activitatea de instruire 
practică a elevilor. Documentele necesare înscrierii:  Cerere 
de înscriere, CV +documente justificative, Document de 
identitate, Recomandarea agentului economic partener. 
Selecția va fi ca urmare a unui interviu și a evaluării docu-
mentelor depuse. Calificările conform cererii de finanțare 
sunt: Mecanic/ Mecanic auto/ Electromecanic/ Electrician 
auto. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul unității, 
până pe data de 19.04.2021. Detalii suplimentare la 
tel.0771.635.900.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanţa, 
Cu sediul în Mun. Constanţa, str. Mihai Viteazu nr.2B, jud. 
Constanţa organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, 
modificată și completată, concurs pentru ocuparea unui 
post vacant, încadrare pe perioadă nedeterminată cores-
punzător funcţiilor contractuale de execuţie după cum 
urmează: Serviciul Publicitate Imobiliară- Biroul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanţa- 1 post asis-
tent registrator principal- gradul I. Cerinţele postului: 
-studii de specialitate: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea drept; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 3 ani și 6 luni; -cunoștinţe operare PC. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs 
până la data de 19.04.2021 inclusiv, ora 16,30 la sediul 
O.C.P.I. Constanţa, secretariat. Concursul se va desfășura 
astfel: Proba scrisă: -27.04.2021, ora 10:00; Interviul: 
-05.05.2021, ora 10:00. Relaţii suplimentare: la sediul 
O.C.P.I. Constanţa, Mun. Constanţa, str. Mihai Viteazu 
nr.2B, telefon 0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro și pe site-ul 
www.ocpict.ro.

l Primăria Găneasa cu sediul în comuna Găneasa, str. 
Ștefan cel Mare nr.34, județ Ilfov organizează în data de 

27.04.2021 concurs recrutare pentru Muncitor calificat- 
Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ. 
Condiţii specifice de participare la concurs: studii medii/ 
generale, fără vechime în muncă, calificare instalator. 
Dosarele se depun la sediul primăriei în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la 
data de 05.04.2021 până la data de 16.04.2021, ora 15:00. 
Detalii suplimentare la nr. de telefon: 021.351.30.60, 
persoană de contact: Mavrodin Daniela– Referent Asis-
tent, Primăria Găneasa.

l CLUBUL Sportiv Comunal Dumbrăvița, cu sediul în 
comuna Dumbrăvița, Str.Mihai Eminescu, nr.73, judeţul 
Timiș, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale  vacante,  de:  director,  conform 

H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 27.04.2021, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 29.04.2021, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
-vechime: vechime într-un post de conducere cu încadrare 
similară -minimum 5 ani. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Dumbrăvița. 
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei 
Dumbrăvița, persoană de contact: Gal Eniko, telefon 
0371/107.409.

l Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu” Filiași cu sediul 
în Filiași, B-dul Racoțeanu, nr.178, județul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante :  Agent  de  pază  -1  pos t ,  conform 
H.G.286/23.03.2011, cu modificări și completări prin 
H.G.1027/11.11.2014. Concursul se va desfășura astfel: 
-termen limită depunere dosare în data de 19.04.2021, ora 
16:00; -proba scrisă în data de 10.05.2021, ora 10:00; 
-interviu în data de 13.05.2021, ora 14:00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -să aibe cetățenia română; -studii 
medii (nivel profesional sau liceal); -atestat de pază; 
-cazier judiciar; -disponibilitate pentru program flexibil, 
inclusiv sâmbăta și duminica; -abilități pentru munca în 
echipă; -vechime în muncă 5 ani. Candidații vor depune 

dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie 
Filișanu” Filiași. Relații suplimentare se pot obține de la 
sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Filișanu” Filiași, 
serviciul secretariat, telefon/fax 0251/442.170, e-mail: 
liceu.filiasi@gmail.com.

l  Liceul Tehnologic Dimitrie Filișanu cu sediul în orașul 
Filiași, B-dul.Racoțeanu, nr.178, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: 
Contabil șef, conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Termen limită de depunere dosare: 
19.04.2021, ora 16:00; -Proba scrisă în data de 10.05.2021, 
ora 10:00; -Proba practică în data de 13.05.2021, ora 10:00; 
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-Proba interviu în data de 13.05.2021, ora 14:00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii superioare economice; 
-Vechime -minim 7 ani în domeniul contabilitate; -Cunoști-
inte de  utilizare și operare PC; -Utilizarea softurilor speci-
alizate în domeniul contabilității. 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 Liceului Tehnologic 
Dimitrie Filișanu. Relaţii suplimentare la sediul: Liceului 
Tehnologic Dimitrie Filișanu, persoană de contact: Serviciu 
secretariat, telefon: 0251/442.170, fax 0251/441.805.

l Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehno-
logie „George Emil Palade” din Târgu Mureș anunță 
organizarea concursurilor pentru ocuparea unui post de 
Cercetător științific și a unui post de Asistent de cercetare, 
vacante, pe perioadă determinată în cadrul Centrului 
Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice. Dosarele 
de concurs se depun în 2 exemplare, la Registratura Gene-
rală a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș sau prin servicii de 
curierat, cu confirmare de primire, până la data de 
19.04.2021, ora 14. Informații suplimentare se pot obține 
la adresa de email prorectorat.stiintific@umfst.ro și la 
adresa:https://www.umfst.ro/universitate/informare-si-re-
latii-publice/concursuri-pe-post/posturi-de-cercetare/peri-
oada-determinata.html

l Tunari Salubrizare SRL cu sediul în str. Mihai Eminescu 
nr. 16bis, comuna Tunari, judet Ilfov organizeaza in data 
de 08.04.2021 concurs recrutare pentru Director adjunct si 
Muncitor necalificat. Conditii de participare : - pentru 
Muncitor necalificat : studii medii/generale, fara vechime 
in munca - pentru Director adjunct : studii superioare si 
vechime in munca 10 ani. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul societății în perioada 05.04.2021 - 06.04.2021 ora 
15:00. Detalii suplimentare la 021.424.43.62.

