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l Facdo Impex SRL, anunta vacantarea a
30 de posturi pentru muncitori necalificati
in domeniile: constructii, agricutura si
horeca. CV-urille se pot depune la adresa
de mail chr.esat@gmail.com pana la data
de 10.09.2021.
l Angajăm dulgheri cofratori, zidari,
fierari betoniști și muncitori necalificați
pentru locuri de muncă în Austria cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Se asigură cazare și transport.
Oferim salariu atractiv cu posibilitatea de
câștig suplimentar. Se cere experiență,
seriozitate și eficiență. Relații la tel.
0748.545.212.
l Patiseria Burek SRL din Galați angajează 1 lucrător bucătărie (spălător vase
mari)- cod COR 941201, condiții minime:
studii primare (8 clase), cunoștințe limba
engleză. CV-urile se depun pe e-mail la
adresa: cameliabulearca@yahoo.com. Vor
fi luate în considerare CV-urile primite
până la data de 07.09.2021. Selecția candidaților va avea loc în data de 08.09.2021 și
consta în concurs de CV-uri. Informații la
telefon: 0757.908.018.
l Patiseria ELONA&H SRL din Drăgășani angajează 5 lucrători bucătărie (spălători vase mari), cod COR 941201. Condiții
minime: studii primare (8 clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se depun pe
e-mail la adresa: iacob.eugenia65@yahoo.
com. Vor fi luate în considerare CV-urile
primite până la data de 07.09.2021.
Selecția candidaților va avea loc în data de
08.09.2021 și constă în concurs de CV-uri.
Informații la telefon: 0765.818.955.
l Posturi vacante la Școala Gimnazială
Nr. 10 Giurgiu. Școala Gimnazială Nr. 10
Giurgiu, cu sediul în Str. Tineretului nr. 24,
județul Giurgiu, anunță organizarea
concursului pentru ocuparea unui post
vacant pe perioadă determinată în cadrul
proiectului „ADS 2.0 - următorul nivel în
educație”, POCU/665/6/23/ 136158. Depunerea dosarelor de concurs se realizează
până la data de 22 septembrie 2021. Relații
suplimentare la sediul instituției din Str.
Tineretului nr. 24, județul Giurgiu. Telefon:
0246 221 203 Email: scoala10tineretului@
yahoo.com
l Universitatea de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie „George Emil Palade”
din Târgu Mureș anunță organizarea
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concursurilor pentru ocuparea a două
posturi de Cercetător științific vacante, pe
perioadă determinată, în cadrul Centrului
Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice. Dosarele de concurs se depun în 2
exemplare, la Registratura Generală a
UMFST G.E. Palade Tg. Mureș sau prin
servicii de curierat, cu confirmare de
primire, până la data de 20.09.2021, ora 14.
Informații suplimentare se pot obține la
adresa de email prorectorat.stiintific@
umfst.ro și la adresa:https://www.umfst.ro/
universitate/informare-si-relatii-publice/
concursuri-pe-post/posturi-de-cercetare/
perioada-determinata.html
l Spitalul Militar de Urgenţă “Dr.Ion
Jianu”-Piteşti organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante de
personal civil contractual:3.posturi de infirmieră debutant în secția chirurgie cu următoarele condiții specifice:nivelul studiilor:
minim studii generale cu certificat de capacitate/de absolvire a învățământului de 8 ani
și curs de infirmiere organizat de Ordinul
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor
şi Asistenţilor Medicali din România sau
curs de infirmiere organizat de furnizori
autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului
Sănătăţii-Direcţia generală resurse umane şi
certificare;vechime în muncă și în specialitate: nu necesită vechime. Concursul se va
desfăşura la sediul S.M.U.“dr.Ion Jianu”-Piteşti sau la Cercul Militar Pitești din P-ța.
Muntenia, nr.2, în funcție de numărul de
candidați, după cum urmează:proba scrisă
în data de 28.09.2021 ora 10.00 şi proba de
interviu în data de 04.10.2021 ora 10.00.
Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 07.09-20.09.2021.
Data limită de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 20.09.2021 ora
14.00. Relaţii suplimentare pe site-ul:www.
smupitesti.org la rubrica anunţuri şi la secretariatul comisiei de concurs la S.M.U.”Dr.
Ion Jianu”-Piteşti cu sediul în mun.Piteşti,
s t r. N e g r u Vo d ă n r. 4 7 , j u d . A r g e ş tel.0248.218.090, 0248.218.172, interior.414.
l În conformitate cu prevederile art.1
alin.1 din Regulamentul- cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcților 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, Institutul de Studii
Avansate pentru Cultura și Civilizația

Levantului organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante
de execuție astfel:Departament istoria
culturii și civilizației Levantului: -1 post
Consilier IA, normă întreagă, pe perioadă
determinată 3 ani, în specialitatea istorie-arheologie; - 1/2 post Consilier IA, 1/2
normă, pe perioadă determinată 3 ani, în
specialitatea cultură și civilizație greco-romană. Departament Natură, cultură și
societate: -1 post Consilier I, normă
întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, în
specialitatea geografie.Concursul va consta
în 3 etape succesive, după cum urmează:
-selecția dosarelor de înscriere; -proba
scrisă; -susținerea interviului care se va
comunica odată cu rezultatul de la proba
scrisă pe site-ul ISACCL la secțiunea
Cariere. Condițiile generale, condițiile
specifice, bibliografia și calendarului
concursului se regăsesc pe site-ul Institutului, la secţiunea Cariere. Dosarele se
depun în perioada 07.09.2021-20.09.2021,
la sediul Institutului, din bd. Mareșal
Constantin Prezan, nr.2A, sector 1, București, în intervalul orar luni- joi 8,30-16,00
și vineri 8,30-14,00. Proba scrisă va avea
loc în data de 27.09.2021 la sediul institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan,
nr.2A, sector 1, București, ora 10,00. Informații suplimentare se pot obține de la
secretariat ISACCL, telefon 0723.289.799.

