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

l SC Glorious Lighting SRL angajează în Brăila: -Manager -3 posturi. 
Condiții: -studii medii; -limba engleză nivel mediu; -experiență în domeniul 
fabricării corpurilor de iluminat min.2 ani. CV-urile se transmit la adresa: hr@
gloriouslighting.eu.

l SC Cevik Art Grup SRL, CUI 21165311, angajează 20 de muncitori necali-
ficați la spargerea și tăierea materialelor de construcții, cod COR 931302, 
vorbitor de limba turcă și cu experiență 5 ani. Transmitere CV la office@
kdk-consulting.ro.

l San-Bustan International S.R.L., cu sediul social București, Str.Grigore 
Ionescu, Nr.63, cam.1, bl.T73, sc.2, et.4, Ap.42, sector 2, înregistrată la ORC 
București sub nr.J40/6114/2021, CUI 44048507, angajează: secretar adminis-
trativ cod COR 334301 -1 post, administrator rețea calculatoare cod COR 
252301 și operator introducere, validare și prelucrare date cod COR 413201 -1 
post. Pentru CV la adresa de e-mail: igen91241@gmail.com.

l S.C. Shark Doors SRL angajează agent de vânzare, cod COR.332203. Tel: 
0722.244.769.

l S.C. Patiseria Arbi Kushnin SRL, cu sediul in localitatea Curtici,  jud.Arad, 
angajeaza doi lucratori bucatarie (spalator vase mari) COD COR 941201. 
Cerinte: studii 8 clase, cunoscator al bucatariei sarbesti (prajitura burek). 
CV-urile se depun la adresa de e-mail zoran_mutavschi@yahoo.com pana la 
data de 08.07.2021, selectia candidatilor va avea loc in data de 09.07.2021. Info 
tel: 0745330061.

l BRCT Suceava caută candidați pentru posturile de experți relații externe – 
Coordonator implementare monitorizare si Ofițeri IT&SMIS. Detalii la adre-
sele: www.brctsuceava.ro și www.ro-ua.net. Informații suplimentare: 
tel.0770.338.005.

l SC EL-MI Market SRL, având CUI: 23393570, cu sediul în București, 
Sectorul 6, B-dul.Iuliu Maniu, nr.166, bloc 38, scara 2, etaj P, ap.43, angajează: 
îngrijitor clădiri, cod COR 515301- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor. Selecția are loc în data de 
08.07.2021, ora 09.00, la sediul societății.

l SC Summer Trading SRL, având CUI: 4172742, cu sediul în Loc.Câmpu-
lung, Municipiul Câmpulung, Str.Traian, Nr.41, Județ Argeș, angajează: 
mașinist la mașini pentru terasamente, cod COR 834201- 3 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 08.07.2021, ora 08.00, la sediul societății.

l Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu”, cu sediul în  București, Sector 4, 
Cal. Șerban Vodă, nr. 62-64, anunță scoaterea la concurs a unor posturi vacante 
de experți,  pe perioadă determinată, în cadrul Proiectului 
POCU/74/6/18/108284, MENS SANA – Măsuri Educaționale Necesare Spriji-
nului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale. Relații în acest sens se pot obține 
la Secretariatul Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu”, București, Sector 4, 
în zilele de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00, la numărul de telefon: 
021/3355705.

l Școala Gimnazială Specială ”Sf. Nicolae”, cu sediul în  București, Sector 4, 
Str. Soldat Enache Ion, nr 31, anunță scoaterea la concurs a unor posturi 
vacante de experți, pe perioadă determinată, în cadrul Proiectului 
POCU/74/6/18/107010, ȘCOALA MEA – Sprijinirea Creativității și Organi-
zarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate. 
Relații în acest sens se pot obține la Secretariatul Școlii Gimnaziale Speciale ” 
Sf. Nicolae”, București, Sector 4, în zilele de luni până vineri, între orele 10:00 
– 14:00, la numărul de telefon: 021.334.47.08.

l Școala Gimnazială Specială ”Sf. Nicolae”, cu sediul în  București, Sector 4, 
Str. Soldat Enache Ion, nr. 31, anunță scoaterea la concurs a unor posturi 
vacante de experți, pe perioadă determinată, în cadrul Proiectului 
POCU/74/6/18/108284, MENS SANA – Măsuri Educaționale Necesare Spriji-
nului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale. Relații în acest sens se pot obține 
la Secretariatul Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Nicolae”, București, Sector 4, 
în zilele de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00, la numărul de telefon: 
021.334.47.08.

l Scoala Gimnaziala nr. 108, cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Str. Vatra Dornei, 
nr. 8, anunta scoaterea la concurs a unor posture vacante de experti, pe peri-
oada determinate, in cadrul Proiectului POCU/746/18/107010, Scoala mea – 
Spijinirea Creativitatii si Organizarea Altfel a Lectiilor prin Asigurarea de 
Masuri Educationale Adecvate. Relatii in acest sens se pot obtine la Secreta-
ritul Scolii Gimnazile 108, Bucuresti, Sector 4, in zilele de luni pana vinery, 
intre orele 11:00-12:00, la numarul de telefon: 021-461.00.39.

l Primăria Comunei Voinești, cu sediul în sat Voinești, comuna Voinești, Str.
Principală, nr.153, judeţul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: șef serviciu S.V.S.U., compartiment S.V.S.U., 
Protecție Civilă și Mediu, conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 29.07.2021, ora 10.00; -Proba interviu 
se va comunica ulterior. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii; -vechime: nu necesită; -curs 
perfecționare de șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, cod cor 
541901. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Voinești, județ Iași. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei Comunei Voinești, Compartiment resurse umane, 
persoană de contact: Vătămanu Alexandra, telefon 0232/294.755, fax 
0232/294.755.

