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OFERTE SERVICIU
l SC Kortruck SRL, cu sediul în Craiova, CUI 
44044556, angajează conducători auto trans-
port rutier mărfuri. Condiții: școală generală și 
limba engleză. Telefon 0746.131.413.

l SC Alternative Eco Energy, cu sediul în 
Craiova, CUI 30899210, angajează muncitori 
necalificați la spargerea și tăierea materialelor 
de construcții. Condiții: școală generală. 
Telefon 0752.315.637.

l Monica HDR Fruct S.R.L, cu sediul social în 
București, Str. Lacul Amara, nr. 26, camera 4, 
sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului sub nr. J40/2109/202018, CUI: 
38864802, angajează: încărcător -descărcător, 
cod COR -933301 -3 posturi, lucrător comer-
cial cod COR -522303 -3 posturi. Pentru CV, la 
adresa de e-mail: igen92241@gmail.com.

l ETA-Trucklogistic S.R.L., cu sediul social în 
Municipiul București, Str.Biruinței, nr.20, 
mansardă,  camera 1,  ap.  8,  sector 1, 
J40/17713/12.12.2018; CUI: 40290205, anga-
jează: conducător auto transport rutier de 
mărfuri, cod COR 833201 -2 posturi. Pentru 
CV la adresa de e-mail: igen91241@gmail.com.

l Joni & Feri Pan SRL din Caransebeș anga-
jează 5 lucrători bucătărie (spălători vase 
mari)- cod COR 941201. Condiții minime: 
studii primare (8 clase), cunoștințe limba 
engleză. CV-urile se depun pe e-mail la adresa: 
expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în consi-
derare CV-urile primite până la data de 
06.08.2021. Selecția candidaților va avea loc în 
data de 07.08.2021 și constă în concurs de 
CV-uri. Informații la telefon: 0755.665.487.

l Școala Gimnazială Libera Waldorf, Bucu-
rești, str.Brezoianu nr.31, sector 1, anunță 
organizarea concursului pentru ocuparea 
următoarelor posturi didactice: Învățător- 2 
posturi, Profesor limba și literatura română- 1 
post, Profesor matematică- 1 post, Profesor 
limba germană- 1 post, Profesor istorie- 1 post, 
Profesor educație muzicală- 1 post. Grafic 
concurs: 1. Înregistrarea cererilor la secretari-
atul unității: 06 septembrie 2021, între orele 
10.00-12.00; 2. Afișarea listei candidaților 
admiși pentru susținerea probei de concurs: 07 
septembrie 2021; 3.Proba scrisă: 08 septembrie 
2021; 4. Afișarea rezultatelor probei scrise: 09 
septembrie 2021, ora 10.00; 5. Depunerea 
contestațiilor: 09 septembrie 2021, între orele 
12.00-14.00; 6.Afișarea rezultatelor finale și 
repartizarea candidaților: 10 septembrie 2021. 
Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă 
ai învăţământului superior, postliceal sau 
mediu care au înscrise pe diploma /diplome 
specializarea/ specializările corespunzătoare 
posturilor didactice /catedrelor respective 
conform Centralizatorului privind disciplinele 
de învăţământ, domeniile și specializările, 
precum și probele de concurs valabile pentru 
încadrarea personalului didactic din învăţă-

mântul preuniversitar și care au absolvit 
cursuri de formare în pedagogia alternativă 
Waldorf, deținând în acest sens aviz de înca-
drare în alternativă din partea Federației 
Waldorf din România. Proba scrisă se susţine 
în specializarea /specializările postului/ cate-
drei, conform Centralizatorului, după progra-
mele valabile, specifice pentru concurs.

l Elvin & Edon SRL din Arad angajează 6 
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod 
COR 941201. Condiții minime: studii primare 
(8 clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în considerare CV-urile 
primite până la data de 06.08.2021. Selecția 
candidaților va avea loc în data de 07.08.2021 
și constă în concurs de CV-uri. Informații la 
telefon: 0740.530.807.

l Patiseria Lirena SRL din Tinca angajează 2 
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod 
COR 941201. Condiții minime: studii primare 
(8 clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în considerare CV-urile 
primite până la data de 06.08.2021. Selecția 
candidaților va avea loc în data de 07.08.2021 
și constă în concurs de CV-uri. Informații la 
telefon: 0758.947.193.

l Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani, 
Partener 2, anunță organizarea și desfășurarea 
procesului de recrutare și selecție a cadrelor 
didactice – Etapa a II-a,  pentru posturile 
vacante din echipa organizației partenere -în 
afara organigramei organizației- din cadrul 
proiectului „A doua șansă în educație, o nouă 
șansă în viață”,  ID MySMIS 133087, 
Programul Operaţional Capital Uman, nr. de 
referinţă al programului 2014RO05M9OP001, 
apelul nr. POCU/665/6/23/MASURI DE 
EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA – 
regiuni mai puţin dezvoltate. Informaţii supli-
mentare se af lă pe site-ul I.Ș.J. Botoșani: 
https://isjbotosani.ro/p-o-c-u/anunt-selectie-ex-
perti-cadre-didactice-etapa-a-ii-a-pentru-pos-
turile-declarate-vacante-din-cadrul-proiectu-
lui-a-doua-sansa-in-educatie-o-noua-sansa-in-
viata-cod-smis-133087.html

l Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a 
Spălării Banilor organizează concurs, pentru 
ocuparea următorului post contractual de 
conducere, în conformitate cu Regulamen-
tul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare: 1.Denu-
mirea postului: director un post vacant 
contractual pe perioadă nedeterminată. 2.Nivel 
studii: superioare (juridice) cu diplomă de 
licență. 3. Vechime: minimum 8 ani vechime în 
specialitatea studiilor absolvite. Data, ora și 
locul desfășurării concursului: Proba scrisă: 
27.08.2021, orele 10.00. Interviul: 02.09.2021, 
orele 10.00. Locație: la sediul instituţiei din 
București, str.Ion Florescu, nr.1, sector 3. 1.
Data limită până la care candidaţii pot depune 
dosarul de concurs este 19.08.2021. 2.Detalii 

privind condițiile generale și specifice, dosarul 
de concurs, calendarul de desfășurare și biblio-
grafia de concurs, sunt disponibile accesând 
pagina de internet a ONPCSB. 3.Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la persoana care 
asigură secretariatul comisiei de concurs 
telefon 021/315.52.07, 021/315.52.80 și de pe 
pagina de internet a instituţiei.

l Primăria Bălilești, cu sediul în comuna Băli-
lești, sat Bălilești, Str.Principală, nr.169, 
judeţul Argeș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: 
inspector Protecția mediului, grad IA, nivel 
studii S, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 08.09.2021, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 10.09.2021, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare; -vechime: nu este cazul. 
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 
Bălilești, judeţul Argeș. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei Bălilești, judeţul Argeș, 
persoană de contact: Olteanu Bogdan-Vasile, 
telefon 0744.362.398, fax 0248/562.080.