l La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr.243 
din 25.03.2021, la anunţul cu nr. de înregistrare 279.400, 
Primăria orașului Tășnad adresă: Primăria orașului 
Tășnad, județul Satu Mare, pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante Inspector IA/S conform HG 
nr.286/23.03.2011: se face următoarea rectificare: în loc de: 
“Primăria orașului Tășnad, județul Satu Mare, anunță 
concurs de recrutare pe funcția contractuală de execuție 
vacantă de Inspector IA/S în cadrul Serviciului de Admi-
nistrat a Domeniului Public și Privat- Băi Publice, conform 
HG nr.286/23.03.2011” se va citi: „Primăria orașului 
Tășnad, județul Satu Mare, anunță concurs de recrutare pe 
funcția contractuală de execuție vacantă pe perioada deter-
minată de Inspector  IA/S în cadrul Serviciului de Admi-
nistrat a Domeniului Public și Privat- Băi Publice, conform 
HG nr.286/23.03.2011”. (Prezenta rectificare nu se dato-
rează Redacţiei Monitorului Oficial al României, Partea a 
III-a). Restul anunţului rămâne neschimbat.

l Unitatea Militară 02526 București (Institutul pentru 
studii politice de apărare și istorie militară) din Ministerul 
Apărării Naţionale organizează în conformitate cu Legea 
nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea postului vacant de personal civil 
contractual de conducere de director institut de cercetare 
gradul II al Institutului pentru studii politice de apărare și 
istorie militară. Condiţii pentru înscrierea la concurs: 1. 
studii de specialitate: studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din 
domeniile fundamentale: știinţe sociale: ramura de știinţe: 
- știinţe politice, - știinţe militare, informaţii și ordine 
publică, într-unul din domeniile de studii universitare: 
informaţii și securitate naţională sau știinţe militare. 
știinţe umaniste și arte: ramura de știinţă: istorie. 2. studii 
doctorale într-unul din domeniile menţionate la punctul 1; 
3. să aibă vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare 
sau în învăţământul superior de cel puţin 8 ani; pentru 
candidaţii care provin din afara învăţământului superior 
sau a cercetării știinţifice, o vechime de 12 ani în profilul 
postului; 4. să aibă vechime de cel puţin 2 ani în funcţii de 
conducere, într-o structură de cercetare-dezvoltare sau de 
cel puţin 5 ani în alte funcţii de conducere; 5. să deţină 

gradul profesional minim de cercetător știinţific gradul II, 
într-unul din domeniile studiilor de specialitate menţionate 
la punctul 1; Concursul se va desfășura în data de 
12.05.2021, ora 09:00, la sediul Unităţii Militare 02526 
București, din str. Constantin Mille nr. 6, sector 1, Bucu-
rești. Dosarele de concurs se pot depune la sediul unităţii 
până la data de 05.05.2021, orele 16:00. Datele de contact 
ale persoanei care asigură secretariatul comisiei: Mihaela 
Pană, telefon: 021.313.79.55 sau 021.315.17.00. Informaţii 
suplimentare privind organizarea și desfășurarea concur-
sului, se pot obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro. Prezentul 
anunţ îl înlocuiește pe cel publicat în cotidianul Jurnalul 
Naţional din data de 12.03.2021.

l Anunţ Concurs De Recrutare - Funcționar Public: 
Comuna  Cermei, cu sediul în: localitatea Cermei,  nr.304, 
jud. Arad, în baza OUG NR. 57/2019-Codul administrativ  
organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea unei  
funcţii publice  vacante, pe durată nedeterminata, pentru 
funcția publică de execuție: Inspector clasa I, grad profesi-
onal asistent din cadrul compartimentului agricol al 
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Cermei. 
Calendarul concursului: a) Publicitatea concursului se va 
asigura începând cu data de 05.04.2021  pe site-ul Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici și pe site-ul Primăriei 
comunei Cermei: www.comuna-cermei.ro; b) Selecția 
dosarelor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosarelor; c) Proba 
scrisă: 10.05.2021 , orele  10:00; d) Interviul în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Termenul de depunere a dosarelor de concurs la 
registratura Primăriei comunei Cermei  va fi de 20 zile de 
la data publicării anunțului, respectiv în perioada 05 - 26 
.04. 2021. Condițiile de ocupare sunt: - studii universitare 
de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta 
în domeniul stiințelor  agricole sau medicina veterinară; - 
vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 1 
ani; Bibliografia conţine: Constitutia Romaniei, republi-
cata, Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 
137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Legea nr. 202/2002 privind egali-
tatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, repu-
blicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 
c o m u n a  A d m i n i s t r a ț i e  P u b l i c ă  n r.  2 5 / 
37/1382/1642/14.297/746/2020 ,  Ordin pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind modul de completare a regis-
trului agricol pentru perioada 2020-2024. Informaţii 
suplimentare: se pot obţine la sediul Primăriei  comunei 
Cermei, nr.304, jud.Arad, tel 0257-328101 sau la adresa de 
e-mail : cermeiprimaria@yahoo.com, persoana de contact 
fiind d-na .Pleș Rodica , secretar al comisiei de concurs.

l In conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 cu modi-
ficarile si completarile ulterioare, Oficiul de Stat pentru 
Inventii si Marci organizeaza in 27.04.2021, concurs 
pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de 
executie, pe perioada nedeterminata, de consilier juridic in 
cadrul Serviciului Contestatii- Directia Juridica. Conditii 
de studii si vechime: studii juridice finalizate la o institutie 
de invatamant superior recunoscuta de Ministerul Educa-
tiei; experienta de minim 3 ani in profesie; cunoasterea 
cadrului legal national care reglementeaza activitatea in 
domeniul proprietatii industriale, a tratatelor in domeniul 
proprietatii industriale administrate de Organizatia 
Mondiala a Proprietatii Intelectuale - OMPI si Organizatia 
Mondiala a Comertului si a reglementarilor europene in 
domeniul proprietatii industriale; cunostinte de operare pe 
calculator- Sistem operare WINDOWS, MS OFFICE; 
bune abilitati de comunicare, perseverenta, obiectivitate si 
responsabilitate. Concursul va avea loc la sediul OSIM si 
va consta in 3 etape succesive: selectia dosarelor de 
inscriere; proba scrisa se va sustine pe 27.04.2021; inter-
viul, se va sustine pe 05.05.2021. Dosarele de concurs se 
depun in perioada 06.04.2021-19.04.2021, la sediul OSIM 
str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucuresti, Compartiment 
Resurse Umane si vor contine documentele prevazute de 
art.6 din HG nr.286/2011. Bibliografia si relatii suplimen-
tare la Tel. 021.306.08.00, int. 325 sau la sediul OSIM.

