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OFERTE SERVICIU
l Angajăm confecționeri mașiniști în 
industria textilă, SC Ben Vesen SRL 
C ă l ă r a ș i .  R e l a ț i i  l a  t e l e f o n : 
0739.458.444.

l Angajam soferi pentru comunita-
te-permis de conducere categaoria 
C+E-obligatoriu. Salarizare-diurna la 
zi inclusiv sambata si duminica in 
functie de durata stagiului Relatii 
zilnic de L-V intre orele 09.00-18.00 
Tel: 0722 535 020/ 0726 114 632.

l SC Pinnsole Solutions SRL, din Iasi, 
jud.Iasi angajeaza 1 director societate 
comerciala. Data limita de depunere 
CV-07.07.2021. Tel: 0758710476.

l New Metric SRL cu sediul în Sibiu, 
Strada Barcelona, FN, Jud Sibiu, 
angajează Operator la mașini-unelte 
cu comanda numerică COR 722323 (9 
posturi), studii medii, lb.engleză, 
vechime min.2 ani. CV-urile se pot 
depune la sediul firmei până la data de 
07.07.2021. Informații la telefon 
0369.101.035.

l Serviciul Local de Salubrizare Glina 
organizează în data de 02.08.2021 
concurs recrutare pentru 2 posturi de 
Muncitor necalificat– Compartiment 
Prestări Servicii, Întreținere Domeniu 
Public. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: studii medii/ generale, 
fără vechime în muncă. Dosarele se 
depun la Serviciul Local de Salubri-
zare Glina cu sediul în comuna Glina, 
str. Libertății nr.292, județ Ilfov în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
Oficial și la ziar, respectiv de la data de 
06.07.2021 până la data de 19.07.2021, 
ora 15:00. Alte informaţii pot fi obţi-
nute la nr. 021-467.12.14, persoană de 
contact Văduva Nicoleta Monica– 
Contabil Serviciului Local de Salubri-
zare Glina, email glina.serviciul.
salubrizare@gmail.com.

l Primăria Dobroești cu sediul în str. 
Cuza Vodă nr.23, comuna Dobroesti, 
județ Ilfov organizează în data de 
02.08.2021 concurs recrutare pentru 
postul de- Referent IA– Serviciul 
Voluntar pentru Situații de Urgență. 
Condiţii de participare la concurs: 

studii medii, vechime în muncă: 15 
ani. Dosarele se depun la sediul Primă-
riei Dobroești în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului ,  respect iv  de  la  data  de 
06.07.2021 până la data de 19.07.2021, 
ora 16:00. Alte informaţii pot fi obţi-
nute la nr. de telefon 021.255.33.20, 
Tudor Natalia Emanuela– Referent 
Principal, email: registratura@prima-
riadobroesti.ro.

l Primaria Sector 5 organizează 
concurs în vederea încadrării pe peri-
oadă determinată în condiţiile Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii, r., cu modifi-
cările și completările ulterioare și a 
Regulamentului de ocupare a postului 
înfiinţat în afara organigramei pentru 
implementarea proiectelor finanţate 
din fonduri europene nerambursabile 
la nivelul Primăriei Sectorului 5 
aprobat prin H.C.L. nr. 238/31.10.2019, 
în data de 20.07.2021 ora 10:00 pentru 
ocuparea  funcţiei contractuale de: 
Expert tehnic 1 – specialist în recru-
tare derulat prin  Serviciul Implemen-
tarea 
și Monitorizarea Proiectelor - Direcția 
Generala de Achizitii si Investitii – 
Directia de Investitii - Primăria Sector 
5, pentru realizarea Proiectului 
“#FAPTE – Înființare clase de ante-
preșcolari la Grădinița Electromagne-
tica” pe perioada determinată – de la 
data semnării contractului individual 
de muncă pe o perioada de 26 de luni, 
Salariu brut – 8.616 lei/luna, 84 ore/
luna (4 ore/zi)  102.58 lei/ora brut. 
Condiţiile de participare, condiţiile de 
desfășurare ale concursului și alte date 
necesare desfășurării acestuia, sunt 
afișate la sediul instituţiei si pe site-ul 
Primăriei Sector 5. Dosarele se depun 
la sediul Primăriei Sectorului 5 din Str. 
Fabrica de Chibrituri  nr. 9-11, Sector 
5, București, în termen de 5 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului. 
Informaţii  suplimentare la tel . 
021.314.43.18  interior 1116 – Direcţia 
de  Resurse Umane.

l Agenţia Naţională pentru Plăţi și 
Inspecţie Socială organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
de execuţie vacant/pe perioadă nede-
terminată, pentru un număr de 40 de 
ore lunar, după cum urmează: 1. 

Inspector de specialitate, grad profesi-
onal.1A, la Direcția Economică, 
Finanțare, Gestionare și Management 
Financiar-Serviciul Buget Propriu, 
Administrativ, Achiziții Publice-Com-
partiment Achiziții Publice și Admi-
nistrativ din cadrul Agenției Naționale 
pentru Plăți și Inspecție Socială. 
Nivelul studiilor studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul economic. Vechime în 
muncă și experiență profesională 
minim 7 ani. Concursul se organizează 
la sediul Agenţiei Naţionale pentru 
Plăţi și Inspecţie Socială din Bdul. 
Gheorghe Magheru nr.7, sect.1, Bucu-
rești. Data de susținere a probei scrise 
28 iulie 2021, ora 09:00. Proba interviu 
se va susține în data de 30 iulie 2021, 
ora 09:00. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun/la sediul instituţiei, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi 
și Inspecţie Socială, www.mmanpis.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
nr. de telefon:021/313.60.84.