l Administrația Municipală pentru Consoli-
darea Clădirilor cu Risc Seismic organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant (contractual), din cadrul: I. Serviciul 
Urmărire, Derulare Contracte de Investiții: 1. 
Denumirea postului: Expert– gradul IA- 1 
post; Condiții specifice privind ocuparea 
postului: -pregătirea de specialitate: Studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul construcți-
ilor; -vechime minimă în specialitatea studiilor: 
minim 5 ani. Proba scrisă se va desfășura în 
data de 31.08.2021, ora 11.00 la sediul Admi-
nistrației Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic din bulevardul 
Iancu de Hunedoara, nr.48, iar interviul se va 
susţine într-un termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 
Dosarele se pot depune în perioada 05.08–
18.08.2021 (inclusiv), la sediul Administraţiei 
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic- Serviciul Resurse Umane, luni- 
vineri între orele 10:00–15:00. Cerinţele speci-
fice privind ocuparea postului se vor afișa la 
sediul Administraţiei Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și pe 
site-ul A.M.C.C.R.S. (www.amccrs-pmb.ro) și 
pe portalul posturi.gov.ro. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la numărul de telefon 
0219529 interior 206, persoana de contact 
Alexandra Micu.

l Institutul de Investigare a Crimelor Comu-
nismului și Memoria Exilului Românesc cu 
sediul în Mun. București, sector 2, Str. Alecu 
Russo, nr.13-19, et.5, ap.11, Cod Fiscal 
26282150, organizează în data de 30.08.2021 
concurs de recrutare pentru funcțiile contrac-

tuale de: -Director de cercetare– Direcția 
Cercetare; -5 (cinci) funcții de execuție de 
Expert (cercetător)– Compartimentul Cerce-
tare și Investigații speciale și Compartimentul 
Educație și Memorie; -Secretar (M)- Comparti-
mentul Secretariat, Comunicare și Relații 
Publice .  Dosarele  se  depun la sediul 
I.I.C.C.M.E.R. în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului, respectiv de la 
data de 05.08.2021 până la data de 18.08.2021, 
ora 14:00, iar documentele de participare sunt 
cele prevăzute de art.6 alin.(1) din HG nr. 
286/2011 (actualizată). Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru postul de condu-
cere de Director de cercetare– Compartiment 
Cercetare si Investigații Speciale: -studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de licență în dome-
niul științe socio-umane; -vechime pe funcții 
de conducere (minim la nivel de șef serviciu- 8 
persoane în subordine): minimum 5 ani; 
-cunoștințe de prelucrare și documentare 
informații în MS Office (Word, Excel) Internet; 
-cunoașterea a două limbi străine de circulație 
internațională, din care una- limba engleză 
(una nivel mediu, una nivel avansat). Condiţii 
specifice de participare la concurs pentru cele 5 
(cinci) funcții de execuție- Expert (cercetător) 
din cadrul Compartimentului ”Cercetare și 
Investigații speciale” și Compartimentul 
”Educație și Memorie”: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
științe socio-umane; -vechime pe funcții: -2 
posturi/ funcții debutant: minim 0 ani; -3 
posturi/ funcții expert II: minimum 3 ani; 
-cunoștințe de prelucrare și documentare 
informații în MS Office (Word, Excel) Internet; 
-cunoașterea, cel puțin a unei limbi străine, de 
circulație internațională nivel mediu). Condiţii 
specifice de participare la concurs pentru 
postul de execuție de Secretar (M)- Comparti-
ment Secretariat, Comunicare și Relații 
Publice: -studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției: minimum 5 ani– 
vechime pe poziții similare; -cunoștințe de 
prelucrare și documentare informații în MS 
Office (Word, Excel) Internet– nivel avansat. 
-cunoștințe de registratură/ arhivare docu-
mente; -cunoștințe de evidență materială 
primară. Alte informaţii referitoare la organi-
zarea concursului pot fi obţinute la nr. de 
telefon 021 316 7565, persoană de contact: 
d o a m n a  A l e c u  E l e n a –  s e c r e t a r i a t 
I.I.C.C.M.E.R., email: office@iiccmer.ro.

l Institutul de Investigare a Crimelor Comu-
nismului și Memoria Exilului Românesc cu 
sediul în Mun. București, sector 2, Str. Alecu 
Russo, nr.13-19, et.5, ap.11, Cod Fiscal 
26282150, organizează în data de 27.08.2021 
concurs de recrutare pentru funcțiile contrac-
tuale de: -Șef Birou– Birou Administrativ; 
-Economist– Compartiment Financiar-Conta-
bilitate; -Expert– Compartiment Juridic, 
Resurse Umane, Responsabil acordare CFP și 
Achiziții Publice; -Funcționar– Birou Adminis-
trativ; -Consilier juridic– Compartiment 
Juridic, Resurse Umane, Responsabil acordare 

CFP și Achiziții Publice; -Expert– Comparti-
ment Juridic, Resurse Umane, Responsabil 
acordare CFP și Achiziții Publice; -Expert– 
Compartiment Juridic, Resurse Umane, 
Responsabil acordare CFP și Achiziții Publice; 
-Expert– Birou Administrativ. Dosarele se 
depun la sediul I.I.C.C.M.E.R. în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anunțului, 
respectiv de la data de 05.08.2021 până la data 
de 18.08.2021, ora 14:00, iar documentele de 
participare sunt cele prevăzute de art.6 alin.(1) 
din HG nr. 286/2011 (actualizată). Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: •Pentru 
Șef Birou- Birou Administrativ: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență în dome-
niul economic/administrativ; -vechime în 
muncă: minimum 5 ani; •Pentru Economist– 
Compartiment Financiar-Contabilitate: -studii 
superioare absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul economic; -vechime în 
muncă: minimum 5 ani; •Pentru Expert– 
Compartiment Juridic, Resurse Umane, 
Responsabil acordare CFP și Achiziții Publice: 
-studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul economic/ juridic; -perfec-
ționări (specializări): Curs Control intern și 
Control Financiar Preventiv; -vechime în 
muncă: minimum 5 ani; •Pentru Funcționar– 
Birou Administrativ: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: 
minimum 3 ani; •Pentru Consilier juridic– 
Compartiment Juridic, Resurse Umane, 
Responsabil acordare CFP și Achiziții Publice: 
-studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul juridic; -vechime în muncă: 
minimum 5 ani; •Pentru Expert– Comparti-
ment Juridic, Resurse Umane, Responsabil 
acordare CFP și Achiziții Publice: -studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de licență în dome-
niul economic/ juridic/ resurse umane; 
-vechime în muncă: minimum 3 ani; •Pentru 
Expert– Compartiment Juridic, Resurse 
Umane, Responsabil acordare CFP și Achiziții 
Publice: -studii superioare absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul economic/ juridic/ admi-
nistrativ/ tehnic; -perfecționare: curs de profil 
în domeniul de referință; -vechime în muncă: 
minimum 3 ani; •Pentru Expert– Birou Admi-
nistrativ: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul economic/ 
administrativ; -vechime în muncă: minimum 3 
ani; Alte informaţii referitoare la organizarea 
concursului pot fi obţinute la nr. de telefon 
021.316.7565, persoană de contact: doamna 
Alecu Elena– secretariat I.I.C.C.M.E.R., email: 
office@iiccmer.ro.

