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OFERTE SERVICIU
l SC Betacons angajează: căutăm oameni 
pentru următoarele poziții; recepționer, 
bucătar, cameristă, ajutor de bucătar. Detalii: 
contact tel. 0724.541.497.

l SC Radalex SRL, având CUI: 15558235, 
cu sediul în Municipiul Iași, Str.Petre Tutea 
(Fosta Împăcării), nr. 3, Bloc 909, Scara TR2, 
etaj 7, ap.25, Județul Iași, angajează: Fierar 
betonist COD COR 711402- 4 posturi și 
dulgher COD COR 711501- 4 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul construcți-
ilor. Selecția are loc în data de 07.10.2021, 
ora 10.00, la sediul societății.

l SC Con Ted SRL, având CUI: 25407817, 
cu sediul în Sat Lunca Cetățuii, Comuna 
Ciurea, Județul Iași, angajează: Mașinist la 
mașini pentru terasamente (ifronist) COD 
COR 834201- 1 post. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul construcțiilor. Selecția are loc în 
data de 07.10.2021, ora 10.00, la sediul socie-
tății.

l SC Escanord SRL, având CUI: 26620707, 
cu sediul în Sat Ungureni, Comuna Cupșeni, 
Nr.165, Județ Maramureș angajează: Zidar 
rosar-tencuitor COD COR 711205- 5 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul construcți-
ilor. Selecția are loc în data de 07.10.2021, 
ora 10.00, la sediul societății.

l Societatea SC Exigul SRL, sediul social în 
localitatea Rimetea, jud.Alba, oferă spre 
ocupare două posturi de menajeră. Cerințe: 
studii medii; experiență pe o poziție similară 
constituie avantaj; cunoașterea limbii engleze 
la nivel mediu. Descrierea postului: efectu-
area curățeniei zilnice; igienizarea tuturor 
spațiilor de lucru. Beneficii: pachet salarial 
a t r a c t i v ;  m e d i u  d e  l u c r u  p l a c u t . 
0757.241.787.

l  SC Carserv  Impex  SRL,  având 
CUI:19148220, cu sediul în Municipiul 
Ploiești, strada Brâncoveanu Vodă, nr.58, 
judeţul Prahova, angajează: mecanic auto, 
cod COR 723103- 4 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe 
în domeniul auto. Selecția are loc în data de 
07.10.2021, ora 09.00, la sediul societății.

l Comelf SA din Bistrita angajeaza munci-
tori necalificati, sudori, mecanici de intreti-
nere si electricieni de mentenanta pentru 
fabrica din Bistrita, oferim cazare si salar 

atractiv. CV-urile se vor depune la adresa 
societatii: Str. Industriei nr.4 sau pe e-mail:-
comelf@comelf.ro

l Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 
anunță începerea procesului de recrutare și 
selecție pentru 3 (trei) posturi de membru în 
componența Consiliului de administrație al 
societății Tracum SA Giurgiu, în conformi-
tate cu Ordonanța de Urgență nr.109/2011, 
privind guvernanța corporativă a întreprin-
derilor publice, modificată și aprobată prin 
Legea nr.111/2016. Toate informațiile se 
găsesc pe site-ul: www.primariagiurgiu.ro 
-Informații de interes public -Anunțuri 
-Anunțuri urgente. Persoană de contact: 
Neacșu Mirela, tel.0246.213.587/ int. 138.

l Inspectoratul de Jandarmi Județean 
Vâlcea organizează concurs în vederea înca-
drării a 2 (două) posturi de personal contrac-
tual: muncitor calificat IV-I (electromecanic 
auto) și șofer II-I în cadrul Compartimen-
tului Auto. Condiţii specifice de participare 
la concurs: studii medii cu diplomă de baca-
laureat (pentru ambele posturi), cursuri de 
calificare: electromecanic auto, electrici-
an-electronist auto, mecanic auto (pentru 
electromecanic auto), permis de conducere 
categoriile B, C și D (pentru șofer) și să fie 
declarat apt medical și psihologic. Nu este 
necesară vechime în muncă/specialitate. 
Concursul se va desfășura la sediul unităţii, 
în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Calea lui 
Traian nr.41, judeţul Vâlcea și constă în trei 
etape: selecţia dosarelor de înscriere 
15.11.2021, proba practică în perioada 
18-19.11.2021 și interviul în perioada 
23-24.11.2021. Înscrierile se pot face până la 
data de 22.10.2021, ora 15.00, iar dosarele de 
concurs se pot depune la sediul unităţii până 
la data de 12.11.2021, ora 15.00. Persoană de 
contact: colonel Lungu-Vlăsceanu Marius 
Cristian, telefon: 0250.739.839, interior: 
24407. Anunţul integral este postat pe site-ul 
unităţii: www.jandarmeriavalcea.ro

l Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 
anunță începerea procesului de recrutare și 
selecție pentru 3 (trei) posturi de membru în 
componența Consiliului de administrație al 
societății Giurgiu Servicii Publice SA, în 
conformitate cu Ordonanța de Urgență 
nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, modificată și apro-
bată prin Legea nr.111/2016. Toate informa-
țiile se găsesc pe site-ul: www.primariagiurgiu.
ro -Informații de interes public -Anunțuri 
-Anunțuri urgente. Persoană de contact: 
Neacșu Mirela, tel.0246.213.587/ int. 138.

l Asociația pentru Dezvoltare Intercomuni-
tară – ITI Delta Dunării organizează concurs 
în data de 11 noiembrie 2021 - proba scrisă și 
în data de 16 noiembrie 2021 ( orele 10.00 - 
12.00) - interviu (ora 10.00) pentru ocuparea 
postului de Coordonator ITI. Data limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 05 noiem-
brie 2021, ora 16.00. Detaliile privind condi-
țiile de participare, conținutul dosarului, 
bibliografia, programul organizării și desfă-
șurării concursului, le găsiți pe site-ul Asoci-
ației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI 
Delta Dunării www.itideltadunarii.com 
(secțiunea Anunțuri - Recrutare Personal) și 
la sediul asociației din Județul Tulcea, Muni-
cipiul Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, în clădirea 
Consiliului Județean Tulcea - etajul 2 (corp 
legătură). Relații suplimentare se pot obține 
la: Tel: 0731400481, persoană de contact 
Violeta Munteanu - inspector resurse umane 
Tel: 0731400469, persoană de contact Ana - 
Maria Covaciu - consilier juridic.