l In temeiul HG. nr. 286/2011, Oficiul 
de Stat pentru Inventii si Marci orga-
nizeaza in 28.07.2021-concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de executie/
pe perioada nedeterminata de expert 
in cadrul Biroului Financiar, Serviciul 
Financiar-Contabilitate, Directia 
Economica. Cerinte specifice obliga-
torii studii superioare in domeniul 
stiintelor economice de lunga durata, 
absolvite la institutii de invatamant 
acreditate; vechime minima in munca 
de 5 ani in domeniul financiar-con-
tabil; cunoasterea unei limbi de circu-
latie internationala nivel avansat; 
cunostinte de operare pe calcula-
tor-WindowsXP, MSOffice (Word, 
Excel, Power Point); bune abilitati de 
comunicare, creativitate, adaptabili-
tate, initiativa, dinamism, lucru in 
echipa. Concursul va avea loc la sediul 
OSIM si va consta in trei etape succes-
sive selectia dosarelor de inscriere; 

proba  scr i sa  se  va  sus t ine  pe 
28.07.2021; interviul se va sustine pe 
03.08.2021. Dosarele de concurs se 
depun in perioada 08.07.2021-
21.07.2021, la sediul OSIM, str.Ion 
Ghica nr.5, Sect.3, Bucuresti, Compar-
timent Resurse Umane si vor contine 
documentele prevazute de art. 6 din 
HG. nr. 286/2011. Bibliografia si relatii 
suplimentare la Tel. 0213060800, int. 
325 sau la sediul OSIM.

l Primăria comunei Vărbilău organi-
zează, la sediul instituţiei concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei contractuale 
de execuţie vacantă, de Guard, în data 
de 28 iulie 2021, ora 12:00 – proba 
scrisă, în data de 30 iulie 2021, ora 
10:00 – proba practică și în data de 02 
august, ora 10:00 – proba interviu. 
Pentru a ocupa un post contractual 
vacant candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale, conform 
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărȃrea Guvernului nr.286 din 
23 martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcţiei contrac-
tuale sunt: -studii medii/generale; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu este 
cazul; -să fie apt medical. Dosarul de 
concurs se depune la secretariatul 
comisiei, biroul Resurse umane, 
tel.0244244091, pȃnă la data de 
21.07.2019, ora 16:00. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de pe pagina 
oficială www.primaria-varbilau.ro sau 
la telefon 0244.244.091.

l Primăria Comunei Frătești, cu 
sediul în localitatea Frătești, Str.Gării, 
numărul 9, judeţul Giurgiu, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale temporar vacante de:  
Bibliotecar Treapta I: 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba practică în 
data de 21.07.2021, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 21.07.2021, ora 
14.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Condiţii generale 
prevăzute la art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011; Condiţii 
specifice pentru ocuparea postului: 

-Cerere participare la concurs; -studii 
g imnaz ia le /medi i  cu  d ip lomă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare executării funcției: -nu este 
cazul. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Frătești. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Frătești, persoană 
de contact: Viorica Damian, telefon 
0372/755.850.

l Primăria comunei Dăești cu sediul 
în Comuna Dăești, Jud. Vâlcea organi-
zează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă determinată a urmatoarelor 
funcţii contractuale de execuţie, 
vacante: 1.Referent, grad profesional 
debutant, din cadrul compartimen-
tului proiecte europene. 2.Consilier, 
debutant, din cadrul compartimen-
tului proiecte europene. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale conform art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Condiţiile specifice necesare in 
vederea participarii la concurs si 
ocupării funcţiei contractuale sunt: 1.
Pentru postul de referent, grad profe-
sional debutant: -studii l iceale, 
respectiv medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -nu necesita 
vechime. 2.Pentru postul de consilier, 
grad profesional debutant: -studii 
universitare de licenţă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-nu necesită vechime. Concursul de va 
desfașura la sediul Primăriei Dăești, 
după următorul calendar: -19.07.2021, 
ora 15,30 – termenul limită de depu-
nere a dosarelor: -28.07.2021, ora 10,00 
- proba scrisa. Data și ora interviului 
va fi anunțată după proba scrisă și se 
va susține în termen de maximum 4 
zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere la 
concurs, vor conţine în mod obliga-
toriu documentele prevăzute de art.6 
din Regulamentul cadru aprobat prin 
H.G.286/2011. Bibliografia se va afișa 
la sediul Primăriei, pe pagina oficială, 
www.daesti.ro și poate fi solicitată la 
sediul primăriei din Comuna Dăești, 

judeţul Vâlcea. Relații la telefon: 
0350425873 sau direct la sediul Primă-
riei din Comuna Dăești, jud. Vâlcea. 
Persoana de contact: Dogaru Camelia 
Felicia – secretar general al Comunei.

CITAŢII
l  Se citează numita Stroe Ana Aurica 
la Judecătoria Săveni, pentru termenul 
din 23.09.2021, în Dosarul civil nr. 
1151/297/2019, în calitate de pârâtă.

DIVERSE
l VIA INSOLV SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244/519.800, numită adminis-
trator judiciar conform incheierii din 
data de 01.07.2021, Tribunal Ilfov, 
dosar nr. 519/93/2021*, anunţă deschi-
derea procedurii generale a insolvenței 
debitorului Bryana Euro Invest SRL, 
Voluntari, str. Galata, nr.55, bl.C, et.6, 
ap.41, jud. Ilfov, CUI 22159261, 
J23/1793/2011. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor este 16.08.2021. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor este 
06.09.2021. Termenul pentru întoc-
mirea tabelului definitiv al creanţelor 
este 04.10.2021. Prima adunare a 
creditorilor la data de 10.09.2021 ora 
11:00.

l SC Max Wood System SRL cu 
sediul în Aleea Lacului, nr. 9, demisol, 
comuna Dobroești, jud. Ilfov, înregis-
trată la ONRC-ORCTB cu CUI nr. 
37477603 informează pe cei interesanți 
că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu pentru 
activitatea Cod CAEN -restaurante. 
Desfășurată în șos. Virtuții, nr. 2B, 
sector 6, București. Informații se pot 
solicita la sediul Agenției Pentru 
Protecția Mediului București din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 
(Barajul Lacul Morii -în spatele benzi-
năriei Lukoil) între orele 9:00-12:00, de 
luni până vineri. Propuneri sau contes-
tații se pot depune la sediul A.P.M 
București în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

l SC Bravo Romeo SRL, având sediul 
în Str. Londra, nr. 18A, et.2, ap.8, 
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sector 1, localitatea București, titular 
al planului /programului documentație 
de urbanism faza PUZ- Modificare 
PUZ Ansamblu Locuințe și dotări 
aferente, din județul Ilfov, localitatea 
Voluntari, tarla T4, parcela A93/2, 
121/1, identificat cu nr. cadastral 
5562/2/1, intabulat în Cartea Funciară 
nr. 110762, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere 
a avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consul-
tată la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, de luni până joi, între 
orele 09.00-13.00. Observații/ comen-
tarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Ilfov, (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440) în termen 
de 15 zile de la data publicării anun-
țului.

