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OFERTE SERVICIU
l Sortwik Intermedieri Import Export SRL Piatra
Neamț angajează 2 electricieni cod cor 741110,
cunoștințe lb. turcă sau engleză. CV la e-mail:
sortwik1@yahoo.com. Tel.0743.823.176.
l SC EDATRANSNET SRL, CUI 41903774,
angajează conducător auto transport rutier de
mărfuri. Cerințe: școală generală, limba engleză.
Tel.0742.223.957.
l SC Pasirom Interactiv SRL, având CUI
RO14947358, cu sediul în București, str.Intrarea
Horbotei, nr.4, Bl.G5, sc.1, at.5, ap.23, sector 3,
angajează: -Mașinist la mașini pentru terasamente
(ifronist), cod COR: 834201 -9 posturi; -Muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mosaic, faianță, gresie, parchet -cod COR:
931301 -12 posturi; -Femeie de serviciu, cod COR:
911201 -3 posturi; -Ospătari, cod COR: 513102 -5
posturi; -Lucrător în bucătărie, cod COR: 941201 -2
posturi. Cerințe: studii de specialitate, experiență
min.2 ani. Selecția are loc în data de 08.04.2021, ora
12:00, la sediul societății. Persoană de contact:
Ivanov Mădălina -0756.195.196.
l Primăria Comunei Coșula, județul Botoșani,
organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant de inspector -debutant
-Compartimentul de asistență socială, conform
art.7 din HGR nr.286/2011, republicată, în data de
29.04.2021, ora 11:00, proba scrisă și în data de
04.05.2021, ora 11:00, interviul, dosarele se depun
până pe 20.04.2021, ora 14:00, la sediul Primăriei
Coșula. Condiţii de participare la concurs: a)Studii
superioare absolvite cu diploma de licență în
domeniu. b)Nu se solicită vechime în specialitate.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul instituției. Date contact: Primăria
Coșula, tel 0231/619.411.
l Anunț De Selecție Experți Pentru Implementarea Unor Proiecte Finanțate Din Fondul Social
European, Programul Operațional Capital Uman:
Inspectoratul Școlar Județean Alba (Partener 1)
anunță demararea procedurii de selecție a unor
experți pentru implementarea următoarelor
proiecte: 6 experți pentru proiectul cu titlul: ”ADS
pentru copiii si tinerii din ALBA” ID 133542. 6
experți pentru proiectul cu titlul: ” INSIST Inca o
sansa la educatie” ID 132172. Pentru detalii
privind condițiile generale, condițiile specifice,
modalitatea de depunere a dosarelor, conținutul
dosarului de concurs, a criteriilor de selecție,
precum și a calendarului de desfășurarea a concursului, vă rugăm să accesați site-ul Inspectoratului
Școlar Județean Alba (www.isjalba.ro ).
l Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”, cu sediul în
localitatea Drobeta Turnu Severin, str. I. C.
Brătianu, nr.9D, jud. Mehedinți, organizează
conform HG nr.286/23.03.2011, concurs pentru
ocuparea postului contractual vacant de: Informatician II, S –1 normă, post vacant contractual pe
perioadă nedeterminată; Condiții specifice de
ocupare a postului: -Studii superioare; -Vechime în
specialitate- nu este cazul. Concursul se va desfă-

șura astfel: -Proba scrisă/ probă practică în data de
04.05.2021, ora 9:00, la sediul Liceului Tehnologic
”Lorin Sălăgean”; -Proba interviu în data de
06.05.2021, ora 9:00, la sediul Liceului Tehnologic
”Lorin Sălăgean”. -Dosarele de înscriere la concurs
se depun la sediul Liceului Tehnologic ”Lorin Sălăgean” în terme de 10 zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial,
Partea a III-a. -Date contact: Liceului Tehnologic
”Lorin Sălăgean” Drobeta Turnu Severin, str. I. C.
Brătianu nr. 9D, telefon: 0252222285.

Sasca Montană în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului, respectiv în perioada
07.04.2021-26.04.2021. Date contact: Primăria
Comunei Sasca Montană, localitatea Sasca
Montană nr.375, judeţul Caraş Severin, tel.fax
0255/576.565, email primariasasca@yahoo.com.
Persoană de contact: Marisescu Gheorghe-Florin
-telefon 0766.748.316, email marisescuflorin@
yahoo.com.au -secretar general al comunei.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă cu sediul in Bucuresti Str. Avalanşei, nr.
20—22 sector 4, scoate la concurs, la sediul agenţiei,
postul contractual vacant de director adjunct al
Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Dolj. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere
vacantă: Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă in ramura de stiinta: stiinte economice;
sa deţină certificatul de atestare a cunoştintelor
dobândite în domeniul Sistemului European de
Conturi, conform prevederilor art. 19 lit. b^2) din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare; vechime de
minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului. Programul concursului concursului: 04.05.2021 ora 10:00 - proba scrisă la sediul
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă; 06.05.2021 ora 10:00 - interviul la sediul
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă; Termenul limita de depunere a dosarelor de
concurs este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 07-27.04.2021.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6,
alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Detalii privind condiţiile de
depunere a dosarelor şi bibliografia de concurs sunt
afişate pe site-ul instituţiei, www.anofm.ro, începând
cu data de 07 aprilie 2021.

l Servicii Alpinism Utilitar în Arboristică (toaletări arbori) și Publicitate. 0760.388.484.

l Primăria Comunei Sasca Montană, cu sediul în
localitatea Sasca Montană nr.375, judeţul Caraş
Severin, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu durată
normală a timpului de muncă, respectiv 8 ore/zi, în
baza art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, a funcţiei publice de
execuţie vacantă de: Referent, clasa III, grad asistent; Compartimentul: Urbanism, Secretariat și
Relații cu Publicul. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: data 10 mai 2021,
ora 10, la sediul instituţiei; Proba interviu: data 12
mai 2021, ora 13, la sediul instituţiei. Condiţii de
participare la concurs: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.465
alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ și următoarele condiții specifice:
-Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; Vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minim 1 an. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei

PRESTĂRI SERVICII
CITAȚII
l Bogye Iuonaș, Szabo Alesandru, Morovan Ilie,
Hilma Gligor, Csortya Simion, Csortia Gligor,
Csortya Gergely, Csortya Peter, Csortya Gabor,
Popa Todorika, Popa Victoria, Sotia lui Kiscinas
Simion, Popa Gyorgy, Popa Vazul, Popa Danja,
Dregan Mariuka, Sotia lui Kaluger Niculai sunt
citati in 11.05.2021, la Judecatoria Turda, in Dosar
Civil Nr.7141/328/2019-pentru succesiune.
l Farcaș Maria, casatorita cu Cirebea Gligor,
Farcaș Minodora, casatorita cu Farcaș Gligor,
Farcaș Paraschiva, Farcaș Ioan, Farcaș Maria
casatorita cu Bia Vasile, Farcaș Ștefan, Farcaș
Varvara, Farcaș Iuana si Farcaș Todor sunt citati
in 6.05.2021, la Judecatoria Turda, in Dosar Civil
Nr.3136/328/2020, pentru prestatie tabulara.
l Andras Viorica este citata in 15.04.2021, la Judecatoria Turda, in Dosar Civil Nr.7170/328/2019
pentru succesiune
l Szabo Ana, Casatorita cu Lorinczi Ioan, Szabo
Elisabeta, Szabo Irina, Szabo Ștefan sunt citati in
8.04.2021, la Judecatoria Turda in Dosar Civil
Nr.3029/328/2020 pentru succesiune.
l Numitul Barabas Iuliu cu ultimul domiciliu
cunoscut in Campia Turzii, Str.Baba Novac, nr.21,
Jud.Cluj, este citat la Judecatoria Turda la data de
20.04.2021, ora-8:30, in calitate de parat in dosar
nr. 5930/328/2019.
l Citație emisă la data de 15.03.2021. Succesibilii
defunctului Böttcher Günter, cetăţean român,
decedat la data de 18.12.2020, cu ultimul domiciliu
în Sat Almaş, nr.78, Comuna Almaş, Jud.Arad,
sunt invitaţi să se prezinte în data de 05.04.2021,
ora 11:00, la sediul Biroului Notarial Individual
Rusu Andreea din Localitatea Gurahonţ, Strada
Avram Iancu, nr.29-32, Judeţul Arad, pentru a
participa la dezbaterea procedurii succesorale a
defunctului mai sus indicat.
l Hulpe Gheorghe, cu ultimul domiciliu în
Enkenbach-Alsenborn, Germania, este chemat la
Judecătoria Cluj-Napoca, camera 76, în ziua de
27.04.2021, ora 08:30, in calitate de pârât, în proces
cu Hulpe Constantin în calitate de reclamant, în
dosarul 680/211/2020, având ca obiect succesiune.
l Tănase Petruța, domiciliată în Bănești, nr.237,
jud.Prahova, este chemată în judecată în calitate
de pârâtă în dos. nr.31/204/2020 aflat pe rolul
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Judecătoriei Câmpina, cu sediul în Câmpina, str.1
Decembrie, nr.14, jud.Prahova, în ziua de
29.04.2021, ora 08:30, având ca obiect pensie de
întreținere, în contradictoriu cu Ciufu Ion Gabriel.
În caz de neprezentare judecata va avea loc în lipsa
acesteia.
l Chem în instanță la Judecătoria Târgu Jiu, str.
Tudor Vladimirescu nr.34, Târgu Jiu, secția civilă
sala.6 pe numitul Oproiu C.Vasile dispărut, fiul lui
Constantin și Eleonora, cu ultimul domiciliu
comuna Drăguțești, sat Tîlvești nr.210, jud.Gorj în
dosarul aflat pe roșcu nr.7143/318/2020 în calitate
de intimat, dosar af lat la Judecătoria Tg.Jiu,
camera sala.6, complet C3, in data de 20.04.2021,
ora 11:30, in calitate de intimat, fiind tatăl meu.
Oproiu C.Vasile in proces cu Oproiu V.Ion, în calitate de petent privind obiectul dosarului Declararea Judecătorească A Morții.
l Cărare Corelian prin curator Cărare Linca, cu
ultimul domiciliu în Sat Bod (Comuna Bod), Str.
Gării, nr.611, Județul Brașov, este chemat la Judecătoria Brașov în dosarul 28879/197/2019, la
camera SALA J2, în ziua de 24.06.2021, Completul
C19, ora 11:00, în calitate de Intimat, în proces cu
Cărare Valeriu, cu domiciliul ales la Cab. Av. Stăncioiu Răsvan-Toma în calitate de Petent, având ca
obiect declararea judecătorească a morţii. În caz de
neprezentare a părţilor, judecata se va face în lipsă,
dacă se solicită în scris acest lucru de către una din
părţi.
l Somatie:Prin prezenta, aducem la cunoștința
celor interesați că prin cererea înregistrată pe rolul
Judecătoriei Întorsura Buzăului sub
nr.873/248/2020, posesorul NEAGU AUREL,
având domiciliul în comuna Apostolache sat
Mîrlogea nr.128, jud.Prahova, a invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra terenului înscris în CF.24246-Întorsura
Buzăului provenită din conversia de pe hârtie a
CF.2744-Buzăul Ardelean, nr.top.2242/2/1/1 cu
suprafața de 1151.mp având ca proprietari tabulari pe Bacs Zsuzsa, Olah Gyorgy, Olah Maria,
Olah Rozalia, Olah Elek, Olah Rozalia, Olah
Karacson, Ola Ghorghe, Ola Vasile, Ola Alexe,
Florea Vasile, Florea Sofron, Boricean Elisabeta,
Florea Victor, Ola Constantin, Ola Minea, Necula
Viorica, Ola Vasile, Toth Constanntin și Toth Elena
și care se învecinează cu imobilele:la nord-pârâul
Floroaia, la est-parcela cu nr.cadastral.25350 aflată
în proprietatea lui Neagu Aurel, la sud-Zăbavă
Nicolae și la vest-Despa Gheorghe. Toți cei interesați sunt somați să formuleze opoziție, cu precizarea că, în caz contrar, se va trece la judecarea
cererii în termen de 30 zile de la emiterea celei din
urmă publicații.
l SOMATIE: Prin cererea inregistrata sub dosar
nr. 305/246/2021, formulata de Nastor Ana, cu
domiciliul in comuna Taut, sat Nadas, nr. 229, jud.
Arad, a solicitat inscrierea dreptului de proprietate
al petentilor pe titlu de uzurpaciune, asupra imobilului identificat in CF. Nr. 306376 Taut, cu nr. Top.
211-212, compus teren intravilan in suprafata de
3643 m.p., imobil asupra caruia figureaza ca
proprietar tabular intabulat sub B3 Bitang Moisa
cu cota 24/72 si sub B5 Bitang Gheorghe cu cota de
12/72, urmand a se proceda la intabularea peten-