l Anunţ privind organizarea concursului 
pentru încadrarea a 3 posturi vacante de 
execuţie de personal civil contractual: În 
perioada 03.09-13.10.2021 (data primei probe 
de concurs fiind 27.09.2021), la sediul 
Unităţii Militare 01357 București, B-dul 
Ghencea nr.43A, sector 6, se organizează 
concursul pentru încadrarea următoarelor 
posturi vacante de execuţie de personal civil 
contractual: 1. Economist Debutant din 
cadrul Comaprtimentului Financiar-Con-
tabil/ Contabilitate; condiţii - studii superi-
oare, cu diplomă de licență în domeniul 
științe economice, fără vechime în muncă; 2. 
Muncitor calificat III (lăcătuș montator agre-
gate energetice și de transport); condiţii 
-studii medii tehnice, cu diplomă de bacalau-
reat sau școală profesională tehnică (specia-
lizare lăcătuș montator agregate energetice și 
de transport sau similar), minim 3 ani și 6 
luni vechime în muncă; 3. Muncitor calificat 
III (electromecanic)- 1post; condiţii-  studii 
medii tehnice, cu diplomă de bacalaureat sau 
școală profesională tehnică (specializare 
electromecanic montator- reglor- depanator 
Radio-TV ); minim 3 ani și 6 luni vechime în 
muncă; Probe de concurs: 1. Proba scrisă: se 
desfășoară în data de 28.10.2021 între orele 
11.00-14.00; Termenul în care se afișează 
rezultatele: 29.10.2021 ora 15.00; Termenul 
în care se pot depune contestaţi i le : 
01.11.2021, între orele 08.00-15.00; Termenul 
în care se afișează rezultatele contestaţiilor: 
02.11.2021, ora 15.00. 2. Proba practică: se 
desfășoară în data de 03.11.2021 între orele 
09.30–12.30; Termenul în care se afișează 
rezultatele: 04.11.2021 ora 15.00; Termenul 
în care se pot depune contestaţi i le : 

05.11.2021, între orele 08.00-15.00; Termenul 
în care se afișează rezultatele contestaţiilor: 
08.11.2021, ora 15.00. 3. Interviu: se desfă-
șoară în data de 09.11.2021, între orele 
09.30–13.00; Termenul în care se afișează 
rezultatele: 10.11.2021 ora 15.00; Termenul 
în care se pot depune contestaţi i le : 
11.11.2021, între orele 08.00-15.00; Termenul 
în care se afișează rezultatele contestaţiilor: 
12.11.2021, ora 15.00. Termenul în care se 
afișează rezultatele finale: 15.11.2021, ora 
15.00. Dosarele de concurs se depun la sediul 
Unităţii Militare 01357 București, Bule-
vardul Ghencea nr.43A, sector 6, localitatea 
București, până la data de 21.10.2021, ora 
15.30. Detalii privind condiţiile generale și 
specifice pentru ocuparea posturilor, tipul 
probelor de concurs, locul și ora desfășurării 
acestora, tematica și bibliografia de concurs 
se pot obţine: - la telefon 021/410.36.42, 
int.187, în zilele lucrătoare în intervalul 
08.30-15.30, persoană de contact Luţă 
Iuliana; -la sediul Unităţii Militare 01357 
București; -pe pagina de internet a Statului 
Major al Forţelor Terestre (www.forter.ro); 
-pe portalul posturi.gov.ro.

l Primăria comunei Galiciuica, cu sediul în 
comuna Galiciuica, str.Principală, nr.20, județul 
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea a 
două funcții contractuale de execuție vacante de: 
Muncitor calificat, treapta IV, în cadrul  
Compartimentului Deservire Generală, conform 
HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare. Concursul se va desfășura astfel: 
Proba scrisă în data de 28.10.2021, ora 10.00; 
Proba interviu în data de 29.10.2021, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: -studii 
medii (studii medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat/profesionale absolvite cu 
diplamă/generale absolvite cu diplomă; permis 
de conducere categoria B; vechime în muncă 
minim 6 luni. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Primariei comunei Galiciuica, str.Principală, 
nr.20, județul Dolj, până la data de 20.10.2021, 
ora 16.00. Relaţii suplimentare: la Primăria 
comunei Galiciuica, județul Dolj, str.Principală, 
nr. 20, județul Dolj, persoană de contact: Ilie 
Florentina, tel.0251.460.666.

l Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu, 
cu sediul în București, str.Aleea-Căuzași, 
nr.49-51, sector 3, organizează concurs 
pentru ocuparea a trei posturi contractual 
vacante: -Biroul RUNOS: -un post referent 
de specialitate cu studii superioare grad I: 
-diplomă de bacalaureat; -diplomă de licență; 
-minim 6 ani și 6 luni în specialitate; -curs 
inspector resurse umane; -cunoștințe operare 
PC: Windows, Excel, Internet Explorer, alte 
programe informatice legate de domeniul de 
activitate; -un post referent de specialitate cu 
studii superioare grad III: -diplomă de baca-
laureat; -diplomă de licență; -minim 6 luni în 
specialitate; -cunoștințe operare PC: 
Windows, Excel, Internet Explorer, alte 
programe informatice legate de domeniul de 
activitate; -Serviciul tehnic administrativ: 
-un post muncitor calificat (fochist II) 
-centrala termică: -studii generale; -certificat 
de calificare; -vechime minim 6 ani ca 
fochist. Pentru a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească condiții generale, 
conform art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 
din 23 martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul Spitalului Prof.Dr.
Constantin Angelescu în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 07.10.2021-
20.10.2021, între orele 9.00-13.00, și trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din H.G.nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Proba 
scrisă va avea loc în data de 28.10.2021, ora 
10.00, iar proba practică, va avea loc în data 
de 01.11.2021, ora 10.00, la sediul Spitalului 
Prof.Dr.Constantin Angelescu. Relaţii supli-
mentare și bibliografia se pot obţine de la 
sediul Spitalului Prof.Dr.Constantin Ange-
lescu, Biroul Resurse Umane, telefon 
nr.021.568.82.24.

l Autoritatea Națională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice -A.N.R.S.C., cu sediul în strada 
Lucian Blaga, nr.4, sector 3, București, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unor 
posturi contractuale de execuție, vacante, pe 
durată nedeterminată, astfel: 1.Concursul se 
desfășoară: -în data de 28.10.2021, ora 9.00, 
proba scrisă; -în data de 03.11.2021, ora 9.00, 
interviul. Direcția financiar, contabilitate, 
administrativ -Serviciul buget, financiar, 
salarizare -Expert debutant -1 post. Condiții 
specifice: studii de specialitate: studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-

lentă în domeniul economic; vechime în 
specialitatea studiilor: -. 2.Concursul se 
desfășoară: -în data de 28.10.2021, ora 11.30, 
proba scrisă; -în data de 03.11.2021, ora 
11.30, interviul. Direcția prețuri, tarife 
-Serviciul analize economice -Expert gradul 
profesional I -2 posturi. Condiții specifice: 
studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în dome-
niul economic sau tehnic; vechime în specia-
litatea studiilor: minimum 3 ani și 6 luni. 
Serviciul analize economice -Expert gradul 
profesional II -1 post. Condiții specifice: 
studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în dome-
niul economic sau tehnic; vechime în specia-
litatea studiilor: minimum 6 luni. 3. 
Concursul se desfășoară: -în data de 
28.10.2021, ora 13.30, proba scrisă; -în data 
de 03.11.2021, ora 13.30, interviul. Direcția 
generală reglementări, autorizări -Serviciul 
licențe -Expert, gradul profesional I -1 post. 
Condiții specifice: studii de specialitate: 
studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul tehnic sau economic; 
vechime în specialitatea studiilor: minimum 
3 ani și 6 luni. Direcția generală monitorizare 
-Agenția teritorială Sud-Est -Expert gradul 
profesional I -1 post; -Agenția teritorială 
Sud-Muntenia -Expert gradul profesional I 
-1 post; -Agenția teritorială Sud-Vest Oltenia 
-Expert gradul profesional I -1 post. Condiții 
specifice: studii de specialitate: studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul tehnic, economic, juridic, 
administrație publică, etc.; vechime în speci-
alitatea studiilor: minimum 3 ani și 6 luni. 
Agenția teritorială Sud-Est -Expert gradul 
profesional II -1 post. Condiții specifice: 
studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în dome-
niul tehnic, economic, juridic, administrație 
publică, etc.; vechime în specialitatea studi-
ilor: minimum 6 luni. Concursul se organi-
zează în data de 28.10.2021 -proba scrisă și în 
data de 03.11.2021 -interviul, la sediul 
A.N.R.S.C. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune la sediul A.N.R.S.C., până la 
data de 20.10.2021, inclusiv, după următorul 
program: de luni până vineri, între orele 
10.00-13.00. Condițiile de participare, biblio-
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grafia și actele solicitate candidaților pentru 
dosarul de înscriere se afișează la sediul 
instituției și pe pagina de internet: www.
anrsc.ro. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul A.N.R.S.C. și la numărul de telefon: 
021.317.97.51, int.132, 133.

