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OFERTE SERVICIU
l SC Holstein Village SRL, având CUI: 41970757, 
cu sediul în Sat Potigrafu, Comuna Gorgota, 
Nr.280, Județ Prahova, angajează: îngrijitor 
animale, cod COR 921201- 2 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoș-
tințe în domeniul zootehniei, experiență 6 luni. 
Selecția are loc în data de 08.06.2021, ora 10.00, la 
sediul societății.

l Sabrina Feri SRL angajează bijutier din 
România sau din străinătate pentru bijuteria din 
Bistrița. Oferim cazare și salariu atractiv. Așteptăm 
CV-uri la sediul din Bistrița, str.Liviu Rebreanu, 
nr.45, 0787.534.313.

l SC Vitall SRL, având CUI: 21412934, cu sediul 
în Comuna Coșoveni, Tarlaua 65, Parcela 650, 
((fosta fermă nr. 15 Avicola), Judeţul Dolj, anga-
jează: Încărcător-Descărcător, cod COR 933301- 4 
posturi; Operator abatorizare păsări, cod COR 
751105- 8 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limba engleză, cunoștințe în domeniul avicul-
turii. Selecția are loc în data de 08.06.2021, ora 
09.00, la sediul societății.

l Primăria Municipiului Dorohoi, cu sediul în: 
municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica, nr.34, 
județul Botoșani, în baza Hotărârii de Guvern 
nr.286/2011, precum și a OUG nr.57/2019, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe 
perioadă nedeterminată, pentru o funcție de natură 
contractuală de execuție, astfel: Denumirea 
postului: 1 post de REFERENT 1A, la Direcția 
Taxe și Impozite Locale. Condiții specifice de parti-
cipare la concurs: - nivelul studiilor: studii medii 
sau postliceale; - calificări: subgrupa majora 33 – 
specialiști în servicii administrative și asimilați (cu 
toate ocupațiile aferente); - vechime în specialitatea 
studiilor: 7 ani vechime în muncă. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: Proba scrisă: 
28.06.2021, ora 10.00, la sediul instituției. Interviu: 
01.07.2021, ora 10.00, la sediul instituției. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul instituției în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, 
respectiv în perioada 07.06.2021 – 18.06.2021. Bibli-
ografia și fișa postului se vor afișa pe site-ul și la 
avizierul instituției în data de 07.06.2021. Date 
contact: Primăria Municipiului Dorohoi, Compar-
timentul Resurse Umane, telefon 0231/610133 
int.113.

l Direcția de Asistență Socială a Municipiului 
Galați cu sediul în municipiul Galați, strada Frater-
nității nr. 1, bloc Șoim organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual de execuție 
vacant, aprobat prin H.G. 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, din cadrul Centrului de 
Urgență pentru Persoane fără Adăpost: - Denu-
mirea postului – șofer grad I, pe perioadă nedeter-
minată; - Condiții specifice de participare la 
concurs: - studii liceale, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; - posesor permis de conducere cate-
goria B; - vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului – nu se solicită. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: -proba scrisă în data 
de 30.06.2021, ora 10:00, la sediul instituției; -proba 

interviu în data de 06.07.2021, ora 13:00, la sediul 
instituției. Data limită până la care candidații vor 
depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 
zile lucrătoare de la data afișării anunțului, 
respectiv 18.06.2021 ora 14:00. Date de contact: 
Butnaru Sorin, telefon 0236/307.786, e-mail 
personal_das@primariagalati.ro

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 funcțiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a persona-
lului 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: -1 post consilier IA 1/2 
normă– perioadă determinată 3 ani– specialitatea 
cultură romană și elenistică- Departament istoria 
culturii și civilizației Levantului; -1 post expert IA 
normă întreagă– perioadă determinată 3 ani– 
specialitatea cultură bizantină și post-bizantină- 
Departament istoria culturii și civilizației 
Levantului; -1 post expert (S) grad IA– normă 
întreagă– perioadă determinată 3 ani– specialitatea 
instituții și politici europene, dezvoltare durabilă- 
Departament diplomație culturală; -1 post consilier 
(S) grad IA– normă întreagă– perioadă nedetermi-
nată– specialitatea istorie modernă și contempo-
rană în spațiul Levantului- Departament 
diplomație culturală. Concursul va consta în 3 
etape succesive, după cum urmează: -selecția dosa-
relor de înscriere; -proba scrisă; -susținerea inter-
viului care se va comunica odată cu rezultatul de la 
proba scrisă pe site-ul I.S.A.C.C.L. la secțiunea 
Cariere. Condițiile generale, condițiile specifice, 
bibliografia și calendarului concursului se regăsesc 
pe site-ul Institutului, la secţiunea Cariere. Dosa-
rele se depun în perioada 08.06.2021- 22.06.2021, 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 30.06.2021 la sediul institu-
tului din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr.2A, 
sector 1, București, ora 10,00. Informații suplimen-
tare se pot obține de la secretariat I.S.A.C.C.L., 
telefon 0723.289.799.

l Primăria Comunei Dorolț, cu sediul în comuna 
Dorolț, sat Dorolț, Str.Pincipală, nr.83, judeţul Satu 
Mare, organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, de: referent IA, conform 
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 01.07.2021, ora 
11.00; -Proba interviu în data de 05.07.2021, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii medii liceale; -vechime 2 (doi) ani în câmpul 
muncii. Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Dorolț. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei 
Comunei Dorolț, persoană de contact: Fărcaș Ana, 
telefon 0261/751.238; telefon mobil 0728.318.691.

l Primăria Comunei Dumbrăveni, județul 
Suceava, în temeiul legal HG 286/2011, organizează 
concurs de ocupare a funcției contractuale vacante, 
pe perioadă nedeterminată, de muncitor calificat 
-permis de conducere categoria B-C la Comparti-
mentul gospodărire comunală, administrativ și 
pază în aparatul de specialitate al primarului 
comunei Dumbrăveni. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie îndeplinească următoa-
rele condiții: studii medii sau gimnaziale, vechime 5 
ani și calificare atestată cu permis conducere cate-
goria B-C. Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Dumbrăveni astfel: Proba 
scrisă în data de 30.06.2021, ora 10.00. Proba 
interviu în data de 01.07.2021, ora 10.00. Data 
limită de depunere a dosarelor este 22.06.2021, 
orele 15.00, la Secretariatul Primăriei Comunei 
Dumbrăveni. Bibliografia și condițiile de partici-
pare sunt afișate la sediul Primăriei Comunei 
Dumbrăveni, persoana de contact: Mihai Chiriac, 
tel.0745.437.471.

l Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a 
Spălării Banilor organizează concurs, pentru 
ocuparea următorului post contractual de condu-
cere, în conformitate cu Regulamentul-cadru 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: 1. Denumirea postului: 
director -1 post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. 2.Nivel studii: superioare -cu 
diplomă de licență. 3.Vechime: minimum 8 ani 
vechime în specialitatea studiilor. Data, ora și locul 
desfășurării concursului: Proba scrisă: 30.06.2021, 
orele 10.00; Interviul: 06.07.2021, orele 10.00. 
Locație: la sediul instituţiei din București, str.Ion 
Florescu, nr.1, sector 3. 1.Data limită până la care 
candidaţii pot depune dosarul de concurs este 
22.06.2021. 2.Detalii privind condițiile generale și 
specifice, dosarul de concurs, calendarul de desfă-
șurare și bibliografia de concurs, sunt disponibile 
accesând pagina de internet a ONPCSB. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la persoana care 
asigură secretariatul comisiei de concurs -telefon 
021/315.52.07, 021/315.52.80 și de pe pagina de 
internet a instituţiei.

l Primăria Comunei Vădastra, Județul Olt, organi-
zează concurs în data de 30.06.2021, orele 10.00, 
proba scrisă, la sediul instituției din str.Mihai 
Viteazul, nr.77B, localitatea Vădastra, județul Olt, 
pentru ocuparea funcției contractuale de execuție 
vacante, pe perioadă nedeterminată, normă 
întreagă: 1 post -referent cultural debutant -vacant, 
Instituții Subordonate -Cultură. Condițiile specifice 
de participare la concurs sunt următoarele: a) Nivel 
studii: medii; b) Vechime: nu este cazul; c) Cunoș-
tințe de operare pe calculator: nivel mediu. Calen-
darul de desfășurare a concursurilor este 
următorul: a) proba scrisă se va susține în data de 
30.06.2021, orele 10.00; b) proba interviului se va 
susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise; c) data limită pentru depu-
nerea dosarelor de concurs este de 18.06.2021, orele 
14.00, la secretariatul instituției. Persoană de 
contact: d-na Străinu Alina Valerica, secretar 
general, tel: 0249/539.012.