l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbună-
tăţiri Funciare Tulcea, scoate la concurs, (pe perioadă nedeterminată): 1 post 
muncitor calificat I: - absolvent de școală generală (8 ani/ 10 ani) și curs de 
calificare de profil: electromecanic/ mecanic /electrician -vechime necesară în 
profil pentru ocuparea postului >2 ani; 3 posturi muncitor calificat II -absol-
vent de școală generală (8 ani/10 ani) și curs de calificare de profil: electrome-
canic/ mecanic /electrician -vechime necesară în profil pentru ocuparea 
postului 1 an -2 ani; 4 posturi muncitor calificat III -absolvent de școală gene-
rală (8 ani/ 10 ani) și curs de calificare de profil: electromecanic/ mecanic /
electrician -vechime necesară în profil pentru ocuparea postului 6 luni -1 an. 
Proba scrisă în data de 29.07.2021, ora 10.00 și proba interviu în data de 
03.08.2021, ora 10.00. Toate probele se vor susţinute la sediul Filialei Teritoriale 
de Îmbunătățiri Funciare Tulcea, str.Viticulturii, nr.10. Dosarele de concurs se 
vor depune până pe data de 21.07.2021, ora 16.00, la sediul Filialei Teritoriale 
de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea, Compartimentul Resurse Umane. Mai multe 
detalii privind condiţiile generale și specifice găsiţi afișate la sediul FTIF-
Tulcea, nr.telefon 0240/532.001 interior 1511 și pe site-ul instituţiei.

l Primaria Sector 5 organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă 
determinată în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, r., cu modificările și 
completările ulterioare și a Regulamentului de ocupare a postului înfiinţat în 
afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri 
europene nerambursabile la nivelul Primăriei Sectorului 5 aprobat prin H.C.L. 
nr. 238/31.10.2019, în data de 21.07.2021 ora 10:00 pentru ocuparea  funcţiei 
contractuale de: - Coordonator educație antepreșcolară la Serviciul Implemen-
tarea și Monitorizarea Proiectelor - Direcția Generala de Achiziții si Investiții 
– Direcția de Investiții - Primăria Sector 5, pentru realizarea Proiectului 
“#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 54, Grădinița Nr. 
34 și Grădinița Nr. 245” Durata angajării: la data semnării contractului indivi-
dual de muncă pentru o perioadă de 6 de luni. Salariu brut – 8.042 lei/luna, 84 
ore/luna (4 ore/zi)  95,74 lei /ora brut. Condiţiile de participare, condiţiile de 
desfășurare ale concursului și alte date necesare desfășurării acestuia, sunt 
afișate la sediul instituţiei si pe site-ul Primăriei Sector 5. Dosarele se depun la 
sediul Primăriei Sectorului 5 din Str. Fabrica de Chibrituri  nr. 9-11, Sector 5, 
București,  în  termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. 
Informaţii suplimentare la tel. 021.314.43.18 interior 1116 – Direcţia de 
Resurse Umane.

l Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, organizeaza concurs la data 
02.08.2021, orele 10,00 - proba scrisă, respectiv 09.08.2021, orele 10,00 - inter-
viul, la sediul unitatii din strada Calea București, nr. 99,  pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi vacante, din statul de functii: - doua posturi de asistenti 
medicali, cu P.L., la Clinica de Neurologie I; - un post de asistent medical cu 
P.L., la Camera de Garda Neurologie. Condiţiile solicitate pentru postul de 
asistent medical cu P.L. sunt: - diploma de scoala sanitara postliceala, 6 luni 
vechime ca asistent medical, certificat de membru OAMGMAMR vizat la zi, 
asigurare de raspundere civila (Malpraxis) in termen, adeverinta de la OAMG-
MAMR Dolj. Dosarele se depun începand cu data de 07.07.2021 până în data 
de 22.07.2021, orele 15,00 la Secretariatul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, str. Calea București, nr.99. Bibliografia și tematica sunt afișate la 
sediul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/431189, 
persoană de contact Sef Serv. RUONS Ec. Godinel Viorica Manuela, secretar 
comisie.

l Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, cu sediul în 
Târgu Jiu, str. Traian nr.5, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea 

unui post contractual vacant de execuție, pe perioadă nedeterminată, de 
ÎNGRIJITOR, în cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”. 
Concursul se va desfășura la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina 
Gorjului” din Târgu Jiu, str. Traian nr.5, județul Gorj. Concursul va consta în 
două probe, după cum urmează: - proba practică în data de 2 august 2021, ora 
10:00; - proba interviu în data de 5 august 2021, ora 10:00. Candidații trebuie 
să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: I. Condiții generale prevăzute 
de art.3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractual. II. Condiții specifice: - să fie absolvent de 
studii medii; - să aibă o vechime în muncă de minim 5 ani. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul Ansamblului Artistic Profesionist 
,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării 
prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, Partea III-a, respectiv 21 
iulie 2021(inclusiv), ora 14:00. Relații suplimentare se pot obține de la sediul 
Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, la Comparti-
ment Contabilitate, telefon 0764525368, e-mail: doinagorjului@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – Arseni”, cu sediul în București, 
Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante  în cadrul structurilor 
organizatorice din  unitate, după cum urmează: 1. Blocul operator: 7 posturi 
infirmieră; - școală generală; - 6 luni vechime în activitate; - disponibilitate de 
lucru în ture. 2. Secția Clinică Chirurgie Generală: 1 post asistent medical 
generalist (PL): - diplomă de bacalaureat; - diplomă de școală sanitară postli-
ceală; - 6 luni vechime în specialitate. • 3 posturi asistent medical generalist 
debutant (PL); - diplomă de bacalaureat; - diplomă de scoală sanitară postli-
ceală; - fără vechime în specialitate. 3. Secția clinică chirurgie plastică, micro-
chirurgie reconstructive: • 1 post brancardier: - școală generală; - disponibilitate 
de lucru în ture; - fără vechime în activitate. 4. Secția clinică ortopedie trauma-
tologie: • 1 post asistent medical generalist (PL);- diplomă de bacalaureat; - 
diplomă de școală sanitară postliceală; - 6 luni vechime în specialitate. • 1 post 
infirmieră;- școală generală; - 6 luni vechime în activitate; - disponibilitate de 
lucru în ture.• 1 post brancardier: - școală generală; - disponibilitate de lucru în 
ture; - fără vechime în activitate. 5. Sterilizare. • 1 post asistent medical gene-
ralist debutant (PL); - diplomă de bacalaureat; - diplomă de scoală sanitară 
postliceală; - fără vechime în specialitate. 6. Unitatea Primire Urgențe: • 1 post 
registrator medical; - diplomă de bacalaureat; - aptitudini operare PC; - 6 luni 
vechime în activitate. 7. Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală: • 1 post 
referent debutant (M): - diplomă de bacalaureat; - aptitudini operare PC; - fără 
vechime în muncă. 8. Compartimentul Securitatea Muncii, PSI, Protecție 
Civilă și Situații de Urgență: • 1 post referent II (M): - diplomă de bacalaureat; 
- diplomă absolvire curs inspector în domeniul securității și sănătății în muncă; 
- 6 luni vechime în specialitate. 1 Post Referent Debutant (M): - diplomă de 
bacalaureat; - diplomă absolvire curs inspector protecție civilă; - fără vechime 
în activitate. 9. Serviciul R.U.N.O.S.: • 1 Post Şef Serviciu Gradul II: - diplomă 
de licență în domeniul administrație publică; - certificat absolvire curs 
inspector resurse umane; - peste 5 ani vechime în specialitate. 10. Serviciul 
tehnic: • 1 post muncitor I – fochist: - școală generală; - certificat de calificare 
profesională - fochist; - 9 ani vechime în meserie.• 1 Post Muncitor I – lăcătuș 
mecanic: - școală generală; - certificat de calificare profesională - lăcătuș 
mecanic; - 9 ani vechime în meserie. • 1 post muncitor I – instalator sanitar: - 
școală generală; - certificat de calificare profesională - instalator sanitar; - 9 ani 
vechime în meserie. • 1  post muncitor I – electrician; - școală generală; - certi-
ficat de calificare profesională - electrician; - 9 ani vechime în meserie. 
Concursul se va desfășura la sediul instituţiei, astfel: 1. Selecția de dosare – 
22.07.2021. 2. Proba scrisă – 29.07.2021, ora 09.00., în Amfiteatrul Centrului de 
Excelenţă în Neurochirurgie. 3. Proba practică – 03.08.2021, ora 09.00., în 
cadrul structurilor organizatorice. 4. Interviul – 06.08.2021, ora 09.00., în 
Amfiteatrul Centrului de Excelenţă în Neurochirurgie. Persoanele interesate 
pot depune dosarul de înscriere în perioada 08.07.2021 – 21.07.2021 (inclusiv), 
ora 14.00, la sediul spitalului - Serviciul R.U.N.O.S.Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021 334 30 25, interior 1122 și 1123 Serviciul R.U.N.O.S. și pe 
site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro

l Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher organizează 
concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante: 1 post 
contractual de execuţie – Consilier juridic (pe perioadă determinată până la 
întoarcerea titularului de post din concediu de creștere copil) - grad IA - 
Compartiment Juridic: -studii superioare absolvite cu diplomă în domeniul 
științelor juridice; -vechime în specialitatea cerută de post: minimum 8 ani; 
-vechime în muncă: minimum 10 ani. 1 post contractual de execuție – Consilier 
–grad IA – Compartiment Programe, Proiecte, Acțiuni: -studii superioare 
absolvite cu diplomă în domeniul științelor sociale, în domeniul științelor 
umane sau în domeniul științelor juridice; -vechimea în specialitatea cerută de 
post: minimum 10 ani; -vechime în muncă: minimum 15 ani. Concursul va 
avea loc la sediul din Splaiul Independenţei, nr.202A, etaj 9, sector 6, București, 
în data de 27.07.2021, ora 10.00 proba scrisă și proba interviu în data de 
03.08.2021. Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 08.07.2021- 

19.07.2021 inclusiv, până la ora 16:00. Relaţii suplimentare la secretarul 
comisiei, telefon 021/313 52 11 sau pe pagina de internet www.cncr.gov.ro.

l Administraţia Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu sediul în 
București, Str. Sf. Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate la concurs 1 post contractual 
vacant de Director (S) II -Direcţia Management și Structuri Unităţi Sanitare. 
Condiţii specifice de participare la concurs: diplomă de licenţă în medicină; 15 
ani vechime în specialitate; 6 luni vechime în funcţie de conducere într-o 
instituţie publică; certificat absolvire curs de perfecţionare în management sau 
management sanitar, agreat de Ministerul Sănătăţii și stabilit prin ordin al 
ministrului sănătăţii. Proba scrisă se va desfășura în data de 29.07.2021, iar 
proba interviu se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Ora și locul de desfășurare a concursului (proba 
scrisă și proba de interviu) vor fi anunţate pe site-ul www.assmb.ro. Termenul 
limită de înscriere va fi data de 21.07.2020, orele 14:00, dosarul de concurs 
urmând să fie depus la Serviciul  Resurse Umane din cadrul Administraţiei 
Spitalelor și Serviciilor Medicale București din Bd. Dimitrie Cantemir Nr.1, 
Bl.B2, Parter, Sector 4. Informaţii suplimentare privind condiţiile specifice 
pentru înscrierea și participarea candidaţilor la concurs se pot obţine la Servi-
ciul Resurse Umane, pe site-ul instituţiei www.assmb.ro sau la telefon 
031.433.74.45/ 031.433.74.46.

l Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante (contrac-
tuale): 1. Director Adjunct, grad II -1 post. Condiţii specifice privind ocuparea 
postului: -pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor: 
3 ani. 2. Inspector de Specialitate S, grad IA -1 post- Compartimentul Relaţia 
cu Publicul și Registratură. Condiţii specifice privind ocuparea postului: 
pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani. Proba 
scrisă se va desfășura în data de 30.07.2021, ora 11.00 la sediul Administraţiei 
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic din Bulevardul 
Iancu de Hunedoara nr.48, sector 1, București, iar interviul se va susţine într-un 
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosa-
rele se pot depune în perioada 07.07-20.07.2021 (inclusiv), la sediul Adminis-
traţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic- Serviciul 
Resurse Umane, luni- vineri între orele 10:00-15:00. Cerinţele specifice privind 
ocuparea postului se vor afișa la sediul Administraţiei Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și pe site-ul A.M.C.C.R.S. (www.
amccrs-pmb.ro) și pe portalul posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon 0219529, persoana de contact Alexandra Micu, 
e-mail: alexandra.micu@amccrs-pmb.ro.