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

CITAŢII
l Numitul Iordache Florică, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Comuna Zâmbreasca, Sat Zâmbreasca, Județul 
Teleorman, este citat la Curtea de Apel București în data de 
08.04.2021, ora 09:00, completul s4- completul 4r, camera 
P131- Traian Ionașcu, în calitate de intimat-pârât, în 
dosarul civil nr.764/4/2019, în proces cu Ministerul Justiției.

l Mocanca George Lucian este chemat în judecată în 
calitate de pârât la Judecătoria Craiova (strada Brestei, 
nr.12), dosar nr.2675/215/2020*, complet CMF6, în data de 
21.04.2021, ora 10:00, în proces cu reclamanta Dragu 
Luiza Georgeta. 

l Se citează Simon Christine, Polosan Hera Ruxandra în 
dosar 837/217/2012* al Judecătoriei Darabani la data de 
13 aprilie 2021.

l Se citează numita Gârlea Gh.Sofica, fostă Lipoviceanu, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în mun.Constanța, str.
Mircea cel Bătrân, nr.74, jud.Constanța, în calitate de 
pârât în dosarul nr.3708/333/2019, al Judecătoriei Vaslui, 
având ca obiect partaj succesoral, pentru termenul de 
judecată din 12 aprilie 2021, ora 11:00, în contradictoriu cu 
numita Carabași Ștefana ș.a. 

l Paratul Robert George-Rusu cu domiciliul in Iasi, Sos.
Nationala, Nr.42A, Bl.F1, Ap.4, Jud.Iasi, este citat la Jude-
c a t o r i a  I a s i  i n  d o s a r  n r. 1 2 1 9 8 / 2 4 5 / 2 0 1 7 * , 
termen:20.04.2021, Camera-Sala 4, Complet.c17, cerere de 
valoare redusa, in proces cu Vodafone Romania SA.

l Numita Muranyi Cornelia, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în municipiul Arad, este citată în data de 
04.05.2021, ora 09:00 la Judecătoria Turda, cu sediul în 
Turda, str.Piața Romană, nr.12, jud.Cluj, în calitate de 
pârâtă în Dosarul civil cu nr.691/328/2020, având ca obiect 
uzucapiune. În acest dosar, reclamanții Moldan Gheorghe 
și Moldan Aurelia au solicitat să se constate că au dobândit 
prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra părții din 
imobilul înscris în CF nr.1729, situat în comuna Luna, jud. 
Cluj, astfel cum reiese din contractul de vânzare-cumpă-
rare încheiat la data de 20 octombrie 2001.

l Numitul Farkas Arpad, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în localitatea Rediu, com.Aiton, jud.Cluj, este citat la 
Judecătoria Turda pe data de 15.04.2021, ora 09:00, Sala 1, 
în calitate de pârât dosarul civ. nr.7789/328/2019, în 
procesul ca obiect: succesiune și uzucapiune, fond, cu 
reclamanta Ormenean Rozalia.

l Numita Komjatsegi Lujza, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Cluj-Napoca, str.Ilie Măcelaru, 
nr.24, jud.Cluj, este citată la Judecătoria Cluj-Napoca pe 
data de 08.04.2021, ora 09:30, completul C6-NCPC, 
camera 102, în calitate de pârât dosarul civ. 
nr.16529/211/2019, în procesul ca obiect: acțiune în consta-
tare, fond, cu reclamanta Pascalau Ileana.

l Numita Komjatszegi Ana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Prundu Bârgăului, nr.64/3, jud.
Bistrița Năsăud, este citat la Judecătoria Cluj-Napoca pe 
data de 08.04.2021, ora 09:30, completul C6-NCPC, 
camera 102, în calitate de pârât dosarul civ. 
nr.16529/211/2019, în procesul ca obiect: acțiune în consta-
tare, fond, cu reclamanta Pascalau Ileana.

l Numita Komjatszegi Ludovic, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Cluj-Napoca, str.Masarik, nr.27, 
jud.Cluj, este citat la Judecătoria Cluj-Napoca pe data de 
08.04.2021, ora 09:30, completul C6-NCPC, camera 102, 
în calitate de pârât dosarul civ. nr.16529/211/2019, în 
procesul ca obiect: acțiune în constatare, fond, cu recla-
manta Pascalau Ileana.

DIVERSE
l Informare. În conformitate cu prevederile Legii Apelor 
nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, 
Burlacu Denis Vasile I.I intenționează să solicite de la AN 
„Apele Romane”- Administrația Bazinală de apă Banat, 
aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament, pentru 
realizarea lucrărilor Anexă Gospodărească La Exploatația 
Agricolă- Scoatere Din Circuitul Agricol, Com.Teremia 
Mare, sat Teremia Mică, jud.Timiș. Aceasta investiție este 
nouă. Persoanele care doresc să obțină informații supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mențio-
nată. Persoanele care doresc să transmită observații, 
sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului: sat. 
Teremia Mare nr.445.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Unitatea administrativ-teritorială 
Nănești, din județul Vrancea anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectoarul cadastral nr. 
16, începând cu data de 05.04.2021, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul primăriei Nănești, conform art. 14 alin. (1) și 
(2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l S.C. Blueforest Development S.R.L., titular al planului: 
Amenajament silvic U.P. V Bâlta cu amplasamentul în 
UAT Runcu, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
primei versiuni a planului la APM Gorj, în vederea obţi-
nerii  avizului de mediu. Informațiile privind varianta de 
plan pot fi consultate la sediul APM Gorj - Strada Unirii,  
numărul 76, Tg. Jiu, Gorj zilnic, de luni până joi între orele 
8:00 - 16:30, vineri între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Gorj,  în 
termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