ANAF - DGRFP Braºov. Administraþia
Judeþeanã a Finanþelor Publice Braºov,
în calitate de reclamant, citeazã pentru
data de 19 mai 2021, ora 09:00, sala
T4, la Tribunalul Braºov, pe pârâtul
JACOBUS VAN HOUWELINGEN cu
domiciliul în Bugemeester Van
Papendrecht, Olanda, prin curator
special Manoil V. Ana - Maria, cu sediul
în Braºov, Bd. Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3,
sc. D, ap. 9, jud. Braºov, în dosarul nr.
3211/62/2019/a1, având ca obiect
atragerea rãspunderii pentru intrarea în
insolvenþã conf. art. 169 Legea
85/2014.
tului asupra acestui imobil. Petentul sustine ca
foloseste acest imobil, asupra caruia a execitat o
posesie pasnica, publica, continua si nume de
proprietar. In urma acesteia sunt somati, in baza
art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, toti cei
interesati De Indata sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in termen de
o luna de la aceasta ultima publicare se va proceda
la solutionarea cererii.

DIVERSE
l SC Gasilo Team DDD SRL anunță intenția
de obținere a autorizației de mediu pentru
activitatea cu cod CAEN 0161- Activități
auxiliare pentru producția vegetală; Depozitări- 5210, desfășurată la punctul de lucru
din jud.Timiș, Com.Cărpiniș, Str.III, Nr.26.
l Cimpoeru Livia-Anamaria, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:„Spalatorie Auto
De Tip Service Si Utilitati”, propus a fi amplasat
în:Berceni, Jud.Ilfov, T7, P22/3/5, NC.63059. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru protecția
mediului din:București, Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector.6, în zilele de luni-vineri, între orele 09:0013:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenției pentru protecția mediului.Ilfov.
l Această informare este efectuată de către LIDL
Romania SCS, cu sediul social în comuna Chiajna,
Str. Industriilor, nr.19, Etaj 1, camera E05, județul
Ilfov, tel. 0733.948.036, ce intenționează să solicite
de la A.B.A Argeș - Vedea, S.G.A Ilfov -București,
aviz de gospodărire a apelor pentru investiția
“Construire Clădire Vestiare, Teren De Fotbal,
Gradene, Parcări Exterioare, Împrejmuire, Branșamente Utilități, Organizare De Șantier’’, propusă
a fi realizată în comuna Chiajna, Str. Industriilor
nr. 19, județul Ilfov. Această investiție este nouă.
Ca rezultat al acestei investiții vor rezulta ape
uzate menajere. Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare
sau să transmită observații, sugestii și recomandări
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a
apelor, se pot adresa solicitantului, la adresa mai
sus menționată, după data de 07.04.2021.

ANUNȚURI
l Comunicat de presă conform art.125(2) din Regulamentul nr.5/2018 al ASF la Raportarea Anuală la
data de 31.12.2020. Consiliul de Administraţie al
Societății Construcţii Hidrotehnice SA, cu sediul în
Iaşi, str.Toma Cozma, nr.13, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr.J22-354/1991, având
CUI: RO1957570, simbol CHIA. Informează pe
această cale toți investitorii, că documentele aferente
raportării anuale la data de 31.12.2020, întocmite
conform standardelor contabile aplicabile și conform
art.223B din Regulamentul ASF nr.5/2018 sunt
disponibile pe pagina de internet a societății, la
adresa www.conhidro.ro/investitori începând cu data
de 30.03.2021. Totodată ele pot fi consultate și/sau
procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare de luni până vineri, între orele 10.00 și 16.00
sau pot fi solicitate prin e-mail la adresa office@
conhidro.ro.
l APM Ialomița și Asociația Centrul Ecologic Green
Area cu sediul social situat în com.Ghimpați, str.
București-Alexandria, nr.162, jud.Giurgiu și sediul
implementare proiect situat în mun.București, str.
Dionisie Lupu, nr.70-72, corp B, et.1, camera 4, sector
1, titular al planului „Planul de management pentru
situl Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței
incluzând Rezervația Naturală B.6.Lacul Rodeanu”
care se situează în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia și Sud-Est, ce urmează a fi implementat pe
teritoriul județelor: Buzău (18,54%), Ialomița
(54,66%) și Prahova (26,8%), anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare: -nu este
necesară evaluarea de mediu și nu este neecsară
evaluarea adecvată, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Informațiile
privind potențialul impact asupra mediului al
planului propus, pot fi consultate la sediul A.P.M.Ialomița, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, în zilele de
luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri, între orele
08.00-14.00. Observațiile publicului interesat se
primesc zilnic, la sediul A.P.M.Ialomița în termen de
10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.
l SC Fontana Josesantinico SRL cu sediul principal
în Arad Calea Radnei, nr.105 telefon nr. 0730187811
doreşte să opţină autorizaţie de mediu pentru sediul
principal/punctul de lucru din Arad str. Andrei
Saguna nr. 23-25, unde se desfăşoară activităţile cod
CAEN 4520,.Avînd ca principale faze ale procesului
tehnologic următoarele: Spalatorie auto self service.
Masurile de protecţie a factorilor de mediu: Apă: separator hidrocarburi, decantoare.-,Aer: -,Sol:-platforma betonata, Gestiune deşeuri: -,pubele Substanţe
periculoase: - nu este cazul. Observaţiile publicului
formulate în scris/informaţiile privind potenţialul
impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad,
Splaiul Mureş, FN, telefon 0257280331; 0257280996
în timp de zece zile lucrătoare de la data publicării
prezentului anunţ
l Romexped Group SRL, titular al proiectului
Demolare construcție existentă, C1, C2, C3,
construire locuință bifamiliala D+P+1E, garaj
ambarcațiuni, refacere ponton existent, împrejmuire
alei carosabile și pietonale/branșamente și utilități,
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către autoritatea competentă pentru
protecția mediului, din Aleea Lacul Morii, nr.1,
București, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul Demolare
construcție existentă, C1, C2, C3, construire locuința
bifamiliala D+P+1E, garaj ambarcațiuni, refacere
ponton existen, împrejmuire, alei carosabile și pietonale/branșamente și utilități, propus a fi amplasat în
Snagov, Str.Tuberozelor, nr.9A, Vila67a, Comuna
Snagov, jud.Ilfov. *)Se va menționa dacă se derulează și procedura privind evaluarea impactului
asupra mediului în context transfrontalier, pentru
proiectul în cauză. 1.Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi consultate la
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sediul autorității competente pentru protecția
mediului din Aleea Lacul Morii, nr.1, Bucuresti, în
zilele de luni-vineri, între orele 09.00-16.30, precum și
la următoarea adresă de internet(pagina de internet
a autorității competente pentru protecția mediului).
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 autorității competente pentru protecția mediului.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: 1.Centrul Cultural
G.M.Zamfirescu Satu Mare, Satu Mare, Bld.Transilvaniei, nr.3, județul Satu Mare, telefon/fax
0261/768.608, email: casazamfirescu@yahoo.com,
cod fiscal 3897270. Aprobarea programului pentru
acordarea finanțărilor nerambrusaabile -valabile
pentru anul 2021. 2.Autoritatea finanțatoare: Municipiul Satu Mare, adresa: Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie, nr.1, județul Satu Mare, cod fiscal 4038806,
acordă finanțări nerambursabile pentru activități
nonprofit de interes general, în conformitate cu
prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general, a prezentului Program si
a Metodologiei. 3.Domeniile de intervenție selectate
sunt: activități culturale, activități pentru tineret și
învățământ și recreativ și activități destinate programului „Sportul pentru toți”. 4.Beneficiari direcți:
orice persoană juridică fără scop patrimonial -asociație, fundație -care desfășoară activități nonprofit
recunoscute conform legii, care dorește să sprijine
realizarea unor obiective de interes public general,
regional sau local, având dreptul de a participa (în
condițiile Legii 350/2005) la procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă. 5.
Bugetul programului: suma totală alocată pentru
Program în anul 2021 este de 450.000Lei, defalcată
astfel: -Activități culturale: 200.000Lei; -Activități
pentru tineret și învățământ și recreativ: 50.000Lei;
-Activități aferente programului „Sportul pentru
toți”: 200.000Lei. 6.Procedura aplicată: finanțarea
nerambursabilă acordată din fonduri publice unui
beneficiar se va face pe baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat între Centrul Cultural
G.M.Zamfirescu și beneficiar, în urma aplicării
procedurii selecției publice de proiecte, conform
Metodologiei aprobate prin Hotărârea de Consiliul
Local. În cazul în care sumele alocate nu vor fi consumate, se vor organiza alte sesiuni până la consumarea
integrală a fondurilor.
l Anunt public privind depunerea solicitarii de
emitere a acordului de mediu: SC Oberhauser Invest
SRL, cu sediul in municipiul Baia Mare, str. Dealul
Florilor, nr. 14 B, Jud. Maramures, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu, pentru proiectul „Imobil Locuinte Colective, Imprejumuire, Bransamente si Racorduri la Utilitati” propus a fi amplasat in municipiul
Baia Mare, str. Lamaitei, f.n., jud. Maramures.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Maramures, din localitatea Baia
Mare, str. Iza, nr. 1A, in zilele de luni- joi, intre orele
8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, si de sediul
beneficiarului. Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Maramures.