ani; -să dețină adeverință care să ateste că
a finalizat/ este înscris la cursul de igienă.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Probă scrisă: data de 27.09.2021, ora
09,00 la sediul instituției. Probă de
interviu: data de 28.09.2021, ora 09,00 la
sediul instituției. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afișare, la sediul institutiei. Date contact:
Şcoala Gimnazială Romanu, tel.:
0239697181.
l Curtea de Apel Bucureşti organizează
concurs pentru ocuparea a 2 posturi
vacante de personal contractual, pe durată
nedeterminată la data de 01.10.2021, proba
scrisă şi proba practică, astfel: -2 posturi
de îngrijitor la Judecătoria Urziceni; Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse la
sediul Curţii de Apel Bucureşti, Splaiul
Independenţei nr.5, mezanin, camera M 01,
până la data de 20.09.2021 (inclusiv).
Condiţiile de participare, bibliografia şi
tematica, precum şi actele necesare
înscrierii la concurs, vor fi afişate la sediile
Curţii de Apel Bucureşti și a Tribunalului
Ialomița, cât şi pe pagina de Internet la
adresa http://www.cab1864.eu, la Rubrica
Resurse Umane- Concursuri/examene.
Informaţii suplimentare la nr. de telefon
021.319.82.45, între orele 9,00-15,00.

l Școala Gimnazială Romanu, cu sediul
în: localitatea Romanu, strada Republicii,
nr.55, județul Brăila, organizează concurs
pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor cu 0,5 normă, aprobate prin H.G. nr.
286/2011, modificat şi completat de H.G.
nr. 1027/2014. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: 10 clase
sau școală profesională; -vechime: minim 5

l Curtea de Apel Bucureşti organizează
concurs, în condiţiile legii, la data de 28
septembrie 2021, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe durată nedeterminată: Judecătoria Urziceni– 1 post aprod,
Judecătoria Turnu Măgurele– 1 post aprod.
Condiţiile de participare, bibliografia, tematica și actele necesare înscrierii vor fi afişate
la sediul Curţii de Apel Bucureşti şi pe
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Subscrisa SC Aximar Prodcom SRL – în faliment, cu sediul în localit. Reșița,
str. Spitalului, nr. 40, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/333/1994, CUI 5557470,
jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut
faptul că în data de 17.09.2021, ora 11, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică cu strigare privind
vânzarea următoarelor bunuri:
1. Autoutilitară Renault Kangoo, an fabricație 2007, motorină – 2.550 euro plus
TVA, reprezentând 85% din prețul stabilit prin raportul de evaluare
2. Autoutilitară Renault Kangoo, an fabricație 2007, motorină – 2.975 euro plus
TVA, reprezentând 85% din prețul stabilit prin raportul de evaluare
3. Autoutilitară Citroen Jumpy, an fabricație 2007, motorină – 5.015 euro plus TVA,
reprezentând 85% din prețul stabilit prin raportul de evaluare
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 50 lei (plus TVA), pentru fiecare bun licitat. Data limită de cumpărare a caietului
de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de
participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației, pentru fiecare bun
mobil licitat.
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 17.09.2021, următoarele
licitații vor avea loc în zilele: 24.09.2021, 01.10.2021, 08.10.2021. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
pagina de Internet la adresa: http://www.
cab1864.eu, la rubrica Resurse Umane–
Concursuri/Examene. Cuantumul taxei de
concurs este de 150 lei şi se achită prin
mandat poștal sau virament bancar, cu indicarea următoarelor specificații: Curtea de
Apel București, cod de identificare fiscală
17019105, cod IBAN beneficiar
RO86TREZ70020E330500 XXXX, deschis
la Trezoreria ATCPMB. Dosarele de concurs
se vor transmite prin poștă la adresa: Curtea
de Apel București – Compartimentul
Resurse Umane, Splaiul Independenţei nr.5,
sectorul 4, sau prin e-mail la adresa resurseumane.cab@just.ro; până la data de 17
septembrie 2021 (inclusiv), scanate într-un
singur document pdf.
l Institutul National de Gerontologie și
Geriatrie „Ana Aslan”, cu sediul în Bucureşti, str. Caldaruşani, nr.9, sector 1, București, Cod fiscal 4283333, organizează
concurs conform Hotărârii nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, cu respectarea condițiilor generale și
specifice în vigoare: 1 post asistent medical
generalist (PL)- Secția II Sediul Central, 1
post asistent medical generalist debutant
(PL)- Secția II Sediul Central, 1 post infir-

