
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Societatea Ferhatlar SRL angajează consultant în 
management (Studii superioare) cod COR 263107. 
Cerințe de ocupare a postului: Studii Superioare. 
Așteptăm CV la adresa de mail: laura.guleryuz@
argelato.ro.

l Majeste Decoration angajeaza muncitori necali-
ficati pentru lucrari constructii. Detalii la telefon: 
0752.157.009

l SC Karom Int Transport Import Export Trade 
SRL, CUI 10546914, scoate la concurs 2 posturi de 
conducător transport rutier de mărfuri, vorbitor de 
limba turcă și cu experiență minim 5 ani în 
domeniu. Detalii la nr.de tel.0751.150.986.

l RCN Frig Instal S.R.L., cu sediul social în Oraș 
Voluntari, Bd.Eroilor, nr.81, Parter, Camera 33, în 
incinta SC Fortisim SA, Jud.Ilfov, înregistrată la 
Oficiul  Registrului  Comerțului  sub nr.
J23/1704/2014, CUI: 33267382, angajează: frigorife-
rist, cod COR-712701 -2 posturi și lucrător mecanic 
utilaje, cod COR-723302 -2 posturi. Pentru CV, la 
adresa de e-mail daniel@friginstal.ro.

l  S C  G U S T I N G  C O M  S R L ,  a v â n d 
CUI:14852410, cu sediul în Municipiul Târgoviște, 
Str.Col.Balataretu, nr.2, Județul Dâmbovița, anga-
jează: Manipulant mărfuri, cod COR 933303- 1 
post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniu. Selecția are loc în 
data de 07.04.2021, ora 08.00, la sediul societății.

l Centrul de Sănătate Multifuncțional „Sfântul 
Nectarie”, cu sediul în București, Bulevardul Uver-
turii nr.81, Sector 6, organizează concurs pentru 
ocuparea a 3 posturi contractuale de execuție 
vacante, perioadă nedeterminată, în data de 
26.04.2021, ora 10:00, proba scrisă și interviul pe 
04.05.2021- programare începând cu ora 10:00: 3 
posturi asistent medical generalist. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune în perioada 
05.04.2021-16.04.2021, între orele 9:00-14:00 la sediul 
și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevazute la art.6, secțiunea 2, conform HG 
nr.286/2011* actualizată. Relații la telefon 
nr.0376.203.291 interior 518, între orele 09:00-14:00 și 
pe site-ul www.nectarie6.ro

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Constanța, cu sediul în Mun. Constanța, str. Mihai 
Viteazu nr.2B, jud. Constanța organizează, în temeiul 
H.G. nr. 286/2011, modificată și completată, concurs 
pentru ocuparea unui post vacant, încadrare pe peri-
oadă nedeterminată corespunzător funcțiilor contrac-
tuale de execuție, după cum urmează: Serviciul 
Economic- 1 post referent– treapta IA. Cerinţele 
Postului: -studii medii absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -vechime  în muncă: minim 6 ani și 6 luni; 
-cunoștințe operare calculator. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs până la data de 
20.04.2021 inclusiv, ora 16,30 la sediul OCPI 
Constanța, secretariat. Concursul se va desfășura 
astfel: Proba scrisă: -28.04.2021, ora 10:00; Interviul: 
-06.05.2021, ora 10:00. Relații suplimentare: la sediul 
O.C.P.I. Constanța, Mun Constanța, str. Mihai Viteazu 
nr.2B, telefon 0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro și pe 
site-ul www.ocpict.ro.

l Primăria Tunari cu sediul în comuna Tunari, str. 
Mihai Eminescu nr.1, județ Ilfov organizează în 
data de 28.04.2021 concurs recrutare pentru urmă-
toarele posturi vacante: -Inspector de specialitate 
Compartimentului Unități Monitorizare Învăță-
mânt; -2x Muncitor calificat- Compartimentului 
Unități Monitorizare Învățământ; -Paznic- 
Compartimentului Unități Monitorizare Învăță-
mânt. Condiţii specifice de participare la concurs 
pentru postul de Inspector de specialitate: -studii 
superioare; -vechime în muncă: 10ani; Condiţii 
specifice de participare la concurs pentru postul de 
Muncitor calificat: -studii medii/ generale; -vechime 
în muncă: 10ani; -calificare fochist. Condiţii speci-
fice de participare la concurs pentru postul de 
Muncitor calificat: -studii medii/ generale; -vechime 
în muncă: 10ani; -calificare mecanic auto. Condiţii 
specifice de participare la concurs pentru postul de 
Paznic: -studii medii/ generale; -vechime în muncă: 
15ani. Dosarele se depun la sediul primăriei în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului, respectiv de la data de 06.04.2021 până 
la data de 19.04.2021, ora 15:00. Alte informaţii pot 
fi obţinute la 021.267.53.10, persoană de contact 
Barbu Cătălin– Inspector Asistent Primăria Tunari, 
email: contact@primaria-tunari.ro.

l Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, cu sediul în 
București, Str.Aviator Popișteanu, nr.46, sector 1, 
anunță organizarea de către Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate în temeiul HG nr.286/2011 a 
concursului pentru ocuparea postului vacant de 
Director General al CAS Ilfov. Concursul se va 
desfășura în data de 06.05.2021, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul CNAS, Calea Călărași, nr.248, 
Bl.S19, sector 3, București. Cerințele și criteriile de 
selecție specifice pentru ocuparea prin concurs sau 
pentru ocuparea temporară a postului de Director 
general al Casei de Asigurări de Sănătate sunt 
următoarele: a)pregătirea profesională și experi-
ența necesară executării operațiunilor specifice 
postului: (i)pregătire de bază: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; (ii)pregătire complemen-
tară/managerială în domeniul de activitate al 
cadidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de 
perfecționare/specializări /competențe/master /
doctorat (dovedite prin acte); (iii)vechime în speci-
alitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției 
-minim 7 ani (carnet de muncă -copie legalizată 
sau orice alt înscris doveditor în acest sens); (iv)
activitate desfășurată în funcții de coducere de 
minim 2 ani; b)candidații vor prezenta o recoman-
dare de la ultimul loc de muncă; c)candidații vor 
prezenta un Curriculum Vitae din care să rezulte 
activitatea desfășurată; d)candidații vor prezenta 
planul de management din care să rezulte abilită-
țile lor manageriale, adaptate standardelor de 
performanță și indicatorii de referință asociați 
pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru 
postul de Director general în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate; e)să aibă capacitate de exer-
cițiu deplină (dovedită prin declarație notarială); f)
să fie apți din punct de vedere medical pentru 
exercitarea funcției; starea de sănătate va fi dove-
dită prin examen medical și act doveditor; g)să nu 
fi suferit condamnări penale definitive pentru 
fapte care i-ar face incompatibili cu funcția 
(dovada făcându-se prin cazier judiciar și decla-