l Liceul Tehnologic „Paul Bujor”, cu sediul în 
oraș Berești, str.Trandafirilor, nr.210, județul 
Galați, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de Informatician 
I  (SSD) -0 ,50 normă,  conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 28.10.2021, ora 
10.00;  -Proba de interviu în data de 
29.10.2021, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: superioare, de 
specialitate, conform Legii nr.1/2011, art.250, 
lit.b), cu referire la condițiile de studii care 
trebuie îndeplinite pentru ocuparea funcțiilor 
didactice auxiliare: „pentru funcția de infor-
matician -absolvirea, cu diplomă, a unei insti-
tuții de învățământ superior sau a unei unități 
de învățământ preuniversitar de profil”; 
-vechime: 7 ani vechime în specialitatea 
postului. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv în perioada 6-19.10.2021 -data-li-
mită: 19.10.2021 -ora 12.00 -la sediul Liceului 
Tehnologic „Paul Bujor” din strada Trandafi-
rilor, nr.210, oraș Berești, jud.Galați. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului Tehnologic 
„Paul Bujor”, oraș Berești, județul Galați, 
persoană de contact: Paladi Lidia, telefon/fax: 
0236.342.345, e-mail: grscpaulbujorberesti@
yahoo.ro

l Liceul Tehnologic „Paul Bujor”, cu sediul în 
oraș Berești, str.Trandafirilor, nr.210, județul 
Galați, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de Secretar 
debutant (S) -0,50 normă, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 28.10.2021, ora 
13.00;  -Proba de interviu în data de 
29.10.2021, ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii superioare 
absolvite cu examen de licență/disertație; 
-vechime: nu sunt condiții de vechime în speci-
alitatea postului. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv în perioada 6-19.10.2021 -data-li-
mită: 19.10.2021 -ora 12.00 -la sediul Liceului 
Tehnologic „Paul Bujor” din strada Trandafi-
rilor, nr.210, oraș Berești, jud.Galați. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului Tehnologic 
„Paul Bujor”, oraș Berești, județul Galați, 
persoană de contact: Paladi Lidia, telefon/fax: 
0236.342.345, e-mail: grscpaulbujorberesti@
yahoo.ro

l Primăria Comunei Cosoba, cu sediul în 
comuna Cosoba, str.Principală nr.344, 
judeţul Giurgiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
guard  ( în t re ț inere ) ,  conform H.G. 

nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 28.10.2021, 
ora 11.00; -Proba interviu în data de 
01.11.2021, ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii (obligatoriu): 
generale, -vechime (obligatoriu): nu este 
cazul. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei Cosoba, 
strada Principală nr.344, comuna Cosoba. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Cosoba, persoană de contact: Ilie 
Ioana Cristina, telefon: 0246.253.739.

CITAȚII
l Numita Tudosa Aurelia Cristina, cu domi-
ciliul legal in Ploscuteni, jud. Vrancea, este 
citata la Tribunalul Galati, la data de 
20.10.2021, in dosarul civil nr. 2974/121/2021, 
sala 3, in proces cu D.G.A.S.P.C Galati, 
obiectul dosarului izvorand din aplicarea 
Legii 273/2004. 

l Debitoarea Vrejea Elena cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in Bucuresti, Str. Armistitiului, 
Nr. 20, Ap. 2, sect. 5, este citata la Judeca-
toria Sect.5-Bucuresti, complet c26. civil, 
camera. P45, in dosar nr. 9526/302/2021, 
termen 27.10.2021, ordonanta de plata, in 
proces cu Enel Energie Muntenia SA.

l Paratul Maxim Sergiu cu ultimul domiciliu 
cunoscut in: Voiteg, str.Voiteg nr.52 jud.Timis, 
este citata la Judecatoria Deta, complet c4.civil, 
camera sala 12, in dosar nr.1382/220/2021, 
termen 27.10.2021, cerere de valoare redusa, in 
proces cu Enel Energie SA.

l Parata Walner Tania-Mihaela, cu sediul in 
Str. Dognecea, Nr.744, Dognecea,Caras-Se-
verin, este citata la Judecatoria Resita in 
dosar nr. 3121/290/2021, termen 21.10.2021, 
Complet civil-penal, sala.15, cerere de valoare 
redusa, in proces cu Enel Energie SA.

l Numita Varga Dorina Luciana, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Turda, Str. Nuferilor, 
nr.15, bl.K2, ap.57, jud. Cluj, este citata la 
Judecatoria Turda la data de 11.11.2021, 
ora-9.00, in calitate de parata in dosar nr. 
3280/328/2020.

l Domnul Prenga Armand, cu ultim domi-
cliul cunoscut în Craiova, Aleea 5 Brestei, 
nr.11, este citat în calitate de pârât la Judecă-
toria Craiova în data de 11.11.2021, orele 
10.40 -CMF 3, în dosarul nr. 25879/215/2020, 
obiect: divorț și tăgadă paternitate în contra-
dictoriu cu reclamanta Briceag Marta 
Ștefania.