l In temeiul HG. nr. 286/2011, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci organizeaza in 
30.08.2021, concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de executie /pe perioada 
nedeterminata, de examinator in cadrul Direc-
tiei Marci si Desene-Serviciul Marci-Comparti-
mentul Examinare Semne Distinctive. Cerinte 
specifice obligatorii: Studii superioare la o insti-
tutie de invatamant superior recunoscuta de 
Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii, 

absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, 
recunoscuta in domeniile: juridic, economic, 
inginerie, tehnic si filologie; Cunoasterea unei 
limbi de circulatie internationala -engleza/ fran-
ceza, nivel mediu; Cunostinte de operare pe 
calculator-Windows, MSOffice (Word, Excel, 
Power Point); Corectitudine, disciplina, capaci-
tate de comunicare, capacitate de lucru inde-
pendent, disponibilitate, atentie, rigurozitate, 
simtul raspunderii, abilitati de comunicare. 
Concursul va avea loc la sediul OSIM si va 
consta in trei etape succesive:selectia dosarelor 
de inscriere;proba scrisa se va sustine 
pe:30.08.2021; interviul, se va sustine pe 
03.09.2021. Dosarele de concurs se depun in 
perioada: 09.08.2021-20.08.2021, la sediul 
OSIM, str. Ion Ghica nr. 5, Sect. 3-Bucuresti, 
Compartiment Resurse Umane si vor contine 
documentele prevazute de art. 6 din HG. nr. 
286/2011. Bibliografia si relatii suplimentare la 
tel.021.306.08.00, int. 325 sau la sediul OSIM.

CITAŢII
l Se citează pentru data de 15.09.2021, ora 
11,00 la sediul Societăţii Profesionale Nota-
riale “Notariatul Public Olteniţa” din munici-
piul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul 
Călărași, toți succesibilii defunctei Nicola 
Catrina, CNP 2290518514169, decedată la 
data de 25.06.2021, cu ultimul domiciliu în 
comuna Fundeni, judeţul Călărași (Dosar nr. 
770/2021).

l Subsemnatul Turbatu Mihail, cu domiciliul 
în București, str. Agricultori, nr.111, ap.1, 
Sector 2 anunt deschiderea procedurii de 
declarare judecătorească a morţii  numitei 
Turbatu Iolanka,  născută la data de 
09.09.1953 în com. Ciacova, jud. Timiș, având 
CNP 2530909400567, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Bocșa, str. Victoriei, bl.11, sc.1, 
ap.4, jud. Caraș-Severin, în dosar nr. 
3506/290/2021, af lat pe rolul Judecătoriei 
Reșiţa și invit ca orice persoană care cunoaște 
date cu privire la Turbatu Iolanka să le comu-
nice la dosarul sus-rubricat.
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l Debitoarea Antonioni Valmar SRL, cu 
sediul in Str.Almas, Nr.2-8,  Standul nr. 4, 
Spatiul Comercial S3, Parter, Sect.1-Bucuresti 
este citata la Judecatoria Sect.1-Bucuresti in 
dosar nr.17237/299/2021, termen 16.09.2021, 
Complet.c8 S2, ordonanta de plata, in proces 
cu Enel Energie Muntenia SA.

l Romania Judecatoria Sannicolau Mare. 
Judetul Timis. Dosar nr. 752/295/2021. Citatie 
nr. 752/295/2021. Paratele Craiovan Emilioa si 
Craiovan Diana, in prezent cu domiciliul 
necunoscut, sunt citate la Judecatoria Sanni-
colau Mare, Sala nr. 13, ora 09:00 pentru 
termenul de judecata din data de 07.10.2021, 
in proces cu reclamant Craiovan Adriana in 
dosar 752/295/2021, avand ca obiect – succe-
siune.

l Dosar 15678/301/2020. Intimat: Direcția 
Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3. 
Pârât: Manolache Victor. Analizând actele din 
dosar instanța reține că, prin încheierea din 
05.10.2020, instanta a dispus citarea pârâtului 
prin publicitate, respectiv prin afișare la ușa 
instanței, pe portalul instanței și la ultimul 
domiciliu cunoscut, precum și într-un ziar de 
largă răspândire. Astfel, DISPUNE: Dispune, 
din oficiu, îndreptarea erorii materiale din 
dispozitivul sentinței civile nr.4098 din 
12.04.2021, pronunțată de Judecătoria Sector 
3 București în dosarul nr. 15678/301/2020, 
privind pe petentul Direcția Generală Impo-
zite și Taxe Locale Sector 3, CIF: 41585182, cu 
sediul în București, Sector 3, str. Câmpia 
Libertății, nr. 36, în contradictoriu cu inti-
matul Manolache Victor, citat prin publicitate, 
respectiv, prin afișare la ușa instanței, pe 
portalul instanței și la ultimul domiciliu 
cunoscut, din București, sector 3, într-un ziar 
de largă răspândire precum și prin curator av. 
Khalil Gr. Claudia-Ionela, cu sediul în Bucu-
rești, sector 6, în sensul că a fost pronunțată 
în contradictoriu cu intimatul Manolache 
Victor, citat și la sediul instanței și pe portal, 
precum și într-un ziar de largă răspândire. 
Admite în parte cererea privind pe petentul 
Direcția Generală Impozite și Taxe Locale 
Sector 3, dispune înlocuirea amenzilor contra-
venționale în cuantum de 37.090 Lei aplicată 
prin pv de contravenție cu sancțiunea 
prestării a 300 de ore de muncă în folosul 
comunității la dispoziția primăriei. Cu apel în 
30 de zile.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Râciu, din județul Mureș, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.166 începând cu data de 
12.08.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
primăriei, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 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 SC OMV Petrom SA anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari 
de suprafata, foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 1H BIS Indepen-
denta”, propus a fi amplasat in extravilan si 
intravilan, localitatea Schela, Tarla 83, (Parcela 
Arabil 727/15, Nr. Cad. 102035 - categoria de 

folosinta arabil); (Parcela intravilan 727/12, Nr. 
Cad. 732 – categorie de folosinta Curti 
Constructii), judetul Galati. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
adresa de internet http://apmgl-old.anpm.ro/
memorii_de_prezentare_2020-39749. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic la adresa de 
email office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de 
fax: 0236 471 009.