rație notarială că nu a suferit condamnări penale, 
indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau 
grațiate); h)să nu fi fost sancționați pentru încăl-
carea dispozițiilor legale în domeniul fiscal 
-dovada prin cazier fiscal; i)să prezinte acte de 
identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetă-
țeni români, cu domiciliul stabil în România, emise 
de autoritatea competentă; j)să aibă calitatea de 
asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănă-
tate potrivit legii. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la sediul CNAS -Cabinet Președinte până 
la data de 20.04.2021 (inclusiv) până la ora 17.00. 
Relații suplimentare privind condițiile de partici-
pare la concurs, actele necesare înscrierii și biblio-
grafia de concurs se pot obține la sediul CNAS 
-Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare 
Personal tel: 0372/309.240, pe pagina de internet a 
CNAS, respectiv la sediul CAS Ifov -Comparti-
ment Resurse Umane, Salarizare și Evaluare 
Personal, tel: 021 /224.19.82, int.102 și pe pagina de 
internet a CAS Ilfov.

PRESTĂRI SERVICII
l Servicii Alpinism Utilitar în Arboristică (toale-
tări arbori) și Publicitate. 0760.388.484.

CITAȚII
l Tudor Maria, cu ultimul domiciliu în comuna 
Bărcănești, sat Ghighiu, nr.88, județul Prahova, 
este citată pentru data de 23.04.2021, ora 12:00, 
sala 3, în dosarul 21873/281/2020 al Judecătoriei 
Ploiești în calitate de pârâtă pentru divorț cu recla-
mantul Tudor Ion.

l Numitul Vilau Gabril Alexandru, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea București, str.
Vilsănești, nr.7, sector 3, este citat la Judecătoria 
Sectorului 3 pe data 14.05.2021, ora 13:00, 
completul c 43 civil, camera 40, în calitate de pârât 
în dosarul civil nr.23532/301/2020, având ca obiect 
înlocuire amendă cu muncă în folosul comunității, 
în procesul cu reclamanta Direcția Generală Impo-
zite și Taxe Locale Sector 3.

l Numita Mărginean Doticza, cu domiciliul necu-
noscut, este citată pe data de 5 mai 2021, la Jude-
cătoria Sighetu Marmației, ora 10:30, în dos. 
nr.544/307/2020, în proces cu reclamanții Creț Ioan 
Adrian și Tășcan Ioan, având ca obiect constatarea 
dreptului de proprietate și întabulare.

l Pârâta Binder Katalin este citată în 21.04.2021 
la Judecătoria Bistrița, în dosar 10953/190/2019.

l Se citează la Judecătoria Oltenița in data de 
21.04.202, parata Niculae Cristiana Victoria, în 
dosar 4193/269/2020, avand ca obiect exercitare 
autoritate parinteasca, de către Niculae Alexandru.

l Numitul Istratescu Paul domiciliat in SUA este 
chemat in instanta la data de 20 aprilie 2021, ora 
8:30 in dosarul 421/331/2018 la Judecatoria Valenii 
de Munte, avand ca obiect partaj, in calitate de 
parat cu reclamantul Mitroiu Gheorghe.

l Se citează la Biroul Individual Notarial Antohi 
Cristina din Municipiul Săcele str. Al.I.Lapedatu 
nr. 7 Judeţul Brașov, în data de 06.05.2021, la ora 

10:00, domnul Halbac Mircea, fiu al defunctului 
Halbac Vasile, decedat la data de 22 august 2020, 
fost cu ultimul domiciliu în Municipiul Săcele Str. 
Oituz nr.6 Judeţul Brașov, pentru a participa la 
dezbaterea succesiunii.

l Numitul Krutsch Adalbert-Werner, domiciliat în 
localitatea Alexandria, str.București, bl.215, et.2, 
ap.9, jud.Teleorman și reședinţa în Spania, Dona 
Juana, nr.9, Piso Bajo, Palencia, este citat la Jude-
cătoria Orșova, jud.Mehedinţi, în calitate de pârât, 
în contradictoriu cu reclamantul Krutsch Walter 
Nicolae în dosar nr.1500/274/2019, al Judecătoriei 
Orșova, având ca obiect ieșire din indiviziune, 
pentru termenul de judecată din data de 
18.05.2021, ora 09:00.

l Numita Raulet Vasilica, domiciliata in Galati, 
str. Caisilor, nr. 1, bl. C1, sc. 2, ap. 24, Jud. Galati, 
este citata in calitate de parata, in contradictoriu 
cu D.G.A.S.P.C Galati, la Tribunalul Galati, sala 3, 
ora 9, pentru data de 23.04.2021, in Dosarul Civil 
nr. 4184/121/2020, avand in vedere prevederile 
Legii 273/2004.

l Numitul Fileru Vicentiu, cu domiciliul legal in 
sat Greci, comuna Greci, str. Frumusica, nr. 1, jud. 
Tulcea si numita Roman Carmen, cu domiciliul 
legal in sat Gradina, comuna Gradina, str. Salciilor, 
nr. 1, jud Constanta, sunt citati la Tribunalul 
Galati in data de 23.04.2021, in dosarul civil nr. 
672/121/2021, Sala 3, ora 10:00 in proces cu 
D.G.A.S.P.C. Galati, avand ca obiect o actiune 
formulata in temeiul Legii nr. 273/2004 privind 
procedura adoptiei.

DIVERSE
l Avicola Bucuresti S.A. cu sediul în București, 
sect.4, Spl.Unirii, nr.16, etaj 3, camera 310, anunţă 
publicul interesat asupra deciziei de emitere a 
autorizaţiei integrate de mediu revizuite pentru 
obiectivul „Creșterea păsărilor-Centru de selecţie, 
hibridizare și difuzare Mihăilești” amplasat în oraș 
Mihăilești, str.Stejarului, nr.10, jud.Giurgiu. 
Proiectul autorizaţiei integrate de mediu revizuite 
poate fi consultat la sediul A.P.M.Giurgiu, din 
Giurgiu, șos.București, nr.111, scara A+B, jud.
Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 09:00-14:00 
și vineri între orele 09:00-12:00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. 
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la 
sediul A.P.M.Giurgiu, din Giurgiu, șos.București, 
nr.111, scara A+B, jud.Giurgiu, în termen de 30 de 
zile de la publicarea anunţului.

l S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L. anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a 
autorizaţiei de mediu privind activitatea - Comerț 
cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi și tutun, ce se desfășoară în „SUPER-
MARKET LIDL„ amplasat în municipiul Craiova,  
str. Caracal, nr. 105A, județul Dolj. Informaţiile 
privind potenţialul impact asupra mediului pot fi 
consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareș, nr. 
1, zilnic între orele 9.00-14.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM Dolj până la 
data de 20.04.2021.