l Anunt public privind dezbaterea 
publica Remservice S.R.L din comuna 
Maciuca, sat Oveselu, jud. Valcea, 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii raportului privind impactul 
asupra mediului si a studiului de 
evaluare adecvata pentru proiectul 
„Modificare de tema in timpul execu-
tarii lucrarilor incepute in baza Autori-
zatiei  de Construire nr.  11 din 
27.02.2019, Extindere exploatatie pisci-
cola tip helesteu, comuna Verguleasa, 
T31, P222/2/2, judetul Olt”, propus a fi 
amplasat  în  Verguleasa, T31, P222/2/2 
, județul Olt. Tipul deciziei posibile 
luate de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Olt  poate fi emiterea sau 
respingerea acordului de mediu. 
Raportul privind evaluarea impactului 
si studiul de evaluare adecvata pot fi 
consultate la sediul Agentiei  pentru 
Protectia Mediului Olt din Slatina, str. 
Ion Moroșanu, nr. 3, judeţ  Olt  si la  
Remservice SRL  comuna Maciuca, sat 
Oveselu, jud. Valcea , in zilele de 
luni-vineri, intre orele 8:00-14:00. 
Documentele mentionate sunt  disponi-
bile si la urmatoarea adresa de internet.
http://apmot.anpm.ro; Dezbaterea 
publica a raportului  privind impactul 
asupra mediului si a studiului de 
evaluare adecvata va avea loc in la 
sediul primariei Verguleasa judetul Olt, 
in data de 09.08.2021, incepand cu orele 
11:00. Publicul interesat poate trans-
mite in scris comentarii /opinii /obser-
vatii privind documentele mentionate 
la sediul autoritatii competente pentru 
Protectia Mediului Olt, str. Ion Moro-
șanu, nr. 3, judeţ Olt pana la data 
dezbaterilor publice.

l Agentia Pentru Protectia Mediului 
Sibiu anunta piblicul interesat asupra 

deciziei etapei de incadrare a planului 
pentru Amenajamentul Fondului 
Forestier Composesoratul Tapu UP I 
Tapu-Blajel, judetul Sibiu, propus a fi 
implementat in localitatea Tapu, Nr. 
288, titular Composesoratul Tapu, in 
categoria celor care nu necesita efectu-
area evaluarii de mediu, planul 
urmeaza sa fie supus adoptarii fara 
aviz de mediu, conform prevederilor 
H.G. nr. 1076/2004. Motivatia deciziei 
etapei de incadrare se gaseste pe 
pagina: http://apmsibiu.anpm.ro. 
Observatiile, comentariile publicului, 
reconsiderarea deciziei etapei de inca-
drare se trimit in scris la sediul APM 
Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, in 
termen de 10 zile calendaristice de la 
data aparitiei anuntului.

l  Partidul Alternativa Dreaptă 
(prescurtat AD), cu sediul în Bucu-
rești, Sector 3, bulevardul Coneliu 
Coposu, nr. 1, sc.D, et.1, apt.21, înre-
gistrat în Registrul Partidelor Politice 
sub nr.200/2019, reprezentat prin 
Adela Dorina Mîrza, în calitate de 
Președinte, anunţă că a depus la 
Tribunalul Municipiului Bucuresti, 
procesul-verbal de constatare a rezul-
tatului alegerilor interne, precum și 
rezultatul modificărilor statutului 
partidului, modificări ce au fost prece-
date de dezbateri interne. Alături de 
acest înscris au fost depuse și alte 
documente și înscrisuri oficiale, 
conform prevederilor articolelor 24-26 
din Legea 14/2003, republicată. Ȋn 
conformitate cu procedura internă de 
înregistrare a documentelor, procedura 
în contencios a Tribunalului Munici-
piului Bucuresti, în baza articolului 18, 
alineatele 2 și 3 din Legea 14/2003, 
republicată, dosarul depus a fost înre-
gistrat prin Registratura Civilă Unică, 
cu  număru l  19239 /3 /2021  d in 
01.07.202 și repartizat Secţiei 5 Civile, 
din cadrul Tribunalului Municipiului 
Bucuresti, în vederea consemnării lor 
în Registrul Partidelor Politice, conf. 
art.24 alineatul 2, din Legea 14/2003, 
republicată în 2015.

l SC Vanatori PV Power Plant SRL, 
cu sediul social în Județul Constanța, 
Municipiul Constanța, Bd.Mamaia, nr. 
175, titular al planului: „Întocmire 
P.U.Z. -parc fotovoltaic Vânători 
Comuna Pecineaga”, amplasat în 
Județul Constanța, Comuna Peci-
neaga, Sat Vânători, anunță publicul 
interesat că, în urma parcurgerii etapei 
de încadrare din ședința Comitetului 
Special  Constituit  din data de 
23.06.2021, s-a luat decizia supunerii 
procedurii de adoptare fără aviz de 
mediu. Publicul poate formula comen-
tarii privind decizia etapei de înca-