ADUNĂRI GENERALE
l Clubul Sportiv Tenis Club TM Vâlcea convoacă
membrii asociați pentru Adunarea Generală în
data de 11.04.2021, la ora 13:00, la sediul clubului
din Rm.Vâlcea, Str.Știrbei Vodă, nr.213.
l Consiliul de administratie al SC SOPMET SA, cu
sediul social în Bucureşti, Bdul.Preciziei, nr.36, sector
6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.

J40/5156/1991, Cod Unic de Înregistrare 444496,
convoacă prin prezenta, în temeiul art.117 din Legea
31/1990 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare și al art.16 din Actul constitutiv, toţi acţionarii societăţii în data de 25.05.2021, ora 15:00, la
sediul societăţii din Bucureşti, Bdul.Preciziei, nr.36,
sector 6, la sedinţa Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor avand urmatoarea ordine de zi: 1.Aprobarea Raportului de gestiune privind exercitiul financiar al anului 2020, prezentat de Consiliul de
Administrație al SC SOPMET SA și descărcarea de
gestiune a Consiliului de Administrație; 2.Aprobarea
bilanțului contabil, contul de profit și pierdere, anexele
la bilanț și notele explicative pentru exercițiul anului
2020; 3.Prezentarea Raportului auditorului societății,
More Audit One SRL pentru anul 2020; 4.Aprobarea
rezultatului contabil, profit sau pierdere, pe anul 2020
și repatizarea acestuia în cazul profitului; 5.Aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar al anului următor. În
situaţia în care nu se va întruni cvorumul legal în data
de 25.05.2021, se convoacă cea de-a doua Adunare
Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de
26.05.2021, ora 15:00, la adresa anterior menţionată.
Toate documentele aflate și/sau la care se face referire
în ordinea de zi se află la sediu societății spre consultare și analiză, în zilele lucrătoare de la ora 08:00-15:30.
l Convocator.Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor IT-PAC Romania SA. In temeiul dispozitiilor
art.111,alin.1 din:Legea societatilor nr.31/1990/republicata si modificata si ale art.28 din Actul Constitutiv
al:IT-PAC Romania SA, Administratorul Unic al
societatii dl.PHIL KNUT GERHARD convoaca:Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IT–PAC
Romania SA (denumita si AGOA) la sediul social al
societatii din:mun.Bucuresti, str.Dimitrie Tichindeal
nr.9, C2, sector.5, in ziua de:10.Mai.2021, orele:9:00. In
situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima
convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a
Actionarilor este convocata pentru data de:11.
Mai.2021 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului
de desfasurare. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti
actionarii inregistrati in:Registrul Actionarilor pana la
sfarsitul zilei de:29.Aprilie.2021, stabilita ca data de
referinta. Ordinea de zi AGOA:1.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului Unic pe anul 2020, a Raportului auditorului
financiar pe anul 2020, a Bilantului contabil, a contului
de profit si pierderi pe anul 2020. 2.Aprobarea repartizarii profitului pentru 2020. 3.Aprobarea descarcarii
Administratorului Unic de gestiunea exercitiului finaciar pe 2020. 4.Discutarea şi aprobarea prelungirii cu o
perioadă de încă 1(un) an de zile, în anul 2021-2022 a
perioadei de contractare a liniei de credit contractate
de către:Societate de la:BCR-S.A. cu menţinerea
garanţiilor constituite de către societate şi anume
ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în:Str.Hurezului nr.3, Făgăraş-jud.Braşov, şi suplimentarea acestora (dacă va fi cazul) la momentul prelungirii. 5.
Diverse. 6.Mandatarea Doamnei:Petcu Anisoara,
Directorul General al Societăţii, cu posibilitatea de
substituire, pentru:(i)a incheia si/sau semna, în numele
Societăţii si/sau al acţionarilor Societăţii:hotărârile
prezentei Adunări Generale Ordinare, oricare si toate
hotărârile, documentele, aplicaţiile,formularele si
cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor, în relaţie cu orice persoană fizică sau
juridică, privată sau publică, si pentru:(ii) a efectua
toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotărârilor
adoptate. Administrator Unic, Pihl Knut Gerhard
l Completarea Convocatorului Adunarii Generale
Ordinare A Actionarilor Societatii UNISEM S.A. Din
22/23.04.2021: Consiliul de Administratie al Societatii
UNISEM S.A. cu sediul social in Bucuresti, Str. Matasari nr. 46. Etaj 3, CAM C10 A inregistrata la ONRC
sub J 40/14/1990, avand CUI RO 302 In conformitate
cu prevederile art. 142 litera e) al Legii societatilor nr.