l SC OMV Petrom SA anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari 
de suprafata, foraj, echipare de suprafata si 
conducte de amestec sondele 25H, 26H Inde-
pendenta”, propus a fi amplasat in extravilan, 
localitatea Schela, (Tarla 58/4, Parcela 
A532/1/2 (Nr.Cad. 108731, 108730), A532/1/3 
(Nr. Cad. 108729), A532/1/4 (Nr. Cad. 108728), 
A532/1/5 (Nr. Cad. 108727), A532/1/6 (Nr. 
Cad. 108726), A532/1/7 (Nr. Cad. 108725), 
judetul Galati. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la adresa de internet 
http://apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_prezen-
tare_2020-39749. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la adresa de email office@
apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236 
471 009.

l Informaţii 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: 
Autoritatea finanțatoare, Comuna Pietroșani, 
cu sediul în comuna Pietrosani, sat Pietroșani, 
județul Teleorman, telefon/fax 0247/334.620, 
email: prinpietrosani@yahoo.com, cod fiscal 
4568543. Programul pentru acordarea finanță-
rilor nerambursabile valabil pentru anul 2021. 
Acordă finanțări nerambulsabile pentru activi-
tăți nonprofit de interes general, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finanțărilor din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general. 
Domeniul de intervenție selectat este: Sport. 
Beneficiari direcți: -persoane fizice sau persoane 
juridice fără scop patrimonial; -asociații ori 
fundații constituite conform legii -sau culte 

religioase recunoscute conform legii. Procedura 
aplicată: finanțarea nerambursabilă acordată 
din fonduri publice unui beneficiar se va face în 
baza unui contract de finanțare nerambursabilă 
încheiat între Comuna Pietrosani, județul 
Teleorman și beneficiar, în urma aplicării proce-
durii selecției publice de proiecte. Bugetul 
finanțării nerambursabile aprobat prin Hotă-
rârea Consiliul Local nr.937/15.07.2021 este de 
30.000Lei care se alocă în întregime pentru 
domeniul Sport. Prevederile finale: Programul 
anual și Anunțul de participare la selecția de 
proiecte vor fi publicate în Monitorul Oficial al 
României și într-un cotidian central și în două 
cotidiene locale și pe site-ul autorității publice 
finanțatoare: www.primariapietrosani.ro.

l TTS (Transport Trade Services) SA anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Modernizarea infrastructurii în portul 
Giurgiu- zona Ramadan- danele 1, 2- platformă 
portuară, utilități, căi de acces”, propus a se 
realiza în jud.Giurgiu, mun.Giurgiu, Șos.
Portului, nr.1, 2, CF 30123, CF 40350. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
APM Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc. A+B, 
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, 
între orele 09.00-14.00 și vineri de la 09.00-12.00 
și la TTS (Transport Trade Services) SA, cu 
sediul în București, str. Vaselor, nr. 27, sector 2. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM 
Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc. A+B, mun. 
Giurgiu, jud.Giurgiu.

l Anunţ. SC Tecnotre SRL, cu sediul în Com.
Vladimirescu, Pta.Victoriei, Nr.9, județul Arad, 
dorește obținerea autorizaţiei de mediu pentru 
activitatea desfășurată la punctul de lucru din 
Com.Vladimirescu, Str. Jandarmeriei FN, 
județul Arad, unde se desfășoară activitatea de 
Fabricare a betonului- cod CAEN 2363, în 
scopul comercializării, având ca principale faze 
următoarele: -aprovizionare materii prime, 
-depozitare temporară materii prime, -dozare 
materii prime, -introducere în malaxor, -ameste-
care, -încărcare în automalaxoare (cifa), -livrare 
benficiari. Măsurile de protecţie a factorilor de 

mediu: Apă: apele menajere se colectează în 
bazin vidanjabil, apele tehnologice se colectează 
în bazin și se reutilizează, apele pluviale se 
colectează în bazin de retenție de unde se folo-
sesc în procesul tehnologic. Aer: pulberile de la 
silozurile de ciment sunt reținute în filtre cu 
saci. Sol: platforme betonate pentru desfășu-
rarea activității. Gestiunea deșeurilor: se colec-
tează separat pe categorii de deșeuri și se 
gestionează prin societăți autorizate. Observa-
ţiile publicului formulate în scris/informaţiile 
privind potenţialul impact asupra mediului se 
depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureșului FN, 
tel. 0257.280.331; 0257.280.996, în timp de zece 
zile lucrătoare după data publicării prezentului 
anunţ.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Internațional Elisa Consulting SA, în 
lichidare voluntară, cu sediul Social în mun.
Arad, B-dul. Gen. V. Milea, nr. 19, ap.3, jud.
Arad, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribu-
nalul Arad sub nr. J02/513/13.08.2013, CIF: 
147146015, prin Tița Gabriela, înscris în 
tabloul practicienilor în insolvență din 
România sub nr.1B1778/01.01.2007 conform 
Rezoluției nr. 513487/04.12.2012 din dos. nr. 
542942/29.11.2012 al ORC de pe lângă Tribu-
nalul Arad, în calitate de lichidator al SC 
Internațional Elisa Consulting SA, în confor-
mitate cu prevederile art. 11, art. 12, art. 13, 
cap.IV și art.21, art.22, cap.VIII din actul 
constitutiv coroborat cu prevederile Legii 
nr.31/1990 modificată și republicată, convoc 
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adunarea generală extraordinară a societăţii 
pentru data de 10.09.2021, ora 16.00, iar dacă 
nu se obţine cvorumul necesar a doua adunare 
generală se va ţine în data de 18.09.2021, ora 
16.00, locul convocării este Via Pietro Beretta, 
5, 25080 Puegnago sul Garda BS, Italia, 
ordinea de zi a adunării va fi următoarea: 1. 
Aprobarea bilanțului de radiere. 2. Împuterni-
cirea av. Kozma Dorin Gheorghe din Baroul 
Arad, cu sediul profesional în mun. Arad, str. 
Abrud, 110, bl. 121, ap. 10, jud. Arad, tel. 
0040744.667.580, pentru redactarea, depu-
nerea, susţinerea, acțiunilor în instanță nece-
sare punerii in practică hotărâri ce se va 
adopta, să îndeplinească toate activităţile 
necesare conform legislaţiei române şi actului 
constitutiv pentru înregistrarea hotărârii şi a 
tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta, şi 
să reprezinte Societatea în faţa autorităţilor 
competente în scopul arătat, incluzând, dar 
fără a se limita la Oficiul Registrului Comer-
ţului. 3. Diverse.