DIVERSE
l Persoane  fizice: Stoicescu Ion, Barbu 
Florin – Iulian, Treanță Marius Florian, 
Popa Constantin, Popescu Aurel, Popescu 
Elena, Stoica Nicolae, Stoica Costel, Stoica 
Elisabeta Alina, Căpățâneanu Dumitru, 

Ciurescu Sandu, Ciurescu Aurelia, Stava-
rache Dan – Dragoș, Stavarache Mariana 
Doina, Brănișteanu Gabriel Emil, Odoroagă 
Norocel – Corneliu, Vlăsceanu Luminița   
anunţă publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt, 
în cadrul procedurii de realizare a evaluării 
de mediu pentru „Amenajament Silvic  U.P. 
I Făgețelu”  planul  necesită evaluare de 
mediu și necesita evaluare adecvată  urmând 
a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de 
mediu. Documentaţia care a stat la baza 
luării deciziei etapei de încadrare și proiectul 
deciziei etapei de încadrare pot fi consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, 
judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între 
orele 800- 1400, precum și la următoarea 
adresa de internet  http://apmot.anpm.ro 
Publicul poate formula comentarii privind 
decizia etapei de încadrare pe care le trimite 
în scris Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la 
data publicării anunţului.

l S.N.G.N.Romgaz S.A.Sucursala Tg.Mureș 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Relocare stație de uscare 
Miercurea Nirajului în Grup 4 Herepea, 
propus a fi amplasat în com.Adămuș, sat 
Crăiești, extravilan, jud.Mureș. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul A.P.M.Mureș, din loc.Târgu Mureș, 
strada Podeni, nr.10, în zilele de: luni, între 
orele 9.00-15.00, și marți-vineri, între orele 
9.00-12.00, și la sediul S.N.G.N.Romgaz 
S.A.Sucursala  Târgu Mureș ,  s trada 
Salcâmilor, nr.23, în zilele de luni-vineri, 
între orele 7.00-15.00. Observațiile publicului 
se primesc zilnic la sediul A.P.M.Mureș, 
Târgu Mureș, strada Podeni, nr.10, în zilele 
de: luni, între orele 9.00-15.00, și marți-vi-
neri, între orele 9.00-12.00.

l Comuna Ghiroda, titular al proiectului 
„Modernizare străzi în localitatea Giarmata 
Vii, comuna Ghiroda, județul Timiș -lot XI”, 
anunță publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către A.P.M.Timiș 
de a nu se supune evaluării impactului 
asupra mediului, evaluării adecvate și evalu-
ării impactului asupra corpurilor de apă în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „Moderni-
zare străzi în localitatea Giarmata Vii, 
comuna Ghiroda, județul Timiș, lot XI” 
propus în intravilan comuna Ghiroda, sat 
Giarmata Vii, Aleea Platanilor, str.Unirii, str.
Salcâmilor, Str.Măceșului, str.Carpenului, str.
Sălciua, jud.Timiș. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul A.P.M.Timiș, localitatea 
Timișoara, str.Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, în 
zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, și 
vineri, între orele 08.00-14.00, precum și la 
următoarea adresă de internet http://apmtm.
anpm.ro -Secțiunea acorduri de mediu.

l Dosar nr. 5231/327/2021. Admite cerera 
avand a obiect modificare acte constitutive, 
privind pe petenta Societatea Agricola 

“Ceres” Mahmudia, cu sediul in satul 
Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul 
Tulcea. Dispune inregistrarea in registrul 
societatilor agricole detinut de Judecatoria 
Tulcea a modificarilor survenite la compo-
nenta Consiliului de Administratie al Socie-
tatii Agricole Ceres Mahmudia, precum si la 
persoana administratorului acesteia, modifi-
cari dispuse prin hotararea Adunarii Gene-
rale din 30.06.2021 (proces verbal nr. 
2/30.06.2021). Dispune efectuarea publici-
tatii impuse de art. 16 alin.2  din legea 
36/1991. Cu apel, care se depune la Judeca-
toria Tulcea, in 30 zile de la comunicare. 
Pronuntata prin punerea solutiei la dispo-
zitia partilor prin intermediul grefei 
instantei.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând ferma certificata ecologic, cu plan-
tatie de afine, 33,5 hectare, fantana, curent 
trifazic, in loc. Poienita, jud.Sibiu, pret 
246.000 Euro+tva. TEL: 0785.252.184.

SOMAȚII
l Judecătoria Sânnicolau Mare. Dosar nr. 
1543/295/2021.  Termen de judecată: 
18.11.2021. Somaţie prin care se aduce la 
cunoștinţa tuturor celor implicaţi că petentul 
TELBISZ GHEORGHE, cu domiciliul 
procesual ales la avocat Petre Felicia 
Mihaela, din localitatea Dumbrăviţa, str. 
Aron Gabor, nr. 28A, jud. Timiș, cod 307160, 
a formulat acţiune civilă necontencioasă – de 
uzucapiune, - să se constate că a dobândit 
dreptul de proprietate asupra imobilului 

teren intravilan și casă situat administrativ 
în localitatea Dudeștii Vechi, nr. 1017, jud. 
Timiș, înscris în Cartea Funciară nr. 400592 
Dudeștii Vechi, nr. topografic 1699-1701 (nr. 
CF vechi 1589 Dudeștii Vechi), în suprafaţă 
de 2877 mp, prin uzucapiune; - drept 
urmare, să se dispună înscrierea dreptului de 
proprietate în CF nr. 400592 Dudeștii Vechi 
cu nr. topografic 1699-1701 asupra imobilului 
teren și casă descris în petitul 1, cu titlu de 
drept dobândit prin uzucapiune, în favoarea 
petentului Telbisz Gheorghe în cota 1/1. În 
baza art. 1051 N.C.P.C., toţi cei interesaţi 
sunt invitaţi să facă opoziţie, cu precizarea 
că, în caz contrar, în termen de 30 zile de la 
emiterea celei din urmă publicaţii, se va trece 
la judecarea cererii. Președinte, Mureșan 
Ruxandra Ștefana. Grefier, Nuţaș Liliana.

l Romania. Judecatoria Sannicolau Mare. 
Dosar Nr.1714/295/2021. Data: 23.09.2021. 
Termen de judecată – 17.11.2021. Somație 
emisă de Judecătoria Sânnicolau Mare în 
dosarul nr. 1714/295/2021 Prin care se aduce 
la cunoștința tuturor celor interesați că 
petenții Moț Dorin Solomon și Moț Helga,  
ambii cu domiciliul ales pentru comunicarea 
actelor de procedură la Societatea Civilă de 
Avocați Doandeș și Asociații, cu sediul în 
Sânnicolau Mare, str. Gh. Lazăr nr. 13, bl.L5, 
sc.B ap.2, jud. Timiș, care au formulat 
acțiune civilă uzucapiune, prin care au soli-
citat instanței să constate că au dobândit 
dreptul  de proprietate asupra imobilului 
reprezentând teren extravilan situat în 
hotarul loc. Sânnicolau Mare jud. Timiș. În 
suprafață de 4 ha, identificat în titlul e 
proprietate  nr. 25418/41 din data de 

04.07.1995 și înscris în CF nr. 409970 Sânni-
colau Mare, nr. cad 409970, în CF nr. 409965 
Sânnicolau Mare  nr cad  409965, în CF nr. 
409967 Sânnicolau Mare, nr. cad 409967, în 
CF nr. 409980 Sânnicolau Mare, nr. cad 
409980, în CF nr. 409961 Sânnicolau Mare, 
nr. cad 409961, cu titlu de bun comun prin 
uzucapiune,  să dispună înscrierea în CF a 
dreptului său de proprietate cu titlu de 
uzucapiune, să se  dispună înscrierea drep-
tului de proprietate  în favoarea subsemna-
ților petenți asupra imobilelor înscrise în CF  
409970 Sânnicolau Mare, nr. cad 409970, în 
CF nr. 409965 Sânnicolau Mare  nr cad  
409965, în CF nr. 409967 Sânnicolau Mare, 
nr. cad 409967, în CF nr. 409980 Sânnicolau 
Mare, nr. cad 409980, în CF nr. 409961 
Sânnicolau Mare, nr. cad 409961, cu titlu de 
bun comun drept dobândit prin uzucapiune. 
În baza art. 130 din Decretul Lege 115/1938 
cei interesați sunt invitați să facă opoziție, în 
termen de o lună de la afișarea prezentei. 
Pronunțată în ședință publică la data de 
22.09.2021. Președinte Moța Adrian. Grefier 
Regep Mirela.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de Administratie al 
Palplast S.A. (“Societatea”), cu sediul in 
Sibiu, Str. Dulgherilor nr. 26, Jud. Sibiu, 
J32/1834/1994, CIF RO 6684374, convoaca, 
in temeiul art. 111 si 117 din Legea nr. 
31/1990, republicata, Adunarea Generala 
Ordinara, a actionarilor pentru data de 
21.10.2021, ora 12.00, la sediul Societaţii. In 
cazul in care la data menţionata nu se intru-
neste cvorumul de prezenţa prevazut de lege, 