31/1990, si ale art. 19 lit d) din Actului Constitutiv, la
solicitarea actionarului majoritar Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A., avand o detinere de
76,91% din capitalul social al UNISEM S.A., in
conformitate cu art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990,
se completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de
22/23.04.2021, publicata in Monitorul Oficial Partea a
IV a nr.1167 din 22.03.2021, astfel: Aprobarea repartizarii sumei de 6.748.041 lei din rezultatul reportat din
anii anteriori inregistrat la data de 31.12.2020, in
vederea acordarii de dividende. Dividendul propus
este in valoare bruta de 0.0855 lei/actiune. Dividendul
propus din rezultatul reportat din anii anteriori se va
cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului
2020 si se va plati incepind cu aceeasi data (Data
platii) Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UNISEM S.A. din data de
22/23.04.2021, care se va desfasura la ora 12:00, la
adresa din Bucuresti, Sector 2, Matasari nr. 46, Etaj 3,
Cam. C10A, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A, la
sfarsitul zilei de 09.04.2021 considerata data de referinta, ordinea de zi completata este urmatoarea: 1.
Prezentarea si discutarea Raportului de gestiune al
Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar pentru anul 2020. 2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Societatii pentru anul 2020
(bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia
modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxului de
trezorerie, politici şi note explicative), pe baza rapoartelor prezentate. 3. Aprobarea repartizarii profitului
realizat in anul 2020, conform propunerii Consiliului
de Administratie. 4. Aprobarea descarcarii de gestiune
a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020. 5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar
2021. 6. Numirea unui auditor financiar al Societatii,
stabilirea duratei contractului de audit si a cuantumului remuneratiei. 7. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a
Directorilor executivi ai societatii. 8. Desemnarea
persoanei imputernicite pentru semnarea hotararilor
adoptate de AGOA si pentru indeplinirea tuturor
formalitatilor de publicitate si mentiune cerute de lege.
9. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca data de înregistrare si a datei de 14.6.2021 ca data ex - date în conformitate cu art 2 al 2 lit. L din regulamentul ASF
nr.5/2018. 10. Aprobarea datei de 23.06.2021 ca data
pentru plata dividendelor. 11. Aprobarea repartizarii
sumei de 6.748.041 lei din rezultatul reportat din anii
anteriori inregistrat la data de 31.12.2020, in vederea
acordarii de dividende. Dividendul propus este in
valoare bruta de 0.0855 lei/actiune. Dividendul propus
din rezultatul reportat din anii anteriori se va cumula
cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2020 si se
va plati incepind cu aceeasi data (Data platii) Toate
celelalte date si informatii cuprinse in Convocatorul
publicat in Monitorul Oficial Partea a IV a nr.1167
din 22.03.2021 raman valabile. Sergiu MIHAILOVPresedintele Consiliului de Administratie al UNISEM
SA

LICITAȚII
l Comuna Ceplenița, județul Iași, CUI 4541246,
tel.: +40.232.730.110, fax: +40.232.730.840, e-mail:
primariaceplenita@yahoo.com organizează, la
data de 05.05.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei
Comunei Ceplenița, licitația publică pentru atribuire contractului de concesiune a imobilului teren
ape stătătoare (iaz)- Hârtopul Căpitanului,
95.000mp, amplasat în extravilanul comunei
Plugari, jud. Iași, nr. cadastral 60747, T67,
P1130/1, 1131/1, 1132/1, 1133/1. Data limită
privind solicitarea clarificărilor: 23.04.2021, ora
12:00. Data limită de depunere a ofertelor:
05.05.2021, ora 09:00. Informații suplimentare pot
fi obținute la nr. de tel.: +40.232.730.110. Persoană
de contact: Pîslariu Geanina.