miera debutanta (G)- Secția III Sediul
Central, 1 post infirmieră debutantă (G)Secția I Sediul Otopeni, 1 post asistent
medical generalist principal (PL)- Secția II
Sediul Otopeni, post asistent medical generalist (PL)- Secția II Sediul Otopeni, 1 post
asistent medical generalist debutant (PL)Secția II Sediul Otopeni, 1 post infirmiera
(G)- Secția II Sediul Otopeni, 1 post infirmiera (G)- Secția IV Sediul Otopeni, 1 post
asistent medical radiologie și imagistică
medicală principal (PL)- Ambulator de
specialitate, Compartiment radiologie și
imagistică medicală, 1 post muncitor calificat IV electrician (G)- Activitate de întreținere și reparații Sediul Central, 2 posturi
muncitor calificat I lacatuș mecanic (G)Activitate de întreținere și reparații Sediul
Central, 1 post muncitor calificat I fochist
(G)- Activitate de întreținere și reparații
Sediul Central, 1 post muncitor calificat I
zugrav (G)- Activitate de întreținere și reparații Sediul Otopeni, 1 post muncitor calificat I electrician (G)- Activitate de
întreținere și reparații Sediul Otopeni, 1 post
muncitor calificat I lacatuș mecanic (G)Activitate de întreținere și reparații Sediul
Otopeni, 1 post muncitor calificat II lacatuș
mecanic (G)- Activitate de întreținere și
reparații Sediul Otopeni, 1 post muncitor
calificat I fochist (G)- Activitate de întreți-
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nere și reparații Sediul Otopeni. Condițiile
generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011. Condițiile
minime specifice de ocupare a posturilor
stabilite cu respectarea Ordinului 1470/2011,
cu modificările și completările ulterioare
sunt următoarele: asistent medical generalist/radiologie și imagistică medicală principal (PL): diploma de şcoala sanitară
postliceală sau echivalenta sau diploma de
studii postliceale prin echivalare, conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, certificat
grad principal și vechime minim 5 ani ca
asistent medical în specialitatea postului,
adeverința pentru participare la concurs
eliberată de Ordinul Asistentilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România, certificat/aviz liberă practică; -asistent medical generalist (PL):
diploma de şcoala sanitară postliceală sau
diploma de studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997
în specialitatea postului, minim 6 luni
vechime în specialitata postului, adeverința
pentru participare la concurs eliberată de
Ordinul Asistenților Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenților Medicali din
România, certificat/aviz liberă practică;
asistent medical generalist debutant (PL):
diploma de şcoala sanitară postliceală sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997
în specialitatea postului, fără vechime în
specialitatea postului, adeverința pentru
participare la concurs eliberată de Ordinul
Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor
şi Asistentilor Medicali din România, certificat/aviz liberă practică; -infirmiera (G):
-şcoala generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistentilor Medicali din
România sau curs de infirmiere organizat de
furnizori autorizați de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecției Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătății- Direcția generală
resurse umane şi certificare, minim 6 luni
vechime în activitate; -infirmiera debutant
(G)- şcoala generală, fără vechime în specialitate; -muncitor calificat I (G): -studii generale, calificare în specialitatea postului,
vechime în meserie minim 9 ani, autorizație
RSVTI (ISCIR) însoțită de talon vize pentru
fochist, minim o recomandare/fișa de
evaluare de la unul dintre foștii/actualii
angajatori; -muncitor calificat II (G): studii
generale, calificare în specialitatea postului,
vechime în meserie minim 6 ani, minim o
recomandare/fișa de evaluare de la unul
dintre foștii/actualii angajatori; -muncitor
calificat IV (G): -studii generale, calificare
în specialitatea postului, fără vechime în
meserie, minim o recomandare/ fișa de
evaluare de la unul dintre foștii/actualii
angajatori. Proba scrisă se va desfășura în
data de 28.09.2021, ora 9.00 și interviul în
data 30.09.2021, ora 9.00, în Str.Caldaruşani, nr. 9, Sector 1, București. Dosarele de
concurs vor conține documentele prevazute
la art. 6 din Hotărârea nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare și se
pot depune inclusiv până la data de
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20.09.2021, de luni pana joi, între orele
09.00-13.00, şi vineri între orele 08.00-11.00,
la sediul Institutului din Str. Caldarușani,
nr.9, Sector 1, București. Informațiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, bibliografia şi după caz, tematica,
calendarul de desfăşurare a concursului
sunt afişate la sediul Institutului, pe pagina
de internet www.ana-aslan.ro și portalul
posturi.gov.ro. Relații suplimentare la tel.
031.805.93.01- 05, int.123.
l Consiliul de Administrație al SC
Gosp-com SRL, societate comercială cu
activitate principală colectare și transport
deșeuri nepericuloase, aflata sub autoritatea
tutelară a Consiliului Local al Municipiul
Târgu Secuiesc, județul Covasna, anunță
organizarea concursului pentru ocuparea
postului de: Director General și Director
executiv al societății, în conformitate cu
dispozițiile O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Procedura se va desfășura cu respectarea
principiilor transparenței, liberului acces,
obiectivității, egalității de șanse, nediscriminării și profesionalismului. Criterii de recrutare și selectare, necesar a fi îndeplinite
cumulativ: 1.Absolvent/ă de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalent
(pentru sistemul de studii Bologna acestea
vor fi completate cu studiile de masterat
conform prevederilor legale). 2. Să aibă
cetățenie română sau a unui alt stat
membru al UE și domiciliul stabil în
România. 3. Minim 10 ani de experiență
profesională. 4. Minim 5 ani de experiență
în funcții de administrare /conducere /coordonare dintre care minim 3 ani în companii/
întreprinderi publice. 5. Lipsa antecedentelor penale; candidatul să nu fi fost
condamnat pentru infracțiunile: gestiune
frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de
fals, înșelăciune, delapidare, mărturie
mincinioasă, dare sau luare de mită, spălare
de bani. 6.Integritate și profesionalism.
Documente necesare pentru depunerea
candidaturii: 1. CV în limba română. 2.
Scrisoare de intenție în limba română. 3.
Copii scanate ale actelor de studii și act de
identitate. 4. Cazier judiciar și fiscal. Modul
de transmitere a dosarului de aplicație:
Documentele solicitate vor fi transmise în
format electronic la adresa gospcom@
gosp-com.ro până cel târziu în data de 6
octombrie 2021. Autoritatea contractantă își
rezervă dreptul de a intervieva numai
candidații selectați și de a renunța la
procesul de selecție oricând pe parcursul
derulării procedurii. Candidaților selectați
pentru interviu li se pot cere documente
suplimentare de natura să probeze experiența lor sau statutul profesional.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următorului post vacant:
-1 (un) post de administrator patrimoniu
debutant, pe perioadă determinată de 1 an
calendaristic cod COR 263111, în cadrul