l Casa Oamenilor de Știință cu sediul în Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, 
București, unitate reînființată prin H.G. 347/1990 subordonată Academiei 
Române, organizează în condițiile Regulamentului aprobat prin H.G. 286/2011 
actualizat, concursuri pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă a două posturi contractual vacante, pentru unitatea de alimentație 
publică Clubul Oamenilor de Știință finanțat integral din venituri proprii, cu 
sediul în București, P-ța Lahovari, nr.9, sector 1: -1 post Șef formație muncitori  
gr.I/ Bucătar șef; -1 post Muncitor necalificat I/ Ajutor bucătar. Condiții speci-
fice Şef formație muncitori  gr.I/ Bucătar șef: •Studii medii de specialitate/ 
profesionale/ calificare în domeniu; •Cunoașterea noțiunilor fundamentale de 
igienă; •Cunoștinţe de legislaţie specifică locului de muncă; •Vechime în 
domeniu minim 5 ani. Condiții specifice/ Muncitor necalificat I/ Ajutor 
bucătar: •Vechime în muncă: minim 3 ani; •Cunoașterea noţiunilor funda-
mentale de igienă; Concursul se organizează la sediul unității Clubul Oame-
nilor de Știință din Pța. Lahovari, nr.9, sector 1, București, după cum urmează: 
1. Afișarea anunțului la sediul unității se face în data de 07.07.2021; 2. Data 
limită până la care se pot depune actele pentru dosarele de concurs  la sediul 
unității din Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, București este 21.07.2021 ora 
14.00; 3. Etapa I– selecție dosare–22.07.2021 ora 15.00; 4. Etapa II– proba 
practică-  29.07.2021, ora 11.00;  5. Etapa III– interviul– 02.08.2021, ora 11.00. 
Secretariatul comisiei de concurs între orele 10.00-14.00 zi lucrătoare este 
asigurat de dna. Rebeca Macovei și dnul. Mihai Stelian tel. 021.318.81.45, 
021.318.24.40, email rebeca.macovei@acad.ro. Anunțul detaliat, care conține 
Bibliografia și Tematica de concurs, va fi afișat și pe site-ul: http://www.cos-re-
staurant-bucuresti.ro/.

l Spitalul Clinic Cai Ferate-Craiova cu sediul in loc. Craiova, Str. Stirbei Voda, 
nr. 6, jud. Dolj,   organizeaza concurs conform HG. 286/23.03.2011, pentru:ocu-
parea unui post de asistent medical principal  balneofizioterapie, studii postli-
ceale in cadrul:Sectiei Clinice Medicina Interna-Compartimentul Recuperare, 
Medicina Fizica si Balneologie, post contractual vacant/cu norma intreaga si 
perioada nedeterminata. Concursul se va desfasura la sediul unitatii din loc.
Craiova, Str.Stirbei Voda, nr.6, Sala didactica, astfel: -Rezultat validare dosare 
concurs 23.07.2021; Probe concurs; -Proba scrisa /test grila in data de 29.07.2021, 
ora 12:00; -Proba interviu in data de 02.08.2021, ora 12:00. Pentru participarea la 

concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: -diploma de 
scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin 
echivalare, conform HG. 797/1997; -5 ani vechime asistent medical; -document 
certificare grad principal balneofizioterapie.Conditii specifice:-.Candidatii vor 
depune dosarul de participare la concurs pana la data de 21.07.2021/inclusiv, ora 
16:30 la sediul unitatii din Str. Stirbei Voda, nr.6, Craiova. Relatii suplimentare la 
sediul Str. Stirbei Voda, nr. 6, Craiova, persoana de contact la Compartimentul 
R.U.N.O.S. tel.: 0251532436/interior.167.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa localitatea București, Șos.Vergului, Nr.12, 
Sector 2, organizează la sediul spitalului concurs pentru ocuparea urmatoarelor 
posturi vacante contractuale de execuție, perioadă nedeterminată, conform 
H.G. nr.286/2011 și Dispoziția Primarului General al Capitalei 1709/29.12.2014 
de: 1 post Asistent medical debutant -PL -Cabinet Obstetrică Ginecologie 
-Ambulatoriu Integrat; 1 post Infirmieră -Secția Clinică Obstetrică Ginecologie; 
1 post Bucătar Calificat -Aparat Funcțional -Bloc Alimentar; 1 post Muncitor 
Calificat I -Aparat Funcțional -Atelier Întreținere și Reparații; 2 posturi 
Muncitor Necalificat I -Aparat Funcțional; 1 post Economist I -Serviciul Achi-
ziții Publice, Aprovizionare și Transport. Condițiile generale și specifice: Asistent 
medical debutant: -diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă; 
-concurs pentru ocuparea postului. Infirmieră: -școală generală; -curs de infir-
miere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asis-
tenţilor Medicali din România sau -curs de infirmiere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii -Direcţia generală resurse umane și certificare. -concurs 
pentru ocuparea postului Bucătar Calificat I: 6 ani vechime în meserie; concurs 
pentru ocuparea postului. Muncitor Calificat I: 9 ani vechime în meserie; 
diplomă calificare instalator; concurs pentru ocuparea postului. Muncitor 
necalificat: concurs pentru ocuparea postului. Economist I: 3 ani și 6 luni 
vechime în specialitate; diplomă de licență; concurs pentru ocuparea postului. 
Data concursului: 29.07.2021 -Proba scrisa; ora 10.00 -asistent medical debu-
tant, infirmieră; ora 12.00 -bucatar calificat, muncitor calificat (instalator), 
muncitor necalificat. ora 13.30 -economist I, 04.08.2021 -Interviu, ora 10.00 
-asistent medical debutant, infirmieră; ora 12.00 -bucătar calificat, muncitor 
calificat (instalator), muncitor necalificat; ora 13.30 -economist I. Data limită de 
depunere a dosarelor -21.07.2021, ora 15.00. Calendarul de desfășurare a 
concursului, bibliografia și tematica se afișează la sediul și pe site-ul spitalului: 
www.spitalmalaxa.ro. Date de contact: Ec.Anghel Daniela, tel: 021/255.50.85.

PRESTĂRI SERVICII
l Firma ABC Conta Prest S.R.L isi desfasoara activitatea la punctul de lucru 
din com. Vidra, sat. Sintesti, str. Principala nr. 339. Sediul Social: Bucuresti, 
sect.3, Bld. Decebal, Nr. 12, camera 1, Bl. S7, sc.1, et.5, ap.15.