l Primăria şi Consiliul Local al comunei Recea,
judeţul Maramureş, organizează la sediul primăriei
din localitatea Recea, str.Primăriei, nr.2, în data de
27.04.2021, ora 12.00, licitaţie publică cu strigare
pentru concesionarea următoarei suprafeţe de
teren: -Teren în suprafaţă de 2.000mp din nr.cadastral 59076 Recea. Terenul este situat în localitatea
Săsar, strada Sub Dura şi se concesionează pentru
activităţi de întreţinere şi reparare a autovehiculelor. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la
Compartimentul taxe şi impozite din cadrul
Primăriei Recea, preţul fiind de 20Lei. Termenul
limită pentru depunerea ofertelor este 26.04.2021,
ora 15.00, la sediul Primăriei Recea. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la Primăria Comunei
Recea, telefon 0262/287.202 sau e-mail office@
primaria-recea.ro.
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii de faliment a
debitorului SC Oxiizostar SRL, CIF: 33268159,
J16/996/2014, dosar nr. 6912/63/2020 -Tribunalul
Dolj. Termen pentru depunerea cererilor suplimentare de creanţă la 26.04.2021; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
la 10.05.2021; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
suplimentar şi pentru afişarea tabelului definitiv
consolidat al creanţelor la 24.05.2021. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
l Primăria Comunei Căianu, jud.Cluj, cu sediul în
Căianu, nr.48, CUI 4288217, e-mail primaria.
caianu@ yahoo.com organizează licitație în vederea
închirierii: 1.unei suprafețe de 260mp, teren extravilan, sat Bărăi, tarla nr.17. 2.unei suprafețe de
2Ha, teren extravilan, sat Bărăi, tarla nr.19. 3.unei
suprafețe de 4,29Ha, teren extravilan, sat Căianu,
tarla nr. 80. Persoană de contact: Horațiu Coța,
Secretar comuna Căianu. Documentația de atribuire se obține de pe pagina: primariacaianu.ro.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
26.04.2021. Data limită de depunere a ofertelor este
26.04.2021, la sediul primăriei, intr-un exemplar.
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura în 27.04.2021, 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.
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii de faliment a
debitorului SC OK Taxi Mercris SRL, CIF:
27093540, J25/199/2010, dosar nr. 4502/101/2019
-Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru depunerea
cererilor suplimentare de creanţă la 14.05.2021;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar
al creanţelor la 25.05.2021; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului suplimentar şi pentru afişarea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor la 07.06.2021.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
l SC BOMAS Distributions SRL prin lichidator,
anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor
aflate in patrimoniul societatii, respectiv magazine
tip termopan, pretul de pornire al licitatiei fiind
redus cu 50% din cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe data de:
13.04.2021, 20.04.2021, 27.04.2021, 06.05.2021,
11.05.2021,13.05.2021,20.05.2021,25.05.2021,
27.05.2021, 05.06.2021 orele 12.00, la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12,
Bl.33S1, Cab.7B, Et.7, jud. Prahova. Conditiile de
participare si relatii suplimentare la tel.
0344104525.

ANUNȚURI
l CONPET S.A. Ploieşti, organizează licitații cu
strigare, pentru vânzare de mijloace de transport
auto, țeavă recuperată aflată în magazii și țeavă
îngropată provenite din lucrări de înlocuire de
conducte. Ședințele de licitație se organizează
astfel: - în fiecare zi de marți: - ora 10:00 pentru
mijloace de transport auto; - ora 11:00 pentru
țeavă recuperată aflată în magazii; - în fiecare zi de
joi, ora 10:00, pentru țeavă îngropată, până la
epuizarea stocului. Pentru mijloacele de transport
auto și țeava recuperată din magazii, garanția de
participare la licitație este în cuantum de 10% din
valoarea bunurilor pentru care ofertantul a optat
să liciteze, iar taxa de participare la licitație este de
50 lei. Pentru țeava îngropată garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din
valoarea acesteia, taxa de participare la licitație
este de 100 lei, iar taxa de vizitare este în cuantum
de 600 lei. Taxa de vizitare și taxa de participare
sunt nerambursabile. Garanția de participare se
restituie ofertanților care nu întrunesc condițiile de
participare la licitație precum și celor care nu au
adjudecat bunuri la licitație. Taxa de participare,
taxa de vizitare și garanția de participare se achită
până la data licitației prin virament în contul
deschis la BCR Ploieşti, cod IBAN
RO38RNCB0205044865700001, ori cu numerar la
caseria societăţii, situată la Dispeceratul Central,
str. Anul 1848 nr. 1-3 Ploiești. Pentru informaţii
privind condiţiile de participare la licitaţie,
modelul de contract, lista bunurilor ce fac obiectul
licitaţiei accesați pagina web www.conpet.ro secţiunea Noutăţi/ Licitaţii vânzare bunuri de interes
general. Data limită până la care se poate depune
documentaţia de participare la licitaţie este ziua
anterioară licitaţiei, ora 10:00, la adresa valorificare.bunuri@conpet.ro. Licitaţiile vor avea loc în
zilele mai sus menționate, la sediul administrativ
nr. I, str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.
l Comuna Sintea Mare închiriază prin licitaţie
publică în data de 26.04.2021, orele 10:00, spațiul
1 și orele 12 spațiul 2, la sediul Primăriei. -spațiul
1 situat în localitatea Sintea Mare, nr. 232, camera
2, jud. Arad, cu destinație de spațiu pentru activități comerciale în suprafață de 14,5 mp. înscrisă în
CF 300861, nr. Cad. 300861-C3. -spațiul 2 situat în
localitatea Sintea Mare, nr. 232, camera 3, jud.
Arad, cu destinație de spațiu pentru activități
comerciale în suprafață de 24,5 mp. înscrisă în CF
300861, nr. Cad. 300861-C3 Documentația de
atribuire se poate achiziționa, contra cost , pe baza
unei cereri adresate Primăriei Comunei Sintea
Mare. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi
adresa domnului secretar general al comunei
Frătean Marius Octavian.
l ANUNȚ privind organizarea licitației pentru
vânzarea mijlocului fix: Utilaj de brichetare a
rumegușului de lemn. Organizatorul licitației:
Direcția Silvică Argeș, Pitești, Str. Trivale nr. 82,
Jud. Argeș, tel: 0248213434, fax: 0248214099,
e-mail: office@pitesti.rosilva.ro. Data și ora desfășurării licitației: 23.04.2021, ora 10:00. Locul desfășurării licitației: sediul Direcției Silvice Argeș.
Tipul licitației: licitație publică cu strigare. Data și
ora până la care se pot depune cererile de participare și documentele care certifică identitatea și
calitatea ofertantului,dovada achitării garanției și
a taxei de participare, alte documente după caz:
până la data de 16 aprilie 2021, ora 16:00. Prețul
de pornire este de 28 000 lei fără T.V.A.. Garanția
de participare este de 5% din valoarea mijlocului
fix, respectiv 1400 lei. Se poate achita la casieria
Direcției Silvice Argeș sau în contul deschis la
Raiffeisen Bank sucursala Pitești:
RO17RZBR0000060000197191. Caietul de sarcini
poate fi procurat de la sediul Direcției Silvice
Argeș, Str. Trivale nr. 82, Pitești, Jud. Argeș.
Pentru informații și date suplimentare vă puteți
adresa persoanei de contact Murugă Daniel 0731800341 sau e-mail: office@pitesti.rosilva.ro.