Machiavelli.
Secretarul florentin 

și cartea blestemată 
de C. Antoniade Preț: 

30,90 de 
lei ziarul + 

cartea
Exponent de prestigiu al Renașterii italiene.  
Autorul primului tratat modern de politică.  
Adevăruri pe care puțini au avut curajul să le spună:
- Arta de a guverna nu este numai o artă de a face, dar şi arta de a te preface.
- Omul e rău în esenţa lui. De aceea, conducătorii trebuie să înveţe să poată fi şi răi la nevoie.
- Dată fiind natura perversă  a oamenilor, să fii temut e mai sigur decât să fii iubit.  

Caută la chioșcurile de ziare o carte de excepție, 
oferită de Jurnalul
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se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 
din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua 
Adunare Generala Ordinara pentru data de 
22.10.2021, ora 12.00, la sediul Societaţii. 
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 
este urmatoarea: 1) Prelungirea mandatului 
auditorului financiar existent si ratificarea 
tuturor operatiunilor desfasurate de acesta 
cuprinse intre data expirarii mandatului sau 
si data prelungirii efective a mandatului, 
Incepând cu data convocarii, documentele si 
materialele informative referitoare la proble-
mele de pe ordinea de zi se pot consulta si 
procura de la sediul Societaţii. Formularele 
de procuri speciale pentru reprezentarea 
acţionarilor in adunare se pot obţine de la 
sediul Societaţii. Reprezentarea actionarilor 
se va putea face si prin alte persoane decat 
actionari, cu exceptia administratorilor, pe 
baza de procura speciala al carei formular 
se poate obtine de la sediul Societatii. Un 
exemplar al procurii speciale se va depune/
expedia la sediul Societaţii pana la data de 
15.10.2021 ora 12.00, un altul urmând a fi 
pus la dispoziţia reprezentantului pentru ca 
acesta sa isi poata dovedi calitatea de repre-
zentant. Presedinte Consiliu de Adminis-
tratie - Dl Yedil Utekov.

l Administratorul unic al SC Amici SA, cu 
sediul în mun.Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr. 
14, jud. Bacău, înregistată la Registrul 
Comerțului Bacău sub nr. J04/37/1991, CUI: 
945144, în temeiul Legii nr.31/1991 privind 
societățile comerciale, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acțio-
narilor, pentru data de 08.11.2021, ora 
10.00, la adresa din mun.Bacău, str. Al. 
Tolstoi, nr. 14, etaj 1- sala de ședințe, jud.
Bacău, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1.
Aprobarea cesiunii cu titlu oneros de către 
Dl. Rusu Viorel către Rotariu Vlad George, 
CNP1870114046254, identificat cu CI seria 
ZC nr.476777 a unui număr de 4771 (patru 
mii șapte sute șaptezeci și unu) acțiuni 
emise de SC AMICI SA, CUI: 945144, la 
prețul de 477.100Lei, reprezentând 98,168% 
din social al SC Amici SA, CUI: 945144, 
J4/37/1991. 2. Aprobarea actualizării actului 
constitutiv al SC Amici SA, în conformitate 
cu cele hotărâte la punctele anterioare și 
împuternicirea, cu posibilitate de substi-
tuire, a administratorului societății, dl. 
Manea Dumitru, pentru a semna hotărârile 
acționarilor și forma modificată și actuali-
zată a actului constitutiv. Acționarii 
persoane fizice pot participa la ședință în 
nume propriu sau prin reprezentare, cu 
împuternicire dată unui alt acționar sau 

unei alte persoane pe bază de procură 
specială. Acționarii persoane juridice pot 
participa la ședință prin persoana căreia i 
s-a delegat competența de reprezentare, sau 
printr-o persoană desemnată de aceștia în 
condițiile documentului lor de constituire. 
Documentele ce urmează a fi prezentate 
adunării pot fi consultate de acţionari la 
punctul de lucru situat în loc.Bacău, str.
Alexei Tolstoi, nr.14, în zilele lucrătoare, 
între orele 10.00 și 12.00, până în preziua 
primei adunări. În cazul în care la data de 
08.11.2021, ora 10.00, nu sunt îndeplinite 
prevederile legale pentru desfășurarea 
Adunăr i i  Genera le  Extraord inare , 
Adunarea va fi reprogramată pentru data de 
09.11.2021, la aceeași oră și în aceeași 
locaţie.

l Convocare pentru intrunirea Adunarii 
Generale Extraordinare a Actionarilor Soci-
etatii Euro Market Services S.A. In temeiul 
dispozitiilor art.113, 117 si 118 din Legea 
31/1990 si art.19 raportat la art.20 din Actul 
Constitutiv al  societatii ,  Societatea 
LOGICFUL S.R.L.,in calitate de adminis-
trator unic al Societatii Euro Market 
Services S.A.,cu sediul in Bucuresti, sect.3, 
str.Vasile Lucaciu, nr.10, et.1, biroul nr.2, 
inregistrata la ORC-TB sub nr.J40/253/1991, 
avand CUI RO340371, prin reprezentant 
Nica Cristian, convoaca pe toti actionarii 
societatii inregistrati in Registrul Actiona-
rilor valabil la data de referinta 04.11.2021 
sa participe la Adunarea Generala Extraor-
dinara ce va avea loc la sediul societatii 
precum si prin mijloace electronice de 
comunicare directa la distanta, la data de 
10.11.2021, ora-17.00, cu urmatoarea ordine 
de zi: 1.Deschiderea de conturi curente (in 
lei si valuta) la Libra Internet Bank S.A; 
2.Incheierea oricarui act aditional la 
contractul/contractele de credit, respectiv la 
contractele de garantie deja incheiate intre 
Societatea Euro Market Services S.A. si 
Libra Internet Bank S.A., precum si garan-
tarea acestui /acestor credit/e cu bunuri 
aflate in patrimoniul societatii, precum si cu 
alte tipuri de garantii; 3.Imputernicirea 
persoanei -administrator al societatii, care 
sa reprezinte societatea pentru indeplinirea 
formalitatilor necesare la deschiderea de 
conturi, semnarea actelor aditionale si a 
documentelor necesare aferente creditului/
creditelor si constituirea garantiilor, precum 
si stabilirea limitelor de competenta ale 
acestei persoane. 4.Analiza privind stadiul 
derularii contractului de credit incheiat cu 
Libra Internet Bank S.A. 5.Acordarea impu-
ternicirilor necesare pentru efectuarea 