Departamentului Relaţii Internaţionale.
Nivelul studiilor: superioare. Domeniul
studiilor: matematică. Alte condiţii:
(cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe
operare PC, alte abilităţi): cunoştinţe limba
engleză şi limba germană, scris, citit,
conversaţie. Operare PC Windows, Microsoft Office, Word Excel, Power Point,
Internet Explorer, baze de date şi Outlook,
MathCad, Latex, Mathematical. Cunoaşterea politicilor şi activităţilor relevante ale
UE în ceea ce priveşte educaţia Gestiunea
parteneriatelor şi reţelelor academice internaţionale, a programelor şi proiectelor
educaţionale, a afilierilor internaţionale.
Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale. Alte cerinţe:
bune abilităţii de comunicare. Data limită
de depunere a dosarelor de concurs:
13.09.2021, ora 16.00. Data susţinerii
probei scrise: 27.09.2021, ora 10.00. Data
susţinerii interviului: 29.09.2021, ora 10.00.
Toate probele se vor susţine la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad,
B-dul, Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce
cuprinde conţinutul dosarului de concurs,
condiţiile generale şi specifice, calendarul

de desfăşurare a concursurilor, bibliografia
şi după caz, tematica se publică pe portalele www.posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următorului post vacant:
-1 (un) post de administrator patrimoniu
gradul III, pe perioadă nedeterminată cu
studii superioare cod COR 263111, în
cadrul Biroului Asigurarea şi îmbunătăţirea Calităţii. Nivelul studiilor: superioare. Domeniul studiilor: inginerie.
Vechime în muncă -: minim 3 ani. Alte
condiţii: (cunoaşterea unei limbi străine,
cunoştinţe operare PC, alte abilităţi):
cunoştinţe limba engleză, scris, citit,
conversaţie. Operare PC Windows, Microsoft Office, Word Excel, Power Point,
Internet Explorer, baze de date şi Outlook.
Alte cerinţe: bune abilităţii de comunicare.
Data limită de depunere a dosarelor de
concurs: 13.09.2021, ora 16.00. Data susţinerii probei scrise: 27.09.2021, ora 12.00.
Data susţinerii interviului: 29.09.2021, ora
12.00. Toate probele se vor susţine la sediul

Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad,
B-dul.Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce
cuprinde conţinutul dosarului de concurs,
condiţiile generale şi specifice, calendarul
de desfăşurare a concursurilor, bibliografia
şi după caz, tematica, se publică pe portalele www.posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro.
l U.M. 01026 București din Ministerul
Apărării Naționale, organizează examen/
concurs în vederea încadrării următorului
post vacant de personal civil contractual,
astfel:Referent de specialitate gradul.III în
compartimentul asistență psihologică la
U.M.01026-București, post de execuție, cu
studii superioare, pentru care sunt necesare:Studii superioare de lungă durată în
domeniul psihologiei, psihosociologiei,
psihopedagogiei speciale sau studii universitare de licență în domeniul psihologiei,
psihosociologiei, psihopedagogiei speciale
(ciclul.I-Bologna) și studii universitare de
master (ciclul.II-Bologna);deținerea atestatului de liberă practică în condițiile Legii
nr.213/2004, privind exercitarea profesiei
de psiholog cu drept de liberă practică,
înființare, organizarea și funcționarea
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A meritat?
de Ion Bucheru

Învins de toți și de toate, în ambele regimuri,
eroul obține o victorie postumă, prin publicarea
romanului la care a scris o viață. Fiul său devine
procuror, se luptă și îi învinge pe toți ce care i-au
făcut nedreptăți tatălui său. O carte care ne poartă
prin realitățile vieții dianinte și după 1989.
Ion Bucheru, cineast, producător, scenarist, ziarist,
director al Casei de Filme Unu, unde au debutat mari
regizori, ca Mircea Danieliuc, Alexandru Tatos,
Alexa Visarion sau Tudor Mărăscu