www.jurnalul.ro
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al Erdal Invest SRL,
desemnat prin Sentinta civila nr. 2747 din data de
08.05.2019, pronuntata de Tribunalul BucurestiSectia a VII-a Civila in dosar nr. 39866/3/2018,
anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat
in proprietatea Erdal Invest SRL, constand in
mijloc de transport marca Opel Astra H, nr.de
identificare W0L0AHL698G046738, 2008,
Benzina, 1.598 cc, transmisie automata, in
valoarea de 1.500 euro exclusiv TVA. Vanzarea
bunului mobil apartinand societatii falite se va
organiza in data de 19.04.2021 ora 14:00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul
mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 4(patru) licitatii saptamanale in datele de 26.04.2021, 10.05.2021,
17.05.2021, 24.05.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc
si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et.
4, ap. 10, sector 3, unde se vor depune documentele
de inscriere la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12:00. Date despre starea bunului, pretul acestuia,
conditiile de inscriere la licitatie precum si modul
de organizare a acestora se pot obtine din caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele
de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.
35, bl. M27, et. 4, ap. 10, sector 3. Costul unui caiet
de sarcini este de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 021.227.28.81.
l 1.Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Biertan, Biertan, Str.1 Decembrie 1918,
nr.19, județul Sibiu, telefon/fax 0269/868.359,
0269/806.676, e-mail: primariabiertan@yahoo.com,
cod fiscal 4240944. 2.Data publicării anunțului de
vânzare în Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a: 26.02.2021, conform O.U.G.nr.57/03.07.2019.
3.Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei
câștigătoare: cel mai mare preț ofertat. 4.Numărul
ofertelor primite și al celor declarate valabile: 3
oferte primite, 3 oferte declarate valabile. 5.Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui
ofertă a fost declarată câștigătoare: Fundația
Mihai Eminescu Trust, Sighișoara, Str.Cojocarilor,
nr.10, județul Mureș -imobil situat în comuna
Biertan, sat Richiș, nr.120, CF Biertan, nr.102384,
top nr.102384-C1, nr.102384-C2, casă cu teren. 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: Tribunalul Sibiu, municipiul Sibiu,
Str.Calea Dumbrăvii, nr.30, județul Sibiu, telefon
0269/217.104, fax 0269/217.702, e-mail: tribunalul.
sibiu@just.ro. 7.Data informării ofertanților despre
decizia de stabilire a ofertei câștigătoare:
26.03.2021. 8.Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.04.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local Vărăști, comuna Vărăști, Strada Șoseaua
Principală, nr.73, județul Giurgiu, telefon
0246/237.121/fax 0246/237.205, e-mail: primariavarasti@yahoo.com, cod fiscal 5026710. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu
în suprafață utilă de 30,515mp, situat la parter în
clădire, în incinta Dispensarului din comuna
Vărăști, Str.Dispensarului, nr.10, ce aparține dome-

niului public al Comunei Vărăști, județul Giurgiu,
cu destinația cabinet stomatologic 1, conform
H.C.L. nr.12/26.03.2021 și temeiului legal: art.332333 din 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: la
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul
Achiziții publice. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: se poate
obține de la Compartimentul Achiziții publice din
cadrul Primăriei Comunei Vărăști, Strada Șoseaua
Principală, nr.75, județul Giurgiu. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/
exemplar, se achită cash la Casieria Primăriei
Comunei Vărăști. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.04.2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 29.04.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Vărăști, Compartimentul Secretariat, Strada
Șoseaua Principală, nr.75, județul Giurgiu.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun două exemplare, în câte
două plicuri sigilate-unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 29.04.2021, ora
13.00, Primăria Comunei Vărăști, comuna Vărăști,
Strada Șoseaua Principală, nr.75, județul Giurgiu.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Giurgiu, Giurgiu, Strada Episcopiei, nr.13, județul Giurgiu, telefon/fax
0246/217.492, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.04.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Cerna, Județul Tulcea, str.Şcolii, nr.2,
localitatea Cerna, județul Tulcea, telefon:
0240.575.511, fax: 0240.575.511, email primariacernatl@yahoo.com. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: 14 loturi de teren, situate în extravilanul Comunei Cerna, judeţul Tulcea, după cum
urmează: lotul nr.1, în suprafață de 16.019mp,
amplasat în Tarla 27, A 567; lotul nr.2, în suprafață
de 16.851mp, amplasat în Tarla 27, A 567; lotul
nr.3, în suprafață de 60.000mp, amplasat în Tarla
56, A 717/7/2; lotul nr.4, în suprafață de 7.267mp,
amplasat în Tarla 79, A 1014/1/5; lotul nr.5, în
suprafață de 7.883mp, amplasat în Tarla 84, A
1052; lotul nr.6, în suprafață de 9.000mp, amplasat
în Tarla 85, A 1061; lotul nr.7, în suprafață de
10.931mp, amplasat în Tarla 85, A 1080; lotul nr.8,
în suprafață de 6.112mp, amplasat în Tarla 85, A
1065; lotul nr.9, în suprafață de 14.458mp,
amplasat în Tarla 85 A 1061; lotul nr.10, în suprafață de 12.777mp, amplasat în Tarla 88, A 1086;
lotul nr.11, în suprafață de 9.070mp, amplasat în
Tarla 88, A 1089; lotul nr.12, în suprafață de
18.278mp, amplasat în Tarla 94, A 1132; lotul
nr.13, în suprafață de 6.481mp, amplasat în Tarla
99, A 1091/1 și lotul nr.14, în suprafață de
12.541mp, amplasat în Tarla 120, A 1383, din
domeniul privat al Comunei Cerna, conform HCL
nr.17/30.03.2021 și OUG 57/2019. 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:
Direct la sediul Primăriei Comunei Cerna, locali-
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tatea Cerna, str. Școlii, nr.2 sau prin mijloace electronice. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul instituției,
de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment relații cu
publicul, telefon: 0240.575.511, fax: 0240.575.511,
email: primariacernatl@yahoo.com. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
21.04.2021, ora 16.30. 4.Informații privind ofertele:
Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante
în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
28.04.2021, ora 16:30. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: localitatea Cerna, comuna Cerna,
judeţul Tulcea, str.Şcolii, Nr.2. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: 1. 5.Data
și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 29.04.2021, la ora 10:00, la
sediul comunei Cerna, județul Tulcea, localitatea
Cerna, str. Şcolii, Nr.2. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail aIe
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei, nr.15,
judeţul Tulcea, cod poştal 820127,Telefon:
0240.504.276, E-mail: tribunalul-tulcea@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
05.04.2021.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Consiliul Local Seaca de
Câmp, comuna Seaca de Câmp, strada Ion
Florescu, nr.112, județul Dolj, telefon/fax:
0251.320.017, e-mail: primariaseacadecamp@
yahoo.com, cod fiscal 5002061. 2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Teren arabil ce face parte din islazul
comunal, în suprafață totală de 68,31ha, conform
caietului de sarcini din comuna Seaca de Câmp,
Jud.Dolj, T262, P3447/1, T263, P3450/2 ce aparține domeniului privat al Consiliului Local Seaca
de Câmp, județul Dolj, conform HCL
01/14.01.2021 și temeiului legal: OUG
57/03.07.2019, art.354-355. 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: la cerere,
de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Se poate obține de la Compartimentul
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Seaca de