CITAŢII
l Subsemnatul Babici Constantin din Hârșova, str. Concordiei, nr. 10, bl. C5, 
sc. A, ap. 10, anunţ deschiderea procedurii de declarare a morţii dispărutului 
Babici Barbu din Ţăndărei, str. București, bl. 409, sc. 23, ap. 12, jud. Ialomiţa, 
la Judecătoria Fetești, în dosarul nr. 1354/229/2021 și invităm orice persoană să 
comunice date în legătură cu cel dispărut.

l Se citează, la Judecatoria Arad, in dosar nr. 21581/55/2020 pt data de 
02.09.2021 ora 9.00, orice persoana interesata in prezentul dosar avand ca 
obiect uzucapiune teren inscris in CF 303496 Iratosu top. 303496.

l Eventualii moștenitori ai defunctei Mihaila Elisabeta, decedată la data de 
20.05.2021, fosta cu domiciliul în Mun. București, Str.Prevederii, nr. 13, Sector 
3, CNP 2290719400602, sunt citați să se prezinte la sediul Biroului Individual 
Notarial „JURA” din Mun.București, Bld.Ferdinand I, Nr.18, Sector 2, la data 
de 23.08.2021, ora 14.30, pentru dezbaterea succesiunii defunctei, dosar succe-
soral nr.48/2021. Se vor aduce toate actele deținute în legătură cu această 
succesiune. Neprezentarea se consideră neacceptare a succesiunii.

l Subscrisa, Konica Minolta Business Solutions Romania SRL, având număr 
de ordine în registrul comerţului J40/1831/1991, cod unic de înregistrare 
2786070, cu sediul în: municipiul București, str. Copilului, nr.18, parter, sector 
1, e-mail: office@konicaminolta.ro, în calitate de reclamant, cheamă în jude-
cată pe Mar.po Global Service S.R.L., cu sediul sat Valea Adâncă, comuna 
Miroslava, str.Iliaș Vodă, nr. 2C, la Cabinet Avocat Elena Ursu, jud.Iasi, CUI 
23999461, înregistrată la Registrul Comerțului cu J22/1763/2008, în calitate de 
pârât, în dosarul nr.12550/245/2019/a1, materie civilă, stadiu procesual al 
dosarului: fond, obiectul dosarului -completare lămurire dispozitiv, aflat pe 
rolul Judecătoriei Iași -Iași, str. Anastasie Panu, nr.25, jud.Iași, secția Civilă, 
camera sala 4 -camera de consiliu civil, complet C17, în data de 21 septembrie 
2021, ora 08.30.

DIVERSE
l Convocare. SC FEPER SA Bucuresti Sucursala Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, 
Bl.Republicii nr.1, Hotel Central, convoaca pe dl. Popescu Ioan Cristian 
domiciliat in Urlati, Str. Maruntis nr.88, la data de 08.07.2021 ora 12,00 la 
sediul.

l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Chirnogeni, Județul Constanța, 
cu sediul în localitatea Chirnogeni, strada Primăriei, nr.16 bis, comuna Chirno-
geni, judeţul Constanța, Cod Fiscal 6483311, telefon: 0241.854.480, 
0241.854.305, fax: 0241.854.545, email: primar@primaria-chirnogeni.ro, 
organizează licitație publică, în vederea vânzării unui teren în suprafață de 
3061mp, situat în localitatea Plopeni, strada Caisului, nr.12, CF 104434, numar 
cadastral 104434, proprietatea privată a Comunei Chirnogeni, cu destinaţia 
teren arabil intravilan. Vânzarea se face conform art.363 din OUG 57/2019, și 
conform Hotărârii Consiliului Local nr.12 din data de 25.02.2021. La licitație 
pot participa persoane fizice și juridice care doresc achiziționarea de terenuri 
în zonă. Prețul de pornire este de 17.760 Lei. Documentaţia de atribuire se 
poate ridica de la sediul autorității contractante, respectiv de la sediul Primă-
riei comunei Chirnogeni, Compartimentul secretariat. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 05.08.2021, ora 15.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Chirnogeni, comuna Chirnogeni, strada Primăriei, nr.16 bis, județul 
Constanța. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar. 
Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
06.08.2021, ora 11.00 la Primăria Chirnogeni.

l ACM Brands Distribution SRL, cu sediul sediul social în București, Str.
Spătarului, nr.27, Scara A, Ap.1, Sector 2, înmatriculată cu nr. J40/11783/2020, 
CUI:43060170, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării autoriza-
ţiei de mediu, în scopul desfășurării activității de Distilarea, rafinarea și 
mixarea băuturilor alcoolice (cod CAEN 1101); Fabricarea altor băuturi 
nedistilate, obținute prin fermentare (cod CAEN 1104); Fabricarea malțului 
(cod CAEN 1106); Depozitări (cod CAEN 5210), pe amplasamentul din Calea 
Giulești, nr.62A, Parter, Sector 1, București. Informaţii privind impactul 
asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi 
consultate zilnic, de luni până vineri, la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului București, Aleea Lacul Morii, 1, Sector 6, București. Observațiile, 
sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM 
București.

l S-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa fata de debitoarea 
S.C. Banat Timor Pan S.R.L., Craiova, B-dul Dacia, nr. 88, bl. M3, sc. 1, ap. 5, 
jud. Dolj, inmatriculata la Registrul Comertului Dolj sub nr. J16/581/2016, 
C.U.I. - 32391837, prin Incheierea din data de 29.06.2021 in cadrul dosarului 
nr.4191/63/2021 al Tribunalului Dolj, fiind desemnat administrator judiciar CII 
Roventa Amelia Madalina, cu sediul in Craiova, str. A.I.Cuza, bl. Patria, sc. 2, 
ap. 6, jud. Dolj, (tel. 0745.637.868, email-amelia.roventa@gmail.com). S-a 
stabilit termen pentru depunerea cererilor de creanta 17.08.2021, termen pentru 
afisarea tabelului preliminar al creantelor 31.08.2021 si termen pentru afisarea 
tabelului defintiv al creantelor 21.09.2021. Prima adunare a creditorilor va avea 
loc in data de 06.09.2021, orele 10, la sediul administratorului judiciar.