LICITAȚII
l Primăria Comunei Costache Negri, CIF 
3126772, cu sediul în comuna Costache Negri, 
judeţul Galaţi,  organizează în data de 
25.08.2021, ora 10.00, licitaţie publică deschisă 
pentru concesionarea suprafeţei de 9.927mp (10 
loturi) proprietatea domeniului privat situat în 
intravilanul extins al comunei cu destinaţia 
locuinţe. Termenul limită de depunere a docu-
mentaţiilor este până la data de 24.08.2021, 
orele 16.30. Pentru relaţii suplimentare vă 
rugăm să vă adresaţi la: tel 0236/825.810; fax 
0236/825.886; e-mail: costache_negri@gl.e-adm.
ro.

l Primăria Municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu 
Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organi-
zează licitație publică pentru închirierea 
spațiului situat în Mediaş, str. Nicolae Iorga nr.7 
ap.7, aflat în domeniul privat al municipiului 
Mediaş. Spațiul are o suprafață utilă totală de 
57,80 mp, compus din 2 încăperi în suprafață 
utilă de 44,50 mp, 1 dependință în suprafață 
utilă de 13,30 mp, şi teren aferent spațiului în 
suprafață de 105,60 mp, identificat în CF 
nr.100158-C1-U6 Mediaş nr. cadastral 100158-
C1-U6, iar terenul identificat în CF nr.100158 
Mediaş nr. cadastral 100158. Procurarea docu-
mentaţiei de atribuire se face de la Centrul de 
Informare Cetățeni din cadrul Primăriei muni-
cipiului Mediaş, telefon 0269/803803, contracost 
la valoarea de 200,00 lei /documentație, care se 
achită în numerar la caseria Serviciului Fiscal 
Local Mediaş sau în contul organizatorului 
RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la 
Trezoreria Mediaş. Procurarea documentației şi 
depunerea ofertelor se face în perioada 
06.08.2021 – 31.08.2021, respectiv 02.09.2021 – 
24.09.2021, în caz de neadjudecare, la primul 
termen. Ofertele se depun la Primăria munici-
piului Mediaş, P-ța Corneliu Coposu nr.3, 
Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur 
exemplar, în plic închis, până la data de 

31.08.2021, ora 15:00 şi până la data de 
24.09.2021, ora 13:00, în caz de neadjudecare, la 
primul termen. Locul desfăşurării licitaţiei este 
sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa 
Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în 
data de 01.09.2021, ora 11:00 şi în data de 
27.09.2021, ora 11:00 în caz de neadjudecare, la 
primul termen.

l Primăria Municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu 
Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organi-
zează licitație publică pentru închirierea 
spațiului situat în cadrul imobilului situat în 
Mediaş, str. P-ța Regele Ferdinand I nr.1A, aflat 
în incinta Bibliotecii municipale St. L. Roth, 
cuprins în domeniul public al municipiului 
Mediaş. Spațiul are suprafața de 20,25 mp, este 
compus din 2 încăperi, identificat în CF 110105-
C1-U6 Mediaş, (CF vechi 13.818), nr. cadastral 
TOP 202-205/2/1/II, cu părți indivize comune 
de 2,68 %, întreg teren clădit şi neclădit, ziduri 
despărțitoare, planşeele despărțitoare, instala-
țiile de curent, apă, gaz, canalizare, casa 
scărilor, acoperişul la construcția cu parter şi 
etaj,  teren înscris în CF nr. 110105, nr. cadas-
tral/nr. topografic TOP 202-205/2/1. Procurarea 
documentaţiei de atribuire se face de la Centrul 
de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei 
municipiului Mediaş, telefon 0269/803803, 
contracost la valoarea de 50,00 lei /documen-
tație, care se achită în numerar la caseria Direc-
ției Fiscale Locale Mediaş sau în contul 
organizatorului RO80TREZ57721360250 
XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş. Procu-
rarea documentației şi depunerea ofertelor se 
face în perioada 06.08.2021 – 31.08.2021, 
respectiv 02.09.2021 – 22.09.2021, în caz de 
neadjudecare, la primul termen. Ofertele se 
depun la Primăria municipiului Mediaş, P-ța 
Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare 
Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, 
până la data de 31.08.2021, ora 15:00 şi până la 
data de 24.09.2021, ora 15:00, în caz de neadju-
decare, la primul termen. Locul desfăşurării 
licitaţiei este sediul Primăriei municipiului 
Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de 
şedinţe, în data de 01.09.2021, ora 14:00 şi în 
data de 27.09.2021, ora 14:00 în caz de neadju-
decare, la primul termen. Instanța competentă 
în soluționarea eventualelor litigii este Judecă-
toria Mediaş, str. Unirii nr.10, cod. 551025, 
județul Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 0269/ 
846707, email: jud.medias@just.ro. Data trans-
miterii anunțului de licitație în vederea publi-
cării: 03.08.2021.

l S.C. HVS PREST S.R.L.- cu sediul ȋn loc. 
Satu Mare, Bld. Lucian Blaga, nr. 35, jud. Satu 
Mare , înregistrată sub nr. J30/83/2015, CUI RO 
6782887 prin lichidatorul judiciar REOINSOLV 
IPURL prin Andrişan Adrian, desemnat de 
Tr ibuna lu l  Satu  Mare  în   Dosar  nr. 
1721/83//2015, vinde la licitație publică urmă-
toarele bunuri din averea debitoarei: Pompă 
submersibilă: 593 euro. Prețul de pornire la 
licitație este de 70% din prețul de evaluare de 
mai sus. Participanții la licitație vor achita, în 

contul de lichidare al debitoarei, până în ziua 
licitației, o garanție de 10% din prețul de 
pornire al licitației; Pasul de licitație este de 5%. 
Dacă un eventual adjudecatar nu plăteşte în 
termen de 30 de zile diferența de preț, pierde 
avansul plătit, urmând a se organiza o nouă 
licitație. Lista cu bunurile mobile şi prețul de 
vânzare poate fi consultată la sediul lichidato-
rului judiciar. Licitația va avea loc în data de 
20.08.2021, ora 12:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Baia Mare, str. George Coşbuc, nr. 
25/A, et. 4, ap. 38, jud. Maramureş. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon nr. 0745 
503 123.

l Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva prin 
Direcţia Silvică Braşov, cu sediul în Braşov str. 
Cloşca  nr.  31 ,  te l .  0268 .415 .770 ,  fax 
0268.475.678, număr înmatriculare ORC 
J08/863/1991 , Cod fiscal RO 1590120, activitate 

principală codul CAEN 0210, vinde prin lici-
taţie activul Cabana Vlădeni de pe raza 
Ocolului Silvic Braşov. Preţul de pornire a lici-
taţiei este de 282.748,00 lei + TVA, valoarea 
garanţiei de participare este de 14.137,00 lei, iar 
taxa de participare este de 1.000,00 lei. Caietul 
de sarcini se poate obţine de la sediul Direcţiei 
Silvice începând cu data de 10.08.2021. Licitaţia 
va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Braşov în 
data de 06.09.2021, în două etape, după cum 
urmează: - la ora 10 etapa I unde pot participa 
doar IMM-urile iar la ora 12.00 etapa a II-a 
pentru activele neadjudecate la etapa anteri-
oară, la care poate participă orice persoană 
fizică sau juridică. Înscrierea la licitaţie se va 
face până cel târziu în data de 02.09.2021 ora 
16:00. Informaţii suplimentare se pot obţine de 
la sediul Direcţiei Silvice Braşov sau la telefon 
0268.415.770. Persoană de contact Iosif Preda.