l Primăria comunei I.L. Caragiale organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată 

nedeterminată a următoarelor posturi de natură 
contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei I.L. Caragiale: șofer treapta II- 
1 post. Condiţii de participare specifice: absolvenți 
școală generală/liceu (cu diplomă de absolvire); cali-
ficare mecanic auto, permis de conducere categoria 
B, C, CE, D; atestat profesional pentru transport 
public de persoane; vechime în muncă și de condu-
cător auto cu permis B, D de minim 1 an; posedă 
bune cunoștinţe de mecanică auto; stare de sănătate 
corespunzătoare atestată prin acte medicale emise de 
către un cabinet medical specializat. Dosarele de 
însriere se vor depune la sediul instituției în termen 
de 10 zile de la publicare, respectiv 13 iunie, ora 
15.30. Proba scrisa va avea loc la sediul Primariei 
comunei I.L. Caragiale în data de 25 iunie, ora 10.00, 
iar interviul se va susține în termen de maximum 4 
zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 
Condițiile de participare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul Primăriei comunei I.L. Caragiale. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei 
I.L. Caragiale și la nr. de telefon: 0245.66.03.32.

l Școala Gimnazială Eufrosina Popescu, cu sediul 
în  comuna Botoșești-Paia, str. Mihai Vărzaru, 
nr.178, judeţul Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, pe peri-
oada nedeterminată de: Muncitor calificat (fochist), 
0,5 normă, treapta profesională IV, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
Proba scrisă în data de 30.06.2021, ora 10.00; Proba 
interviu în data de 01.07.2021, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: Sudii necesare: 
Școala Gimnazială; Curs de calificare Fochist; Nu 
necesită vechime. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a la sediul școlii. 
Relaţii suplimentare la sediul școlii persoană de 
contact: telefon/fax: 0251.451.812.

l Unitatea Militară 01784 Rm. Vâlcea, din Minis-
terul Apărării Naționale, organizează la sediul din 
Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, județ 
Vâlcea, concurs pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată, a unui număr de 5 (cinci) posturi vacante 
de execuție, de personal civil contractual, astfel: 
muncitor calificat I (bucătar) – la Unitatea Militară 
01784 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea (3 posturi). 
Cerințe: nivelul studiilor și vechimea: studii medii/
generale, cu o vechime în specialitatea studiilor de 
minim 9 ani; muncitor calificat II (ospătar) – la 
Unitatea Militară 01784 Râmnicu Vâlcea, jud. 
Vâlcea (2 posturi). Cerințe: nivelul studiilor și 
vechimea: studii medii/generale, cu o vechime în 
specialitatea studiilor de minim 6 ani. Locul de 
desfășurare a concursului: la sediul Unității Militare 
01784, Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr.31, 
jud. Vâlcea. Data și ora susținerii probei practice: 
06-07.07. 2021, ora 08.00. Data și ora probei inter-
viului – 13.07.2021, ora 09.00. Dosarele de concurs 
pot fi depuse la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str., 
Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, până la data 
limită de 25.06.2021, ora 14.00. Detaliile organizato-
rice necesare vor fi afișate la sediul unității militare. 
Date  de contact  a le  secretariatului ,  la 
telefon:0250/739601, int. 152.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, jud.Olt, 
str.Crișan, nr.5, organizează concurs de recru-
tare pentru funcțiile contractuale de executie 
vacante, în data de 30.06.2021, pentru ocuparea 
unor posturi vacante de asistent medical, speci-
alitatea medicină generală, pe durată nedeter-
minată, cu normă întreagă, după cum urmează: 
-1 post vacant de asistent medical principal, 
specialitatea medicină generală, nivel studii PL, 
poziția 138 din statul de funcții la Sectia Onco-
logie medicală; -1 post vacant de asistent 
medical debutant, specialitatea medicină gene-
rală, nivel studii S, poziția 142 din statul de 
funcții la Secția Oncologie medicală; -1 post 
vacant de asistent medical principal, speciali-
tatea medicină generală, nivel studii PL, poziția 
186 din statul de funcții la Secția Cardiologie; -1 

post vacant de asistent medical principal, speci-
alitatea medicină generală, nivel studii PL, 
poziția 187 din statul de funcții la Secția Cardi-
ologie; -1 post vacant de asistent medical debu-
tant, specialitatea medicină generală, nivel 
studii PL, poziția 390 din statul de funcții la 
Compartiment chirurgie toracică; -3 posturi 
vacante de asistent medical debutant, speciali-
tatea medicină generală, nivel studii PL, poziția 
430, 437 și 442 din statul de funcții la Secția 
Ortopedie și traumatologie; -3 posturi vacant de 
asistent medical principal, specialitatea medi-
cină generală, nivel studii PL, poziția 487, 492, 
496 din statul de funcții la Secția Chirurgie 
generală; -1 post vacant de asistent medical 
debutant, specialitatea medicină generală, nivel 
studii PL, poziția 582 din statul de funcții la 
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Secția Urologie; -1 post vacant de asistent 
medical principal, specialitatea medicină gene-
rală, nivel studii PL, poziția 638 din statul de 
funcții la Secția O.R.L.; -1 post vacant de asis-
tent medical debutant, specialitatea medicină 
generală, nivel studii PL, poziția 644 din statul 
de funcții la Secția O.R.L.; -2 posturi vacante de 
asistent medical principal, specialitatea medi-
cină generală, nivel studii PL, poziția 705 și 734 
din statul de funcții la Secția A.T.I.; -1 post 
vacant de asistent medical, specialitatea medi-
cină generală, nivel studii PL, poziția 745 din 
statul de funcții la Secția A.T.I.; -1 post vacant 
de asistent medical debutant, specialitatea 
medicină generală, nivel studii S, poziția 752 din 
statul de funcții la Secția A.T.I.; -1 post vacant 
de asistent medical principal, specialitatea 
medicină generală, nivel studii PL, poziția 836 
din statul de funcții la Compartimentul dializă 
peritonială în cadrul Secției Nefrologie; -1 post 
vacant de asistent medical debutant, speciali-
tatea medicină generală, nivel studii PL, poziția 
882 din statul de funcții la Secția Neonatologie. 
Condiții specifice: a)pentru posturile de asistent 
medical debutant, specialitatea medicină gene-
rală, nivel de studii PL: -studii postliceale absol-
vite cu certificat de absolvire a școlii postliceale 
sau certificat de absolvire a școlii postliceale 
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 
privind echivalarea studiilor absolvenților lice-
elor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare în speciali-
tatea medicină generală; -studii liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat. b) pentru posturile 
de asistent medical debutant, specialitatea 
medicină generală, nivel de studii S: -studii 
superioare de licență în specialitate; -studii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat. c)
pentru posturile de asistent medical, speciali-
tatea medicină generală, nivel de studii PL: 
-studii postliceale absolvite cu certificat de 
absolvire a școlii postliceale sau certificat de 
absolvire a școlii postliceale conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenților liceelor sanitare, promo-
țiile 1976-1994 inclusiv cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare în specialitatea medicină 
generală; -studii liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -6 luni vechime ca asistent medical 
în specialitatea medicină generală. d)pentru 
posturile de asistent medical principal, speciali-
tatea medicină generală, nivel de studii PL: 
-studii postliceale absolvite cu certificat de 
absolvire a școlii postliceale sau certificat de 
absolvire a școlii postliceale conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenților liceelor sanitare, promo-
țiile 1976-1994 inclusiv cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare în specialitatea medicină 
generală; -studii liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -examen pentru obţinerea gradului 
de principal; -5 ani vechime ca asistent medical 
în specialitatea medicină generală. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina în data de 30.06.2021, ora 09.00 
-proba scrisă și proba de interviu în termen de 4 
zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina -Serviciul R.U.N.O., în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, până în data de 18.06.2021 și trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Bibliografia de 
concurs este afișată la sediul unităţii și pe site-ul 
spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii suplimen-
tare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina -Serviciul R.U.N.O. sau la 
numărul de telefon 0736/373.205.