Câmp, comuna Seaca de Câmp, strada Ion
Florescu, nr.112, județul Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 100Lei/exemplar, se achită
numerar la casieria Primăriei Comunei Seaca de
Câmp. 3.4.Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 20.04.2021, ora 14:00. 4.Informaţii privind
ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor:
28.04.2021, ora 14:00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Primăriei Comunei
Seaca de Câmp, comuna Seaca de Câmp, Compartimentul Secretariat, strada Ion Florescu, nr.112,
județul Dolj. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar. 5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de licitație cu oferta în plic:
29.04.2021, ora 10:00, Primăria Comunei Seaca de
Câmp, comuna Seaca de Câmp, strada Ion
Florescu, nr. 112, județul Dolj. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Dolj, cu sediul în Craiova, Strada
Brestei, nr.12, Jud.Dolj, telefon/Fax: 0251.415.323,
e-mail: arhiva.dj.caf@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 06.04.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Consiliul Local Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș, Strada Principală, nr.32, județul
Caraș-Severin, telefon/fax 0355/401.711
/0255/260.899, e-mail: primaria@slatina-timis.ro,
cod fiscal 3227211. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: a)teren, proprietate publică a
Comunei Slatina-Timiș, în suprafață de 3.242mp,
situat în intravilanul localității Slatina-Timiș,
având nr.cadastral 32261, înscris în cartea
funciară nr.32261 Comuna Slatina-Timiș; b)
teren, proprietate publică a Comunei Slatina-Timiș, în suprafață de 2.967mp, situat în
intravilanul localității Slatina-Timiș, având nr.
cadastral 32260, înscris în cartea funciară
nr.32260 Comuna Slatina-Timiș; c)teren, proprietate publică a Comunei Slatina-Timiș, în suprafață de 2.354mp, situat în intravilanul localității
Slatina-Timiș, având nr.cadastral 32259, înscris
în cartea funciară nr.32259 Comuna Slatina-Timiș, conform H.C.L. nr.33/31.03.2021 și
temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332
-art.333. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere, de la
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sediul instituției, Biroul Administrare Domeniul
Public, Elaborare Proiecte, Proceduri Administrative și Transparență Decizională. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care
se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: se poate obține de la Biroul Administrare Domeniul Public, Elaborare Proiecte,
Proceduri Administrative și Transparență Decizională din cadrul Primăriei Comunei Slatina-Timiș, Strada Principală, nr.32, județul
Caraș-Severin. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: 50 lei/exemplar, se
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei
Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
23.04.2021, ora 14:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
05.05.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Slatina-Timiș, Biroul Administrare Domeniul Public,
Elaborare Proiecte, Proceduri Administrative și
Transparență Decizională, Strada Principală,
nr.32, județul Caraș-Severin. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 06.05.2021, ora 12:00, la
Primăria Comunei Slatina-Timiș, Str.Principală,

nr.32, județul Caraș-Severin. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Str.Horea,
n r. 2 - 4 , j u d e ț u l C a r a ș - S e v e r i n , t e l e f o n
0255/213.304, fax 0255/211.554, e-mail:
ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 06.04.2021.
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: Primăria Comunei
Moldoveni, comuna Moldoveni, Str.Primăriei, nr.2,
județul Ialomița, telefon/fax 0243/285.523, e-mail:
primariamoldoveniil@yahoo.com, cod fiscal
17551365. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: suprafață
de 3.800mp teren intravilan, situat T 173/2/1,
parcela 1, comuna Moldoveni, județul Ialomița,
bun proprietate privată, conform
H.C.L.nr.11/31.03.2021 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: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Moldo-

veni. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Biroul Secretar General U.A.T. din
cadrul Primăriei Comunei Moldoveni, comuna
Moldoveni, Str.Primăriei, nr.2, județul Ialomiţa.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: 100Lei, care se
achită la data solicitării, la sediul Primăriei
Comunei Moldoveni, județul Ialomiţa, Compartiment ITL sau cont deschis la Trezoreria mun.
Urziceni, indicat în urma solicitării persoanei interesate, în scris sau telefonic. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 21.04.2021, ora 15:00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 29.04.2021, ora 10:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăriei
Comunei Moldoveni, comuna Moldoveni, Str.
Primăriei, nr.2, județul Ialomița. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar orginal și două exemplare copii. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 29.04.2021, ora 11:00,
Primăria Comunei Moldoveni, comuna Moldoveni,
Str.Primăriei, nr.2, județul Ialomiţa. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Ialomiţa, Slobozia, B-dul.Cosminului, nr.12, județul
Ialomița, cod poștal 920030, telefon 0243/236.952,

0243/236.587 (centrala), fax 0243/232.266, e-mail:
tr-ialomita-pgref@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 06.04.2021.

PIERDERI
l Pierdut acte de înregistrare în
Registrul Comerțului București, firma
I.G. DACUS SRL, CUI:29615748, J40/987/2012.
l Firma SC Diana SRL declara pierderea certificatului constatator nr.6362/07.03.2013. Acesta se
declara nul.
l S-a pierdut Certificat de înregistrare emis de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul jud.Gorj al societății Softtehnica SRL, cu sediul
social în Mun.Târgu Jiu, Calea Severinului, Nr.193,
Jud.Gorj, număr de ordine în Registrul Comerțului
J18/646/05.10.2004, cod unic de înregistrare
16819215, din data de 06.10.2004. Îl declarăm nul.
l S-a pierdut Certificat de înregistrare emis de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud al -Suciu V.Marius Persoană
Fizică Autorizată -cu sediul în localitatea Budacu
de Sus, nr.194A, comuna Dumitrița, număr de
ordine în Registrul Comerțului F06/699/2009, Cod
unic de înregistrare 25924430, din data
de 26.08.2009. Îl declar nul.