l Vasile Gheorghe Daniel și Vasile Elena Daniela, 
proprietar al terenului situat în comuna Snagov, 
sat Tâncăbești, Strada Înv.Moga Mihai, tarlaua 
237, parcela 887, nr.cadastral 3026, în suprafață de 
1.000mp, anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a Avizului de Oportuni-
tate pentru documentația Întocmire PUZ pentru 
construire spălătorie auto, anexă tehnică, bazin 
vidanjabil. Documentația a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Județean Ilfov la data de 
30.03.2021. Observații/comentarii se primesc în 
scris la Direcția de Urbanism din cadrul Consi-
liului Județean Ilfov, Strada Ernest Juvara, nr.3-5, 
sector 6 (tel.021.212.56.93), în termen de 15 zile de 
la data publicării anunțului.

l Reya Plaza S.R.L., titular al proiectului, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M.Sibiu în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul „Construire centru de evenimente festive, 
2 corturi evenimente (construcţii provizorii), salon, 
bucătărie -anexă, platformă betonată, parcare, 
împrejmuire gard”, propus a se implementa în 
municipiul Mediaș, str.Aurel Vlaicu, nr.33, CF 
nr.112556, nr.top 112556. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la următoarea adresa de internet http://
apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de înca-
drare pe e-mail: office@apmsb.anpm.ro în termen 
de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina 
de internet a A.P.M.Sibiu.

l Pangratie Vasile, proprietar al terenului situat în 
comuna Glina, sat Glina, tarlaua 60, parcela  
514/1, nr.cadastral 827/311, în suprafață de 
5.511mp, anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a Avizului de Oportuni-
tate pentru documentația Întocmire PUZ pentru 
dezmembrare lot 827/311 și construire locuințe 
individuale, comerț și servicii P+2E. Documentația 
a fost depusă pentru consultare la Consiliul Jude-
țean Ilfov, la data de 30.03.2021. Observații/comen-
tarii se primesc în scris la Direcția de Urbanism 
din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Strada 
Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6 (tel.021.212.56.93), 
în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

ADUNĂRI GENERALE
l Composesoratul Pădurilor și Pășunilor Foștilor 
Iobagi din Agârbiciu. În atenția membrilor compo-
sesoratului. Vă informăm că în conformitate cu 
articolul 28 din statut, se convoacă Adunarea 
Generală a Composesoratului Pădurilor și Pășu-
nilor Foștilor Iobagi din Agârbiciu pentru data de 
18.04.2020, ora 15:00, la Căminul Cultural din 
Agârbiciu, cu următoarea ordine de zi: Raportul 
Consiliului de administrație; Raportul Cenzorului; 
Actualizarea Tabelului cu membri composesora-
tului; Alegerea Consiliului de Administrație; 
Diverse. În situația în care la data și ora mențio-
nate mai sus Adunarea Generală nu se poate ține 
din lipsa cvorumului următoarea adunare se 
convoacă în data de 25.04.2021, de la ora 17:00, în 
aceași locație. Conform articolului 33 din Statutul 
Composesoratul Pădurilor și Pășunilor Foștilor 
Iobagi din Agârbiciu, în situația în care nu puteți 
participa, aveți dreptul să numiți prin împuterni-
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cire scrisă un alt membru composesor care să vă 
reprezinte și să voteze în interesul dumneavoastră 
hotărârile luate în cadrul Adunării Generale.

l Convocare a Adunărilor Generale ale FRIGO-
RIFER S.A.: Consiliul de Administraţie al Frigo-
rifer S.A., o societate română cu sediul în Tulcea, str. 
Ing. Dumitru Ivanov, nr.20, județul Tulcea, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Tulcea sub nr. J36/426/1991, cod unic de 
înregistrare 2363762 („Societatea”), reprezentat 
prin Dl. Halawani Mounir, cetățean român, născut 
la data de 12.01.1949, în Beirut, Liban, cu domiciliul 
în București, bd. Unirii, nr.27, bl.15, sc.1, et.7, ap.21, 
sector 4, identificat cu cartea de identitate seria RD, 
nr. 840344 emisă de SPCLEP S4 compart. nr.2, la 
data de 30.03.2017, în calitate de Președinte al 
Consiliului de Administrație, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor, republi-
cată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și cu prevederile Actului Constitutiv al 
Societăţii valabil la data convocării, astfel cum a 
fost modificat și actualizat până în prezent, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor Societății la data de 24.05.2021, ora 11:00, la 
adresa din Municipiul București, sector 3, Calea 
Călărașilor, nr.66. La ședinţa Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor vor putea participa și vota 
doar acţionarii Societății înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor Societății la data de referinţă de 
9.05.2021. În cazul în care la data de 24.05.2021 nu 
sunt întrunite cerinţele de cvorum legale sau statu-
tare pentru ținerea ședinței Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor, a doua convocare pentru 
aceasta adunare este stabilită pentru data de 
25.05.2021, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi, data de referință stabilită mai sus 
rămânând valabilă. Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: Apro-
barea situațiilor financiare ale Societății pentru anul 
2020, în baza raportului Consiliului de Adminis-
trație cu privire la activitatea Societății în cursul 
anului 2020 și a raportului auditorului financiar al 
Societății; Situațiile financiare ale Societății, precum 
și raportul Consiliului de Administrație cu privire la 
activitatea Societății în cursul anului 2020 se află la 
dispoziţia acţionarilor, la sediul Societății, putând fi 
consultate de aceștia. (ii) Stabilirea modalităților de 
repartizare a profitului înregistrat în anul 2020 ori 
stabilirea modalităților și a resurselor de acoperire a 
pierderii contabile din anul 2020. (iii) Aprobarea 
descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de 
Administrație pentru activitatea aferentă anului 
financiar 2020. (iv) Stabilirea remunerației adminis-
tratorilor. (v) Numirea de împuterniciți ai Societății 
pentru luarea măsurilor necesare în vederea 
aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în 
cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acți-
onarilor Societății și a efectuării formalităților 
necesare; (vi) Diverse. Totodată, Consiliul de Admi-
nistraţie al Societăţii convoacă convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor Societății la 
data de 24.05.2021, ora 12:00, la adresa din Munici-
piul București, sector 3, Calea Călărașilor, nr.66. La 
ședinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor vor putea participa și vota doar acţionarii 
Societății înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
Societății la data de referinţă de 9.05.2021. În cazul 
în care la data de 24.05.2021 nu sunt întrunite cerin-
ţele de cvorum legale sau statutare pentru ținerea 
ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acțio-
narilor, a doua convocare pentru aceasta adunare 
este stabilită pentru data de 25.05.2021, la aceeași 
oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, data de 
referință stabilită mai sus rămânând valabilă. 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va 
avea următoarea ordine de zi: (I) Analiza prelungirii 
contractului de credit (linie de credit) încheiat cu 
Blom Bank France SA Paris Sucursala România 
pentru o facilitate de 1.500.000 Euro (utilizabilă în 
lei) și menţinerea/ modificarea garanţiilor consti-