PROPUNERI AFACERI
l Societatea ITINERA SA Tortona, Sucursala 
București, solicită pentru obiectivul „Lărgire la 4 
benzi a centurii rutiere a Municipiului București 
Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520”- Lot 1- 
Amenajare nod rutier CB- DN4 (Oltenița)- Km 
29+500- km 33+190”, oferte pentru următoarele 
tipuri de PRM pentru rețeaua de gaze: 1.PR format 
dintr-o baterie de două regulatoare 25 Nmc/h, 
montată într-un cofret tip S300 cu soclu, Dn 32; 
2.PR montat într-un cofret tip S2300 cu soclu, 
echipat cu un regulator 25 Nmc/h, Dn 32 ; 3.PR 
montat într-un cofret tip S750-110, prevăzut cu 
regulator 25 Nmc/h și care se va echipa cu două 
contoare G4 Dn 32 ; 4.PRM montat într- un cofret 
tip S300 cu soclu, prevăzut cu regulator 10 Nmc/h 
care se va echipa cu un contor G4 Dn 32; 5.Post de 
reglare- MP, RP, PC7- PR pregătit pentru măsurare 
pentru cantor G250, montat în cofret metalic tip 
FPRM, echipat cu filtru și regulator MP/RP, Dn 63; 
6.Post de reglare- MP, RP, PCS- PR montat în 
cofret metalic tip FPRM, echipat cu filtru și regu-
lator MP/RP, Dn 63; 7.Post de reglare- MP, RP, PC6 
=PR pregătit pentru măsurare pentru contor G250, 
montat în cofret metalic tip FPRM, echipat cu 
filtru și regulator MP/RP. Ofertele vor fi transmise 
departamentului Achiziții al societății, pe adresa: 
Bdul.Metalurgiei, nr.87 sau pe adresa de mail: 
mircea.vladescu@itineraspa.ro

CITAȚII
l Numita Serban Gabriela, cu domiciliul legal in 
mun. Galati, str. Calugareni nr. 15, bl. T 7, ap. 18, 
jud. Galati, este citata la Tribunalul Galati in data 
de 17.06.2021, in dosarul civil nr. 4282/121/2020, 
sala 3, ora 09:00 in process cu DGASPC Galati, 
avand ca obiect o actiune formulata in temeiul 
Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei.

l Niculescu Valentin nascut la data de 05.05.1981 
in Bucuresti este rugat sa participe joi-17 iunie 2021 
la Judecatoria Sector 4, C12(2020)-Civil si execu-
tari, sala 312, etaj 1, ora 11, pentru succesiune dupa 
Niculescu Elena.

l Husein Veronica și Ivan Ramona Mihaela 
(Petcu) sunteți chemate la Judecătoria Tulcea, 
camera sala nr. 3, complet C2, în ziua de 24 iunie 
2021, ora 09.00, în calitate de pârâte, în proces cu 
Consiliul Local Tulcea -Direcția Întreținere și 
Administrare Patrimoniu, în calitate de reclamant 
în dosar nr. 3909/327/2021.

l Societatea Nes Shipping and Trading Corpora-
tion Ltd, cu sediul în Marbolla, str. Aquilino de la 
Guardia nr. 19, Panama, este citată în fața Tribuna-
lului București, Secția a-VI-a Civilă, completul C8 
Fond, sala E 27, pentru data de 25.11.2021, ora 
09.00, în calitate de pârâtă în proces cu reclamanta 
Generali Romania Asigurare Reasigurare SA și 
pârâta Merillville International Corporation, în 
dosarul civil nr. 12012/3/2008*, având ca obiect 
acțiune în constatare, aflat în faza procesuală fond 
rejudecare.

l Numitul Babiac Sorin-Nicolae este chemat în 
judecată în calitate de pârât de către reclamantul 
Babiac Călin Mihai în dosarul nr.29824/215/2019, 
aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, cu termen de 
judecată la data de 24.06.2021, ce are ca obiect 
partaj succesoral după autoarea Babiac Alexan-
drina Domnița.

l Anunț privind deschiderea procedurii de decla-
rare judecătorească a morții tatălui meu, Achim 
Alexandru. Subsemnatul Achim Marian, în calitate 
de fiu, public prezentul anunț de deschidere a 

procedurii de declarare judecătorească a morții 
tatălui meu, născut la data de 21.05.1942 și rog pe 
oricine are vreo informație despre acesta să o 
comunice Judecătoriei Pitești, dosar 5479/280/2021.

l Aron Aurel și Aron Ana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Vânători, nr.151, com. Vână-
tori, jud. Mureș, și Burg Rachel, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Vânători, str. Târgului, nr.112, 
com. Vânători, jud. Mureș, sunt citați cu mențiunea 
„personal la interogatoriu” în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 1560/308/2019, având ca obiect 
„prestație tabulară”, pentru termenul din 
15.09.2021, ora 10.00, la Judecătoria Sighișoara.

l Numita Petrovici Adriana, cu domiciliu în 
Semlac, Nr. 1077, Jud. Arad, este citată la Judecă-
toria Arad, pe data de 09.06.2021, ora 09.00, dosar 
nr.2308/55/2021, în proces de divorț cu Petrovici 
Nicolae Laurențiu.

DIVERSE
l Sesiagro Crop Sciences S.R.L. titular al activității 
de comerț cu ridicata al produselor chimice 
(inclusiv import-export) anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a autoriza-
ției de mediu pentru activitate. Informațiile privind 
potențialul impact asupra mediului al activității pot 
fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii 
nr.1, sector 6, București, Tel/Fax: 430.15.77, 
430.15.23, 430.14.02 /0746248440 în zilele de 
luni-joi între orele 9-13. Observațiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

l Primaria Comunei Cernica prin Apostol Gelu, 
titular al PUZ – “Infiintare zona industrial 
Cernica”, in com. Cernica, sat Tanganu, jud. Ilfov, 
anunta publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din: Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sect.6, de luni pana joi 
intre orele 9°°-11°°. Observatii si sugestii se primesc 
in scris la sediul A.P.M. ILFOV in termen de 15 zile 
de la data publicarii anuntului.

l Tudor Marin, titular al PUZ-“Introducere in intra-
vilan in vederea construirii de hale industrial /depo-
zitare, unitati de comert, servicii, birouri, productie 
nepoluanta si utilitati”, in loc.Popesti Leordeni, Tarla 
13, Parcela 231/9, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul Agentiei  
Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana 
joi intre orele 9°°-11°°. Observatii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M. ILFOV in termen de 
15 zile de la data publicarii anuntului.

l Imotrust S.A. având sediul în Municipiul Arad, 
strada Bicaz, nr. 1-5, Cladire birouri, apt/birou nr. 3, 
etaj 1, jud. Arad, titular al P.U.Z. si R.L.U. – “zona 
servicii – construire galerie comerciala, amenajari 
incinta, alei auto si pietonale, spatii verzi, imprej-
muire, semnale publicitare”, amplasat in loc. Vladi-
mirescu, str. Cetatii Orod, CF nr. 318342 
Vladimirescu, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu 
pentru P.U.Z.- ul menţionat și declanșarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a P.U.Z.-ului  poate fi 
consultată la sediul APM ARAD, strada Splaiul 
Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de 
luni până joi între orele 09 – 16.00, vineri între orele 
09 – 13.00. Observaţii/ comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul APM ARAD, în termen de 
18 zile de la data publicării anunţului.

l SC Rewe România SRL, cu sediul în comuna 
Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 7, județul Ilfov, 
anunță că a depus documentația tehnică în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul 
„Supermarket Penny”, amplasat în municipiul 
Brăila, Șoseaua Buzăului, nr. 16, județul Brăila. 
Documentația poate fi consultată de cei interesați 
la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, Bd. 
Independenței, bl. B5, telefon 0339401834.

l Anunț public. SC Rewe Romania SRL, cu sediul 
în comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 7, 
județul Ilfov, anunță că a depus documentația 
tehnică în vederea obținerii autorizației de mediu 
pentru obiectivul „Supermarket Penny”, amplasat 
în municipiul Brăila, Calea Călărașilor, nr. 243, 
județul Brăila. Documentația poate fi consultată de 
cei interesați la Agenția pentru Protecția Mediului 
Brăila, Bd. Independenței, bl. B5, telefon 
0339.401.834.

l Comuna Ghiroda anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru: „Extindere rețea de alimentare cu 
apă în localitatea Ghiroda și Giarmata VII, 
comuna Ghiroda.” Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul A.M.P.Timiș, 
localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, jud.Timiș și la adresa titularului: 
comuna Ghiroda, str.Victoria, nr.46, jud. Timiș, în 
zilele de luni, marți, joi 08.00-16.00, miercuri, între 
orele 08.00-18.00 și vineri, între orele 08.00-14.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. Timiș.

l Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Comuna Ilișești, locali-
tatea Ilișești, Str. Principală, nr.150, județul 
Suceava, telefon/fax 0230/521.248, e-mail: 
primaria_ilișești@yahoo.com, cod fiscal 4326930. 
Invită persoanele fizice și juridice fără scop patri-
monial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite 
conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute 
de Legea nr.350/2005, să depună ofertă în scopul 
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, 
pentru domeniile: culte. 1. Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractelor de finanţare neram-
bursabilă a proiectelor din domeniile culte pe anul 
2021 este prevăzută de art.6 din Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general. 2.Sursa de finanţare a contrac-
tului și valoarea de la bugetul local pentru dome-
niul culte: 40.000Lei. 3.Durata proiectelor: până la 
31.12.2021. 4.Data limită pentru depunerea propu-
nerilor de proiect: 30.07.2021, ora 15.00. 5.Adresa la 
care trebuie depuse propunerile de proiect: 
Comuna Ilișești, localitatea Ilișești, Str.Principală, 
nr.150, județul Suceava. 6.Selecţia și evaluarea 
proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambur-
sabile se va face de către comisia de evaluare, în 
perioada 02.08.2021, ora 10.00.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Negoi, din județul Dolj, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.3 și 20 începând cu data de 14.06.2021, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Negoi, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice 
alte mijloace de comunicare decât cele menționate 
mai sus, nu vor fi luate în considerare.

l Comunicat privind procedura de distribuire a 
dividendelor către acționarii Prefab S.A. aferente 
exercițiului financiar 2020. Prefab S.A cu sediul 
social în București, str. Dr.Iacob Felix, nr.17-19, et.2, 
sector 1, având cod unic de înregistrare RO1916198 
și număr de ordine în Registrul Comerțului Bucu-
rești J40/9212/2003, tranzacționată la Bursa de 
Valori București, categoria Standard, simbol 
PREH, urmare a hotărârii Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor din data de 27.04.2021, aduce la 
cunoștință acționarilor procedura de distribuire a 
dividendelor aferente exercițiului financiar 2020, 
după cum urmează: Valoarea brută a dividendului 
este de 0,09 lei/acțiune, suma din care se va reține la 
sursă impozitul pe dividend, în cotele prevăzute de 
legislația în vigoare la data plății. Potrivit Hotărârii 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din 
27.04.2021, dividendele cuvenite acționarilor înre-
gistrați în Registrul Acționarilor la data de înregis-
trare 17.06.2021 („Data de Înregistrare”) respectiv 
la data ex-date 16.06.2021 („Ex-Date”), se vor plăti 
începând cu data de 08.07.2021 („Data Plății”) 
până la data de 08.07.2024. Plata dividendelor se va 
face prin intermediul Depozitarului Central S.A. cu 
sediul în București, înregistrat la ORCTB nr. 
J40/5890/1997, CUI RO9638020 și agentul de plată 
CEC Bank cu sediul social în București, înregistrat 
la ONRC nr.J40/155/1997, CUI361897. Modalită-
țile de plată a dividendelor asa cum sunt descrise în 
procedură sunt următoarele: 1.Plăți prin virament 
bancar (în conturi deschise în lei la o bancă din 
România) pentru acționarii persoane fizice și juri-
dice. 2.Plăți în numerar pentru persoane fizice la 
unitățile CEC Bank S.A. 3. Plăți către acționarii 
reprezentați de Participanții la sistemul Depozita-

rului Central. Comisioanele de distribuire aferente 
plății dividendelor se vor suporta integral de acțio-
nari. Detaliile privind procedura de distribuție sunt 
afișate pe următoarele site-uri: -PREFAB -www.
prefab.ro (secțiunea Acționariat -Raportări 
Curente); -Depozitarul Central -www.depozitarul-
central.ro; -B.V.B. -www.bvb.ro.

l SC Villar Logistic Parks SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul Construire 
hală A1 depozitare logistică parter înalt și mezanin 
parțial, cu corpuri administrative P+1E, anexe 
tehnice, bazin retenție ape pluviale și rezervoare 
apă pt.incendiu, amenajări exterioare (drumuri 
circulație carosabilă, platforme carosabile, circulații 
pietonale și spații verzi), împrejmuire, reglementare 
accesuri, racorduri/branșamente utilități și organi-
zare execuție, propus a fi amplasat în Dragomirești 
Vale, Jud.Ilfov, Str.Carpenului, nr.4, Tarla T51, NC 
/CF57215. Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii Nr.1, Sector 6, București și la sediul SC Villar 
Logistic Parks SRL din Șoseaua de Centură, nr.261, 
biroul 1, etaj 1, Popești Leordeni, Jud.Ilfov, în zilele 
de luni-vineri, între orele 09.00-17.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului Ilfov din 
strada Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, 
email: office@apmif.anpm.ro.

l Gerro Advance SRL, titular al proiectului: 
„Construire imobil locuințe colective D+P+4E+Sp 
tehnice cu spațiu comercial la parter, parcări la 

Licitație publică cu strigare
	 Subscrisa	S.C.	Sotrasil	S.R.L.	–	în	procedura	simplificată,	cu	se-
diul	în	loc.	Oţelu	Roşu,	str.	Haţegului,	nr.	59,	jud.	Caraş-Severin,	vă	face	
cunoscut	faptul	ca	în	data	de	09.06.2021,	ora	13,00,	va	avea	loc	la	se-
diul	lichidatorului	judiciar	LICEV	GRUP	SPRL	din	Reşita,	str.	Horea	bl.	A2,	
parter,	 licitaţia	publică	cu	strigare	privind	vânzarea	bunurilor	mobile:	
-	Autoutilitară	Volkswagen	Transporter	 (CS08SOT),	an	 fabricaţie	1995	
la	preţul	de	980	euro+TVA	reprezentând	75	%	din	preţul	de	evaluare;	
-Autoutilitară	Volkswagen	Transporter	(CS09SOT),	an	fabricaţie	1999	la	
preţul	de	1.024	euro	+	TVA	reprezentând	75	%	din	preţul	de	evalua-
re;	-Autoturism	Peugeot	307	(CS10SOT),	an	fabricaţie	2002	la	preţul	de	
248	euro	+	TVA	reprezentând	75	%	din	preţul	de	evaluare;	-Autoturism		
Fiat	Punto	(CS11SOT),	an	fabricaţie	1996	la	preţul	de	121	euro	+	TVA	
reprezentând	75	%	din	preţul	de	evaluare;	-Mobilier	birou	la	preţul	de	
193	euro	+	TVA,	reprezentând	75	%	din	preţul	de	evaluare;	-Poartă	garaj	
la	preţul	de	482	euro	+	TVA,	reprezentând	75	%	din	preţul	de	evaluare;	
-Coş	Fum	la	preţul	de	321	euro	+	TVA,	reprezentând	75	%	din	preţul	
de	evaluare;	 În	cazul	 în	care	bunurile	scoase	la	 licitaţie	nu	se	vând	la	
data	stabilită	următoarele	licitaţii	vor	avea	loc	în	data	de	23.06.2021,	
07.07.2021,	 21.07.2021	 ora	 13,00	 la	 sediul	 lichidatorului	 judiciar,	 la	
acelasi	preţ.	Caietul	de	sarcini	se	poate	achiziţiona	de	la	sediul	lichida-
torului	judiciar	la	valoarea	de	70	lei	+TVA	pentru	fiecare	bun.	Înscrierea	
la	licitaţie	şi	achiziţionarea	caietului	de	sarcini	se	poate	face	în	fiecare	
zi	de	luni	până	vineri	cu	cel	puţin	o	zi	înainte	de	data	la	care	are	loc	lici-
taţia.	Garanţia	de	participare	la	licitaţie	este	de	10%	din	preţul	de	por-
nire	al	licitaţiei.	Prezenta	constituie	somaţie	pentru	toţi	cei	care	pretind	
vreun	drept	aspra	bunurilor	 scose	 la	 licitaţie,	 sunt	obligaţi	 să	anunţe	
lichidatorul	judiciar	înainte	de	data	stabilită	pentru	vânzare.	Informaţii	
suplimentare	se	pot	obţine	la	telefon	0255/212.940	sau	la	sediul	lichi-
datorului	judiciar.	
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demisol și împrejmuire teren”, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către A.P.M.Constanța: nu este necesară efectu-
area evaluării impactului asupra mediului, în cadru 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Construire imobil locu-
ințe colective D+P+4E+Sp tehnice cu spațiu comer-
cial la parter, parcări la demisol și împrejmuire 
teren”, propus a fi amplasat în județul Constanța, 
orașul Năvodari, str. Vacanței, nr. FN. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul autorității compe-
tente pentru protecția mediului Constanța, din str.
Unirii, nr.23, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-
16.00, vineri între orele 08.00-14.00, precum și la 
următoarea adresă de internet (http://anpm.ro). 
Publicul interesat poate înainta comentarii/obser-
vații 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 Unitatea administrativ-teritorială Băilești, din 
judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.42, 48, 52, începând cu data de 15.06.2021, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Municipiului 
Băilești, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin 
orice alte mijloace de comunicare decât cele menți-
onate mai sus nu vor fi luate în considerare. 