drare pe care le transmite în scris 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Constanța, strada Unirii,  nr.23, 
telefon/fax: 0241/546.696, în termen de 
10 zile calendaristice de la publicarea 
anunțului.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comunei Moldoviţa, comuna Moldo-
viţa, nr.421, judetul Suceava, telefon/
fax 0230/336.190, 0230/336.115, 
e-mail: primaria.moldovita@yahoo.
com, cod fiscal 4326671. În conformi-
tate cu prevederile Legii nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice pentru 
activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările și completările ulteri-
oare, Consiliul Local Moldoviţa 
anunţă „Programul privind acordarea 
de finanţări nerambursabile în anul 
2021 în valoare de 20.000Lei pentru 
activităţi non-profit de interes local”, 
pentru domeniul: Social -20.000Lei. 
Solicitanţi: persoane fizice sau juridice 
fără scop patrimonial -asociaţii sau 
fundaţii constituite conform legii. 
Scopul programului este realizarea 
unor obiective de interes public local 
sau susținerea de activități. Se acordă 
finanțare nerambursabilă din bugetul 
Comunei Moldovița pe bază de 
contract de finanțare nerambursabilă 
semnat între finanțator și beneficiar, 
în urma aplicării procedurii de 
selecție proiecte și a declarării proiec-
telor câștigătoare. Informaţii supli-
mentare se găsesc pe site-ul instituţiei: 
www.primariamoldovita.ro în care 
este publicat Programul privind acor-
darea de finanţări nerambursabile în 
anul 2021 din bugetul Comunei 
Moldovița.

l Ministerul Energiei, având sediul în 
Strada Academiei, nr. 39-41, sector 1, 
cod poștal 010013, titular al Planului 
Național Integrat Energie și Schimbări 
Climatice 2021-2030, anunță publicul 
interesat asupra emiterii deciziei 
etapei de încadrare conform căreia 
Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030 nu necesită evaluare de 
mediu și urmează a fi supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. Moti-
vele care au stat la baza emiterii deci-
ziei pot fi consultate pe site-ul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădu-
rilor, la secțiunea special creată pentru 
această procedură de evaluare de 
mediu, link: http://www.mmediu.ro/
categorie/pniesc/272.

l Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. SC LIDL ROMANIA SCS 
anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Execuție 
foraj irigații și organizare de șantier”, 
propus a fi amplasat în intravilanul 
municipiului Fetești, str.Călărași, 
nr.505, jud.Ialomița. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ialomița, loc.Slobozia, str.M.
Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi, 
08.00-16.30 și vineri, între orele 8.00-
14.00, în zilele de luni-joi, între orele 
08.00-16.00, vineri, între orele 08.00-
14.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ialomița.

l Anunț în etapa de elaborare a propu-
nerilor planului urbanistic zonal inițiat 
de SC Imotrust SA pentru “zona 
servicii - Construire galerie comerciala, 
amenajari incinta, alei auto si pietonale, 
spatii verzi, imprejmuire, semnale 
publicitare” str. Cetatii Orod, loc. 
Vladimirescu. Primarul Comunei 
Vladimirescu anunță publicul, autorită-
țile interesate și proprietarii terenurilor 
din zonă, despre elaborarea propune-
rilor PUZ și RLU aferent pentru 
“ZONA SERVICII - Construire galerie 
comerciala, amenajari incinta, alei auto 
si pietonale, spatii verzi, imprejmuire, 
semnale publicitare” str. Cetatii Orod, 
loc.  Vladimirescu. Beneficiarul 
PUZ-ului este investitorul privat SC 
IMOTRUST SA, CUI 1680630, propri-
etar al terenului în suprafața de 18.813 
mp, situat în teritoriul administrativ al 
comunei, în intravilanul localității 
Vladimirescu, str. Cetății Orod, nr. 4, 
identificat prin CF nr. 333249 (fost 
318342) Vladimirescu. Proiectantul 
PUZ-ului este SC TARA PLAN SRL, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 15/A, mun. 
Arad, prin arhitect cu drept de semnă-
tură înscris în RUR – Doriana Balogh, 
tel. 0749111572. Publicul este invitat să 
consulte documentele privind propune-
rile PUZ la sediul Primăriei Comunei 
Vladimirescu, în intervalul orarului de 
funcționare, să solicite informații/clari-
ficări și să transmită observații/sugestii 
in scris asupra acestora la sediul Primă-
riei Comunei Vladimirescu în perioada 
07.07.2021 – 02.08.2021. Răspunsurile 
la observațiile și sugestiile transmise se 
vor posta pe site-ul primăriei și afișa la 
sediul primăriei până la data de 
11.08.2021. Persoana responsabila cu 
informarea și consultarea publicului 
este Popovici Corina – compartiment 
urbanism, e-mail: arhitectsef@prima-
riavladimirescu.ro, tel: 0257-514101.

l Smart Management Invest SRL cu 
sediul în localitatea Arad. B-dul 
Decebal, nr. 2, ap.307, et. 3. judeţul 
Arad anunţă intenţia de obtinere  a 
autorizaţiei de mediu pentru activi-
tatea cu cod CAEN (rev 2) 4730 - 
Comert cu amănuntul al carburantilor 
pentru autovehicule în magazine 
specializate, desfășurată la punctul de 
lucru din Loc. Bragadiru, Soseaua de 
Centura, nr. 10  Județ Ilfov.

l SC LEIER ROM SRL, titular al 
proiectului - Construire hala productie 
parter, birouri P+ 1E, boxe depozitare, 
cantar auto, platforme de incinte, 
anunla publictul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre APM Arad, in cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul amintit mai 
sus. Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot fi 
consultate Ia sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului din Arad, Splaiul 
Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni 
pana vineri, intre orele 8;30-13;30, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet www.apmar.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de inca-
drare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente 
pentru protectia mediului. Publicul 
interesat poate depune propuneri in 
ceea ce priveste continutul raportului 
privind impactul asupra mediului la 
sediul APM Arad in termen de 10 zile 
de la publicarea anuntului pe pagina 
de internet a autoritatii competente 
pentru protectia mediului.