tuite; (II) Analiza prelungirii contractului de 
credit(overdraft) încheiat cu Blom Bank France SA 
Paris Sucursala România pentru o facilitate de 
700.000 Euro (utilizabilă în lei) și menţinerea/ modi-
ficarea garanţiilor constituite; (III) Analiza prelun-
girii contractului de credit (linie de credit) încheiat 
cu Blom Bank France SA Paris -Sucursala România 
pentru o facilitate de 3.250.000 lei și menţinerea/ 
modificarea garanţiilor constituite; (IV) Analiza 
prelungirii împumutului bancar în valoare de 
300.000 euro pentru achiziţie stocuri contractat de 
la Blom Bank France SA Paris Sucursala România 
în vederea desfășurării ori dezvoltării activităţii 
societăţii; (V) Analiza cereerii de acordare a unui 
nou împrumut bancar de 500.000 euro de la Blom 
Bank France SA Paris Sucursala România (sau 
echivalent în lei) pentru capital de lucru sau achi-
ziţie stocuri. (VI) Actualizarea, menţinerea sau 
extinderea garanţiilor constituite în favoarea Blom 
Bank France SA Paris Sucursala România pentru 
garantarea facilităţilor de credit acordate societăţii 
conform situaţiei de fapt la zi; (VII) Completarea 
obiectului de activitate al SC FRIGORIFER SA cu 
următoarele coduri CAEN: -8891 activitățile de 
îngrijire zilnică pentru copii; -9700 activități ale 
gospodăriilor private în calitate de angajator de 
personal casnic; (VIII) Deschiderea unui  punct de 
lucru fără activitate situat în București, sector 3, 
Calea Călărașilor, nr.66, ap.l. în baza contractului de 
comodat nr.1829/17.03.2021. (IX) Aprobarea 
Actului constitutiv al Societăţii pentru incorporarea 
tututor modificărilor intervenite. (X) Numirea de 
împuterniciți ai Societății pentru luarea măsurilor 
necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărâ-
rilor adoptate în cadrul ședinței Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor Societății și a efectu-
ării formalităților necesare; (XI) Diverse. Acționarii 
îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea 
Generală Ordinară și la cea Extraordinară a Acțio-
narilor la data de referință arătată mai sus se pot 
prezenta la ședință fie personal, iar în cazul acţiona-
rilor persoane juridice, prin reprezentanţii lor legali, 
în baza unui act de identitate valabil, fie prin 
procură specială, care se depune la sediul Societății 
cu cel puțin 48 de ore înainte de data Adunărilor 
Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor.  
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, 
cel puțin 5% din totalul capitalului social al Socie-
tății au dreptul de a cere introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi mai sus prezentată, înain-
tând în acest sens cereri Consiliului de Adminis-
trație, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea 
prezentului convocator. Data: 29.03.2021. Consiliul 
de Administraţie al FRIGORIFER S.A. reprezentat 
de Președinte Dl. Halawani Mounir.

LICITAȚII
l Primăria și Consiliul Local al comunei Recea, 
judeţul Maramureș, organizează la sediul primăriei 
din localitatea Recea, str.Primăriei, nr.2, în data de 
27.04.2021, ora 12.00, licitaţie publică cu strigare 
pentru concesionarea următoarei suprafeţe de 
teren: -Teren în suprafaţă de 2.000mp din nr.cadas-
tral 59076 Recea. Terenul este situat în localitatea 
Săsar, strada Sub Dura și se concesionează pentru 
activităţi de întreţinere și reparare a autovehicu-
lelor. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la 
Compartimentul taxe și impozite din cadrul 
Primăriei Recea, preţul fiind de 20Lei. Termenul 
limită pentru depunerea ofertelor este 26.04.2021, 
ora 15:00, la sediul Primăriei Recea. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la Primăria Comunei 
Recea, telefon 0262/287.202 sau e-mail office@
primaria-recea.ro.

l S.C. ANDIBO SRL prin lichidator judiciar CII 
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica sau 
negociere directa stoc de produse din categoria 
bunurilor destinate amenajari de tamplarie pvc la 
pretul de 102.323 lei plus TVA, pret redus cu 25%. 

Licitatiile vor avea loc in zilele 7, 8, 9, 12, 14, 16, 19 
si 21 aprilie, orele 13, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. 
Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini se 
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar. 
Relatii suplimentare la tel:0728.878298.

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 desfă-
șurării licitației: 23.04.2021, ora 10:00. Locul desfă-
șurării licitației: sediul Direcției Silvice Argeș.  
Tipul licitației: licitație publică cu strigare. Data și 
ora până la care se pot depune cererile de partici-
pare și documentele care certifică identitatea și 
calitatea ofertantului,dovada achitării garanției și 
a taxei de participare, alte documente 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 mijlocului 
fix, respectiv 1400 lei. Se poate achita la casieria 
Direcției Silvice Argeș sau în contul deschis la 
R a i f f e i s e n  B a n k  s u c u r s a l a  P i t e ș t i : 
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 Debitorul SC Valleriana Medics Consult SRL -in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: Bunurile 
mobile apartinand SC Valleriana Medics Consult 
SRL -in faliment, respectiv: Sistem Amef Gest, 
Instalatie Sistem Securitate, BTL-5820SL Combi 
Display AP ULTRASUNETE, MANSON 24 
CAMERE BTL-600, BTL0600 12 EASY, SOLDA 
LASER ROSU 685 NM/50NM, BTL-5620 PLUS 
DISPLAY 5.7, BTL-5710 SONO DISPLAY 5.7, 
BTL -25 XL APARAT PARAFINA, NEBULI-
ZATOR U 17, SET BRATE PT BTL-6000 SHOR-
TWAVE, BTL-6000 SHORTWAVE 400, 
BTL-1100 MASA TRACK, RACK TRANSPORT 
BTL-25XL, SET SCRIETOTERAPIE, CUSCA 
ROCHIE CU MASA, ROATA PENTRU UMAR 
FIXA, QVADRICEPS TABLE, BICICLETA 
GOLF P, BANDA TRACK PERFORMANCE, 
BTL-1300 MASA 2S 1M, BTL-1300 MASA 2S 1M, 
BTL-1300 MASA 2S 1M, BTL-16 PLUS APARAT 
TRACTIUNE, BTL-6000 SWT TOPLINE, 
FLASH LAMP, OFTALMOLOG INDIRECT 
OMEGA 500, BIOMICROSCOP SLM-2R 
KANGUA, AUTO KERATO REFRACTO-
NETRU SINGLE, PERIMETRU PTS910 
CUPOLA INSCHISA OPTOP,  ECOGRAF M7, 
SISTEM TESTARE EFORT,  HOLTER 
TENSIUNE, BTL 08 H 100, ELECTROCAR-
DIOGR 3 CH, ECHIPAMENT MAMMOMAT 
SELECT, NEGATOSCOP, AP ELECTROCHI-
R U R G I E  S U RT R O N  1 2 0  W,  V I D E O -
COLPOSCOP DCS PRO 102, SALTEA JUDO. 
Pretul de pornire al licitatiei -15.000 lei inclusiv 
TVA. Pretul caietului de sarcini este de 500 de lei, 
exclusiv TVA si se achita prin OP in contul nr. 
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING 
BANK - Sucursala Dorobanti, pe seama lichidato-
rului  judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzesti nr.71, et.5, sector 1. 
Garantia de participare la licitatie, in valoare de 
10% din pretul de pornire al licitatiei pentru bunu-
rile mobile pentru care se liciteaza, va fi platita in 
lei la cursul BNR din data efectuarii platii, pe 
seama debitoarei SC Valleriana Medics Consult 
SRL in contul de lichidare nr. RO75 CARP 0160 
0084 5973 RO01 deschis la Banca Comerciala 
Carpatica. Participarea la licitatie este conditio-