l Unitatea administrativ-teritorială Galicea Mare, 
din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.3, 6, 7, 10, 11, 17, 22, 26, începând cu data de 
15.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
comunei Galicea Mare, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse 
prin orice alte mijloace de comunicare decât cele 
menționate mai sus nu vor fi luate în considerare.

l SC Tudena Andreluc SRL anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „Construire 
Service Auto, Împrejmuire Parțială, Branșamente, 
Utilități”, propus a fi amplasat în com. Albești 
Paleologu, sat Albești Paleologu, nr.207B, jud. 
Prahova. Informațiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Prahova din municipiul Ploiești, str. 
Gh.Gr. Cantacuzino, nr.306, în zilele de luni-joi, 
între orele 08.00-16.30 și vineri, între orele 08.00-
14.00 și la sediul Primăriei Albești Paleologu. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
autorității competente pentru protecția mediului 
(APM Prahova).

l Primăria Municipiului Galați. Anunț prealabil 
privind afișarea publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administrativ - teritorială 
Municipiul Galați, din județul Galați, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 11, 18, 20, începând cu 
data de 07.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Municipiului Galați, situat în Str. 
Domnească nr. 54, conform art. 14, alin. (1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Municipiului Galați și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Primar, Ionuț 
Florin Pucheanu.

l Anunț public privind decizia etapei de încadrare. 
Consiliul Județean Vâlcea, titular al proiectului 
“Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la 
nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru peri-
oada 2009-2028 în scopul conformării la legislația 
de mediu și creșterii eficienței energetice –Etapa II” 
- LOTUL 2: - Proiectare și execuție a lucrărilor de 
reabilitare a rețelei de termoficare secundare 
aferente PT7, PT 14 și PT 34, propus a fi realizat în 
județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenția pentru Protecția 
Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. 
Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, 
precum și la următoarea adresă de internet: www.
apmvl.anpm.ro. 2. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru 
Protecția Mediului Vâlcea.

LICITAŢII
l Hidroconstructia UCM Argeș organizeaza lici-
tatie vanzare mijloace fixe 18.06.2021, ora-11.00 
Informatii: 0248635500, cosmin.chitu@hidrocon-
structia.com

l UAT Comuna Vlădeni, judeţul Ialomiţa, organi-
zează licitaţie publică deschisă pentru închirierea 
suprafeţei de 80.6223 ha teren arabil extravilan 
împărţit în 23 de loturi cu suprafeţe cuprinse între 
1,00 ha și 45,73 ha, situat în extravilanul comunei 
Vlădeni, Judeţul Ialomiţa, aflat în Domeniul Privat 
al Comunei Vlădeni, judeţul Ialomiţa. Licitatia va 
avea loc în data de 29.06.2021, ora 9,00. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 1.000 lei/ha/an. Ofertele 
se depun la sediul primăriei comunei Vlădeni din 
strada Mihai Viteazul, nr. 35, până la data de 
28.06.2021, ora 17,00 primirea solicitărilor de clari-
ficări până la 23.06.2021, ora 17:00. Documentaţia 
de atribuire se poate procura de la sediul Primăriei, 
relaţii suplimentare telefon: 0243.313.631.

l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian 
Andreea-Gina, C.I.F. 25259222, cu sediul în Iași, 
șos. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.4, bloc A5, demisol, 

spațiul nr.2-3, jud. Iași, număr de înscriere în regis-
trul formelor de organizare I-0983, Tel: 
0741532937, e-mail: office@grigorian.ro, în calitate 
de lichidator judiciar al debitoarei Jessybell Global 
SRL cu sediul în Iași, str. Ornescu nr. 1, jud. Iași, 
având număr de ordine în registrul comerţului 
J22/621/2020, CUI 40534865, conform Încheierii 
civile nr. 16/03.03.2021 pronunţată de Secţia II 
civilă de contencios administrativ și fiscala Tribu-
nalului Iași în dosar nr. 774/99/2021 (29/2021) prin 
prezenta, invită evaluatorii A.N.E.V.A.R. să parti-
cipe la procedura de selecțiede oferte privind 
evaluarea bunurilormobile din patrimoniul debi-
toarei mai sus menționată, respectiv Soft Nexus, 
E001 cuptor convectie ACE-201-C, E002 
AIR-HPMC 11/15/hota de perete cu motor, E003 
E-START 9 cuptor pizza cu o toba, E004 E-START 
9 suport pizza, E005 AIR-HPMC 11/15/hota de 
perete cu motor, E006 masina de gatit CG7-60 NG, 
E007 AIR-HPMC 11/14 hota de perete cu motor, 
E008 malaxor aluat 18 KG 18/CNS, E009 masa 
refrigeranta cu 3 usi si blat de gr, e010 vitrina frigo-
rifica pentru ingrediente, E011 feliator BKL 275, 
E012 intinzator pizza, E013 saladeta 2 USI, E014 
masa rece GN 1/1, E015 dulap cu 2 usi (congelare 
si refrigera, E016 spalator cu actionare la genunchi, 
E017 spalator cu o cuva, E018 robinet Top Class, 
E019 spalator inchis cu o cuva 100X600X850, E020 
SPALATOR inchis cu o cuva 100X600X850, E021 
baterie cu levier, E022 baterie cu levier, E023 
spalator cu 2 cuve suprapuse, E024 cuptor cu 
microunde MC/2452, E025 masa de lucru cu polita 
1800X700/850, E026 masa de lucru cu polita 
1000X700/850, E027 masa de lucru cu polita 
1000X700 /850  E028  ras t e l  depoz i ta re 
1600X600X1800, E029 raft de masa de lucru cu 
polita 1600X30, E030 mixer de mana MX40, E031 
cos deseuri cu 4 roti - capacitate 50 L, E032 cos 
deseuri cu 4 roti - capacitate 50 L, E033 cos deseuri 
cu 4 roti - capacitate 50 L, E034 cos deseuri cu 4 
roti - capacitate 50 L, E035 cos deseuri cu 4 roti - 
capacitate 50 L, E036 vitrina calda orizontala 
patiserie Jama, E037 vitrina frigorifica orizontala 
cofetari, E038 vitrina frigorifica orizontala cofe-
tari, E039 accesorii gastronomice, masa rece cu 
spalator EMSP-150-F, hota perete tip clopot cu 
motor incorpora, masa frigorifica pizza cu vitrina 
de sticla 3, cuptor electric, formator aluat pizza, 
fripteusa dubla 23+23l, reclama luminoasa, mobi-
lier comercial, mobilier comercial 2, stampila, 
stampila, masa inox 140x70, lada fig 230l arctic, 
lada frig 298l arctic, termometru, Plita Built, Oala 
inox, Bol conic, Supiera 9l, Aparat de vidat si lipit. 
Ofertele de serviciise depunelectronic de către 
evaluatori până la data de 15.06.2021, ora 17.00 la 
adresa de e-mail alichidatorului judiciar: office@
grigorian.ro.

l Prunus Confort Design SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare în bloc 
58 modele diferite de ferestre și uși din lemn la 
prețul de 7.576 lei + TVA. Licitaţia va avea loc în 
data de 10.06.2021, ora 14/30 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în zilele de 17.06.2021 și 
24.06.2021, aceeași oră, în același loc.

l Pacnet Concept Solutions SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in bloc la prețul de 229.414,36 lei + 
TVA echipamente IT furnizare servicii internet: 
sistem de securitate perimetru, platforma monitori-
zare retea, cabinet echipamente, statie de baza LTE, 
echipament integrare, platforma operare retea, 
echipament energie electrica, 2 radiorelee 
microunde. Persoanele interesate vor cumpăra 
dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar și 
vor depune documentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 11.06.2021, ora 14/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 18.06.2021 aceeași 
oră, în același loc.

l Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică 
următoarele bunuri mobile: 3 masini de cusut 5 fire 
(331,50 le i /buc) ,  4  masini  de  cusut  JK 
(213,30≈426,30≈357 lei/buc), 4 masini de cusut dt 
5214 (229,50≈306≈459 lei/buc), mașină de cusut 
dt802a (189,30 lei),6 masini de curatat ate (280 lei/
buc), 4 masini de cusut dt ft 100s (200,40 lei/buc), 10 
masini de cusut dt 9600m/d4 (306≈153 lei/buc), gene-
rator abur 2 posturi A202 (448,50 lei), masina de 
spalat rufe (254,10 lei), uscător rufe (257,10 lei), 
distrugător Fellowes (167,70 lei), seif sigma (18,90 
lei), aspirator (54,90 lei), 2 mese de calcat cu manecar 
(135 lei/buc), 10 siruba dl7200-bm1-16 liniar automat 
(323,70 lei/buc), 4 masini de cusut 4 fire (280,50 lei), 3 
masini de taiat material CURRIS (133,50 lei/buc), 
utilaj confectii textile (330,90 lei), 2 imprimante 
(67,80≈22,50 lei/buc), set canapea (385,20 lei), 2 mese 
(78,90≈29,70 lei/buc). La prețurile de pornire se 
adaugă TVA. Persoanele interesate vor cumpăra 
dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar și 
vor depune documentele de participare la licitaţie cu 
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 11.06.2021, ora 14:00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în zilele de 18.06.2021 și 25.06.2021 
aceeași oră, în același loc.

l Editura Prahova SA prin administrator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie 
publică mașină tipografică pentru printat coli tip 
Roland MP 300 la prețul de 16.806,73 lei, Dacia 
1305, motorină, 2006, 240.000 km - PH95ASG la 
prețul de 944,50 lei, precum și chioscuri mobile 
pentru distribuirea presei: 21 chioscuri la prețul de 
2.287,20 lei/buc., 2 chioscuri la prețul de 2.325,20 lei/
buc, 16 chioscuri la prețul de 2.363,60 lei/buc., 4 
chioscuri la prețul de 2.401,60 lei/buc. si 2 chioscuri 
la prețul de 3.240 lei/buc. La prețurile de pornire se 
adauga TVA. Persoanele interesate vor cumpăra 
dosarele de prezentare de la administratorul judi-
ciar și vor depune documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 10.06.2021, ora 14/00 la 
sediul administratorului judiciar, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 
17.06.2021 la aceeași oră, în același loc.

l Flix Net Comunication IT SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in bloc la prețul de 72.867,55 lei + 
TVA bunuri mobile echipamente IT furnizare 
servicii internet: platforma monitorizare software, 
sistem de securitate perimetru, cabinet echipa-
mente, statie de baza lte, două radiorelee 
microunde, echipamente integrate, platforma 
operare reţea si echipament energie electrica. 
Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu cel putin 
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
10.06.2021, ora 13:30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 17.06.2021 aceeași oră, în același 
loc.

l Judeţul Argeș prin Consiliul Județean Argeș, cu 
sediul în Pitesti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1, telefon: 
0248.217.800, fax: 0248.220.137, adresă de internet: 
www.cjarges.ro, CUI 4229512, organizează licitaţie 
publică în vederea atribuirii unor contracte de 
închiriere a unor bunuri imobile (camere/spații) 
destinate activităților medicale/conexe actului 
medical după cum urmează: - 1. Camera 1,  în 
suprafață de 13,39 mp împreună cu cota parte 
indiviză aferentă din spațiile comune  (hol, cameră 
sterilizare și grup sanitar ) în suprafață de 4,49 mp, 
situată  în cadrul Policlinicii Costești din Orașul 
Costești, Strada Pieții, nr. 5, Punct - “Dispensar 
policlinic”, județul Argeș, înscrisă în CF nr. 81561 
– UAT Costești, aflată în domeniul public al Jude-
țului Argeș; - 2. Camera 15,  în suprafață de 11,35 
mp împreună cu cota parte indiviză aferentă din 
spațiile comune  (hol, cameră sterilizare și grup 
sanitar ) în suprafață de 4,49 mp, situată  în cadrul 
Policlinicii Costești din Orașul Costești, Strada 
Pieții, nr. 5, Punct - “Dispensar policlinic”, județul 
Argeș, înscrisă în CF nr. 81561 – UAT Costești, 
aflată în domeniul public al Județului Argeș; - 3. 
Camera 16,  în suprafață de 13,06 mp împreună cu 
cota parte indiviză aferentă din spațiile comune  
(hol, cameră sterilizare și grup sanitar ) în supra-
față de 4,49 mp, situată  în cadrul Policlinicii 
Costești din Orașul Costești, Strada Pieții, nr. 5, 
Punct -“Dispensar policlinic”, județul Argeș, 
înscrisă în CF nr. 81561 – UAT Costești, aflată în 
domeniul public al Județului Argeș; - 4. Camera 17,  
în suprafață de 14,25 mp împreună cu cota parte 
indiviză aferentă din spațiile comune  (hol, cameră 
sterilizare și grup sanitar ) în suprafață de 4,49 mp, 
situată  în cadrul Policlinicii Costești din Orașul 
Costești, Strada Pieții, nr. 5, Punct -“Dispensar 
policlinic”, județul Argeș, înscrisă în CF nr. 81561 
– UAT Costești, aflată în domeniul public al Jude-
țului Argeș. Menţionăm faptul că sunt admise la 
licitaţie persoane fizice și juridice, române sau 
străine care desfășoară activități medicale/conexe 
actului medical, durata inchirierii fiind de 10 ani cu 
începere de la data înregistrării contractului  la 
sediul proprietarului. Documentaţia de atribuire se 
poate obţine de către orice persoană interesată care 
înaintează o solicitare în acest sens, de la sediul 
Consiliului Judeţean Argeș, Piaţa Vasile Milea nr. 1, 
cam. 95, etaj II, Serviciul Evidența Administrare 
Patrimoniu și Devize, telefon: 0248/217800, int. 

198, începând cu data 07.06.2021, între orele 8,30 
– 16,00, costul acesteia fiind de 17 lei (se achită la 
caseria Consiliului Judeţean Argeș, et. 2, cam.100). 
Garanţia de participare va fi constituită în cuantum 
de 460 lei pentru camera 1, 401 lei pentru camera 
15,  450 lei  pentru camera 16 și 479 lei  pentru 
camera 17 și se achită la caseria Consiliului Jude-
ţean Argeș, et. 2, cam.100. Documentele solicitate 
de autoritatea contractantă prevăzute în documen-
tația de atribuire Judeţean Argeș, Piata Vasile 
Milea nr. 1, Registratură-parter până la data de 
05.07.2021, ora10ºº. Data limită pentru primirea 
solicitărilor de clarificări este 18.06.2021, ora10ºº. 
Licitația va avea loc la sediul Consiliului Judeţean 
Argeș, Piaţa Vasile Milea nr. 1, etajul II, cam. 95, în 
ziua 06.07.2021, ora 10ºº în prezenţa reprezentan-
ţilor împuterniciţi ai ofertanţilor.  Eventualele litigii 
se vor soluționa, în cazul în care nu se ajunge la o 
înțelegere amiabilă, la secția de contencios adminis-
trativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află 
sediul proprietarului în termenul prevăzut de Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modi-
ficările și completarile ulterioare.

l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în 
str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformi-
tate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria nr. 77/29.03.2021, organi-
zează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren 
în suprafaţă  de 166,00 mp., aparţinând domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, 
cu numărul cadastral 31451, situat în strada 
Dunării, nr. 281O. Licitaţia va avea loc în data de 
06.07.2021 ora 10.00 la sediul Primăriei Munici-
piului Alexandria, str. Dunării, nr.139. Documen-
taţia de licitaţie poate fi studiată și achiziţionată, 
contra cost, la sediul Primăriei municipiului 
Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public 
și Privat. Împotriva licitaţiei se poate face contes-
taţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulteri-
oare. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat 
din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, 
telefon 0247317732, int.132. Clarificările privind 
licitaţia se pot obţine maxim până la data de 
30.06.2021.

l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în 
str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformi-
tate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria nr. 78/29.03.2021, organi-
zează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în 
suprafaţă de 37,00 mp., aparţinând domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, 
cu numărul cadastral 31453, situat în strada 
Dunării, nr.281M. Licitaţia va avea loc în data de 
06.07.2021 ora 10ºº la sediul Primăriei Municipiului 
Alexandria, str. Dunării, nr. 139. Documentaţia de 
licitaţie poate fi studiată și achiziţionată, contra 
cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, 
Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat. 
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în 
condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului adminis-
trativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul 
Gestionare Patrimoniu Public și Privat din cadrul 
Primăriei municipiului Alexandria, telefon 
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0247317732, int.132. Clarificările privind licitaţia se 
pot obţine maxim până la data de 30.06.2021.