LICITAŢII
l  Prin prezenta Beneficiarul 
Buldo Sapaturi SRL implemen-
tează Contractul de subvenție: 
666/26.02.2021 în cadrul proiec-
tului „Economia socială =Misiune 
s o c i a l ă ”  C o n t r a c t : 
POCU/449/4/16/128587 având 
Obiectul contractului de furnizare 
bunuri: Achiziție Buldoexcavator, 
anunțăm că eronat am trecut ca și 
mail de corespondență: e-mail: 
marinstela@yahoo.com, corect 
e-mail este: marinstela60@yahoo.
com.  Menț ionăm faptul  că 
anunțul a fost publicat în editori-
alul de astazi 05.07.2021.

l Anunț, privind amânarea ședinţei 
de concesionare prin licitație publică a 
unui teren, proprietate privată a Muni-
cipiului Galați, situat în str. Jiului, nr. 
7B. Comisia de evaluare a ofertelor 
privind concesionarea terenurilor 

proprietatea Municipiului Galaţi 
anunţă că ședinţa de concesionare prin 
licitaţie publică a terenului proprie-
tatea municipiului Galați, situat în str. 
Jiului nr. 7B, programată să se desfă-
șoare în data de 06.07.2021, ora 15.30, 
se va amâna la o dată care va fi comu-
nicată ulterior, prin publicarea unui 
anunţ pe site-ul oficial al Primăriei 
Municipiului Galaţi.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina cu 
sediul în mun. Slatina, str. Bld. Sf. 
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. 
Olt, organizează, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local 
al mun. Slatina nr. 182/18.05.2021, la 
data de 20.07.2021, ora 10.00, licitație 
publică pentru închirierea spațiului 
destinat comerț alimentație publică 
din incinta Clubului Nautic și de Agre-
ment „Plaja Olt” reprezentând foișor 
din lemn în suprafață construită la sol 
de 27,35mp, iar suprafața utilă de 
23,65mp. Procurarea documentației 
pentru participarea la licitație se face 
de la Clubul Sportiv Municipal Slatina 
cu sediul în mun. Slatina, str. Bld. Sf. 
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, 
persoană de contact Cirstea Lidia, 
telefon/fax: 0349/881.148, e-mail: 
csmslatina@yahoo.com. Depunerea 
ofertelor se face la sediul Clubului 
Sportiv Municipal Slatina până la data 
de 19.07.2021, ora 12.00.

l Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva cu sediul in Bucuresti, sector 
2, str. Petricani nr. 9A prin Direcţia 
silvică Sălaj, cu sediul în Zalău, str. 
Tipografilor, nr. 1, jud. Sălaj, CUI 
13734491, telefon 0260-631170, fax 
0260-633331, organizează în data de 
10.08.2021, orele 10:00, la sediul Direc-
ţiei silvice Sălaj, licitaţie publică cu 
strigare, în vederea vânzării a doua 
active denumite ,,Atelier Napradea si 
Amenajare Atelier Napradea” si 
„Adapost muncitori Cheud” dupa 
cum urmeaza: -,,Atelier Napradea si 
Amenajare Atelier Napradea” sunt 
situate în localitatea Năpradea, nr. 
357, jud. Sălaj, O.S. Cehu Silvaniei. 
Terenul aferent construcţiei în supra-
faţă de 2663 mp, nu va face obiectul 
vânzării, acesta urmând să fie concesi-
onat pe o perioada  de 49 ani după 
vânzarea construcţiei, în termen de 
maxim 10 zile lucrătoare de la data 
încheierii contractului de vânza-
re-cumpărare a activului. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la nr. de telefon 
0260631170, persoană de contact ing. 
Muresan Vlad. Cererile de participare 
la licitatie vor depune la sediul Direc-
ţiei silvice Sălaj. Termenul limita 
pentru depunerea documentelor nece-
sare inscrierii la licitatie este data de 
09.08.2021, orele 16:00. Preţul de 
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pornire la licitaţie este de 123 000 lei 
fără TVA. Metoda de vanzare a acti-
vului „ Atelier Napradea si Amenajare 
Atelier Napradea” este prin licitatie 
publica deschisa cu strigare. Garanţia 
de participare este de 6150 lei, iar taxa 
de participare de 100 lei, fără TVA. 
Locul desfasurarii licitatiei este 
Direcţia silvică Sălaj, cu sediul în 
Zalău, str. Tipografilor, nr. 1, jud. Sălaj 
in data de 10.08.2021 orele 10:oo 
pentru IMM-uri si orele 11:00 pentru 
persoanele fizice si juridice. -,,Adapost 
muncitori Cheud” este situat în locali-
tatea Cheud, nr. 319, jud. Sălaj, O.S. 
Cehu Silvaniei. Terenul aferent 
construcţiei în suprafaţă de 1400 mp, 
nu va face obiectul vânzării, acesta 
urmând să fie concesionat pe o peri-
oada  de 49 ani după vânzarea 
construcţiei, în termen de maxim 10 
zile lucrătoare de la data încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare a 
activului.Relaţii suplimentare se  pot 
obţine la nr. de telefon 0260631170, 
persoană de contact ing. Muresan 
Vlad. Cererile de participare la lici-
tatie vor depune la sediul Direcţiei 
silvice Sălaj. Termenul limita pentru 
depunerea documentelor necesare 
inscrierii la licitatie este data de 
09.08.2021, orele 16:00. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 60 000 lei 
fără TVA. Metoda de vanzare a acti-
vului „ Adapost muncitori Cheud” 
este prin licitatie publica deschisa cu 
strigare. Garanţia de participare este 
de 3000 lei, iar taxa de participare de 
100 lei, fără TVA. Locul desfasurarii 
licitatiei este Direcţia silvică Sălaj, cu 
sediul în Zalău, str. Tipografilor, nr. 1, 
jud. Sălaj in data de 10.08.2021 orele 
10:30 pentru IMM-uri si orele 11:30 
pentru persoanele fizice si juridice. 
Documentele necesare inscrierii la 
licitatie sunt urmatoarele: a) Cererea 
de inscriere la licitatie, cu specificarea 
activelor pentru care liciteaza; b) 
Documentele care certifica identitatea 
si calitatea ofertantului; c) Imputerni-
cirea acordata reprezentantului ofer-
tantului (daca este cazul); d) Dovada 
achitarii garantiei si taxei de partici-
pare. Documentele care certifica iden-
titatea si calitatea ofertantului sunt 
urmatoarele: a) Pentru persoanele 
juridice romane: 1. copie de pe certifi-
catul de inmatriculare eliberat de 