l CONPET S.A. Ploieşti, organizează licitații 
cu strigare, pentru vânzare de mijloace de 
transport auto, țeavă recuperată af lată în 
magazii şi țeavă îngropată provenite din 
lucrări de înlocuire de conducte. Ședințele de 
licitație se organizează astfel: - în fiecare zi de 
marți: - ora 10:00 pentru mijloace de transport 
auto; - ora 11:00 pentru țeavă recuperată 
aflată în magazii; - în fiecare zi de joi, ora 
10:00, pentru țeavă îngropată, până la epui-
zarea stocului. Pentru mijloacele de transport 
auto şi țeava recuperată din magazii, garanția 
de participare la licitație este în cuantum de 
10% din valoarea bunurilor pentru care ofer-
tantul a optat să liciteze, iar taxa de partici-
pare la licitație este de 50 lei. Pentru țeava 
îngropată garanția de participare la licitație 
este în cuantum de 10% din valoarea acesteia, 
taxa de participare la licitație este de 100 lei, 
iar taxa de vizitare este în cuantum de 600 lei. 

Taxa de vizitare şi taxa de participare sunt 
nerambursabile. Garanția de participare se 
restituie ofertanților care nu întrunesc condi-
țiile de participare la licitație precum şi celor 
care nu au adjudecat bunuri la licitație. Taxa 
de participare, taxa de vizitare şi garanția de 
participare se achită până la data licitației 
prin virament în contul deschis la BCR 
Ploieşti ,  cod IBAN RO38RNCB02050 
44865700001, ori cu numerar la caseria socie-
tăţii, situată la Dispeceratul Central, str. Anul 
1848 nr. 1-3 Ploieşti. Pentru informaţii privind 
condiţiile de participare la licitaţie, modelul de 
contract, lista bunurilor ce fac obiectul licita-
ţiei accesați pagina web www.conpet.ro secţi-
unea Noutăţi/ Licitaţii vânzare bunuri de 
interes general. Data limită până la care se 
poate depune documentaţia de participare la 
licitaţie este ziua anterioară licitaţiei, ora 
10.00, la adresa valorificare.bunuri@conpet.ro. 
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Licitaţiile vor avea loc în zilele mai sus menți-
onate, la sediul administrativ nr. I, str. Anul 
1848 nr. 1-3, etaj 8.

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: 
Unitatea Administrativ Teritorială Traian, cu 
sediul în comuna Traian, Str.Unirii, nr.589, 
județul Ialomița, cod poştal 927147, telefon/
fax 0243/244.020, e-mail: primariacomunei-
traian@yahoo.com, cod fiscal 15552755. 2.
Informații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: teren 
în suprafață de 13.671mp, teren intravilan 
aparţinând domeniului privat al Comunei 
Traian, situat în Tarla 160, parcela 4, număr 
cadastral 21114, înscris în CF nr.21114 Traian, 
în vederea realizării unei investiții privind 
„Depozitarea şi procesarea plantelor proteagi-
noase şi cerealiere”, în mod continuu. Conce-
sionarea se face conform art.302-331 din 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 şi conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.48/30.07.2021. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitare 
scrisă de la sediul U.A.T.Traian. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartiment „Contabilitate, impozite 
şi taxe locale şi achiziții publice”, U.A.T. 
Traian, comuna Traian, Str.Unirii, nr.589, 
județul Ialomița. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 50Lei şi se poate achita la Casieria 
Primăriei Comunei Traian. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 18.08.2021, ora 
10.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-l imită de depunere a ofertelor: 
27.08.2021, ora 10.30. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la 
sediul Primăriei Comunei Traian, comuna 
Traian, Str.Unirii, nr.589, județul Ialomița. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă 
într-un singur exemplar. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 27.08.2021, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Traian, comuna Traian, 
Str. Unirii, nr. 589, județul Ialomița. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei:  Tribunalul 
Ialomița, Slobozia, B-dul. Cosminului, nr. 12, 
județul Ialomița, cod poştal 920030, telefon 
0243/236.952, 0243/236.587 (centrală), fax 
0243/232.266, E-mail: tr-ialomita-pgref@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
04.08.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Gura Ialomiței, comuna Gura 
Ialomiței, Str. 1 Decembrie, nr.165, județul 
Ialomița, telefon 0764.754.382, e-mail: 
primaria_guraialomitei@yahoo.com, cod fiscal 
18077236. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 

concesionat: -Teren intravilan în suprafață de 
20.000mp, situat în comuna Gura Ialomiței, 
județul Ialomița, T.331/1, P76, aparținând 
domeniului privat al comunei Gura Ialomiței; 
-Teren intravilan în suprafață de 6.000 mp, 
situat în comuna Gura Ialomiței, județul 
Ialomița, T14, P11; aparținând domeniului 
privat al comunei Gura Ialomiței; -Teren 
intravilan în suprafață de 6.000mp situat în 
comuna Gura Ialomiței, sat Luciu, județul 
Ialomița, T.396/1, P48, aparținând domeniului 
privat al comunei Gura Ialomiței; conform 
H.C.L .  nr.  16 /05 .04 .2021  ş i  O .U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare. 3. 
Informații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: prin solicitarea 
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Gura 
Ialomiței, județul Ialomița. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului /compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Registratura Primăriei Comunei Gura 
Ialomiței, comuna Gura Ialomiței, Str.1 
Decembrie, nr. 165, județul Ialomița. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
18.08.2021, ora 15.00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 26.08.2021, ora 09.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei Gura 
Ialomiței, comuna Gura Ialomiței, Str.1 
Decembrie ,  nr.165,  județul  Ialomița. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original şi 2 
exemplare copii. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 26.08.2021, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Gura Ialomiței, comuna 
Gura Ialomiței, Str.1 Decembrie, nr.165, 
județul Ialomița. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate intro-
duce la Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Ialomița, Slobozia, Bdul Cosmi-
nului, nr.12, județul Ialomița, cod poştal 
9 2 0 0 3 0 ,  t e l e f o n  0 2 4 3 / 2 3 6 . 9 5 2 ,  f a x 
0243/232.266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.
ro, infopubil@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 04.08.2021.

l Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail 
a persoanei de contact: Primăria Comunei 
Perişor, cod fiscal 5002010, com. Perişor, tel/
fax 0251/459.707, primariaperisor@yahoo.
com, persoană de contact: Andrei Constantin 
Cristian. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special denumirea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie concesionat. 
-Suprafața de 51mp din clădirea dispensar 
uman şi a unui teren intravilan în suprafață de 
527mp aferent dispensarului. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: Modali-
tatea prin care persoana poate să intre în 
posesia unui exemplar din documentele de 
atribuire: -Se poate obține prin corespondență 
electronică, telefonic, sau la sediul Primăriei 
Comunei Perişor. -Denumirea şi adresa de 
serviciu/ compartimentul din cadrul conceden-

tului de la care se poate obţine un exemplar 
din documentele de atribuire: -Caietul de 
sarcini se găseşte la sediul Primăriei Comunei 
Perişor, str. H. Coanda, nr.269 sau se poate 
transmite on-line după plata prețului docu-
mentației. -costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar unde este cazul 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 54/2006: -100 
Lei prin virament bancar în contul RO56TRE-
Z29221E365000XXXX sau numerar la Casi-
er ie .  -Data l imită pentru sol ic i tarea 
clarificărilor: -20.08.2021, orele 16.00. Infor-
maţii privind ofertele: -Data limită de depu-
nere a ofertelor: -data limită depunere a 
ofertelor 26.08.2021, orele 16.00. -Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: -Primăria 
Comunei Perişor, str. H.Coandă, nr.269. 
-Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: -Oferta trebuie depusă în 1 exemplar. 
Data si locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: -27.08.2021, 
orele 11.00, în sala de consiliu a Primăriei 
Comunei Perişor, strada Henri Coanda, nr.269. 
Procedura aplicată pentru atribuirea contrac-
tului de concesiune: Licitaţie publică deschisă. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon/fax 
sau adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenul 
pentru sesizarea instanțe: Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor, str.Stavropo-
leos, nr.6, sector 3, Bucureşti, email: office@
c n s c . r o ,  t e l  + 4 0 2 1 / 3 1 0 . 4 6 . 4 1 ,  F a x : 
+4021/310.46.42.

l Primăria Tălmaciu cu sediul în oraşul 
Tălmaciu, cod identificare fiscală 4270732, 
strada Nicolae Bălcescu,  nr.  24,  te l . 
0269/555.401, int.113, e-mail: urbanism@
talmaciu.ro, organizează în data de vineri, 
27.08.2021, ora 10.00, în sala de şedințe a 
Primăriei Oraşului Tălmaciu, licitaţie publică 
deschisă pentru vânzarea: unui imobil-teren, 
proprietate privată a Oraşului Tălmaciu, în 
suprafață de 398mp, situat în oraş Tălmaciu, 
sat Colonia Tălmaciu, FN, identificat în 
CF101903 Tălmaciu, nr.cadastral 101903, în 
vederea construirii unei locuințe. Vânzarea se 
face conform art.334-336 din O.U.G.57/2019 
privind codul administrativ şi conform H.C.L. 
92 din 22.07.2021. Documentațiile pentru lici-
tație se pot achiziţiona de la sediul nostru 
până în data de 26.08.2021, ora 12.00, pentru 
suma de 100Lei (se achită la Casieria institu-
ției). Data limită a depunerii ofertei este de 
26.08.2021, ora 14.00, ofertă care se depune la 
Registratura din cadru Primăriei Oraşului 
Tălmaciu. Anunţul a fost trimis în vederea 
publicării la data de 04.08.2021. Eventualele 
litigii vor fi soluționate de instanțele de jude-
cată competente.

l Primăria Tălmaciu cu sediul în oraşul 
Tălmaciu, cod identificare fiscala 4270732, 
s t r a d a  N i c o l a e  B ă l c e s c u ,  n r.  2 4 , 
tel.0269/555.401, int.113, e-mail: urbanism@
talmaciu.ro, organizează în data de vineri, 
27.08.2021, ora 10.00, în sala de şedințe a 
Primăriei Oraşului Tălmaciu, licitaţie publică 
deschisă pentru vânzarea: unui imobil-teren, 
proprietate privată a Oraşului Tălmaciu, în 
suprafață de 292mp, situat în oraş Tălmaciu, 
sat Colonia Tălmaciu, FN, identificat în 
CF101920 Tălmaciu, nr.cadastral 101920, în 
vederea construirii unei locuinte. Vânzarea se 
face conform art.334-336 din O.U.G.57/2019 
privind codul administrativ şi conform 
H.C.L.91 din 22.07.2021. Documentațiile 
pentru licitație se pot achiziţiona de la sediul 
nostru până în data de 26.08.2021, ora 12.00, 

pentru suma de 100Lei (se achită la Casieria 
instituției). Data limită a depunerii ofertei este 
de 26.08.2021, ora 14.00, ofertă care se depune 
la Registratura din cadru Primăriei Oraşului 
Tălmaciu. Anunţul a fost trimis în vederea 
publicării la data de 04.08.2021. Eventualele 
litigii vor fi soluționate de instanțele de jude-
cată competente.

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: 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Bucovăț, Comuna Bucovăț, str.Principală, 
nr.889, Jud.Dolj, telefon: 0761.275.150, fax: 
0251.360.285, e-mail: consiliulbucovat@yahoo.
com, CIF 4553321. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Imobil Dispensar medical 
constituit din clădire cu suprafața construită 
de 102,70mp şi terenul aferent construcției în 
suprafață de 967mp, cu destinația de spații 
verzi şi parcări, situate în intravilanul comunei 
Bucovăț, sat Palilula, nr.40A, județul Dolj, 
conform HCL nr. 19/07.07.2020 şi temeiului 
legal: OUG 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 docu-
mentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, 
de la sediul Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Bucovăț. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Secretariatul Unității Administrativ Terito-
riale Comuna Bucovăț, strada Principala, 
nr.889, comuna Bucovăț, județul Dolj. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Persoanele interesate pot achita contrava-
loarea documentației de atribuire de 150Lei la 
casieria Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Bucovăț. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 18.08.2021, ora 10.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 26.08.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Bucovăț, Comuna 
Bucovăț, str. Principala, nr. 889, Jud.Dolj. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 2 exemplare originale. 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 27.08.2021, 
ora 10.00, la sediul Unității Teritorial Admi-
nistrativ Teritoriale Comuna Bucovăț, 
Comuna Bucovăț, str.Principala, nr.889, Jud.
Dolj. 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 intro-
duce la secția de contencios administrativ a 
Tribunalului Dolj, str.Brestei, nr.12, Craiova, 
Jud.Dolj ,  te lefon:  0251.418.612,  fax: 
0251.415.323, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 04.08.2021.

l Penitenciarul Craiova Pelendava, cu sediul 
în com. Malu Mare, str. Henry Ford, nr.65, 
judeţul Dolj, organizează licitaţie cu strigare 
în data de 24.08.2021, ora 10.00, pentru 
vânzarea de bunuri aprobate pentru casare: 7 
mijloace fixe din cadrul compartimentelor 

Auto, cu următoarele preturi de pornire: 
Autospecializata marca AB, model 8130 F, 
15972.09 Lei fără TVA, Autospecializata 
Camion Roman, 13369.84 Lei fără TVA, auto-
turism DACIA R11711 1310 Li, 2326.03 Lei 
fără TVA, autospeciala DACIA R13611/1310 
Clis, 3237.89Lei fără TVA, autoutilitara ARO 
320, 5086.19 Lei fără TVA, autoutilitara ARO 
243, 4330.68Lei fără TVA, autospecializata AB 
16230 F, 27931.52Lei fără TVA. Garanţia de 
participare este de 10% din preţul de pornire. 
În caz de neadjudecare, licitaţia cu strigare se 
va repeta la data de 31.08.2021, ora 10.00 şi 
07.09.2021, ora 10.00. Menţionăm că bunurile 
sunt nefuncționale. Relaţii suplimentare la 
sediul unității, telefon: 0251.422.326 int.110.