nata de depunerea dovezii de achitare a caietului 
de sarcini cat si de dovada achitarii garantiei de 
participare la licitatie care se vor depune in 
original la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1, cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora  stabilite pentru 
sedinta de licitatie. Pentru bunurile mobile, sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 12.04.2021,ora 
13:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr.71, et. 5, sector 1. Pentru relatii supli-
mentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Comunei Albești, localitatea Albești, Șos.
Mangaliei, nr.31, județul Constanța, cod poștal 
907020, telefon/fax 0241.736708, e-mail: primaria_
loc.albesti@yahoo.com, cod fiscal 5110918. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 1.Teren 
intravilan, Str. Teiului, nr. 9, sat Vârtop, comuna 
Albești, având o suprafață de 1.305mp și Indicator 
Electronic 104535; 2.Teren intravilan, Str.Teiului, 
nr.9A, sat Vârtop, comuna Albești, având o supra-
față de 802mp și Indicator Electronic 1045340; 
3.Teren intravilan, Str.Vâlcelei, nr.41B, lot 2, sat 
Cotu Văii, comuna Albești, având o suprafață de 
1.000mp și Indicator Electronic 104361; 4.Teren 
intravilan, sector Zootehnic, Lot 4, sat Vârtop, 
comuna Albești, având o suprafață de 5.000mp și 
Indicator Electronic 104002; 5.Teren intravilan, 
lotizare C, Lot 37, comuna Albești, având o supra-
față de 843mp și Indicator Electronic 102581; 6.
Teren intravilan, lotizare C, Lot 38, comuna 
Albești, având o suprafață de 890mp și Indicator 
Electronic 102585; 7.Teren intravilan, Șos.Manga-
liei, nr. 86A, comuna Albești, având o suprafață de 
588mp și Indicator Electronic 104470; 8.Teren 
intravilan, Șos.Mangaliei, nr. 63C, com.Albești, 
având o suprafață de 468mp și Indicator Elec-
tronic 104450; 9.Teren intravilan, NST 537, Lot 1, 
sat Coroana, comuna Albești, având o suprafață 
de 3.000mp și Indicator Electronic 102312; 10.
Teren intravilan, Str.Sânzienelor, nr.22, sat 
Coroana, comuna Albești, având o suprafață de 
1.000mp și Indicator Electronic 104444; 11.Teren 
intravilan, Str.Frunzelor, nr.10, sat Coroana, 
comuna Albești, având o suprafață de 2.000mp și 
Indicator Electronic 104539; 12.Teren intravilan, 
Str.Decebal, nr.50A, sat Arsa, comuna Albești, 
având o suprafață de 519mp și Indicator Elec-
tronic 104439; 13.Teren intravilan, Str.Mihai 
Eminescu, nr.68A, sat Arsa, comuna Albești, având 
o suprafață de 1.000mp și Indicator Electronic 
104467; 14.Teren intravilan, parcela A140, Lot 11, 
sat Cotu Văii, comuna Albești, având o suprafață 
de 1.000mp și Indicator Electronic 104498; 15.
Teren intravilan, parcela A140, Lot 12, sat Cotu 
Văii, comuna Albești, având o suprafață de 
1.000mp și Indicator Electronic 104499; 16.Teren 
intravilan, parcela A140, Lot 13, sat Cotu Văii, 
comuna Albești, având o suprafață de 1.000mp și 
Indicator Electronic 104500; 17.Teren intravilan, 
parcela A140, Lot 16, sat Cotu Văii, comuna 
Albești, având o suprafață de 1.000mp și Indicator 
Electronic 104383; 18.Teren intravilan, parcela 
A140, Lot 17, sat Cotu Văii, comuna Albești, având 
o suprafață de 1.000mp și Indicator Electronic 
104501; 19.Teren intravilan, parcela A140, Str.
Negru Vodă, nr.157A, sat Cotu Văii, comuna 
Albești, având o suprafață de 614mp și Indicator 
Electronic 104548; 20.Teren intravilan, parcela 
A140, Str.Negru Vodă, nr.163A, sat Cotu Văii, 
comuna Albești, având o suprafață de 792mp și 
Indicator Electronic 104547; conform H.C.L. 
nr.29/25.03.2021 (privind aprobarea vânzării prin 

licitație publică a unor terenuri aparținând dome-
niului privat al Comunei Albești, amplasate în 
in t rav i lan)  ș i  t emeiu lu i  l ega l :  O .U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: se poate obține de la 
Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei 
Comunei Albești, Șos.Mangaliei, nr.31, județul 
Constanța. 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: 500 lei/exemplar, ce se achită 
numerar la casieria instituției. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 19.04.2021, ora 
10:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 27.04.2021, ora 09:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Albești, Șos.Mangaliei, nr.31, județul 
Constanța. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: 1 exemplar. 5.Data și locul la 
care se va desfașura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 27.04.2021, ora 10:00, Primăria 
Comunei Albești, Șos.Mangaliei, nr.31, județul 
Constanța. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Constanța, 
Constanța, Str.Traian, nr. 31, județul Constanța, 
telefon 0241/606.597, fax 0241/582.563, e-mail: 
tr-ct-contencios-reg@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 iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Stelnica, comuna Stelnica, Strada Eroilor 
Aviatori, nr.58, județul Ialomița, telefon/fax 
0243/361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.
com, cod fiscal 4364799. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: teren extravilan, în supra-
față de 7.578mp, situat în extravilanul Comunei 
Stelnica, situat în localitatea Stelnica, T478/3 P1, 
județul Ialomița, ce aparține domeniului privat al 
Comunei Stelnica, prin H.C.L. nr.54/21.12.2020 și 
temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-
333. 3.Informații privind documentația de atri-
buire:  se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Urbanism. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/ comparti-
mentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
se poate obține de la Compartimentul Urbanism 
din cadrul Primăriei Stelnica, Eroilor Aviatori, 
nr.58, județul Ialomița. 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: 10 lei/exemplar, se 
achită numerar la Casieria Primăriei Stelnica. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
19.04.2021, ora 14:00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.04.2021, ora 09:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Compartiment Urbanism din 
cadrul Primăriei Comunei Stelnica, Str.Eroilor 
Aviatori, nr.58, comuna Stelnica, județul Ialomița. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în 