Preț:
25 de lei
ziarul +
cartea

Colegiului Psihologilor din România, cu
modificările și completările ulterioare și ale
H.G.nr.788/2005, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.213/2004, cu completările ulterioare, în
specialitatea Psihologie aplicată în domeniul Securității naționale și în una din
specialitățile psihologie clinică /consiliere
psihologică /psihoterapie, treapta de specializare psiholog practicant-în regim
autonom;6 luni vechime în specialitatea
studiilor; 27.09.2021, ora 11.00-proba
scrisă;01.10.2021, ora 09.00-interviul;data
limită de depunere a dosarelor-17.09.2021,
ora 15.00.Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul
U.M.01026 București din B-dul.Gl.Vasile
Milea, nr.5-7, sect.6-București, unde vor fi
afișate și detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la
tel.021/318.16.94, int.222/301
l Unitatea Militară 02517, cu sediul în
localitatea Craiova, str.Anul 1848, nr.98,
judeţul Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea unor funcţii contractuale
vacante, astfel: 1 post de Referent de speci-
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
alitate gradul I, în cadrul Biroului Documentații Cadastrale, 1 post de referent
treapta I în cadrul Compartimentului
Resurse Umane şi Logistic. Concursul se
va desfăşura după următorul calendar:
Proba scrisă în data de 28.09.2021, ora
09.00, proba practică în data de 04.10.2021,
ora 09.00, interviul în data de 06.10.2021,
ora 09.00. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art.3 din HG nr.286/23.03.2011, precum şi
Condiţii specifice necesare în vederea
participării la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale astfel: 1.Pentru postul de
Referent de specialitate gradul I din cadrul
Biroului Documentaţii cadastrale: nivelul
studiilor: universitare cu diplomă de
licenţă în specializarea: Geodezie,
cadastru, topografie, cartografie, topografie
minieră, alte specializări + 3 semestre in
specialitățile cadastru, topografie, cartografie, să fie autorizată de ANCPI să realizeze lucrări de specialitate în domeniile
cadastrului, geodeziei şi cartografiei,
minim categoria B, cunoştinţe de operare
pe calculator- pachet Microsoft Office,
platformă CAD, vechime în muncă: 6 ani
şi 6 luni, vechime în specialitate: 3 ani şi 6
luni. 2.Pentru postul de referent treapta I
în cadrul biroului resurse umane şi logistic:
nivelul studiilor: absolvent de studii medii
cu diplomă de bacalaureat, cunoştinţe de
operare pe calculator- pachet Microsoft
Office- nivel bun, vechime în muncă și în
specialitatea studiilor: minim 3 ani și 6
luni. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de
20.09.2021, ora 16.00, la sediul UM 02517
Craiova. Relaţii suplimentare la sediul UM
02517 Craiova, tel.0251.522.375 int.0110.

CITAȚII
l Livia-Roxana Dumitru, moștenitoarea
defunctului Dumitru S.Marin, convoacă
pentru data de 16.09.2021, orele 17.00, la
Cancelaria Parohiei Buna Vestire Belu din
Șos.Giurgiului nr.29A, sector 4, pe moștenitorii defunctei Mitu Maria, în vederea clarificării situației juridice a locului de veci, aflat
în Cimitirul Buna-Vestire, figura 3, loc 52.
l Numitul Oprea Ion, cu ultim domiciliu
cunoscut in comuna Filipestii de Targ, sat
Marginenii de Jos, judetul Prahova, este
citat in data de 21.10.2021, ora 09.00, la
Judecatoria Campina, reclamant Nica
Mariana, dosar nr. 4615/204/2019 – exercitarea autoritatii parintesti, stabilire domiciliu minor si pensie.

l SC Mandum Consulting SRL, cu
ultimul sediu în Iași, este chemată la Judecatoria Iasi, str. Anastasie Panu, nr.25,
camera Sala 4, în ziua de 23.09.2021, in
dosar nr. 15865/245/2021, Completul C15,
ora 09:00, in calitate de Pârât, în proces cu
Șaramet Bogdan în calitate de Reclamant,
având ca obiect ordonanţă preşedinţială
obligatia de a face. În caz de neprezentare
a părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă
se solicită în scris acest lucru de către una
din părţi. Se va pune în discuţie cererea de
repunere pe rol a cauzei.
l Se citează pentru data de 23.09.2021,
ora 11:00 la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, Aleea
Flacăra, nr.2, judeţul Călăraşi, toți
succesibilii defunctului Năstase
Gheorghe, CNP 1631103511667, decedat
la data de 10.09.2020, cu ultimul domiciliu în municipiul Oltenița, str.1 Decembrie, nr.88, bl.G5, sc.B, ap.3, judeţul
Călăraşi (Dosar 916/2020).
l Numita Tudosa Aurelia Cristina, cu
domiciliul legal in Ploscuteni, jud.
Vrancea, este citata la Tribunalul Galati,
la data de 20.09.202, in dosarul civil nr.
2974/121/2021, Sala 3, in proces cu
D.G.A.S.P.C Galati, obiectul dosarului
izvorand din aplicarea prevederilor Legii
nr. 273/2004.
l Se citează în calitate de pârâți numiții
Vermesan Gabor, Szakacs Paraschiva și
Magyarusan Laszlone, la Judecătoria
Bistrița, în dosar nr. 675/190/2020 cu
termen de judecată la 13.10.2021, sala
nr.2, ora 09.00.
l Numitul Marian (Bîră) Sebastian
Cosmin, cu ultimul domiciliu cunoscut
în comuna Murgești, sat Murgești, nr. 86,
județul Buzău, este citat la Judecătoria
Bistrița pentru data de 12.10.2021, orele
09.00-11.00, sala 1, în calitate de pârât în
dosarul nr.2627/190/2021, cu reclamanta
Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, având ca obiect pretenții
civile.
l Szigeti Vasile și soția Szigeti Susana,
cu ultimul domiciliu cunoscut în Șimleu
Silvaniei, Județul Sălaj, sunt chemați să
se prezinte în ziua de 21.09.2021, ora
10.00, la Judecătoria Șimleu Silvaniei
camera 14, în calitate de pârâți, în
proces cu Szabo Agnes, în calitate de

reclamant, în dosarul cu nr.261/309/2021,
având ca obiect acțiune în constatare.