formalitatilor subsecvente executarii Hota-
rarii Adunarii Generale Extraordinare. 
Actionarii detinatori de actiuni au dreptul 
sa participe la adunarea generala prin 
simpla prezentare a identitatii, dupa verifi-
carea calitatii de actionar si a numarului de 
actiuni detinute, conform Registrului Actio-
narilor tinut in forma electronica, valabil la 
data de 04.11.2021 Avand in vedere situatia 
actuala exceptionala cauzata la nivel global 
de virusul COVID-19, vor fi luate masuri de 
precautie impuse de raspandirea corona-
virus, inclusiv folosirea de mijloace electro-
nice de interactiune la distanta pentru 
desfasurarea adunarilor generale ale actio-
narilor. Pentru actionarii care doresc sa fie 
reprezentati in adunarea generala, socie-
tatea solicita prezentarea de procuri speciale 
de reprezentare, intocmite potrivit legii si 
actului constitutiv al societatii. Procurile, 
impreuna cu o copie a actului de identitate 
al actionarului si al reprezentantului, pot fi 
depuse la societate sau transmise, pana la 
data tinerii sedintei, prin scrisoare recoman-
data, servicii de posta sau curier la sediul 
societatii din Bucuresti, sect.3, str.Vasile 
Lucaciu, nr.10, et.1, biroul nr.2, sau trans-
mise cu semnatura electronica extinsa pe 
adresa de mail:office@eumarket.ro. Docu-
mentele referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi, pot fi consultate la sediul 
societatii, intre orele 12.00-14.00, conform 
prevederilor legale. Accesul in sala si 
prezenta la adunarea generala se va face 
astfel:-pentru actionarii care vor participa 
fizic prezenta se va face pe baza actului de 
identitate, iar pentru reprezentanti, numai 
cu prezentarea procurii de reprezentare in 
original si a actului de identitate; -pentru 
persoanele fizice/juridice care se identifica 
video, prezenta se va face prin prezentarea 
unui act de identitate, iar pentru reprezen-
tantul persoanei juridice, cu prezentarea 
unui exemplar original al procurii speciale si 
a actului de identitate. Daca adunarea gene-
rala convocata pentru data de 10.11.2021 nu 
se va putea tine din motive de cvorum, 
aceasta se va tine in data de 11.11.2021 in 
acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine 
de zi. Administrator unic, Societatea 
LOGICFUL S.R.L. prin reprezentant 
permanent Nica Cristian.

LICITAȚII
l Comuna Recea, judeţul Maramureș, orga-
nizează la sediul primăriei din localitatea 
Recea, str.Primăriei nr. 2, în data de 
26.10.2021, ora 10.00, licitaţie publică pentru 
concesionarea următoarei suprafeţe de teren: 

-Teren în suprafaţă de 1.500mp din nr.cadas-
tral 130572. Terenul este situat în municipiul 
Baia Mare, strada Mărgeanului, având ca 
destinaţie activități industriale. Condiţiile de 
participare sunt cele prevăzute în caietul de 
sarcini și în documentaţia de atribuire, care 
pot fi achiziţionate de la sediul Primăriei 
Recea, Compartiment Taxe și Impozite. 
Ofertele se depun la sediul Primăriei 
Comunei Recea, în două plicuri sigilate, 
conform instrucţiunilor cuprinse în docu-
mentaţia de atribuire. Planul de amplasa-
ment, caietul de sarcini, condiţiile de 
participare, documentaţia de atribuire și 
informaţii suplimentare se pot obţine de la 
Pr imăr ia  Comune i  Recea ,  t e l e fon : 
0262.287.202 sau e-mail: office@prima-
ria-recea.ro

l RO–ARM–GRUP SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare 
prin licitaţie publică Fiat Doblo, an 2008, 
1248 cmc, motorină, peste 800.000 km, 
negru, uzură generală mare, la prețul de 
4.458 lei + TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra dosarul de prezentare de la lichida-
torul judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
15.10.2021, ora 14/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în zilele de 
22.10.2021 și 29.10.2021 aceeași oră, în 
același loc.

l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică construcții provizorii, care nu se 
înscriu în Cartea funciară, situate în Plopeni 
Sat, comuna Dumbravesti, punct gara, jud. 
Prahova - cladire magazie (baraca metalica), 
baraca metalica, bazar, sopron, cabina wc, 
baraca si platforma betonata la prețul de 
18.000 lei. Terenul este proprietate de stat. 
Persoanele interesate vor cumpăra dosarul 
de prezentare de la lichidatorul judiciar și 
vor depune documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data lici-
taţiei. Licitaţia va avea loc în 15.10.2021, ora 
13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800.

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul 
in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, vinde prin licitatie publica, proprie-
tate imobiliara situata in Comuna Bănești, 
Punct Ciuperceasca, tarlaua 51, parcela Pd 

(Cc) 1357, 1375, Judeţul Prahova, compusa 
din:  teren extravilan, cu destinatia curti 
constructii, în suprafaţă măsurată de 7.740 
mp; Constructia C1 – Pensiune, în suprafaţă 
construită desfasurata de 413,45 mp; 
Constructia C 2 – Terasa cu copertina de 
lemn, în suprafaţă de 122,85 mp; Constructia 
C3 – Terasa din lemn – structura deschisa, în 
suprafaţă de 275 mp; Constructia C4 – 
Anexa grupa sanitar, în suprafaţă construită 
de 41,79 mp; Platforma din dale colorata, în 
suprafaţă de 148,82 mp. Pretul de pornire al 
licitatiei, pentru proprietatea imobiliara mai 
sus mentionata este de 246.722 euro, fara 
TVA. Licitatia se va tine la sediul lichidato-
rului in data de 13.10.2021, ora 14.00, iar in 
cazul in care proprietatea imobiliara nu se va 
vinde, licitatia se va tine in data de 
15 .10.2021,  18 .10 .2021,  20 .10 .2021, 
22 .10 .2021,  25 .10 .2021,  27 .10 .2021, 
29 .10 .2021,  01 .11 .2021,  03 .11 .2021, 
05 .11 .2021,  08 .11 .2021,  10 .11 .2021, 
12 .11 .2021,  15 .11 .2021,  17 .11 .2021, 
19 .11 .2021,  22 .11 .2021,  24 .11 .2021, 
26.11.2021, la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul lichidatorului judiciar inso-
tite de toate documentele prevazute in regu-
lamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la lichidatorulul judiciar, la 
adresa mai sus mentionata, la numerele de 
telefon 0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

l Amatti Industri S.R.L., societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie, Skoda Octavia, an 
fabricatie 2008, nr. km 375.063, pret 1.652,10 
euro, fara TVA. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii precum si achiziti-
onarea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, la numerele de telefon/fax: 
0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Licitatia se va organiza in data de 
13.10.2021, ora 11:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 15.10.2021, 
18 .10 .2021,  20 .10 .2021,  22 .10 .2021, 
25 .10 .2021,  27 .10 .2021,  29 .10 .2021, 
01 .11 .2021,  03 .11 .2021,  05 .11 .2021, 