ANUNȚURI www.jurnalul.ro Marți / 6  aprilie 2021



două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 27.04.2021, orele 
11:00, în Sala de ședințe a Consiliului Local Stel-
nica, Strada Eroilor Aviatori, nr.58, județul 
Ialomița. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Ialomița, Slobozia, Str. B-dul.Cosmi-
nului, nr.12, județul Ialomița, cod poștal 920030, 
telefon 0243/236.952, 0243/236.587 (centrală), fax 
0243/232.266, E-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
02.04.2021.

l 1.Informații generale privind concendentul: Consi-
liul Județean Ialomița, cod fiscal 4231776, situat în 
municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul 
Ialomița, tel.0243/230.200, fax 0243230250, e-mail 
cji@cicnet.ro. 2. Informații generale privind obiectul 
concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă supra-
fața de 638,0662Ha teren cu destinație agricolă 
-pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaice. 
Terenul este identificat prin nr.cadastral 22192 și 
întabulat în carte funciară nr.22192 a comunei 
Vlădeni pentru suprafața de 339,6928Ha, prin nr.ca-
dastral 22262 și întabulat în cartea funciară nr.22262 
a comunei Vlădeni pentru suprafața de 260,4392Ha 
și prin nr.cadastral 21274, intabulat în cartea 
funciară nr.21274 pentru suprafața de 37,9342Ha a 
comunei Vlădeni. Terenul se află în proprietatea 
privată a județului Ialomița, fiind concesionat 
conform O.U.G. nr.57/2019 și Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomița nr.53 din 30.03.2021. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: conform caietului 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: Pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire 
intrând pe site-ul Consiliului Județean Ialomița 
www.cicnet.ro secțiunea anunțuri/licitații, descăr-
când un exemplar sau în urma unei cereri către 
Compartimentul Patrimoniu Public și Privat, contra 
cost. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concendentului, de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Compartimentul Patrimoniu Public și Privat, 
situat la etajul 3, camera 52 al Consiliului Județean 
Ialomița. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, potrivit prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019: 
Contravaloarea documentației de atribuire este de 
20,00Lei și se pot achita la Casieria concedentului. 
3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
04.05.2021, ora 16.30. 4.Informații privind ofertele: 
Ofertele vor fi formulate conform documentației de 
atribuire. 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
12.05.2021, ora 16.30. 4.2.Adresa la care trebuie 
depusă ofertele: Ofertele vor depuse la sediul Consi-
liului Județean Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la 
Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă 
într-un exemplar original, conform documentației de 
atribuire. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 13.05.2021, 
ora 11.00, la sediul Consiliului Județean Ialomița, 
parter, în sala de ședințe. 6.Denumirea, adresa, nr.de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, 
str.Cuza Vodă, municipiul Slobozia, cod poștal 
920064, Judecătoria Slobozia, b-dul Cosminului, 
nr.12, cod poștal 920064, județul Ialomița, 
tel.0243/236.952, fax 0243/236.587 (centrală), fax: 
0243/232.266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro, 
infopubil@just.ro, la termenele stabilite prin docu-
mentația de atribuire. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 06.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în muni-
cipiul Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, 
telefon 0259/408.887, 0259/437.000, +126, fax 
0259/436.276, e-mail: primarie@oradea.ro, spatii@
oradea.ro, cod fiscal: RO35372589. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 13 spații cu 
altă destinație decât aceea de locuință/spații 
comerciale, proprietate privată a Municipiului 
Oradea și în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Oradea, în suprafață totală de 
1.998,23mp, conform caietului de sarcini, O.U.G. 
nr.57 din 03.07.2019, art.332-333, H.C.L. 
nr.40/28.01.2020, H.C.L. nr.579/24.07.2020, H.C.L. 
nr.295/27.04.2020, H.C.L. nr.486/26.06.2020, 
H.C.L. nr.135/25.02.2021, H.C.L. nr.136/25.02.2021, 
H . C . L .  n r. 1 3 7 / 2 5 . 0 2 . 2 0 2 1  ș i  H . C . L . 
nr.303/31.03.2021. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Serviciul Locuințe, Spații Comerciale 
sau se poate consulta site-ul: www.oradea.ro, secți-
unea -licitații. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul insti-
tuției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate obține de la 
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale din cadrul 
Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1, 
județul Bihor. 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: Dacă se ridică de la sediul 
instituției: 40 lei/exemplar, ce se achită la casierie 
sau se poate descărca de pe site: gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
16.04.2021, ora 09.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.04.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Municipiului Oradea, 
Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, parter, ghișeele 
1-2. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat format A4. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 27.04.2021, ora 13.00, 
Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1, 
județul Bihor, Sala Mică, etaj 1. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, județul Bihor, 
cod poștal 410033, telefon 0259/414.896, fax 
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 05.04.2021.

l Anunţ pentru închirierea prin licitaţie publică 
deschisă a unui spațiu cu destinația de cabinet 
medical/ cabinet activități conexe actului medical, 
aparţinând domeniului privat, situat în Municipiul 
Dragașani, str.Tudor Vladimirescu, nr. 408, în 
incinta Policlinicii Municipale, Corp vechi; 1. 
Informații generale privind locatorul, precum: 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
datele de contact,  persoana de contact; 
U.A.T.  Municipiul Drăgășani, CIF: 2573829,  cu 
sediul in Piata Pandurilor, nr. 1, judeţul Vâlcea, 
t e l e f o n :  0 2 5 0 / 8 1 1 2 3 0 ;  f a x : 
0250/811990;    e-mail: dragasani@vl.e-adm.ro; 
primaria. dragasani@yahoo.com; persoana de 
contact: Mișcoci Dana., tel. mobil : 0766745660. 2. 
Informații generale privind obiectul închirierii, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat; U.A.T.  Municipiul Drăgă-
șani organizeazã licitaţie publicã deschisã în 