SOMAȚII
l Se notifică, pentru termenul de
judeată din data de 19 august 2021 a
dispus afișarea prezentei somații la ușa
instanței, prin care se informează public
că petenta Drăgoi Letiţia,
C NP2530320023619, dom i ci l i at î n
Bruznic, comuna Ususău, nr.149, jud.
Arad, a invocat dobândirea dreptului de
proprietate, prin uzucapiune, asupra
imobilului înscris în CF nr.307422
Ususău, sub nr. top. 6- Bruznic, imobil
situat în Bruznic, comuna Ususău, nr.6,
jud.Arad, teren intravilan- casă, în
suprafaţă de 2.880mp, pe numele proprietarilor tabulari- Drăgoi Maria, decedată
la 31.08.1954 în Bruznic nr.149, conform
extras deces nr.5030/24.04.1985, una şi
aceeaşi persoană cu Drăgoy Maria
înscrisă în CF307422 Uusău subB1 şi B2,
Pantea Gligor, decedat la 22.03.1978 în
Dorgoş, Bruznic nr.150, conform certificat deces nr.5037/6.04.1978, una şi
aceeaşi persoană eu Pancea Gligor
înscrisă în CF 307422 Uusău sub B3.1 şi
B4.1, Pantea Elena, decedat la
14.11.1970 în Dorgoş, Bruznic nr.150,
conform certificat deces
n r. 5 1 5 3 / 3 . 1 2 . 1 9 7 0 , u n a ş i a c e e a ş i
persoană cu Pancea Elena înscrisă în CF
307422 Uusău sub B3.2 şi B4.2, Costi
Partene, decedat la 11.05.1982 în
Dorgoş, Bruznic nr.150, conform certificat deces nr.5057/15.05.1982, una şi
aceeaşi persoană cu Costi Partenie
înscrisă în CF 307422 Uusău sub B5.1 şi
B9.1, Costi Zamfira, decedată la
7.05.1980 în Dorgoş, Bruznic nr.150,
conform certificat deces
nr.5093/19.05.1980, una şi aceeaşi
persoană cu Costi Rafila, născută
Rădmănăştean înscrisă în CF 307422
Uusău sub B5.2 şi B9.2, Drăgoi Nicolae.
Termen de judecată: 12.10.2021.

DIVERSE
l S.N.G.N. Romgaz S.A. Sucursala
Tg.Mureș, titular al proiectului Montare
separator de impurități pe conducta colectoare Șincai-Balda în amonte de compresor
de câmp Văleni, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare
de către Agenția pentru Protecția Mediului
Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului,

pentru proiectul Montare separator de
impurități pe conducta colectoare ȘincaiBalda în amonte de compresor de câmp
Văleni, propus a fi amplasat în com.Pogaceaua, sat Văleni, extravilan, jud. Mureș.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate pe
site-ul A.P.M. Mures (http://apmms.anpm.
ro). Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet
a A.P.M. Mureș.

ADUNĂRI GENERALE
l S.C. Autogara Internationala Rahova
S.A., J40/2081/1991, CUI: RO401266,
sediul: București, Șos.Alexandriei, nr.216,
sector 5, convocator din data de 06.08.2021.
Consiliul de administrație al S.C. Autogara
Internațională Rahova S.A., societate înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/2081/1991, cod fiscal, CUI: RO401266,
cu sediul în: București, Șos.Alexandriei,
nr.216, sector 5, convoacă: Adunarea Generală Ordinară. Pentru data de 07.09.2021,
ora 10.00, la sediul societatii din Bucuresti,
sos. Alexandiriei nr. 216, sector 5, pentru
toți acționarii societății, cu următoarea
ordine de zi: 1.vânzare „imobil” (clădire
autogară și teren), situat în localitatea
Alexandria, jud.Teleorman, str.Mircea cel
Bătrân, nr. 83 la prețul de 445.000Lei. 2.
vânzare „Hală și teren” situate în localitatea Alexandria, jud.Teleorman, str.Mircea
cel Bătrân, nr.6, la prețul de 415.000Lei.
3.împuternicirea administratorului doamna
Lingurariu Claudia în vederea semnării
contractului de vânzare-cumpărare. Președinte Consiliul de Administrație, Lingurariu Claudia. Acționarii: S.C. Posta
Atlassib Curier Rapid S.R.L., Prin, S.C.
Atlassib S.A., Prin.

LICITAȚII
l Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung
vinde prin licitație publică cu strigare, în
temeiul HG 841/1995 actualizată, materiale
rezultate în urma dezmembrării unui aparat
de radiologie. Relații se pot obține la telefon/
fax 0248510150, e-mail: sp.clpnf@gmail.com.
Licitația se va desfășura la sediul spitalului în
15 zile de la publicarea anunțului în ziar. În
caz de neadjudecare licitația se repetă în 5 zile.
Dacă nici în acest caz nu se adjudecă, licitația
se reia în 5 zile. Textul integral al anunțului se
găsește afișat la sediul spitalului și la afișierul
Primăriei Mun. Câmpulung, județul Argeș.

l Anunț privind vânzarea prin licitație
publică a unui teren, proprietate privată a
Municipiului Galați, situat în str. Gerului,
nr. 13. 1. Informaţii generale privind
vânzătorul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax
şi/ sau adresa de e-mail a persoanei de
contact: Municipiul Galați - cod fiscal
3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:
0236/307.718, Fax: 0236/461.460, E-mail:
contracte.teren@primariagalați.ro. 2.
Informaţii generale privind obiectul
vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie supus
vânzării: Teren intravilan, în suprafață
totală de 30 mp, situat în municipiul
Galați, strada Gerului nr. 13, județul
Galați, aparținând domeniului privat al
Municipiului Galați, înscris în CF nr.
111089, nr. cadastral 111089, cu destinația
curți construcții. Vânzarea se face conform
art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform
H o t ă r â r i i C o n s i l i u l u i L o c a l n r.
399/29.07.2021. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obține de la
Primăria Municipiului Galați. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, Municipiul Galați, strada Domnească
nr. 54, județul Galați. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019: 30 de lei, se
poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Galați. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 13.09.2021,
ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
23.09.2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, Municipiul Galați, strada
Domnească nr. 54, județul Galați, Registratura Generală. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 23.09.2021, ora 15.30, la sediul
Primăriei Municipiului Galați, municipiul
Galați, strada Domnească nr. 54, județul
Galați. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Municipiului Galați,