08 .11 .2021,  10 .11 .2021,  12 .11 .2021, 
15 .11 .2021,  17 .11 .2021,  19 .11 .2021, 
22.11.2021, 24.11.2021, 26.11.2021.

l Turnătoria Centrala Orion S.A., societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare urmatoarele bunuri mobile: 
demolator Bosch GSH27 - nr. inventar 20401, 
la pretul de 670 lei; demolator Milwankee - 
nr. inventar 20400, la pretul de 379 lei; 
bormasina Makitta, la pretul de 100,00 lei; 
feromangan afinare 165 kg, la pretul de 
536,25 lei; feromangan standard (mangan 
74-75%) 310 kg, la pretul de 542,50 lei; fero-
silicomangan 45 kg, 247,50 lei; instalatie 
Curatire Primara – nr. inventar 20286, la 
pretul de 22.413,95 lei. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, 
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, la numerele de telefon/fax: 
0723.357.858/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Licitatiile se vor organiza in data de 
13.10.2021, ora 11:30, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 15.10.2021, 
18 .10 .2021,  20 .10 .2021,  22 .10 .2021, 
25 .10 .2021,  27 .10 .2021,  29 .10 .2021, 
01 .11 .2021,  03 .11 .2021,  05 .11 .2021, 
08 .11 .2021,  10 .11 .2021,  12 .11 .2021, 
15 .11 .2021,  17 .11 .2021,  19 .11 .2021, 
22.11.2021, 24.11.2021, 26.11.2021.

l Debitorul Rodipet Courier SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare, 
urmatoarele bunuri mobile: 1. 12 de autove-
hicule; active evaluate -Bunuri de valorificat 
ca fier vechi - autovehicule nefunctionale. 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru auto-
vehiculele apartinand debitoarei Rodipet 
Courier SRL reprezinta 80% din valoarea de 
piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare, respectiv 2.272 Euro Exclusiv 
TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru 
bunul mobil este de 1.000,00 Lei exclusiv 
TVA. Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul nr. RO46 
BREL 0002 0030 8888 0100 deschis la Libra 
Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei pentru bunurile pentru care se lici-
teaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita pentru licitatie 
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a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat in 
contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB 
5514 9999 0051 3726  deschis la Ing Bank – 
Sucursala Dorobanti sau in numerar la 
sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti nr. 
71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru auto-
vehiculele apartinand debitoarei Rodipet 
Courier SRL, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 19.10.2021, ora 12:00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data 
de 26.10.2021; 02.11.2021, 09.11.2021, 
16.11.2021; ora 12:00. Toate sedintele de lici-
tatie se vor desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 
5, cam. 502-505, sector 1. Pentru relatii supli-
mentare sunati la 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.

l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL soci-
etate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Renault Clio, nr. inmatriculare 
DB-06-WEL, an fabricatie 2007, pret pornire 
licitatie – 750,00 Euro exclusiv TVA; 2.
Citroen C5 nr. inmatriculare DB-08-EKV, an 
fabricatie 2001, pret pornire licitatie –330,00 
Euro exclusiv TVA; Autoturismele se vand in 
mod individual. 3.Bunuri mobile de tip 
mijloce apartinand Tehnofarm Valleriana in 
valoare de 2.170,28 Euro exclusiv TVA; 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru autotu-
risme si pentru bunurile mobile de tip 
mijloace apartinand Tehnofarm Valleriana 
SRL reprezinta 30% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare, listele cu aceste bunuri pot fi obti-
nute de la lichidatorul judiciar cu un telefon 
in prealabil la 021.318.74.25. -Pretul Caie-
tului de sarcini pentru autoturisme si pentru 
bunurile mobile de tip mijloace este de 500,00 
Lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea in contul 
nr. RO76BREL0002001680810100 deschis la 
Libra Internet Bank, cel mai  tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita pentru lici-
tatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei pentru bunurile pentru 
care se liciteaza; -achizitionarea cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce 
poate fi achitat in contul lichidatorului judi-
ciar nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726  
deschis la Ing Bank – Sucursala Dorobanti 
sau in numerar la sediul acestuia din Bucu-
resti str. Buzesti nr.71, et. 5, cam. 502-505, 
sector 1. Pentru autovehicule si pentru bunu-
rile mobile de tip mijloace, prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 18.10.2021, 
ora 15:30, iar daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii 
vor fi in data de 25.10.2021, 01.11.2021, 
08.11.2021, 15.11.2021 ora 15:30. Toate 
sedintele de licitatie se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Buzesti nr.71, et. 5, cam. 502-505, sector 
1. Pentru relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul SC Valleriana Medics Consult 
SRL - in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L., scoate la 

vanzare: Bunul mobil apartinand SC Valle-
riana Medics Consult SRL -in faliment, 
pretul de pornire al licitatiei fiind diminuat 
cu 80% fata de cel stabilit prin Raportul de 
evaluare, exclusiv TVA, respectiv Echipa-
ment Multix Select Dr.  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 lichidatorului  
judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
sector 1. Garantia de participare la licitatie, 
in valoare de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei pentru bunul mobil 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. RO90BREL0002000930180101 
deschis la Libra Internet Bank. Participarea 
la licitatie este conditionata de depunerea 
dovezii de achitare a caietului de sarcini cat 
si de dovada achitarii garantiei de partici-
pare 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. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
14.10.2021 , ora 14.00 iar daca acestea nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de: 
21 .10 .2021,  28 .10 .2021,  04 .11 .2021, 
11.11.2021, ora 14.00. Toate sedintele de lici-
tatii se vor desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et. 
5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati 
la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com.

l Debitorul Mercatorum  Finance SRL 
societate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate la 
vanzare terenul intravilan in suprafata de 
414mp situat in orasul Sinaia, str. Paraul 
Dorului, nr.18, jud. Prahova. Pretul de 
pornire a licitatiei este de 19.350 Euro 
exclusiv TVA.  Participantii la licitatie vor 
trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita pentru lici-
tatie Caietul de Sarcini. Pretul caietului de 
sarcini este de 1.000 lei, exclusiv TVA, 
pentru terenul aflat in proprietatea debi-
toarei. Contravaloarea caietului de sarcini 
se va achita prin OP in contul nr. RO43 
INGB 5514 9999 0051 3726, deschis la ING 
Bank sucursala Dorobanti, pe seama lichi-
datorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL sau in numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 
71, et. 5, sector 1. Participarea la licitatie 
este conditionata de consemnarea in contul 
nr. RO40 BREL 0002 0011 2087 0100, 
deschis la Libra Internet Bank SA, cel mai  
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru licitatie, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei pentru bunul 
pentru care se liciteaza. Pretul de pornire 
este de 90% din pretul stabilit prin Raportul 
de Evaluare. Prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de ora 18.10.2021 de la ora 