l C.N.T.E.E. Transelectrica S.A -Unitatea Teritorială de 
Transport Sibiu, anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Mentenanță majoră LEA 400Kv Iernut-Sibiu 
Sud”, propus a fi amplasat în: -județul Mureș, pe raza 
UAT-urilor: Cuci, Iernut, Bichiș, Adămuș; -județul Alba, 
pe raza UAT-urilor Cetatea de Baltă, Jidvei, Valea Lungă; 
-județul Sibiu, pe raza UAT-urilor Micăsasa, Șeica Mică, 
Șeica Mare, Slimnic, Șura Mare, Sibiu, Șelimbăr. Informa-
țiile privind proiectul propus vor fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodro-
mului, nr.2A și la sediul C.N.T.E.E.Transelectrica S.A 
-Unitatea Teritorială de Transport Sibiu, Bd.Corneliu 
Coposu, nr.3, Sibiu în zilele de luni-vineri, între orele 10:00-
12:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu sau prin e-mail la 
adresa office@apmsb.anpm.ro.

l Comuna Șvinița, titular al planului: Amenajament silvic 
U.P. VIII ȘVINIȚA cu amplasamentul în UAT Șvinița, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni 
a planului la APM Mehedinți, în vederea obţinerii  avizului 
de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi 
consultate la sediul APM Mehedinți, - Băile Romane, nr. 3, 
Drobeta Turnu Severin, zilnic, de luni până joi între orele 
8:00 - 16:00, vineri între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Mehe-
dinți, în termen de 18 zile de la publicarea anunţului.

l Arhiepiscopia Craiovei, titular al planului: Amenaja-
ment silvic U.P. VII Valea cu Apă cu amplasamentul în 
UAT Fărcășești și Brănești, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Gorj, 
în vederea obţinerii  avizului de mediu. Informațiile 
privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM 
Gorj - Strada Unirii, numărul 76, Tg. Jiu, Gorj zilnic, de 
luni până joi între orele 8:00 - 16:30, vineri între orele 8:00 
- 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la 
sediul APM Gorj,  în termen de 18 zile de la data publicării 
anunţului.

l Comuna Eșelnița, titular al planului: Amenajament 
silvic U.P. VI EȘELNIȚA cu amplasamentul în UAT 
Eșelnița, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
primei versiuni a planului la APM Mehedinți, în vederea 
obţinerii  avizului de mediu. Informațiile privind varianta 
de plan pot fi consultate la sediul APM Mehedinți,  - Băile 
Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, zilnic, de luni până 
joi între orele 8:00 - 16:00, vineri între orele 8:00 - 14:00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul 
APM Mehedinți, în termen de 18 zile de la publicarea 
anunţului.

l C.N.T.E.E. Transelectrica S.A -Unitatea Teritorială de 
Transport Sibiu, anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Mentenanță majoră LEA 220(400) kV Iernut-Ungheni 2”, 
propus a fi amplasat în județul Mureș, pe raza UAT-urilor 
Ungheni, Gheorghe Doja, Sânpaul, Ogra, Cucerdea, 
Iernut. Informațiile privind proiectul propus vor fi consul-
tate pe pagina de internet a A.P.M.Mureș, http://apmms.
anpm.ro. Observațiile publicului se primesc zilnic pe poștă 
la sediul A.P.M.Mureș, Târgu-Mureș, strada Podeni, nr.10 
sau e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentată 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichi-
dator judiciar al Fast Office-Trading SRL  desemnat prin 
hotararea nr. 1743 din data de 31.03.2021, pronunţată de 
Tribunalul București -  Secţia a VII -a Civilă,  în dosar nr. 
30704/3/2020, notificã deschiderea falimentului prin 
procedură simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014  
împotriva Fast Office-Trading SRL, cu sediul social în 
București, Sectorul 2, Șos. Pantelimon, Nr. 239, Bloc 62, 
Scara A, Etaj 8, Ap. 31, CUI 25678921, nr. de ordine în 
registrul comerţului J40/6992/2009. Persoanele fizice și 
juridice care înregistrează un drept de creanţă împotriva 
Fast Office-Trading SRL vor formula declaraţie de creanţă 
care va fi inregistrată la grefa Tribunalul București - Secţia 
a VII-a Civilă, cu referire la dosarul nr. 30704/3/2020, în 
urmatoarele condiţii: a) termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul creanţelor  
17.05.2021; b) termenul limita pentru verificarea crean-
ţelor, intocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor 27.05.2021; c) termenul limita pentru 
definitivarea tabelului creanţelor la 21.06.2021; d) data 
primei ședinţe a adunarii generale a creditorilor 
01.06.2021, ora 14:00; e) adunarea generală a asociaţilor 
Fast Office-Trading SRL la data de 14.05.2021, ora 14.00 
la sediul lichidatorului judiciar.