vederea închirierii unui spaţiu cu  destinaţia de 
cabinet medical /cabinet activități conexe actului 
medical, în  suprafaţã totalã  de 13,28 m.p., având 
nr. cadastral 36821, aparţinând domeniului privat 
al Municipiului Drãgãșani, liber de sarcini, situat 
în str. Tudor Vladimirescu, nr. 408, în incinta Poli-
clinicii Municipale, din municipiul Drăgășani, 
Corp vechi, etaj 1. Închirierea se face conform 
Hotãrârii de Consiliu Local  nr. 23 /31.03. 2021  și 
O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire : 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire; Caietul de sarcini, Regulamentul de desfașu-
rare a licitaţiei, precum si contractul de închiriere 
cadru  se pot ridica de la Direcţia Administrãrii 
Domeniului Public și Privat din cadrul  U.A.T. - 
Municipiul Drăgășani, în urma achitãrii contrava-
lorii Caietului de Sarcini  la casieria Primãriei 
Drăgășani. 3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul locato-
rului, de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire;  Documentaţia de atri-
buire se poate obţine de la Direcţia Administrãrii 
Domeniului Public și Privat  din cadrul  U.A.T. - 
Municipiul Drăgășani,  din  Piaţa Pandurilor, nr.1. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
documentației de atribuire, unde este cazul;  Preţul 
caietului de sarcini este de 54 lei și se poate achita 
cu numerar la casieria Primariei Municipiului 
Drăgășani. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor : 14.04. 2021, ora: 11:30 . 4. Informații 
privind ofertele:  Ofertele se vor prezenta conform 
Caietului de sarcini. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor:  27.04. 2021, ora : 15:30. 4.2. Adresa la  
care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la 
Regitratura Primãriei Municipiului Drăgășani din 
Piaţa Pandurilor, nr. 1. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă; Oferta se va 
depune intr-un singur exemplar. 5.Data, ora și 
locul la care se  va desfãșura  ședinţa publicã de 
deschidere a ofertelor: 28.04.2021, ora 9:00, în Sala 
de Ședinţe a Consiliului Local al U.A.T. - Munici-
piul Drăgășani, din Piaṱa Pandurilor, nr. 1. 6. 
Instanța competentă în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței; 
Judecatoria Municipiului Dagașani din str. Gib 
Mihaescu, nr. 25, judecatoriadragasani@yahoo.
com, tel/fax: 0250/810631. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 02.04.2021

l ANUNŢ pentru închirierea prin licitaţie publică 
deschisă a doua spații cu destinația de cabinet 
medical/ cabinet activități conexe actului medical, 
aparţinând domeniului privat, situat în Municipiul 
Dragașani, str.Tudor Vladimirescu, nr. 408, în 
incinta Policlinicii Municipale, Corp vechi: 1. Infor-
mații generale privind locatorul, precum: denu-
mirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele 
de contact, persoana de contact; U.A.T.  Municipiul 
Drăgășani, CIF: 2573829,    cu sediul in Piata 
Pandurilor, nr. 1, judeţul Vâlcea,  telefon: 
0250/811230;  fax: 0250/811990;  e-mail: draga-
sani@vl.e-adm.ro,; primaria.dragasani@ yahoo.
com; persoana de contact: Mișcoci Dana., tel. mobil 
: 0766745660. 2. Informații generale privind 
obiectul închirierii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat; Se 
supun licitaţiei publice deschise 2 (douã) spaţii cu 
destinaţia de cabinet medical /cabinet activități 
conexe actului medical, astfel: a) Spaţiu în supra-
faţa totala  de 18,00  m.p., liber de sarcini, având nr. 
cadastral 36821, aparţinând  domeniului privat al 
Municipiului Dragașani, situat în, str. Tudor Vladi-
mirescu, nr. 408, în incinta Policlinicii Municipale, 
Corp vechi, etaj 1. Închirierea se face conform 
HCL 21/31.03.2021 și O.U.G. nr. 57/2019.b) Spaţiu  
în  suprafaţã totalã  de 15,59  m.p., liber de sarcini, 
având nr. cadastral 36821, aparţinând  domeniului 
privat al Municipiului Drãgãșani, situat în, str.
Tudor Vladimirescu, nr. 408, în incinta Policlinicii 
Municipale, Corp vechi, etaj 2. Închirierea se face 

conform HCL 22/31.03.2021 și O.U.G. nr. 57/2019 . 
3. Informații privind documentația de atribuire : 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire; Caietul de sarcini, 
Regulamentul de desfãșurare a licitaţiei, precum si 
contractul de închiriere cadru  se pot ridica de la 
Direcţia Administrãrii Domeniului Public și Privat 
din cadrul  U.A.T. - Municipiul Drăgășani, în urma 
achitãrii contravalorii Caietului de Sarcini  la casi-
eria Primãriei Drăgășani. 3.2. Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul locatorului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire;  Docu-
mentaţia de atribuire se poate obţine de la Direcţia 
Administrãrii Domeniului Public și Privat  din 
cadrul  U.A.T. - Municipiul Drăgășani,  din  Piaţa 
Pandurilor, nr.1. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea documentației de atribuire, unde 
este cazul;  Preţul caietului de sarcini este de 54 lei 
și se poate achita cu numerar la casieria Primãriei 
Municipiului Drăgășani. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor : 19.04.2021, ora: 11:30; 4. 
Informații privind ofertele:  Ofertele se vor 
prezenta conform Caietului de sarcini. 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor:  27.04. 2021, ora : 
15:30 . 4.2.Adresa la  care trebuie depuse ofertele: 
Ofertele se depun la Regitratura Primãriei Munici-
piului Drăgășani din Piaţa Pandurilor, nr. 1. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă; Oferta se va depune intr-un singur 
exemplar. 5.Data, ora și locul la care se  va desfa-
șura  ședinţa publicã de deschidere a ofertelor: 
28.04.2021,  în Sala de Ședinţe a Consiliului Local 
al U.A.T. - Municipiul Drăgășani, din Piața Pandu-
rilor, nr. 1. ora  10.00 – Spaţiu  în  suprafaţa totala  
de 18,00  m.p., liber de sarcini, având nr. cadastral 
36821, aparţinând  domeniului privat al Munici-
piului Drãgãșani, situat în,  str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 408, în incinta Policlinicii Municipale, 
Corp vechi, etaj 1. Închirierea se face conform 
HCL 21/31.03.2021 și O.U.G. nr. 57/2019 . ora 11.00 
-  Spaţiu  în  suprafaţã totalã  de 15,59  m.p., liber 
de sarcini, având nr. cadastral 36821, aparţinând  
domeniului privat al Municipiului Drãgãșani, 
situat în,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 408, în 
incinta Policlinicii Municipale, Corp vechi, etaj 1. 
Închirierea se face conform HCL 22/31.03.2021 și 
O.U.G. nr. 57/2019 . 6.Instanța competentă în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței; Judecatoria Municipiului Dagașani 
din str. Gib Mihaescu, nr. 25,  judecatoriadraga-
sani@ yahoo.com, tel/fax: 0250/810631. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 05.04.2021

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: U.A.T.
Comuna Feldru, comuna Feldru, Str.Vasile Nașcu, 
nr.186, județul Bistrița-Năsăud, telefon 
0263/374.339, fax 0263/374.301, email: prima-
riafeldru@yahoo.com, cod fiscal 4427048. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: un 
spațiu din domeniul public al Comunei Feldru în 
suprafață de 16mp, situat la parterului blocului de 
locuințe din satul Feldru, nr.780D, alcătuit din 
două camere, conform caietului de sarcini, apro-
bată prin H.C.L. nr.12/19.03.2021 și O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
Primăriei Comunei Feldru. 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: Compar-
timent Relații Publice, Primăria Comunei Feldru, 
Str. Principală, nr.186, județul Bistrița-Năsăud. 