l Debitorul SC De Fringhii Constructii Transpor-
turi Daniel SRL societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1.Stoc de marfa aflat in patrimoniul 
societatii debitoare, in valoarea de 43.541,84 Lei 
exclusiv TVA. Pretul de pornire al licitatilor repre-
zinta 20% din valoarea de piata exclusiv TVA 
aratat in Raportul de evaluare. Participarea la lici-
tatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr.RO76 UGBI 0000 8020 
0329 3RON deschis la Garanti Bank SA -Ag. 
Ploiesti Mihai Viteazul pana la orele 14 am din 
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Regulamentelor de licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru stocul de marfa 
prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
11.06.2021, ora 15:00, iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii 
vor fi in data de 18.06.2021; 25.06.2021; 02.07.2021; 
09.07.2021, ora 15:00. Toate sedintele de licitatii se 
vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr.4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relatii suplimentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul poate fi 
vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro.

l Dinu, Urse si Asociatii SPRL, in calitate de 
administrator judiciar, scoate la vanzare urmatoa-
rele bunuri, astfel: -Pachet remorcher fluvial BM 
180 (BAC) SPET 51, Pretul de pornire al licitatiei 
este de 165.458,76 euro, exclusiv TVA; -Pachet 
ponton dormitor si bunuri mobile aferente, pretul 
de pornire al licitatiei este de 55.030,81 euro, 
exclusiv TVA; -Pachet statie distributie carburanti, 
pretul de pornire al licitatiei este de 74.451,46 euro, 
exclusiv TVA. Terenul aferent nu este proprietatea 
SC Spet Shipping SA, fiind detinut in baza unui 
contract de asociere; -Pachet statie dezinfectie 
autovehicule, pretul de pornire al licitatiei este de 
18.860 euro, exclusiv TVA. Terenul aferent nu este 
proprietatea SC Spet Shipping SA, fiind detinut in 
baza unui contract de asociere; -Pachet cladire 
restaurant, pretul de pornire al licitatiei este de 
39.127,91 euro, exclusiv TVA. Terenul aferent nu 
este proprietatea SC Spet Shipping SA, fiind 
detinut in baza unui contract de asociere; -Aparta-
ment 2 camere, in suprafata utila de 42,94 mp, 
situat in Bechet, str. Calugareni nr.6, bl.B1, sc.A, 
et.1, ap.8, jud. Dolj, pretul de pornire al licitatiei 
este de 14.000 EURImobilul scos la vanzare nu este 
purtator de TVA. Valorificare bunuri atat la pachet 
cat si individual: -Pachet autovehicule rutiere la 
pretul de 5.256 euro, exclusiv TVA sau la preturile 
individuale din raportul de evaluare intocmit in 
procedura insolventei; -Autovehicule rutiere la 
pretul total/pachet de 38.220 lei, exclusiv TVA sau 
la preturile individuale din raportul de evaluare 
intocmit in procedura insolventei; -Autovehicule 
rutiere la pretul total de 925 euro, exclusiv TVA sau 
la preturile individuale din raportul de evaluare 
intocmit in procedura insolventei; -Pachet bunuri 
mobile la pretul de 1.575,17 euro, exclusiv TVA sau 
la preturile individuale din raportul de evaluare 
intocmit in procedura insolventei; -Pachet mijloace 
fixe si obiecte de inventar la pretul de 5.846,3 euro, 
exclusiv TVA sau la preturile individuale din 
raportul de evaluare intocmit in procedura insol-
ventei. Pretul Caietului de Sarcini: 100 lei exclusiv 
TVA pentru oferte care privesc bunuri cu un prêt 
de pornire pana la 2.000 lei inclusiv; 500 lei exclusiv 
TVA pentru oferte care privesc bunuri cu un prêt 
de pornire intre 2.000 lei si  5.000 lei inclusiv; 1.000 
lei exclusiv TVA pentru oferte care privesc bunuri 

cu un prêt de pornire intre 5.000 lei si 10.000 lei; 
3.500 lei exclusiv TVA pentru oferte care privesc 
bunuri cu un prêt de pornire peste 10.000 lei; Pretul 
Caietului de sarcini se achită prin OP in contul nr. 
RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING 
BANK –Sucursala Dorobanti, pe seama adminis-
tratorului judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau 
in numerar la sediul administratorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzesti nr 71, et 5, cam.502-505, 
sector 1. Participarea la licitatie este conditionata 
de: consemnarea in contul nr.RO31 UGBI 0000 
7920 0310 8RON deschis la Garanti Bank, Sucur-
sala Lipscani, cel mai tarziu cu o zi inainte de data 
si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire al licitatiei; achizitionarea cel 
mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce poate fi 
achitat in contul administratorului judiciar sau in 
numerar la sediul ales al acestuia. Prima sedinta de 
licitatie a fost fixata la data de 24.06.2021, ora 15.00 
iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
licitatia se va relua saptamanal, in fiecare zi de joi, 
ora 15.00, pana la sfarsitul lunii august 2021. 
Sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul 
administratorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam.504, sector 1. Listele cu 
bunuri pot fi obtinute de la sediul administratorului 
judiciar. Pentru relatii suplimentare sunati la tel. 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul Vialis Edil SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1.Mijloace fixe, aparti-
nand Vialis Edil SRL in valoare de 24.547,00 Lei 
exclusiv TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru 
mijloacele fixe apartinand Vialis Edil SRL, repre-
zinta 35% din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare pentru fiecare bun 
in parte. Listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de 
la lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul nr. RO16 BACX 
0000 0017 0714 6000 deschis la UniCredit Bank 
SA, pana la orele 14 am din preziua stabilita licita-
ţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire a lici-
tatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a 
Regulamentului de licitatie pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru mijloacele fixe, prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 17.06.2021, ora 
14.00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data 
de 24.06.2021; 01.07.2021; 08.07.2021; 15.07.2021; 
22.07.2021, ora 14.00. Toate sedintele de licitatii se 
vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr.44A, Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

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 Şieuț, 
comuna Şieuț, Str. Principală, nr. 197, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, telefon/fax 0263/261.179, e-mail: 
secretar@primariasieut.ro, cod fiscal 4347372. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren intravilan în 
suprafață de 277 mp, în localitatea Şieuţ, înscris în 
CF28304 Şieuț, nr.cadastral 28304, lângă Centru de 
colectare lapte din localitatea Şieuț, bun proprietate 
publică a Comunei Şieuţ, conform H.C.L. 
nr.29/27.05.2021 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 

documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, 
de la sediul Primăriei Comunei Şieuț. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Registra-
tura Primăriei Comunei Sieuț, comuna Şieuț, Str. 
Principală, nr.197, județul Bistrița-Năsăud. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele inte-
resate pot achita contravaloarea documentației de 
atribuire de 50 Lei care se achită la Caseria Primă-
riei Şieuț sau prin virament bancar în contul: 
C o m u n a  Ş i e u ț ,  c o d  f i s c a l  4 3 4 7 3 7 2 , 
RO14TREZ10121A300530XXXX -deschis la 
Trezoreria Bistrița, cu specificația la obiectul plăţii. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
17.06.2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
28.06.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura 
Primăriei Comunei Sieuț, comuna Şieuț, Str.Princi-
pală, nr. 197, județul Bistrița-Năsăud. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original şi 2 exemplare copii. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 28.06.2021, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Şieuț, comuna Şieuţ, Str. 
Principală, nr. 197, județul Bistriţa-Năsăud. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, 
Str.Alba Iulia, nr.1B, judetul Bistrița-Năsăud, 
telefon 0236/213.528, fax 0236/231.509, e-mail: 
tribunalul-bistritanasaud-info@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 04.06.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de identi-
ficare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Dorolț, localitatea Dorolț, Str.Principală, 
nr.83, județul Satu Mare, cod poştal 447130, telefon 
0261/751.238, fax 0261/751.355, e-mail: secretar@
primariadorolt.ro, cod fiscal 3973889. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 1 parcelă de 
teren, în suprafață de 1.517 mp, nr. cadastral: 
CF102464, situat în intravilanul localității Dorolț, 
cu acces la stradă, proprietate privată a Comunei 
Dorolț, conform H.C.L. nr. 43/23.07.2020 şi O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Primăria Comunei Dorolț sau se poate 
consulta pe site-ul: www.primariadorolt.ro, secți-
unea -licitații. 3.2. Denumirea şi datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul vânză-
torului, de la care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate obține de la 
Registratura Primăriei Comunei Dorolț, Str.Princi-
pală, nr. 83, județul Satu Mare. 3.3. Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/
exemplar, ce se achită numerar la Casieria institu-
ției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
17.06.2021, ora 10.00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
28.06.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Dorolț, locali-
tatea Dorolț, Str.Principală, nr.83, județul Satu 
Mare. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: 2 (două) exemplare 1 original şi 1 