oficiul registrul comertului, de pe actul 
constitutiv, inclusiv toate actele aditio-
nale relevante, si de pe certificatul de 
inregistrare fiscala; 2. scrisoare de 
bonitate financiare, eliberata de o soci-
etate bancara romana; 3. dovada 
privind achitarea obligatiilor fiscale, 
prin prezentarea unui certificat de 
atestare fiscala eliberat de organul 
fiscal competent, insotit de ordinele de 
plata prin care s-a efectuat plata obli-
gatiilor inscrise in certificat; 4. decla-
ratia pe propria raspundere ca nu se 
afla in reorganizare judiciara sau fali-
ment; b) pentru persoanele juridice 
straine: 1. actul de inmatriculare a 
societatii comerciale straine; 2. scri-
soare de bonitate financiara, eliberata 
de o banca straina cu care o banca 
romana are relatii de corespondenta; 3. 
declaratie pe propria raspundere ca nu 
se afla in reorganizare judiciara sau 
faliment. c) pentru comercianti, 
persoane fizice sau asociatii familiale: 
copie de pe actul de identitate si de pe 
autorizatia de functionare eliberata de 
autoritatea competenta sau de pe actul 
legal de constituire, dupa caz, precum 
si certificatul de atestare fiscala 
eliberat de organul fiscal competent; d) 
pentru persoanele fizice romane: copie 
de pe actul de identitate si de cazier 
judiciar; e) pentru persoanele fizice 
straine: copie de pe pasaport si certifi-
catul de cazier judiciar. Documentaţia 
pentru licitaţie se poate procura de la 
sediul Direcţiei Silvice Sălaj, începând 
cu data de 06.07.2021. Costul acesteia 
este de 25 lei, cu TVA inclus. Intre-
prinderile mici si  mijlocii au prioritate 
la  cumpararea act ivului  supus 
vanzarii, pentru ele organizandu-se 
prima licitatie, urmand ca in acceasi zi 
sa se mai organizeze o licitatie daca 
activul a ramas neadjudecat de catre 
IMM-uri.

l Concesionare teren in suprafata de 
4000 mp aparținând domeniului privat 
al Comunei Miroslava 1. Informaţii 
generale privind concedentul: denu-
mire: UAT Comuna Miroslava, cod 
fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava, 
str. Constantin Langa nr. 93, comuna 
Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi, 
e-mail: secretariat@primariamiro-
slava.ro 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: teren intravilan 

sat Uricani, comuna Miroslava, jud 
Iaşi, NC 92999 pentru construire hală 
industrială de producție. Redevența: 
este de minim 2412 euro/an. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atri-
b u i r e :  M o d a l i t a t e a  p r i n  c a r e 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: persoanele interesate 
pot înainta o solicitare pe suport hârtie 
pentru obţinerea unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire; Denumirea 
şi adresa compartimentului de la care 
se poate obţine un exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: birou achiziţii 
publice din cadrul Primăriei comunei 
Miroslava, judeţul Iaşi. 4. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
unui exemplar al documentației de 
atribuire: costul documentaţiei este de 
50 lei şi se poate achita odata cu solici-
tarea efectuată în acest sens; 5. Data 
limită pentru solicitare clarificări: 
22.07.2021, orele 16.00. Data limită 
solicitare prin cerere scrisă documen-
tație de atribuire: 22.07.2021, orele 
16.00. 6. Informaţii privind ofertele: 
Data limită pentru depunerea ofer-
telor: 27.07.2021, orele 16.00; Adresa la 
care trebuie depusă oferta: Primăria 
comunei Miroslava, sat Miroslava, 
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod 
postal 707305; Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior şi unul interior. 7. Data şi 
locul unde se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
28.07.2021, orele 10.00 la sediul Primă-
riei com. Miroslava, judeţul Iaşi. 8. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Jude-
ţean Iaşi, Secţia contencios adminis-
trativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. 
Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332; 
fax.0232/ 219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro 9. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 05.07.2021.  

l Debitorul SC Competent Serv SRL, 
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Walter 
Maracineanu, nr. 110, jud. Mehedinţi, 
CIF: 6098138, J25/932/1994 aflata în 
procedură de faliment, in bankruptcy, 

en faillite în dosar nr. 2304/101/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, 
prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, prin asociat coordo-
nator ec. Emil Popescu, cu sediul in 
Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti, scoate la vânzare, la 
pretul diminuat cu 20% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare, 
conform hotarare adunare creditori 
din data de 30.06.2021, urmatorul bun: 
Proprietate imobil iara Teren + 
Constructii situat in loc. Malovat, str. 
Calea Targu Jiului, nr.6, jud.Mehe-
dinti, nr. C.F. 50145 (Nr. CF vechi 292) 
la pretul de 178.544,00  EURO, pret 
neafectat de TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii)  formata 
din: Teren intravilan in suprafata 
totala de 16833 mp. nr. cadastral – 
50145; Ateliere (2buc.) cu o suprafata 
utila de 559,50 mp, nr. cadastral 
50145-C1; Magazie Materiale (2 buc.) 
cu o suprafata construita de 367,03 
mp, nr. cadastral 50145-C2; Birou si 
Laborator cu o suprafata construita de 
297,15 mp, nr. cadastral 50145-C3; 
Sopron cu o suprafata construita de 
387,65 mp, nr. cadastral 50143-C4; 
Magazie cu o suprafata construita de 
87,35 mp. Pretul pentru bunul imobil 
descris anterior este diminuat cu 20% 
fata de pretul stabilit prin raportul de 
evaluare depus la dosarul cauzei si se 
afla în garanția rang I a creditorului 
G-Trust MH SRL. Licitaţia publica cu 
str igare  organizata la  data de 
26.07.2021 orele 1400 , la biroul lichi-
datorului judiciar din Dr. Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti. 
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt 
obligaţi să depuna o garanţie reprezen-
tând 10% din preţul de pornire al lici-
taţ iei  pentru fiecare bun şi  să 
achiziționeze caietul de sarcină in 
suma de 1.000 lei pana la data de 
23.07.2021 orele 17.00. Nr. cont: 
RO11BRMA 099910008 5359511 
deschis la Banca Romaneasca. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la 
şedinţa de licitaţie organizata pentru 
data de 26.07.2021 să transmita secre-
tariatului lichidatorului judiciar oferte 
de cumpărare, documentele prevazute 
pentru a participa la licitatie in caietul 
de sarcini, dovada achitarii garantiei 
de participare si a caietului de sarcini, 
în copie xerox, la adresa de email 