l Debitorul Popovici Nelu Persoana Fizica 
Autorizata cu sediul în sat Zlagna nr. 65, com. 
Turnu Ruieni ,  jud.  Caras  –  Sever in , 
F11/496/2015, C.U.I. 34952987, prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala 
Timis, cu sediul ales in Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI: 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, 
prin reprezentant asociat coordonator Serban 
Valeriu, conform Sentintei nr. 11 din data de 
23.01.2020, pronunţată de Tribunalul Caras 
Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi  Fiscal,  în dosarul nr. 
2427/115/2019, scoate la vânzare, la pretul 
stabilit  prin Raportul de Evaluare nr. 
20258/28.06.2021, bunurile mobile: - Tractor 
D e u t z  F a h r  6 1 5 5  c u  s e r i a 
WSXCA40200LD50228, An fabricatie 2018, 
Culoare Verde, Stare: Foarte buna, Ore functi-
onare 60, la pretul de pornire al licitatiei de 
78.000 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii); -Incarcator 
frontal Stoll FZ 60.1 cu serie 7124711, An 
fabricatie 2019, Stare Foarte Buna, Culoare 
negru, la pretul de pornire al licitatiei de 7.000 
Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii); -Cupa Stoll Robust 
M 2,40 MH cu seria 5954455, An fabricatie 
2019, Stare Foarte Buna, Culoare negru, la 
pretul de pornire al licitatiei de 900 Euro 
Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii); Total valoare bunuri 
mobile valorificate in bloc 85.900 Euro  exclusiv 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitatia va avea loc în Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr.7A, jud. Mehedinţi la data 
de 25.08.2021 orele 14:00. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurile mobile, conform Raportului 
de evaluare nr. 20258/28.06.2021 o reprezinta 
Sentința nr. 11 din data de 23.01.2020 de 
deschidere a procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic în dosarul de insol-
vență nr. 2427/115/2019. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei Popovici Nelu 
Persoana Fizica Autorizata pana la data de 
24.08.2021 orele 1700, a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire pentru bunurile mobile şi 
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 
500,00 lei exclusiv TVA. Cont deschis la Banca 
Romaneasca S.A.,  sub nr. RO11BRMA 
0999100090497019. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunului imobil sa 
anunțe lichidatorul judiciar înainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la 
telefoanele: 0756482035, 0252/354399 email: 
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis, prin ec. Serban Valeriu.

l SC Real Bucov SA, prin lichidator judiciar, 
anunta vanzarea la licitatie publica la pretul de 
1.498.340 lei a proprietatii industriale imobi-
liare Lot 2 formata din cladire hala uscare 
ardere si teren aferent in suprafata de 7.551 
mp situata in com.Bucov, sat Pleasa, str. Indus-
triei, nr.1, jud. Prahova inscris in CF 29861 
Bucov. Pretul de pornire al licitatiei este cel din 
raportul de evaluare intocmit de PFA 
Constantin Valerica si aprobat de Adunarea 
Creditorilor din 04.08.2021. Licitatiile publice 
vor avea loc pe data de: 03.09.2021, 24.09.2021, 
07.10.2021, 14.10.2021, 21.10.2021, 11.11.2021, 
15.11.2021, 25.11.2021, 06.12.2021, 16.12.2021, 
orele 12.00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1, Cab.7B, 
Et.7. Conditiile de participare la licitatie si 
relatii suplimentare in caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar la pretul de 
5.000 lei fara TVA si la tel. 0344104525.

l SC Real Bucov SA, prin lichidator judiciar, 
anunta vanzarea la licitatie publica la pretul 
de 3.403.118 lei a urmatorului activ imobiliar 
situat in com.Bucov, sat Pleasa, str. Industriei 
nr. 1, jud. Prahova, inscris in CF 20215 Bucov 
compus din: teren  intravilan Cc in suprafata 
de 21.063,07  mp si urmatoarele constructii: 
Cladire C41/3-Hala impregnare si slefuire P 
cu S.c.d = 2.628,39 mp si S.u =2.539,26 mp; 
C43-Hala produse speciale P+4E cu S.c la sol 
= 1.419,84 mp, S.u.p = 1.368,83 mp, Su.e.1 = 
1.273,02 mp, Su.e.2 =757,39 mp, S.u.e.3 = 
1.031,87 mp, S.u.e4 = 1028,4 mp; C44-Hala 
produse speciale P+5E Sc la sol=748,87 mp, 
S.u.p = 724,29mp, S.u.e.1 =653,51 mp, S.u.e2 
= 653,51mp, S.u.e.3 = 653,51 mp, S.u.e.4 
=653,51 mp, S.u.e5 = 653,51 mp; C45-Hala 
presare special 1 P cu S.c.d =2.018,84 mp, Su 
= 1.948,16 mp; C49-Hala cuptor Kera P cu 
Scd = 3.017,01 mp, Su = 2.947,54 mp; C54-Bi-
rouri P+2E, S.c.d =151,07mp, S.u.p = 129,29 
mp, S.u.E1 = 65,87 mp, S.u.E2 = 65,87 mp; 
C61-Hala presare special 2 P cu S.c =1.716,51 
mp, Su = 1670,10 mp; C65 -Depozit materii 
prime 2 P S.c.d = 2.291,29 mp Su =2.222,60 
mp. Pretul de pornire al licitatiei este cel din 
raportul de evaluare intocmit de PFA 
Constantin Valerica si aprobat de Adunarea 
Creditorilor din 28.01.2021. Licitatiile publice 
vor avea loc pe data de:  03.09.2021, 
24.09.2021, 07.10.2021, 14.10.2021, 21.10.2021, 
11.11.2021, 15.11.2021, 25.11.2021, 06.12.2021, 
16.12.2021, orele 12.00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
Bl.33S1 Cab.7B, Et.7. Conditiile de participare 
la licitatie si relatii suplimentare in caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar la 
pretul de 7.000 lei fara TVA si la tel. 
0344104525.

PIERDERI
l Pierdut Certificat constatator, eliberat de 
ORC Arad pentru SC. BARB AFGM SRL. Il 
declar nul.

l S-a pierdut certificat de înregistrare emis de 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Ilfov al societății Orchid Business 
Company SRL, cu sediul în județ Ilfov, sat Ciol-
pani, str.Școlii, nr.149FA, Nr. de ordine 
J23/3870/2019, cod unic de înregistrare 
41594547. Îl declarăm nul.

l Pierdut legitimație călătorie pe numele Taşci 
Caroline! În caz de găsirea acestuia rog 
predarea actului la secția de poliție Mangalia.