14.00 iar daca bunurile imobile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarea licitatie va 
avea loc in data de 25.10.2021, 01.11.2021,  
08.11.2021, 15.11.2021,  ora 14:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru 
relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la lici-
taţie publică a bunurilor  mobile aflate in 
patrimoniul SC Tasan Guard SRL, respectiv: 
autoturism Renault Clio , an fabricatie 2004, 
pe motorina, la pretul de 360 lei+TVA. Stare 
fizica nesatisfacatoare, baie de ulei sparta, 
motorul necesita segmentare, cutia de viteze 
trebuie inlocuita.Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 03.06.2021, 
pretul de pornire al licitatiei fiind redus la 
50% fata de cel stabilit in raportul de 
evaluare Licitaţiile publice vor avea loc pe 
data de: 12.10.2021, 14.10.2021, 19.10.2021, 
21 .10 .2021,  26 .10 .2021,  28 .10 .2021, 
02 .11 .2021,  04 .11 .2021,  09 .11 .2021, 
11.11.2021 orele 12:00 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova. Taxa de participare la licitatie este 
de 100 lei+TVA. Relaţii suplimentare 
0344/104525.

l Anunţ închiriere teren 85 mp domeniu 
public: Comuna Domneşti, str. Constantin 
Brâncoveanu nr. 2, judeţul Argeş, CUI: 
4971960, telefon: 0248.269.942, fax: 
0248.269.952, email: primariadomnesti@
yahoo.com, persoană de contact: Florea 
Elena-Luminita, organizează licitaţie 
publică, pentru închiriere teren domeniu 
public, în suprafaţă de 85 mp, nr. cadastral 
81214, punct Parcare Piaţă Agroalimentară, 
H.C.L. nr. 59/28.09.2021, conform O.U.G. nr. 
57/2019. Documentaţia de atribuire poate fi 
procurată de la sediul Primăriei Comunei 
Domneşti, str. Constantin Brancoveanu nr. 2, 
judetul Arges, parter, birou Secretariat, 
telefon: 0248.269.942, fax: 0248.269.952. 
Taxa pentru punerea la dispoziţie a docu-
mentaţiei de atribuire în format tipărit este 
de 100 lei, prin plata în numerar la casieria 
primăriei. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 12.10.2021, ora 14:00. Oferta va 
conţine un plic exterior pentru documentele 
de calificare şi un plic interior cu oferta 
financiară. Ofertele se depun la secretariatul 
Primăriei Comunei Domneşti, str. Constantin 
Brâncoveanu nr. 2, parter, judeţul Arges, 
până în data de 25.10.2021, ora 14:00, în 
plicuri sigilate. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 27.10.2021, ora 10:00, sediul 
Primăriei Comunei Domneşti, str. Constantin 
Brâncoveanu nr. 2, etaj 1, sala de şedinţe a 
Consiliului Local Domneşti, județul Argeş.

l Primăria Comunei Căianu, jud. Cluj, cu 
sediul în Căianu, nr.48, CUI: 4288217, 
e-mail: primaria.caianu@yahoo.com, organi-
zează licitație în vederea închirierii unei 
suprafețe de 18mp, teren intravilan, situată 
în sat Căianu, nr.19. Persoană de contact: 
Vladimir Toda, Secretar comuna Căianu. 

Documentația de atribuire se obține de pe 
pagina: primariacaianu.ro. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 28.10.2021, 
ora 12.00. Data-limită de depunere a ofer-
telor este 08.11.2021, ora 14.00, la sediul 
primăriei, într-un exemplar. Ședința publică 
de deschidere a ofertelor se va desfăşura în 
09.11.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Căianu. Instanţa competentă în soluţionarea 
litigiilor apărute este Tribunalul Cluj, iar 
termenul pentru sesizarea instanței este de 6 
luni de zile. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie în vederea publicării este: 04.10.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Diosig, Diosig, Str. Livezilor, nr.32, 
județul Bihor, telefon 0259/350.198, fax 
0259/350.196, e-mail: primaria.diosig@
cjbihor.ro, cod fiscal 4820283. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: Teren 
compus din următoarele: -teren în suprafață 
de 275.772mp, înscris în C.F nr.55624; -teren 
în suprafață de 39.076 mp, înscris în C.F 
nr.55625; -teren în suprafață de 465.502mp, 
înscris în C.F nr.55626; situate în extravi-
lanul comunei Diosig, aparținând dome-
niului privat al Comunei Diosig, conform 
O.U.G nr.57/03.07.2019 şi H.C.L. nr. 
106/28.09.2021. 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 exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitarea scrisă de la sediul 
Primăriei Comunei Diosig. 3.2. Denumirea şi 

adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartiment financiar contabil, 
Primăria Comunei Diosig, Str. Livezilor, 
nr.32, județul Bihor. 3.3.Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 100Lei, se achită la Casieria 
c o n c e d e n t u l u i  s a u  î n  c o n t u l  n r. 
RO73TREZ0765006XXX010716, deschis la 
Trezoreria Oradea. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 19.10.2021, ora 
10.00. 4.Informaţii  privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.10.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Diosig, Str. Livezilor, nr.32, județul Bihor. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 (unu) exemplar 
original. 5.Data şi locul la care se va desfă-
şura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor:  27.10.2021, ora 12.00,  Centru 
comunitar din comuna Diosig, Str.Livezilor, 
nr.37, județul Bihor. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se 
poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, 
Parcul Traian, nr.10, județul Bihor, telefon/
fax 0359/432.750, 0359/432.750, e-mail: tr-bi-
hor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 05.10.2021.

l Primăria Comunei Căianu, jud.Cluj, cu 
s e d i u l  î n  c o m u n a  C ă i a n u ,  n r. 4 8 , 
tel.0264.280.007, organizează în data de 
03.11.2021, ora 09.00, la sediul Primăriei 

Căianu, licitație în vederea valorificării unor 
mijloace fixe proprietatea privată a comunei 
Căianu, jud.Cluj: Bunurile pot fi vizualizate 
în curtea Primăriei Căianu. Condiţiile pe 
care trebuie să le îndeplinească potenţialii 
achizitori spre a fi admişi la licitaţie: 1.nu au 
datorii către bugetul local al Comunei 
Căianu; 2.nu sunt în litigiu cu comuna 
Căianu sau cu autoritățile publice locale; 
3.fac dovada achitării taxei de participare 
(100Lei) şi a garanției de participare la lici-
tație (500 Lei). Data-limită de depunere a 
declarației de participare este 26.10.2021, ora 
16.00, la sediul primăriei. Prețurile de 
pornire a licitației publice cu strigare: 
Volkswagen LT 35 -640Euro; Dacia Solenza 
-240 Euro. În caz de neadjudecare la al 
doilea termen, data de desfăşurare a urmă-
toarei licitații este stabilită în 29.11.2021, ora 
09.00.

PIERDERI
l Societatea Prodnatur SRL, identificată 
prin CUI: 207961, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J12/1278/1991, declară 
pierdut cerificat constatator emis pentru 
punctul de lucru situat în Dezmir, str. 
Criseni, nr.1, jud.Cluj. Se declară nul. 

l  Pierdut certificat constatator din 
06.11.2019 eliberat in baza declaratiei model 
3 nr. 543906 din 09.10.2019 si certificat de 
inregistrare seria B nr. 3940110, emis pe data 
de 06.11.2019 si eliberat la data de 06.11.2019 
al Johnson Controls Romania SRL, inregis-
trata in Registrul Comertului sub nr. 
J40/12799/2016, CUI: 14622062. Se declara 
nule. 