office@consultant-insolventa.ro sau la 
cutia postala. Avand in vedere măsu-
rile de prevenire a răspândirii viru-
sului COVID 19 (CORONAVIRUS), 
precum si a ordonantelor militare 
emise, administratorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconfe-
rinta, iar in masura in care se doreste 
participarea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autopro-
tectie (masca, manusi, etc.). Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunu-
rilor imobile descrise anterior, o repre-
zinta incheierea din data de 19.12.2016 
de deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
i n  d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
2304/101/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunului imobil descris anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. In masura in care creditorul 
garantat doreste sa participe la lici-
tatia publica cu strigare prin sistemul 
de videoconferinta, acesta este obligat 
sa achite cheltuielile de procedura 
pana la data de 23.07.2021 orele 17.00 
dupa cum urmeaza: Cheltuieli  privind 
onorariu administrator /lichidator 
judiciar si cheltuieli de procedura 
calculate pro rata la valoarea  de 
evaluare a bunului imobil  Proprie-
tatea imobiliara–cheltuieli de proce-
dura pentru participare la licitatia 
publica cu strigare in suma de 
144.191,76 lei. (118832,61 cheltuieli 
onorariu lichidator judiciar si 25359,15 
lei cheltuieli de procedura). Relaţii la 
t e le fon  0742592183 ,  t e l . / fax  : 
0252354399 sau: office@consultant-in-
solventa.ro.; site www.consultant-in-
solventa.ro.  Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

l Debitorul SC Stelaris L.T.D. SRL, 
societate în faliment, in bankrupcy, en 
faillite, cu sediul în Strehaia, str. 
Alexandru Ioan Cuza nr.56A, jud.
M e h e d i n ţ i ,  C I F : 1 6 8 5 4 6 2 0 , 
J25/513/2004, aflat în procedura de 
faliment dosar nr. 2258/101/2017 pe 
rolul Tribunalului Mehedinti, prin 

lichidator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vânzare, la pretul diminuat 
cu 50% fata de pretul stabilit prin 
Raportul de Evaluare nr. 47 din data 
de 03.04.2018, urmatoarele bunuri 
mobile: -*Autoturism VW PASSAT, 
MH-98-USA, marca Volkswagen, 
n u m a r  d e  o m o l o g a r e 
AC111P1811C95E3, numar de identi-
ficare WVWZZZ3BZ4E285837, an de 
fabricatie 2004, culoare albastru* la 
pretul de 560 euro – Exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurilor mobile descrise 
anterior, il reprezinta Sentinta nr. 
52/2017 din data de 05.10.2017 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
i n  d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
2258/101/2017 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti. Licitaţia va avea loc 
în  Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
26.07.2021 orele 14:oo. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de consem-
narea, a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licitatiei si 
achizitionarea caietului de sarcini in 
valoare de 500 lei. Cont deschis la 
CEC BANK S.A., sub nr. RO36CECE-
B00030RON0076553. Invităm pe toti 
cei care vor sa se prezinte la şedinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de cumpă-
rare. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor mobile 
sa anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii la telefon-fax 0742592183, 
sau 0256/220827, email: office@consul-
tant-insolventa.ro; Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvență SPRL.