l S.C. LIDL Discount S.R.L., cu sediul în Sat Nedelea, 
comuna Ariceștii Răhtivani, DN 72, Crângul lui Bot, km 
73+810, județul Prahova, anunță public solicitarea de 
obţinere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul “Super-
market Lidl” amplasat în orașul Topoloveni, Calea Bucu-
rești, nr. 48-50-52, județul Argeș. Eventualele propuneri și 
sugestii din partea publicului privind activitatea menţio-
nată vor fi transmise în scris și sub semnătură la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din municipiul 
Pitești, Strada Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de 
luni -joi, între orele 8:00–16:30, și vineri între orele 8:00-
14:00 în termen de cel mult 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Erata: Subscrisa Dinu, Urse si Asociatii SPRL în calitate 
de administrator judiciar al debitorului Societatea Agri-
cola 22 Decembrie Blejoi publicam prezenta erata la 
Convocatorul Adunarii Generale a Asociatilor debitorului 
Societatea Agricola 22 Decembrie Blejoi, prin care 
anuntam ca Adunarea Generala a Asociatilor convocata 
pentru data de 06.04.2021 si, respectiv, 07.04.2021, la ora 
10:00 la Sala Polivalenta Blejoi, din com. Blejoi, jud. 
Prahova, 0107070, nu va mai avea loc, date fiind noile 
restrictii impuse de evolutia situatiei pandemice Covid-19 
comunícate de Primaria Comunei Blejoi. Adunarea Gene-
rala a Asociatilor debitorului Societatea Agricola 22 
Decembrie Blejoi urmeaza sa fie reconvocata, cu aceeasi 
ordine de zi. 
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l Președintele Consiliului de Administrație al Socie-
tății Comerciale CANCAZ SA, cu sediul în Str.Tecuci, 
Nr.161, Galați, Județul Galați, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului sub nr.J17/39/1991, capital 
social subscris și vărsat integral de 116395Lei, respectiv 
46558 acțiuni cu valoare nominală de 2,5Lei/acțiune 
pentru un număr de 13 acționari convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate 
cu art.117 din legea nr.31/1990 la sediul societății din 
str.Tecuci Nr.161, Bloc Cancaz, Galați, în data de 
28.05.2021, ora 10.00 cu următoarea ordine de zi: 
1.Aprobarea spre vânzarea prin negociere directă a 
activului căminului de nefamiliști, construcție tip 
P+4E, denumit Hostel CANCAZ, suprafață construită 
de 621mp și terenul aferent, împuternicirea unei 
persoane din Consiliul de Administrație pentru perfec-
tarea documentației în vederea vânzării; 2.Prezentarea 
și aprobarea raportului Consiliului de Administrație și 
a Comisiei de Cenzori pe 2020; 3.Prezentarea și apro-
barea bilanțului și a contului de profit și pierdere pentru 
2020; 4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2021; 5.Aprobarea prelungirii mandatului 
cenzorilor ca urmare a expirării mandatului acestora; 
6.Descărcarea de gestiune a cenzorilor; 7.Diverse. În 
cazul neîndeplinirii cvorumului necesar, ședința 
Adunării Generale a Acționarilor, va avea loc în data de 
29.05.2021 la același loc și aceeași oră.

l SATURN S.A., cu sediul in Str. Zetarilor, nr. 29-31, 
Sector 5, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. 
J40/1091/1991, Cod unic de inregistrare 409081 („Soci-
etatea”), Convocator din 01.04.2021. Avand in vedere 
Hotararea nr. 1 din data de 31.03.2021 a Consiliului de 
administratie al Societatii privind convocarea adunarii 
generale ordinare a actionarilor, In conformitate cu 
Articolul XII din Actul constitutiv al Societatii, precum 
si Articolul 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990, 
Consiliul de administratie al Societatii prin prezenta 
convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor 
Societatii in data de 17.05.2021, la ora 10:00, la sediul 
Societatii aflat in Strada Zetarilor, nr. 29-31, Sector 5, 
Bucuresti, Avand urmatoarea ordine de zi: Prezentarea, 
discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de 
Administratie pentru exercitiul financiar al anului 
2020. Prezentarea discutarea si aprobarea Raportului 
Comisiei de Cenzori pentru exercitiul financiar al 
anului 2020. Prezentarea, discutarea si aprobarea 
Bilantului contabil al Societatii la data de 31.12.2020, a 
contului de profit si pierderi si a rezultatelor financiare 
ale Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2020. 
Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de 
administratie pentru exercitiul financiar al anului 2020. 
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si 
programul de activitate al Societatii pentru anul 2021. 
Numirea Ijdelea Mihailescu SPARL prin: (i) dna. Anca 
Mihailescu, cetatean roman, posesor al CI seria AZ nr. 
150771, emis de S.P.C.L.E.P. Pitesti in data de 
13.01.2017, (ii) dna. Diana Bejenaru, cetatean roman, 
posesoare a CI seria RK nr. 026031 emisa de S.P.C.E.P. 
Sector 4 in data de 10.01.2017, si (iii) dl. Adrian Mano-
lache cetatean roman, posesor al CI seria XT nr. 890533 
emisa de S.P.C.L.E.P. Botosani, in data de 19.07.2019, 
fiecare separat, in scopul reprezentarii Societatii cu 
puteri si autoritate depline precum si pentru semnarea, 
predarea si primirea oricaror si tuturor documentelor, 
actelor si inscrisurilor, corectarii oricarei erori de orice 
natura (inclusiv eroare materiala) si efectuarii acelor 
actiuni si intreprinderii acelor masuri dupa cum poate 
fi necesar pentru aducerea la indeplinire a celor de mai 
sus. Actionarii pot participa la sedinta direct sau prin 
intermediul unui reprezentant conform Articolului XIII 
din Actul Constitutiv. Accesul actionarilor in sala se 
face pe baza actului de identitate precum si procura 
daca este cazul, depuse la sediul social al Societatii cu 
48 de ore inainte de data desfasurarii sedintei. In cazul 
neintrunirii cvorumului necesar in data de 17.05.2021, 
sedinta se va desfasura la o a doua convocare, cu 
aceeasi ordine de zi, in data de 18.05.2020, la ora 10:00, 
la sediul Societatii aflat in Str. Zetarilor, nr. 29-31, 
Sector 5, Bucuresti. SATURN S.A. prin: Sarkis Devla-
tian, Presedintele Consiliului de administratie.