3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminis-
trativ: Solicitantul va achiziționa documentația de 
atribuire, pusă la dispoziție acestuia pe suport de 
hârtie, de la Primaria Comunei Feldru, contra 
sumei de 20 lei/exemplar, achitată la Casieria 
Primăriei Feldru în baza unei dispoziții de înca-
sare. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 19.04.2021, ora 12:00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.04.2021, ora 09:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Compartiment Relații Publice, 
Primăria Comunei Feldru, comuna Feldru, Str. 
Principală, nr. 186, județul Bistrița-Năsăud. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 27.04.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei 
Comunei Feldru, Str.Principală, nr.186, județul 
Bistrița-Năsăud. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bistrița-Nă-
săud -Secția a II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ și Fiscal, municipiul Bistrița, Str.Alba Iulia, 
nr.1, județul Bistrița-Năsăud, telefon 0263/213.528, 
fax 0263/230.491, email: trbn@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 05.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: U.A.T.Feldru, 
comuna Feldru, Str. Vasile Nașcu, nr. 186, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, telefon 0263/374.339, fax 
0263/374.301, email: primariafeldru@yahoo.com, 
cod fiscal 4427048. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie vândut: teren proprietate privată a Comunei 
Feldru în suprafață de 600mp, situat în comuna 
Feldru, sat Nepos, cartea funciară nr.28700, arabil, 
în conformitate cu H.C.L. Feldru nr.44/27.08.2020 și 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la cerere de la 
sediul Primăriei Comunei Feldru. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Secretari-
atul Primăriei Comunei Feldru, Str.Vasile Nașcu, 
nr.186, judeţul Bistriţa-Năsăud. 3.3. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: contracost 
pentru o sumă de 10 lei/exemplar, plătită la Casieria 
Primăriei Comunei Feldru. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 19.04.2021, ora 12:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 28.04.2021, ora 10:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Feldru, Str.
Vasile Nașcu, nr.186, județul Bistrița-Năsăud. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: 1 exemplar original, într-un plic sigilat. 5. 
Data și locul la care se va desfașura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 28.04.2021, ora 10:30, 
Primăria Comunei Feldru, Str. Vasile Nașcu, nr.186, 
județul Bistrița-Năsăud, în Sala de ședințe a primă-
riei. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Bistrița-Năsăud -Secția a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, muni-
cipiul Bistrița, Str.Alba Iulia, nr.1, județul Bistri-
ța-Năsăud, telefon 0263/213.528, fax 0263/230.491, 
email: trbn@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 05.04.2021.
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l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de identi-
ficare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul 
Local Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș, Strada 
Principală, nr.32, județul Caraș-Severin, telefon/fax 
0355/401.711 /0255/260.899, e-mail: primaria@
slatina-timis.ro, cod fiscal 3227211. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: clădire 
situată în localitatea Slatina-Timiș, nr.260A, dome-
niul public al Comunei Slatina-Timiș, cu suprafața 
construită la sol de 91mp, identificată cu nr.topo-
grafic 30702, Carte funciară nr. 30702 comuna 
Slatina-Timiș, conform H.C.L. nr.32/31.03.2021 și 
temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332 
-art.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, Biroul Administrare Domeniul Public, 
Elaborare Proiecte, Proceduri Administrative și 
Transparență Decizională. 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 Biroul Administrare Domeniul Public, 
Elaborare Proiecte, Proceduri Administrative și 
Transparență Decizională din cadrul Primăriei 
Comunei Slatina-Timiș, Strada Principală, nr.32, 
județul Caraș-Severin. 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 numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 20.04.2021, 
ora 14:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 28.04.2021, 
ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Slatina-Timiș, Biroul 
administrare Domeniul Public, Elaborare Proiecte, 
Proceduri Administrative și Transparență Decizio-
nală, Strada Principală, nr.32, județul Caraș-Se-
verin. 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: 
29.04.2021, ora 12:00, la Primăria Comunei Slati-
na-Timiș, Str. Principală, nr. 32, județul Caraș-Se-
verin. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Str.
Horea, nr.2-4, județul Caraș-Severin, telefon 
0255/213.304, fax 0255/211.554, e-mail: ecris.115@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
05.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: Consi-

liul Local Spinuș, comuna Spinuș, Strada Princi-
pală,  nr.121,  județul  Bihor,  te lefon/fax 
0259/328.726, e-mail: primariaspinus@yahoo.ro, 
cod fiscal 4755452. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: spațiul nr.1 din imobilul situat în 
clădire Centru din localitatea Spinuș nr.117, 
comuna Spinuș, judeţul Bihor, în suprafaţă de 
162mp, af lat în domeniul privat al Comunei 
Spinuș și terenul aferent de 1.068mp, aflat în 
domeniul public al U.A.T.Comuna Spinuș, 
conform CF. nr.50085 Spinuș, conform H.C.L. 
nr.16/25.03.2021 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 Secreta-
riat. 3.2. Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Spinuș, 
comuna Spinuș, Strada Principală, nr. 121, județul 
Bihor. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 20 lei/exemplar, se achită numerar 
la Casieria Primăriei Comunei Spinuș. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 20.04.2021, 
ora 14:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 28.04.2021, ora 14:00. 

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Spinuș, comuna Spinuș, Comparti-
mentul Secretariat, Strada Principală, nr.121, 
județul Bihor. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exte-
rior și unul interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
04.05.2021, ora 11:00, Primăria Comunei Spinuș, 
comuna Spinuș, Compartimentul Secretariat, 
Strada Principală, nr. 121, județul Bihor. 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 Contencios Administrativ a 
Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, 
județul Bihor, telefon 0259/414.896, fax 
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 05.04.2021.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Inregistrare emis de catre 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribu-
nalul Maramures pentru societatea CIC SRL cu 
sediul in localitatea Tisa, Str.Principala nr.5, Jud.
Maramures, avand numar de inregistrare la Regis-
trul Comertului J24/1144/1994 si Cod Unic de 
Inregistrare nr.5784561. Declar nul.

l Pierdut Atestat Marfă cu seria 0163603001 pe 
numele Sandu Ionuț-Adrian.
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