l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.B - dul Carol 
I, nr.73, jud.Mehedinţi, J25/173/1996, 
CIF: 8347596, aflata în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 5772/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL 
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reprezentata de asociat coordonator ec. 
Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud. 
Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul 
de 2.500 lei, pret neafectat de TVA, 
conform hotararii adunarii creditorilor 
din data de 11.06.2021, urmatoarele 
bunuri mobile: *stoc rame de ochelari, 
stoc lentile de ochelari, stoc accesorii 
ochelari, obiecte de inventar valorifi-
cate in bloc conform listelor ce se pot 
studia la biroul lichidatorului judiciar*. 
Titlul executoriu în baza căruia lichi-
datorul  judic iar  procedează la 
vânzarea bunurilor mobile  descrise 
anterior, o reprezinta Sentinta nr. 
707/2014 din data de 10.06.2014 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
i n  d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
5772/101/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti. Licitaţia va avea loc în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, jud.Mehedinţi la data de 
26.07.2021 orele 14:00. Informăm toți 
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei orga-
nizate prin videoconferinta publica și 
să achiziționeze caietul de sarcină în 
suma de 50,00 lei. Contul unic de insol-
vență al debitoarei SC Ortoptimed SRL 
este RO11BRMA0999100083829142 
deschis la Banca Romaneasca SA Dr. 
Tr. Severin. Invităm pe toti cei care vor 
să participe la ședinţa de licitaţie din 
data de 26.07.2021 să depună oferte de 
cumpărare și documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație și contra-
valoarea caietului de sarcină până la 
data de 23.07.2021 orele 17,00 la 
adresa menționată anterior respectiv 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor 
mobile descrise anterior sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. 
Precizăm faptul că bunurile mobile 
descris mai sus se vând libere de 
sarcini, precum ipoteci, garanții reale 
mobiliare sau drepturi de retenție, de 
orice fel, ori măsuri asiguratorii cu 
exceptia masurilor asiguratorii sau 
masurilor preventive specifice, insti-
tuite in cursul procesului penal 
conform dispozițiilor art. 53 din Legea 
85/2006. Relaţii la sediul lichidato-
rului judiciar din loc. Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.Mehedinţi, 
t e l e f o n  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 ,  t e l . / f a x : 
0252354399 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l Debitorul SC Nufarul Bia SRL cu 
sediul în Dr. Tr.  Severin,  str. 
Romulus Lepri nr.39, jud.Mehedinti, 
J25/192/2006, C.U.I. 18575893, prin 
lichidator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL Filiala Timis, cu sediul 
in Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, 
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, 
prin reprezentant Serban Valeriu, 
conform Sentintei nr. 28 din data de 
01.07.2020, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinţi, Secţia a II - a 
Civilă, de Contencios Administrativ 
ș i  F i s c a l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
3930/101/2019, scoate la vânzare, la 
pretul diminuat cu 25% fata de 
pretul stabilit prin Raportul de 
Evaluare nr. 49/23.02.2021, bunurile 
mobile: -masina de spalat STAHL 
Atoll 220 E la pretul de 7860 lei; - 
Masina de spalat STAHL Atoll 140 
E la pretul de 6600 lei; -Masina de 
spalat STAHL Atoll 140 E la pretul de 
5340 lei; -Uscator de rufe STAHL 134 
E la pretul de 5190 lei; - Uscator de 
rufe STAHL (defect) la pretul de 
656,25 lei; - Masina de calcat STAHL 
la pretul de 10563,75 lei; - Masina de 
calcat STAHL (defecta) la pretul de 
896,25 lei. Preturile nu contin TVA. 
Licitatia va avea loc în Municipiul Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
judeţul  Mehedinţi  la data de 
28.07.2021 orele 14:00. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunurile mobile, conform Rapor-
tului de evaluare nr. 49/23.02.2021 o 
reprezinta Sentința nr. 28 din data 
de 01.07.2020 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic în dosarul 
de insolvență nr. 3930/101/2019. 
Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea în contul unic 
de insolventa al debitoarei SC 
Nufarul Bia SRL pana la data de 
27.07.2021 orele 17:00, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunurile mobile și 
achiziţionarea caietului de sarcini in 
suma de 500,00 lei exclusiv TVA 
pentru toate bunurile respectiv 50 lei 
exclusiv TVA pentru fiecare bun 
mobil. Cont deschis la Banca Roma-
neasca  S .A.  Sever in ,  sub  nr. 
RO11BRMA 0999100091179705. 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunului imobil sa 
anunțe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii suplimentare la telefoa-
nele: 0756482035, 0252/354399. 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Liceul Tehnologic Nicolae Oncescu, 
oraș Ianca, strada Calea Brăilei, nr.13, 
j u d e ț u l  B r ă i l a ,  t e l e f o n / f a x 
0239/668.494, e-mail: oncescuianca@
yahoo.com, cod fiscal 4675760. 2.
Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
construcțiile C2 -Școală, corp C3 
-Atelier și teren aferent, în suprafață 
totală de 1.065mp, situate în orașul 
Ianca, str. Sărățeni, nr. 28, aflate în 
administrarea Liceului Tehnologic 
„Nicolae Oncescu”, în scopul desfășu-
rării unor activități educaționale de 
tipul After School, aparținând dome-
niului public al U.A.T.Oraș Ianca, 
conform H.C.L. 38/17.06.2021 si 
temeiul legai: O.U.G.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 atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 

C o m p a r t i m e n t u l  S e c r e t a r i a t . 
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 
Compartimentul Secretariat din 
cadrul Liceului Tehnologic Nicolae 
Oncescu, oraș Ianca, strada Calea 
Brăi le i ,  nr.13 ,  județul  Brăi la . 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 20 lei/exemplar, se achită 
numerar la casieria Liceului Tehno-
logic Nicolae Oncescu. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
19.07.2021, ora 12.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 27.07.2021, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Liceul Tehnologic 
Nicolae Oncescu, oraș Ianca, strada 
Calea Brăilei, nr.13, județul Brăila. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul 
interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 27.07.2021, ora 11.00, 

Liceul Tehnologic Nicolae Oncescu, 
oraș Ianca, strada Calea Brăilei, nr.13, 
județul Brăila. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Brăila, Brăila, strada Călărași, 
nr.47 ,  județu l  Bră i la ,  t e l e fon 
0239/615.120, fax 0239/613.975, 
e-mail: jud-braila-brp@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 05.07.2021.

SOMAŢII
l Avand in vedere ca prin actiunea 
civila ce face obiectul dosarului nr. 
7258/55/2021 al Judecatoriei Arad, 
petenta Comuna Siria, cu sediul in 
Siria, Str. Regimet 85 Infanterie nr. 
184, jud. Arad, solicita dobandirea 
prin uzucapiune a dreptului de propri-
etate asupra imobilului situate in Siria, 
Str. Tache Ionescu nr. 1638, jud. Arad, 
inscris in CF nr. 313864 Siria, nr. 
Cadastral 313864, compus din teren in 
suprafata de 1967 mp, invitam pe cei 
interesati sa faca opozitie fata de 
aceasta actiune, in termen de 1 luna de 

la afisarea prezentei somatii, in caz 
contrar urmand a se trece la judecarea 
cauzei.

PIERDERI
l Claim Expert Services SRL, cu 
sediul social în București, str.Săgeții, 
nr.2 ,  sector  2 ,  CUI:  24814049, 
J40/20173/2008, declară pierdute 
Certificatul de înregistrare, seria B, 
nr.4188289 și Certificatele constatoare 
emise pentru toate punctele de lucru, 
sediu social și activități la terți. Se 
declară nule.

l Pierdut cărți pentru aparate de 
marcat electronice fiscale marca 
Datecs, Carte de Intervenții și Registru 
Special pentru casa de marcat seria: 
DB4100006496.

l Pierdut Certificat Constatator emis 
la data de 11.05.2015 pentru sediul 
secundar din București, Sector 3, str.
Lt. Nicolae Pascu, nr.61-63, pe numele 
Auto House&Service SRL, cu sediul în 
București, Drumul Gura Putnei, nr.56-
61, parter, ap.2, sector 3, având CUI: 
17846617, nr. de înregistrare în Regis-
trul Comerțului J40/13655/2005. Îl 
declar nul.