LICITAŢII
l Leavis Cont IPURL, in calitate de lichidator notifica 
deschiderea procedurii simplificate a insolventei privind 
pe debitoarea SC BBQ Truck SRL, cu sediul in Ploiesti, 
str. Andrei Muresanu, nr. 22, jud. Prahova, CUI J 29/ 
1555/2017, dosar 1267/105/2021 Tribunal Prahova. 
Termene: termen pentru depunerea actelor de catre debi-
toare conf. art. 67 alin din lege 05.04.2021, termenul 
pentru depunerea opozitiilor de catre creditori 10 zile de 
la primirea notificarii si termenul pentru solutionarea 
opozitiilor 10 zile dupa formularea opozitiilor, inregis-
trare creante 10.05.2021, verificare creante si afisare tabel 
preliminar 19.05.2021, solutionare contestatii si definiti-
vare tabel 14.06.2021. Adunarea creditorilor 24.05.2021 
ora 14:00 la sediul lichidatorului. Votul va fi transmis prin 
corespondenta, e-mail. Relatii la telefon 0723880617, 
e-mail voichita _onofrei @yahoo.com.

l U.A.T. Comuna Probota, județul Iași, C.U.I. 4540364, 
telefon 0232/297572, email: primariaprobota@ yahoo.
com; Vânzare prin licitație publică teren intravilan dome-
niul privat în suprafață de 0,1080ha, situat în T 126, CC 
1337/3/2. Vânzare prin licitație publică teren intravilan 
domeniul privat în suprafață de 0,1225ha, situat în T 
159/1, P 1664/3/9. Vânzare prin licitație publică teren 
intravilan domeniul privat în suprafață de 0,1775ha, 
situat în T155, P1792/6/5 și P1792/6/5/1. Vânzările se fac 
cu drept de preempțiune, conform art.364 din OUG. 
57/2019 și conform H.C.L. nr.19, 20 și 21/15.03.2021. 
Dată transmitere anunţ: 05.04.2021.

l Primăria comunei Râmnicelu, judeţul Brăila organi-
zează licitaţie publică în vederea închirierii unor terenuri 
aflate în proprietatea publică și privată a comunei 
Râmnicelu, dupa cum urmează:  1. proprietate publică: 
-teren intravilan în suprafaţă de 0,9469ha; 2. proprietate 
privată: -teren extravilan neagricol și neproductiv în 
suprafaţă de 3,82ha; -teren extravilan acoperit cu ape și 
stuf în suprafaţă de 7,74ha; -teren arabil extravilan în 
suprafaţă de 5,02ha; -teren intravilan în suprafaţă de 
12,8622ha. Data- limită pentru solicitarea clarificărilor: 
15.04.2021, ora 16:00. Data- limită de depunere a ofer-
telor, adresa de depunere: 26.04.2021, ora 16:00, la 

Primăria comunei Râmnicelu, sat Râmnicelu, str. Brăilei, 
nr.31, judeţul Brăila. Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.04.2021, ora 
10:00, la sediul Primăriei comunei Râmnicelu, sat 
Râmnicelu, str. Brăilei, nr.31, judeţul Brăila. Relații supli-
mentare la sediul Primăriei Râmnicelu, jud. Brăila sau la 
telefon nr. 0239.698.173. Relații suplimentare la sediul 
Primăriei Râmnicelu, jud. Brăila sau la telefon nr. 
0239.698.173.

l Anunț privind organizarea licitației pentru vânzarea 
mijlocului fix: Utilaj de brichetare a rumegușului de 
lemn.  Organizatorul licitației: Direcția Silvică Argeș, 
Pitești, Str. Trivale nr. 82, Jud. Argeș, tel: 0248213434, 
fax: 0248214099, e-mail: office@pitesti.rosilva.ro. Data și 
ora desfășurării licitației: 23.04.2021, ora 10:00. Locul 
desfășurării licitației: sediul Direcției Silvice Argeș.  Tipul 
licitației: licitație publică cu strigare. Data și ora până la 
care se pot depune cererile de participare și documentele 
care certifică identitatea și calitatea ofertantului,dovada 
achitării garanției și a taxei de participare, alte docu-
mente după caz: până la data de 16 aprilie 2021, ora 
16:00. Prețul de pornire este de 28 000 lei fără T.V.A.. 
Garanția de participare este de 5% din valoarea mijlo-
cului fix, respectiv 1400 lei. Se poate achita la casieria 
Direcției Silvice Argeș sau în contul deschis la Raiffeisen 
Bank sucursala Pitești: RO17RZBR0000060000197191. 
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Direcției 
Silvice Argeș, Str. Trivale nr. 82, Pitești, Jud. Argeș. 
Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa 
persoanei de contact Murugă Daniel - 0731800341 sau 
e-mail: office@pitesti.rosilva.ro.

l 1.Proprietar: Comuna Şiria, jud. Arad, com. Şiria, str. 
Regiment 85 Infanterie, nr. 184, cod fiscal 3518920, tel. 
0257531101, fax 0257531449, email: registratura@prima-
riasiria.ro; 2. Obiectul Vânzării: teren intravilan curți 
construcții în suprafață de 1252 mp, înscris în CF 313994 
Şiria, nr. cad.313994 , situat în localitatea Galșa, nr.757 
jud. Arad proprietate privată a comunei Şiria. Vânzarea 
se face conform HCL nr. 145/17.09.2020 și OUG nr. 
57/2019. 3. Informații Privind Documentaţia De Atribu-
ire:-se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire: la sediul Primăriei 

comunei Şiria, str. Regiment 85 Infanterie nr.184, cod 
poștal 317340, jud. Arad, sau prin Poștă. 3.2. Denumirea 
și adresa compartimentului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: compartiment 
juridic -Primăria comunei Şiria, str. Regiment 85 Infan-
terie, nr. 184, jud. Arad,cod poștal 317340, jud. Arad; 3.3. 