Municipiul Galați, strada Brăilei nr. 153,
județul Galați, tel. 0236412130, fax.
0236412130, e-mail: tr-galați-comunicare@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate:
27.08.2021.
l Anunț privind vânzarea prin licitație
publică a unui teren, proprietate privată a
Municipiului Galați, situat în Calea
Prutului, Nr. 54. 1. Informaţii generale
privind vânzătorul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/ sau adresa de e-mail a persoanei
de contact: Municipiul Galați - cod fiscal
3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:
0236/307.718, Fax: 0236/461.460, E-mail:
contracte.teren@primariagalați.ro. 2.
Informaţii generale privind obiectul
vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie supus
vânzării: Teren intravilan, în suprafață
totală de 575 mp, situat în Municipiul
Galați, Calea Prutului nr. 54, județul
Galați, aparținând domeniului privat al
Municipiului Galați, înscris în CF nr.
130519, nr. cadastral 130519, cu destinația
curți construcții. Vânzarea se face conform
art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform
H o t ă r â r i i C o n s i l i u l u i L o c a l n r.
399/29.07.2021. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obține de la
Primăria Municipiului Galați. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, Municipiul Galați, strada Domnească
nr. 54, județul Galați. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita
cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Galați. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.09.2021, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor: 23.09.2021,
ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Municipiului
Galați, Municipiul Galați, strada
Domnească nr. 54, județul Galați, Registratura Generală. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a
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ofertelor: 23.09.2021, ora 15.30, la sediul
Primăriei Municipiului Galați, Municipiul
Galați, strada Domnească nr. 54, județul
Galați. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Municipiului Galați,
Municipiul Galați, strada Brăilei nr. 153,
județul Galați, tel. 0236412130, fax.
0236412130, e-mail: tr-galați-comunicare@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate:
27.08.2021.
l 1.Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de
identificare fiscala, adresa, numarul de
telefon, fax si/sau adresa de e-mail,
persoana de contact: Comuna Belint, Principala nr. 147, Belint, judetul Timis,
telefon 0762213414, fax 0256327165,
email primariabelint@gmail.com. 2.
Informatii generale privind obiectul
concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Un teren aflat in localitatea Belint,
in conformitate cu prevederile OUG
57/2019, avand H.C.L. nr.41/31.05.2021, in
suprafata de 2040 m.p.inscris in C.F.
nr.400362, nr. cadastral 3060 in vederea
construirii unei statii Peco, apartinand
domeniului privat al Comunei Belint,
etapa III. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile
prin care persoanele interesate pot intra in
posesia unui exemplar al documentatiei de
atribuire: Documentia se va elibera in
format electronic in baza unei cereri in
scris. 3.2. Denumirea si adresa serviciului /
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:
Registratura, localitatea Belint, strada
Principala, nr.147, judetul Timis. 3.3.
Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Gratuit. 3.4. Data –limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.09.2021, Ora 16:00.
4.Informatii privind ofertele: 4.1. Data
-limita de depunere a ofertelor: 27.09.2021,
Ora 12:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Comuna Belint, localitatea Belint,str. Principala, nr.147, judetul
Timis. 4.3. Numarul de exemplare in care
trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar
in plic inchis. 5. Data si locul la care se va
desfasura sedinta publica de deschidere a
ofertelor: 29.09.2021 ora 12:00. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/
sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si
termenele pentru sesizarea instantei:
Tribunalul Timis,Timisoara, Piata Tepes
Voda, nr.2, jud. Timis, tel. 0256221990,
fax: 0256221990, e-mail: tr-timis-reg@just.
ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea
publicarii: 31.08.2021.
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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 Munteni,
comuna Munteni, Str.Mihai Viteazu, nr.31,
județul Galati, telefon 0236/820.126, fax
0236/820.126, e-mail: primarie_
munteni2002@yahoo.com, cod fiscal
4393123. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: -„Luciu de apă, Baltă”, în
suprafață de 18.033mp, situat în Tarla
142/1, Parcela 1092/2, categorie de folosință HB (baltă) bun aparținând domeniului privat al Comunei Munteni, în baza
H.C.L. nr. 34/20.08.2021 și temeiului legal
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: în urma
depunerii unei solicitări scrise, la sediul
Primăriei Munteni. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Munteni, Str. Mihai Viteazu, nr.31, județul
Galați. 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: Persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației de atribuire
de 680 Lei la Casieria Primăriei Munteni.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.09.2021, ora 16.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27.09.2021, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Munteni, Str. Mihai
Viteazu, nr.31, județul Galați. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: ofertele se vor
depune într-un singur exemplar, în plicuri
sigilate la sediul Primăriei Munteni.
5.Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
28.09.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei
Munteni, comuna Munteni, Sala Consiliu
Local, Str.Mihai Viteazu, nr.31, județul
Galați. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi /sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea de justiție se poate
introduce la Judecătoria Tecuci, Tecuci,
Str.Racoviță Costache, 28bis, județul
Galați, telefon 0236/820.039, fax
0236/829.610, email: judtecuci@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03.09.2021.
l Dosar execuțional nr. 300/2020 din:
31.08.2021. Publicație de vânzare imobiliară. Noi, Dincă Stelian Emil, executor
judecătoresc în cadrul Birou Executor Judecătoresc Stelian Emil Dinca, cu sediul în
Brașov, B-dul. 15 noiembrie, nr.43, sc.A,