copie în plicuri sigilate. 5.Data şi locul la care se va 
desfaşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
28.06.2021, ora 11.00, Primăria Comunei Dorolț, 
localitatea Dorolț, Str.Principală, nr.83, județul Satu 
Mare. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Satu Mare, Satu Mare, Mihai 
Viteazul, nr.8, județul Satu Mare, telefon 
0261/716.375, fax 0261/713.760, e-mail: tr-satuma-
re-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 04.06.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Bălăceana, comunei Bălăceana, județul Suceava, 
cod poştal 7272126, telefon/fax 0230/534860, e-mail: 
primariabalaceana@yahoo.ro, cod fiscal 16391770. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 5 parcele de 
teren, proprietate privată a Comunei Bălăceana, 
județul Suceava, identificate astfel: 1.Parcelă de 
1.069mp, nr.cadastral: CF36222, situată în intravi-
lanul comunei Bălăceana, conform H.C.L. nr.31 din 
18 mai 2021; 2.Parcelă de 4.036mp, nr.cadastral: 
CF32099, situată în intravilanul comunei Bălăceana, 
conform H.C.L. nr.32 din 18 mai 2021; 3.Parcelă de 
1.080mp, nr.cadastral: CF32100, situată în intravi-
lanul comunei Bălăceana, conform H.C.L. nr.33 din 
18 mai 2021; 4.Parcelă de 914mp, nr.cadastral: 
CF32101, situată în intravilanul comunei Bălăceana, 
conform H.C.L. nr.34 din 18 mai 2021; 5.Parcelă de 
601mp, nr.cadastral: CF31991, situată în intravi-
lanul comunei Bălăceana, conform H.C.L. nr.35 din 
18 mai 2021 şi  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: La cerere, de la sediul 
instituției sau prin e-mail: primariabalaceana@
yahoo.ro. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: se poate obține de la 
Compartimentul Secretar general al comunei Bălă-
ceana, Primăria Comunei Bălăceana, județul 
Suceava. 3.3. Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 17.06.2021, ora 10.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 28.06.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Bălă-
ceana, comuna Bălăceana, județul Suceava -Regis-
tratură. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5.Data şi locul la care se va desfaşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 30.06.2021, ora 
10.00, Primăria Comunei Bălăceana, județul 
Suceava -Sala mică de şedințe. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Suceava, municipiul Suceava, Str.Ştefan cel Mare, 
nr.62, județul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 
0230/522.296, e-mail: trsvarhcont@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 04.06.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de identi-
ficare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 

adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul 
Local Gura Humorului, oraşul Gura Humorului, 
Str.Piața Republicii, nr.14, județul Suceava, telefon/
fax 0230/235.051, e-mail: primariagh@gmail.com, 
cod fiscal 6631418. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: 2 (două) spații comerciale amplasate 
pe suprafețe de teren de 27mp fiecare (suprafață 
totală de 54mp), conform caietului de sarcini, 
situate în Parcul „Ariniş”, amplasate pe terenuri 
aparținând domeniului public a Oraşului Gura 
Humorului, conform H.C.L. nr.36/29.04.2021 şi 
temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-
333. 3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Serviciul Impozite şi Taxe Locale. 3.2. 
Denumirea şi 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 
Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei 
Oraşului Gura Humorului, Str.Piața Republicii, 
nr.14, județul Suceava. 3.3. Costul şi 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 Oraş Gura 
Humorului. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificarilor: 17.06.2021, ora 14.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 28.06.2021, ora 12.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Oraş Gura Humo-
rului, Str.Piața Republicii, nr.14, județul Suceava 
-Birou Relații cu Publicul. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior şi unul interior. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 29.06.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Oraşului Gura Humorului, Str.Piața Republicii, 
nr.14, județul Suceava. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Suceava, Suceava, Str.Ştefan cel Mare, 
nr.62, județul Suceava, telefon 0230/214.948, 
0230/523.290, fax 0230/252.800, e-mail: trsv-birp@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
04.06.2021.

l SC DHC CO SRL, din Municipiul Craiova, 
Calea Unirii, nr.169, Județul Dolj, România, cod 
poştal 200330, vă invită să participați la procedura 
concurențială pentru atribuirea contractului 
privind servicii de consultanță în management în 
cadrul proiectului „Construire centru de vinificaţie 
Domeniile Dascălu”, proiect cofinanțat prin 
Programul Național de Sprijin în sectorul vitivi-
nicol 2019-2023. Obiectul contractului de consul-
tanță în management: Servicii de managementul 
investiției pentru obiectivul de investiții „Construire 
centru de vinificație Domeniile Dascălu”. Durata 
contractului: 24 luni. Valoarea estimată a contrac-
tului: 190.000,00Lei fără TVA. Criteriul atribuirea: 
prețul cel mai scăzut. Data şi ora-limită de depu-
nere a ofertelor: Data: 07.06.2021, ora 16.00. Data 
şi ora şedinței de deschidere: Data: 08.06.2021, ora 
09.00. Adresa şi modul de obținere a documentației 
de atribuire: Documentația de atribuire se poate 
obține printr-o solicitare scrisă la următoarea 
adresa de e-mail: florin.opris@doomeniiledascalu.
ro. Ofertele se vor depune la următoarea adresă: 
Municipiul Craiova, Strada Râului, nr.429, Județul 
Dolj, România. Modul de prezentare al ofertelor: 
Ofertantul trebuie să prezinte un (1) exemplar al 

ofertei în original, în plic sigilat, pe care să fie 
trecute adresa achizitorului. Pentru informații 
suplimentare legate de contract vă invităm să ne 
contactați la telefonul 0725.005.500 şi sau, la adresa 
de e-mail: f lorin.opris@doomeniiledascalu.ro, 
persoană de contact este Florin Opriş.

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: U.A.T.Comuna Taşca, 
comuna Taşca, Strada Mitru Vasile, nr.11, județul 
Neamţ, telefon/fax 0233255023, e-mail: primaria_
tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: -200mp situați în intravilanul 
Comunei Taşca -sat Taşca, Str.Ştefan cel Mare, 
județul Neamț, în scopul construirii unui garaj, nr. 
cadastral 51332; -541mp situați în intravilanul 
Comunei Taşca -sat Taşca, Str.Poiana, judetul 
Neamț, în scopul construirii unei locuințe, nr. 
cadastral 51155; -560mp situați în intravilanul 
Comunei Taşca -sat Taşca, Str. Poiana, județul 
Neamț, în scopul construirii unei locuințe, nr.cadas-
tral 51157; -518mp situați în intravilanul Comunei 
Taşca, sat Ticoş Floarea, Str.Moldovei, județul 
Neamț, în scopul construirii unei locuințe cu anexe, 
nr.cadastral 51407; proprietate privată a comunei 
Taşca, conform H.C.L. nr. 45/31.05.2021 şi O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2. Denu-
mirea 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 Taşca, Str.Mitru Vasile, nr.11, 
județul Neamţ. 3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
50 lei/exemplar, se achită numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Taşca. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 28.06.2021, ora 14.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 06.07.2021, ora 12.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Taşca, Compartimentul Secretariat, Str. 
Mitru Vasile, nr.11, județul Neamţ. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate -unul exterior şi unul interior. 5.Data şi locul 
la care se va desfăşura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 06.07.2021, ora 12.30, Primăria 
Comunei Taşca, Str.Mitru Vasile, nr.11, județul 
Neamţ. 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: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamț, B-dul 
Decebal, nr.5, județul Neamţ, telefon 0233/212.717, 
fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 04.06.2021.

PIERDERI
l  Edouardemad SRL,  CUI:38061498 , 
J31/640/2017, sediul Someş Odorhei, jud.Sălaj, 
pierdut Certificat de înregistrare şi Certificate 
constatatoare de la sediul social şi de la terți. Le 
declarăm nule.

l Pierdut certificat de membru al OAMGMAMR 
din România având seria şi numărul Ab-0025833, 
promoția 2015, pe numele Larisa Georgiana Modo-
ranu. Îl declar nul.