Costul documentaţiei și condiţiile de plată: 10 lei; Plata se 
poate face numerar la caseria instituției, sau prin vira-
ment  bancar în contul RO 73TREZ0215006XXX019655, 
deschis la Trezoreria Arad, titular Comuna Şiria, CIF 
3518920. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
21.04.2021, ora 13:00. 4. Informaţii Privind Ofertele: 4.1. 
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Data limită de depunere a ofertelor: 28.04.2021, orele 
10:00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria comunei Şiria, Şiria, str. Regiment 85 Infan-
terie, nr. 184, jud. Arad; 4.3. Fiecare ofertă trebuie depusă 
1(un) exemplar original. 5. Data Şi Locul În Care Se Va 
Desfășura Şedința Publică De Deschidere A Ofertelor: 
28.04.2021, orele 11:00, la sediul Primăriei comunei Şiria 
str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad. 6. Instanţa 
Competentă Pentru Soluţionarea Litigiilor Şi Termenele 
Pentru Sesizarea Instanţei:- acțiunea în justiție se poate 
introduce la Secţia contencios administrativ a Tribuna-
lului Arad , b-dul Vasile Milea nr. 2-4, Arad, jud. Arad, 
telefon 0257253630, fax 0257256484, email: tr-arad-reg@
just.ro. 7. Data Transmiterii Anunţului De Licitaţie În 
Vederea Publicării  01.04.2021.

l Anunţ de vânzare la licitaţie publică deschisă cu stri-
gare. A.Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu 
Catargiu” al judeţului Ialomița, cu sediul în municipiul 
Slobozia, strada Lacului, numărul 23, judeţul Ialomița, 
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare. B.
Obiectul licitaţiei: cap hidraulic Aro- 3 buc, casetă 
direcție Aro- 1 buc, demaror Aro- 1 buc, reductor Aro- 1 
buc, set motor Aro Brașov- 2 buc, cap hidraulic Saviem- 1 
buc. Caietul de sarcini se poate obţine de la sediul Inspec-
toratului pentru Sitaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al 
judeţului Ialomița, cu sediul în municipiul Slobozia, 
strada Lacului, numărul 23, judeţul Ialomița, începând 
cu data de 05.04.2021, în valoare de 65,80Lei. 
C.1.Licitaţia publică deschisă cu strigare va avea loc în 
data de 22.04.2021, ora 10.00, la sediul Inspectoratului 
din strada Lacului, nr.23, mun.Slobozia, jud.Ialomița. 
2.În cazul în care, în data de 22.04.2021, nu vor fi adjude-
cate integral bunurile materiale, licitaţia se va relua în 
data de 21 mai 2021, ora 10:00, Faza II, pentru bunurile 
materiale neadjudecate. 3.În cazul în care, în data de 21 
mai 2021, nu vor fi adjudecate integral bunurile mate-
riale, în Faza II, licitaţia se va relua în data de 18 iunie 
2021, ora 10:00, Faza III. D.Pentru informaţii suplimen-
tare se va contacta slt. Ilie Elena Alexandra, 
tel.0243.232.396, int.27149, fax: 0243.230.088, adresă de 
e-mail: logistica@isujialomita.eu

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 2541681, 
telefon 0350425926, fax 0350425926 concesionează teren 
în suprafață de 2028 mp, situat în comuna Câineni, Râu 
Vadului, Județul Vâlcea, aparţinând domeniului  
privat,concesionarea se face conform OUG. 57/2019, și 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din data de 
31.03.2021. Informaţiile privind documentaţia de atri-
buire: se găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de 
atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei 
Câineni iar persoanele interesate pot achita la caseria 
unității contravaloarea documentației de atribuire de 100 
de lei în contul concedentului: RO10TREZ 67621070250 
XXXXX lei, cont deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau 
se poate achita cu numerar la caseria Primăriei comunei 
Câineni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
19.04.2021 ora 12:00. Data limită de depunere a ofer-
telor: 26.04.2021 ora 12:00; Şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor se va desfășura în 27.04.2021, ora 12:00, în 
sala de ședințe a Consiliului local Câineni. Acţiunea în 
justiţie pentru soluționarea litigilor apărute se introduce 
la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului 
Vâlcea în baza prevederilor Legii nr.554/2004 legea 
contenciosului administrativ, cu modificările și comple-
tările ulterioare.

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 2541681, 
telefon 0350425926, fax 0350425926 concesionează  teren 
în suprafață de 3141 mp, situat în comuna Câineni, Râu 
Vadului, Județul Vâlcea, aparţinând domeniului  
privat,concesionarea se face conform OUG. 57/2019, și 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din data de 
31.03.2021. Informaţiile privind documentaţia de atri-
buire: se găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de 
atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei 
Câineni iar  persoanele interesate pot achita la caseria 
unității contravaloarea documentației de atribuire de 100 
d e  l e i  î n  c o n t u l  c o n c e d e n t u l u i : 
RO10TREZ67621070250XXXXX lei, cont deschis la 

Trezoreria Gura Lotrului sau se  poate achita cu numerar 
la caseria Primăriei comunei Câineni. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 19.04.2021 ora 12:00. Data limită 
de depunere a ofertelor: 26.04.2021 ora 12:00; Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în 
27.04.2021, ora 12:30, în sala de ședințe a Consiliului 
local Câineni. Acţiunea în justiţie pentru soluționarea 
litigilor apărute se introduce la Secţia de contencios 
administrativ a Tribunalului Vâlcea în baza prevederilor 
Legii nr.554/2004 legea contenciosului administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Şieu, comuna Şieu, locali-
tate Şieu, Str. Principală, nr. 260, județul Bistrița-Năsăud, 
telefon/fax 0263/260.159, e-mail: primariasiubn@yahoo.
com, cod fiscal 4426956. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
a)Cabinet de medicină generală cu suprafață utilă totală 
172,3mp, din care Cabinet 1 și Cabinet 2 în suprafață 
totală de 34,5mp și suprafața de 137,8mp, spații anexă 
desfășurare activități medicale; b) Cabinet dentar cu 
suprafață utilă totală 50,39mp, din care Cabinet dentar și 
Birou în suprafață totală de 23,43mp și suprafață de 
26,96mp, spații anexă desfășurare activități medicale 
dentare situate în imobilul „Cabinet medicină generală, 
cabinet dentar și farmacie” din localitatea Şieu, comuna 
Şieu, Strada Şcolii, nr.28, judeţul Bistrița Năsăud, ce 
aparțin domeniului public al Comunei Şieu, județul 
Bistrița-Năsăud, conform H.C.L. nr.16/31.03.2021 și 
temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului 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 Şieu, comuna Şieu, Strada principală, nr. 260, 
județul Bistrița-Năsăud. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 20 lei/exemplar, se achită numerar la Casi-
eria Primăriei Comunei Şieu. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 19.04.2021, ora 14:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: Scopul înfiinţării unui „Cabinet de 
medicină generală” și „Cabinet dentar”. 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 27.04.2021, ora 16:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Şieu, comuna Şieu, Compartimentul Secretariat, Strada 
Principală, nr.260, județul Bistrița-Năsăud. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior și unul interior. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
28.04.2021, ora 11:00, Primăria Comunei Şieu, comuna 
Şieu, Strada Principală, nr.260, județul Bistrița-Năsăud. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului Bistrița, 
municipiul Bistriţa, Str. Alba Iulia, nr. 1, judeţul Bistri-
ţa-Năsăud, cod poștal 420178, telefon 0263/213.528, fax 
0263/231.509, E-mail: trbn@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 02.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Apold, cu sediul în locali-
tatea Apold, comuna Apold, Str. Principală, nr. 134, 
județul Mureș, telefon 0265/713.156, 0265/713.145, fax 
0265/713.104, e-mail: primar_apold@yahoo.com, cod 
fiscal 5961779. 2. Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea și 