ap.4, jud.Brașov, numit în funcție prin
ordinul 685/2001 al Ministrului Justiției, în
conformitate cu art.838 alin.1 Cod Procedură Civilă aducem la cunoștința generală
că în data de 13.09.2021, ora 11.30, va avea
loc la sediul Birou Executor Judecătoresc
Stelian Emil Dinca, cu sediul în Brașov,
B-dul.15 noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, jud.
Brașov, vânzarea la licitație publică a imoblilului situat în Victoria- 505700, Str.Oltului,
nr.44, Județul Brașov, având CF: 100144
(CF vechi 354) Victoria, nr. TOP:
94/15/4/2/3/2/1/2, compus din clădire de
locuit (cămin nefamiliști) în suprafață de
921mp, construită în anul 1976. Clădirea
este construită pe nivel de înălțime P+4, este
degradată, nu are uși și geamuri și nu pare
a fi racordată la rețele de gaz, apă, canalizare și electrică. Preţul de pornire la licitaţie
este de: 100.000,00Lei. Prezenta publicație
de vânzare a fost întocmită în conformitate
cu dispozițiile art. 838 Cod Procedură civilă
și afișată la data de 31.08.2021 la sediul
Biroului executorului judecătoresc, al
Primăriei Victoria, la locul unde se află
imobilul și la Judecătoria Făgăraș. Somăm
pe toți cei care pretind vreun drept asupra
imobilului urmărit să-l anunțe pe executorul
judecătoresc înaintea datei stabilite pentru
vânzare. Invităm pe toți cei care doresc să
cumpere imobilul urmărit să se prezinte la

data, locul și ora stabilită pentru vânzare,
având asupra lor cartea de identitate și
până la această dată să prezinte oferte de
cumpărare. Aducem la cunoștința publică
prevederile art.246 Cod Penal „Fapta de a
îndepărta, prin constrângere sau corupere,
un participant de la o licitaţie publică ori
înţelegerea între participanţi pentru a denatura preţul de adjudecare se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani.” Potrivit
dispozițiilor art. 838 ali.1, lit l) Cod Procedură civilă ofertanții trebuie să consemneze
la dispoziția executorului judecătoresc, cel
mai târziu până la termenul de vânzare, o
garanție de participare de cel puțin 10% din
prețul de pornire a licitației în cuantum de
10.000.00Lei. Executor JudecătorescStelian Emil Dincă.
l Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva
prin Direcţia Silvică Covasna, cu sediul în
Sfantu Gheorghe str.Kos Karoly nr.5/A,
tel.0267.351.890, fax: 0267.351.024,
Număr înmatriculare ORC J40/450/1991,
Cod fiscal RO1590120, activitate principală codul CAEN 0201, vinde prin licitaţie
un număr de 3 construcţii, astfel: Ocolul
Silvic Comandău- Cabană de muncitori
Halom; Ocolul Silvic Covasna- Cabană de
muncitori Mișcău; Ocolul Silvic TălișoaraCanton Silvic Tiglărie. Caietul de sarcini

care conţine preţurile de pornire la licitaţie
precum şi valoarea garanţiei pentru fiecare
activ precum și documentele necesare
participării la licitație se pot obţine de la
sediul direcţiei începând cu data de
06.09.2021 până la data de 16.09.2021, ora
12.00. Taxa de participare este de 100 Lei.
Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei
Silvice Covasna în data de 20.09.2021,
după cum urmează: la ora 10.00- etapa I
unde pot participa doar IMM-urile, iar la
ora 12.00- etapa a II-a pentru activele
neadjudecate la licitaţia anterioară, la care
poate participa orice persoană juridică sau
fizică. Celelalte date relevante privind
vânzarea activelor pot fi obţinute prin
achiziţionarea caietului de sarcini şi a
documentaţiei aferente procedurii de licitaţie. Informaţii suplimentare se pot
obține la sediul Direcţiei Silvice Covasna
sau la nr. de telefon 0267.351.890.
Persoana de contact Bîrlă Adrian.

PIERDERI
l SC Bursa de Mărfuri și Servicii Brăila
SRL, având CUI: 36225446, a pierdut
ștampila de culoare albastru model R30, cu
tușiera albastru. Dacă se găsește, vă rugăm
anuntați la: 0760.674.218.

l Societatea DOM Vista Medical SRL, cu
sediul in Str. Paduroiu, nr.3, Biroul nr.1, Bl.
B25, Et.6, Ap.62, sector 4, Mun. Bucureşti,
J40/12823/2011, CUI 29275042, a pierdut
certificatul de înregistrare seria B nr.
3438172. Îl declarăm nul.
l Societatea SSC Execution Construct
SRL, cu sediul în Str. Brasov, nr.25L, Bl.A,
Sc.A1, Et.1, Ap.4, sector 6, Mun. Bucureşti,
J40/20964/2017, CUI 38637168, a pierdut
certificatul de înregistrare seria B nr.
3939733. Îl declarăm nul.
l Seqa International Group SRL -Bucureşti, Sect. 4, Intr. Amara, nr. 11, Nr. Reg
Com J40/5562/2006, CUI 18549959, declar
pierdute: Certificat înregistrare
B2418489/18.06.2010; Certificat constatator ref. activități sediu social și Certificat
constatator ref activități la terți. Le declar
nule.
l Subsemnatul Bolbose Dan, reprezentat
legal al societății SC Neuro Med Therapy
SRL, CUI: RO42313615, J40/2733/2020, cu
sediul în București, str. Roșia Montană 4,
Bloc O5, Scara 2, ap.100, et.7, declar
pierdut și nul Registrul Unic de Control al
societății.