l CII Petcu Viorica, administrator judiciar al debitorului Enoman Auto SRL, 
cf. Incheierii din data de 02.07.2021, pronuntata de Tribunalul Prahova, in 
dosarul nr. 2869/105/2021, in temeiul art. 71 din Legea 85/2014 privind procedu-
rile de prevenire a insolventei si de insolventa notifica deschiderea procedurii 
generale a insolventei impotriva debitorului Enoman Auto SRL, avand Cod de 
identificare fiscala 24471994, sediul social in Azuga, str. Umbroasa, nr. 3, jud. 
Prahova, numar de ordine in registrul comertului J29/2537/2008; Termenul 
limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii 
debitoarei este 17.08.2021; termenul limita pentru verificarea creantelor, intoc-
mirea, afisarea si publicarea tabelului preliminar al creantelor in BPI este 
06.09.2021; termenul limita pentru definitivarea tabelului creantelor este 
01.10.2021; prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, jud. Prahova in data de 
10.09.2021, ora si ordinea de zi urmand a fi stabilita ulterior, prin convocator. 
Urmatorul termen fixat de judecatorul sindic este 12.10.2021.

l l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în comuna Mușătești, judetul 
Argeș, în calitate de proiectant  anunţă elaborarea primei versiuni a pentru 
planul/programul Amenajamentul  fondului  forestier  proprietate privată  și 
publică aparținând persoanelor fizice și juridice: Banculea Daniel Florin, Ștefan 
Iordache Constantin, Belu Dumitru, Motorga Elena, Moranu Vasile,  Semaca 
Constanța, Munteanu Ana, Mihai Anastasia, Biriboiu Andrei, Pârvu V. Ion, 
Costescu Maria, Diaconescu Constantin, Diaconescu Ecaterina, Cicu Tiberiu, 
Cumpănașu L. Nicolae, Munteanu Ecaterina, Comuna Licurici, Parohia 
Giurcu din Județul Gorj – U.P. I Licurici cu sediul în comuna Licurici judetul 
Gorj,  în suprafață de 153,75 ha, situata pe raza comunelor Licurici (71,47 ha), 
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Bărbătești (47,90 ha) Ciuperceni (6,89 ha), Berlesti (0,99 ha) și al orașului Târgu 
Cărbunești (26,50 ha) din județul Gorj  și declanșarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu . Consultarea primei versiuni a planului se 
poate realiza la APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 , Tg.Jiu , zilnic între orele 09.00 
– 15.00 în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

l Partidul Alternativa Dreaptă (prescurtat AD), cu sediul în București, Sector 
3, bulevardul Coneliu Coposu, nr. 1, sc.D, et.1, apt.21, înregistrat în Registrul 
Partidelor Politice sub nr.200/2019, reprezentat prin Adela Dorina Mîrza, în 
calitate de Președinte, anunţă că a depus la Tribunalul Municipiului Bucuresti, 
procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor interne, precum și 
rezultatul modificărilor statutului partidului, modificări ce au fost precedate de 
dezbateri interne. Alături de acest înscris au fost depuse și alte documente și 
înscrisuri oficiale, conform prevederilor articolelor 24-26 din Legea 14/2003, 
republicată. În conformitate cu procedura internă de înregistrare a documen-
telor, procedura în contencios a Tribunalului Municipiului Bucuresti, în baza 
articolului 18, alineatele 2 și 3 din Legea 14/2003, republicată, dosarul depus a 
fost înregistrat prin Registratura Civilă Unică, cu numărul 19239/3/2021 din 
01.07.2021 și repartizat Secţiei 5 Civile, din cadrul Tribunalului Municipiului 
Bucuresti, în vederea consemnării lor în Registrul Partidelor Politice, conf. 
art.24 alineatul 2, din Legea 14/2003, republicată în 2015.

l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comunei Moldoviţa, comuna Moldoviţa, nr.421, județul 
Suceava, telefon/fax 0230/336.190, 0230/336.115, e-mail: primaria.moldovita@
yahoo.com, cod fiscal 4326671. Acordă finanţări nerambursabile în anul 2021 
din bugetul propriu pentru activităţi nonprofit de interes general, conform 
Programului aprobat în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul: 
-Social: 20.000Lei. Solicitanţi: persoane fizice sau persoane juridice fără scop 
patrimonial -asociaţii ori fundaţii constituite conform legii. Scopul progra-
mului este realizarea unor obiective de interes public local. Criteriul de acor-
dare a finanţării este punctajul total al proiectului, prevăzut în Programul 
aprobat pentru anul 2021. Proiectul câștigător este cel cu punctajul cel mai 
mare. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, se poate procura 
de la sediul Primăriei Comunei Moldoviţa, telefon 0230/336.190 și de pe site-ul 
instituției: www.primariamoldovita.ro, în care este publicat Programul propriu 
de finanţare pentru anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
Moldoviţa nr. 18/28.05.2021. Suma totală a finanțărilor nerambursabile în anul 
2021 este de 20.000Lei. Solicitanţii vor putea depune documentaţia (propune-
rile de proiecte) prevăzută în Programul aprobat, la Registratura Primăriei 
Comunei Moldovița, județul Suceava, până la data limită de 09.08.2021, ora 
16.00. Data de selecție și evaluare: 10.08.2021, ora 15.30.

SOMAŢII
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos. nr. 1011/246/2021. Petenta Ardelean Rodica 
solicită înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune asupra 
imobilului identificat în c.f. 309220 Pâncota (provenit din c.f. 2357 Măderat) 
nr.top. 973-974/b compus din casa cu nr.adm.602 curte și grădină în supr.1439 
mp. imobil asupra căruia figurează ca proprietar întabulată sub B.1 Ardelean 
Teodor decedat în data de     03.09.1976. Petenta susţine că folosește acest 
imobil de peste 40 de ani de la moartea proprietarului în mod continuu, pașnic, 
public și sub nume de proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună de 
îndată  opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar în termen de 30 de 
zile de la ultima publicaţie se va proceda la rezolvarea cererii.