identificarea bunului care urmează să fie închiriat: cinci 
loturi de pășune în suprafață totală de 79,53Ha, conform 
caietului de sarcini, ce aparțin domeniul public al 
Comunei Apold, conform H.C.L. nr.16 din 25.03.2021 și 
temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul institu-
ției, Compartimentul Secretariat. 3.2. Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate obține de la Compar-
timentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Apold, 
Strada Principală, nr. 134, județul Mureș. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 50 lei/exemplar, se achită 
cash la Casieria Primăriei Comunei Apold. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 16.04.2021, ora 09.00. 
4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 26.04.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Apold, 
Compartimentul Secretariat, Strada Pincipală, nr. 134, 
județul Mureș. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate-unul exterior și unul interior. 5. Data 
și locul la care se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 27.04.2021, ora 10:30, Primăria Comunei 
Apold, Strada Principală, nr. 134, județul Mureș. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Mureș, Târgu Mureș, 
Strada Justiției 1, judetul Mureș, cod poștal 540069, 
telefon 0265/260.323, fax 0265/311.827, e-mail: tr-mu-
res-comercial@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
02.04.2021.

l 1. Informații generale privind autoritatea contrac-
tanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul 
Arad, telefon: 0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: 
contact@primariasantana.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitatie publica, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie 
vandut: imobilul din Sântana, str.Ghioceilor, nr. 42, 
evidențiat în CF 300270, nr. Top 6/2, 7/2 având suprafața 
de 832 mp, aparținând domeniului privat al orașului 
Sântana, aprobată prin HCL nr. 109/30.06.2020 a 
Orașului Sântana conform OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 3. Informații privind documentația 
de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățiile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la 
sediul Primăriei Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, 
județul Arad, de catre persoanele interesate, care 
transmit o solicitare in acest sens prin: mijloace electro-

nice, e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și 
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul vanzato-
rului, de la care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: compartiment Fond locativ din 
cadrul Primăriei Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, 
jud. Arad. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea documentatiei de atribuire, unde este cazul: docu-
mentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către 
persoanele interesate, care transmit o solicitare în acest 
sens prin: - mijloace electronice, e-mail (pentru care în 
solicitare este necesar a ne comunica adresa de e-mail) 
fără costuri; - pe suport de hârtie, contravaloarea acesteia 
fiind de 50 lei. Plata poate fi făcută la casieria Primăriei 
Orașului Sântana sau în contul RO53TREZ 
0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.04.2021, 
ora 10:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 27.04.2021, ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Sântana, 
str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registratură. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 28.04.2021, 
ora 10:00, sala de ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 
6. Instanța competenta în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, 
Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraș Arad, județul Arad, telefon 
0257/250114, fax: 0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 05.04.2021.

PIERDERI
l Subsemnatul Burileanu Petre, proprietar, declar că am 
pierdut Proces Verbal de predare-primire I.C.V.L. aparta-
ment nr. 8 din Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 44, bloc 33A, sc. 
1, et. 3, Sector 2, București. Îl declar nul.

l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andre-
ea-Gina, cu sediul în mun. Iași, șos.Ştefan cel Mare și 
Sfânt nr. 4, bl. A5, spațiul nr.2-3, jud.Iași, declară pierdute 
certificatele constatatoare originale si certificatul de înre-
gistrare original pentru societățile Atlantisnet SRL cu 
sediul în mun. Iași, str. Fermei nr. 4, et. 1, cam. 6, jud. Iași, 
J22/1891/2018, CUI 36627907 și L’etage SRL cu sediul 
mun. Iași, str. Fermei nr. 4, parter, cam. 2, jud. Iași, 
J22/2062/2013și CUI 32575546.

l Societatea La Liu Şi Copiii Lui SRL, CUI:40684790, 
J18/356/2019, cu sediul social situat în Municipiul Târgu 
Jiu, Strada Narciselor, Nr.119, birou nr.1, Județ Gorj, 
declară pierdute următoarele documente: Certificat de 
înregistrare Seria B nr.3843509/25.02.2019, cu sediu social 
în Municipiul Târgu Jiu, Strada Narciselor, Nr.119, birou 
nr.1, Județ Gorj, Certificat constatator Nr.6781/21.02.2019, 
pentru sediu social situat în Municipiul Târgu Jiu, Strada 
Narciselor, Nr.119, birou nr.1, Județ Gorj, Certificat 
constatator Nr.6781/21.02.2019, pentru sediu secundar 
(punct de lucru) situat în Municipiul Târgu Jiu, Strada 
Narciselor, Nr.119, Județ Gorj. Se declară nule! 
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DECESE

luni / 5  aprilie 2021

Compasiune și sincere condoleanțe

Suntem alături de doamna Mihaela Moraru 
în aceste momente de grea încercare și durere  

pricinuite de decesul soțului

GEORGE MORARU
Colegii de la SINDALIMENTA