l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 872/246/2021 privind pe petentul 
Filipas Radu- Avram, care solicita inscrierea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra cotei de 1/1 din imobilul inscris in CF nr. 309627 Tirnova 
(CF vechi 144 Agrisul Mare) cu nr. top. 3440/287-288 in suprafata de 1439 mp, 
imobil asupra caruia figureaza ca proprietari tabulari intabulati sub B1 Filipas 
Avram si sotia nascita Buda Maria. In urma acesteia, in baza art. 130 din 
Drecretul-Lege nr. 115/1938, sunt somati toti cei interesati de indata sa inain-
teze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece, in caz contrar, in termen de o luna 
de la aceasta ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al Asociației de Construcții nr. 1 Iași- ”Programul 
acțiunilor salariaților”, prin dl. Marian Alexandru, în calitate de Președinte al 
Consiliului de Administrație al Asociației de Construcții nr. 1 Iași- ”Programul 
acțiunilor salariaților”, cu sediul în Iași, Str. Decebal nr.1, judeţul Iași, în 
conformitate cu competenţele sale legale și statutare, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 11.08.2021 ora 10.00 la sediul 
S.C. Construcţii Unu S.A. din B-dul Poitiers, nr.2, judeţul Iași cu următoarea 
ordine de zi: 1. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație; 2. 
Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație de către membrii 
Consiliului de Administrație; 3. Aprobarea dizolvării Asociației întrucât scopul 
pentru care a fost constituită a fost realizat, prin plata tuturor datoriilor și 
distribuirea tuturor acțiunilor către membrii asociației; 4. Aprobarea descăr-
cării de gestiune a Consiliului de Administrație; 5. Aprobarea lichidării patri-
moniului Asociației prin repartizarea acestuia între membri și radierea 
Asociaţiei din Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor. Pot participa toate persoa-
nele care se regăsesc în registrul de membri al asociației la data de 15.07.2021. 
Participarea va fi personală sau prin mandatar cu procură specială. În caz de 
neîntrunire a cvorumului, se convoacă a doua adunare în data de 12.08.2021 la 
aceeași oră și în același loc cu aceeași ordine de zi.

LICITAȚII
l Reluare anunț pentru cotidian de circulație națională și locală. Primăria 
Sectorului 5, cu sediul in București, sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, 
anunță închirierea prin licitație publică a 40 de construcții provizorii 
(chioșcuri) destinate comercializării de presă, carte și flori de pe raza Sectorului 
5 al Municipiului București. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 
02.08.2021; ora 9:00. Pentru mai multe detalii  persoanele juridice interesate 
pot consulta Anunțul nr. DTVLE 430/05.07.2021 pe pagina Web: sector5.ro a 
Primăriei la rubrica Actualitate Anunțuri.

l Primăria Mărășești, cu sediul în str. Siret, nr.1, organizează licitaţie publică 
în vederea închirierii prin licitaţie publică cu plic închis, un teren cu baltă în 
suprafaţă de 7,0ha, din domeniul privat al orașului Mărășești, judeţul Vrancea, 
T 163, Pc.1586, în vederea derulării activităţilor de irigaţii. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 1.000 lei/ha/an.Caietul de sarcini se poate procura de la servi-
ciul Arhitect șef,  din cadrul Primăriei oraș Mărășești. Licitaţia va avea loc în 
data 05.08.2021, ora 10, la sediul Primăriei Mărășești. Relaţii suplimentare la 
Serviciul Arhitect Şef,  din cadrul Primăriei Mărășești, tel. 0237/260.150.

l Primăria Mărășești, cu sediul în str. Siret, nr.1, organizează licitaţie publică 
în vederea închirierii prin licitaţie publică cu plic închis, un teren în suprafata 
de 450.102,00 mp, din domeniul privat al orașului Mărășești, judeţul Vrancea, 
T114, Pc.833. Preţul de pornire al licitaţiei este de 1.000 lei/ha/an. Caietul de 
sarcini se poate procura de la serviciul Arhitect șef, din cadrul Primăriei oraș 
Mărășești. Licitaţia va avea loc în data 29.07.2021, ora 10, la sediul Primăriei 
Mărășești. Relaţii suplimentare la Serviciul Arhitect Şef, din cadrul Primăriei 
Mărășești, tel. 0237/260.150.

l Anunț, privind amânarea ședinţei de concesionare prin licitație publică a 
unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în str. Jiului, nr. 7B. 
Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea terenurilor proprietatea 
Municipiului Galaţi anunţă că ședinţa de concesionare prin licitaţie publică a 
terenului proprietatea municipiului Galați, situat în str. Jiului nr. 7B, progra-
mată să se desfășoare în data de 06.07.2021, ora 15.30, se va amâna la o dată 
care va fi comunicată ulterior, prin publicarea unui anunţ pe site-ul oficial al 
Primăriei Municipiului Galaţi.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina cu sediul în mun.Slatina, str.Bld. Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt, organizează, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al mun.Slatina nr. 182/18.05.2021, la 
data de 20.07.2021, ora 10.00, licitație publică pentru închirierea spațiului 
destinat comerț alimentație publică din incinta Clubului Nautic și de Agre-
ment „Plaja Olt” reprezentând foișor din lemn în suprafață construită la sol de 
27,35mp, iar suprafața utilă de 23,65mp. Procurarea documentației pentru 
participarea la licitație se face de la Clubul Sportiv Municipal Slatina cu sediul 
în mun. Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, persoană de 
contact Cirstea Lidia, telefon/fax: 0349/881.148, e-mail: csmslatina@yahoo.
com. Depunerea ofertelor se face la sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina 
până la data de 19.07.2021, ora 12.00.

l Publicatie de vanzare. Cabinet Individual de Insolventa Augustin Lucia, în 
calitate de lichidator judiciar, vinde prin licitație publică cu strigare: - 
Ansamblu funcțional - Fermă de creștere și îngrășare a vițeilor, situată în 
comuna Racșa, județul Satu Mare, compus din: - teren în suprafață de 14.257 
mp; - două grajduri de creștere și îngrășare a vițeilor; - clădiri și construcții 
anexe specifice activității  de creștere și îngrășare a vițeilor. Prețul de pornire al 
licitației este de: 426.350 lei.Licitatia va avea loc Joi 15.07.2021, ora 13.00, în 
Baia Mare, str.George Coșbuc, nr.28, ap.33, jud. Maramures. Participantii la 
licitatie vor achita pană cel tarziu cu o zi înainte de data licitației, o garantie de 
10% din pretul de pornire pentru bunurile licitate.Cei interesati pot solicita 
informatii la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare,  str.George Coșbuc, 
nr.28/33. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon nr. 0747-246583, 
0743-891488.

l Consiliul Local al Municipiului Petroșani, Serviciul Public Administrația 
Piețelor Petroșani organizează în  data de 16.07.2021 ora 10:00 licitație publica 
cu oferta  în vederea atribuirii temporare a unei parcele destinate pentru 
comercializarea pepenilor verzi si galbeni  pe DN66 (parcare tiruri), conform 
HCL. Nr. 351/2019, HCL. 236/2020. In caz de neadjudecare a unor parcele se 
va organiza in aceleasi conditii o noua licitație în data de 20.07.2021, documen-
tele si oferta de pret pentru participarea la licitație se depun la sediul Servi-
ciului Public Administrația Piețelor, Loc.Petroșani, str N.Bălcescu nr.10: Jud. 
Hunedoara, pâna la data de 16.07.2021, ora 09:00. Relații la sediul Serviciului 
Public Administrația  Piețelor, Jud. Hunedoara, Loc. Petroșani, str N.Bălcescu 
nr.10, telefon 0254542622.

l Procedura Competitivă- Furnizare utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport. SC Prim 
Caprine SRL, cu sediul social în Municipiul Iași, str.Manta Roșie, nr.18, spațiu 
comercial, NC 9428-9429, Jud.Iași, Cod unic de înreg. 38208107, 
J22/2909/2017, beneficiar al contractului de finanțare nr.6953/14.06.2021, cod 
SMIS 136620, aferent investiției „înființare secție de tricotaje”, organizează 
procedura de achiziție pentru: mașina de tricotat: 12 buc. Valoare 960.000 
Euro: program soft tricotat: 1 buc, Valoare 7.000Euro. Caracteristicile tehnice 
sunt accesibile la următoarea adresa URL: https://www.fonduri-ue.ro/anun-
turi. Locul de livrare al produselor: Municipiul Iași, str.Manta Roșie, nr.18. 
Cursul de referință: 4.7271Lei/euro. Oferta se depune într-un singur exemplar, 
în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă vor fi anexate 
documentele accesibile la urmatoarea adresa URL: https://www.fonduri-ue.ro/
anunturi. Ofertele se depun/se transmit prin poștă, curierat sau personal la 

urmatoarea adresa: Municipiul Iași, str. Manta Roșie, nr.18, spațiu comercial, 
NC 9428-9429, până la 15.07.2021, ora 12.00. Procedura aplicată: procedura 
competitivă conform Ordinul 1284/2016. Criteriul de selecție este: oferta cea 
mai avantajoasă din punct de vedere economic.

l Publicatie de vanzare. Lichidator judiciar C.I.I. Augustin Lucia vinde în 
bloc, prin licitație publică cu strigare: Pensiune turistica Aușeu în suprafață de 
960 mp împreună cu terenul aferent în suprafață de 5.108 mp. Imobilele sunt 
situate in Aușeu, jud. Bihor, având acces la DN 1/E 60. Licitația va avea loc Joi 
15.07.2021, orele 12,00 la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. G. 
Coșbuc, nr. 28/33, jud. Maramureș. In cazul neadjudecării bunului se vor 
organiza ședințe de licitație în continuare în săptămânile următoare, joia la 
orele 12,00. Prețul de pornire a licitației este echivalentul in lei al sumei de 
232.800 Euro. Participanții la licitație vor achita pană cel târziu cu o zi înainte 
de data licitației, o garanție de 10% din prețul de pornire pentru bunurile lici-
tate și costul caietului de sarcini. Cei interesați pot solicita informații la sediul 
lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. G. Coșbuc, nr. 28/33, sau la tel. 0747-
246583, 0743-891488, 0745-168042 în zilele lucrătoare între orele 08,00-16,00.

l SC “Utilrep Serv” SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Petcu Viorica, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică în data de 13.07.2021 ora 12.00 la sediul lichi-
datorului din Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova: 
- Container birou - 3 bucati; - Autoturisme, autotractoare. In caz de neadjude-
care in data de 13.07.2021, se vor mai organiza licitatii, in zilele de 20.07.2021, 
27.07.2021, 03.08.2021, 10.08.2021 la ora 12,00. Toate bunurile supuse vanzarii 
la licitatie sunt la cel mai mare pret oferit. Bunurile se pot vinde atat individual 
cat si in bloc. Pretul caietului de sarcini pentru vanzarea individuala a activelor 
este  de 300 lei  + TVA si  se  achită cu OP in contul  nr. 
RO45BACX0000000196082000 deschis la Unicredit Bank – Sucursala Ploiesti, 
pe seama lichidatorului judiciar C.I.I Petcu Viorica sau in numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl.34R2, ap.2, parter, 
jud. Prahova. Pretul caietului de sarcini pentru vanzarea in bloc a activelor este 
de  1 .000 le i  +  TVA s i  se  achi tă  pr in  OP in  contul  nr. 
RO45BACX0000000196082000 deschis la Unicredit Bank  – Sucursala 
Ploiesti, pe seama lichidatorului judiciar C.I.I. Petcu Viorica sau in numerar la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl.34R2, 
ap.2, parter, jud. Prahova. Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON plus 
TVA, garanţia de participare este de 10% din valoarea pretului oferit  plus 
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plată în contul de lichidare al SC 
“Utilrep Serv” SRL. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face cel mai tarziu cu o zi inainte de data licitatiei 
pana la ora 16,00. Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la vânzare puteţi obţine la nr. 
de tel. 0244-513366 sau 0743 023 634.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu datele de identificare din antet, 
reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Sakurako & Co SRL, desemnat incheierea de sedinta din data de 
13.10.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în 
dosarul nr. 15846/3/2012, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea SAKURAKO & CO SRL constand in proprietate imobiliara 
reprezentata de un spatiu locativ tip apartament cu 3 (trei) camere si depen-
dinte situat in Bucuresti,  strada Logofat Luca Stroici, nr.35, Parter, ap.4, sector 
2, cu suprafata utila de 144,55 mp inscris in CF nr. 224688-C1-U1, in valoare 
totala de 146.300 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la 
data valorificarii). Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 20.07.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai 
organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 27.07.2021, 
03.08.2021, 10.08.2021, 17.08.2021, 24.08.2021, 31.08.2021, 07.09.2021, 
14.09.2021, 21.09.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul 
de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, 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 lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. 
Costul caietului de sarcini este de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81/0721.236.313.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordo-
nator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Welan Holdings 
Investment SRL desemnat prin sentinta civila nr. 9420  din data de 24.11.2015, 
pronuntata in dosar nr. 15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – 
Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflat in 
proprietatea Welan Holdings Investment SRL constand in proprietate imobi-
liara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 
201176 in suprafata de 345 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, 
nr. 187- 189, sector 6, cu deschidere directa stradala si proprietate imobiliara in 
zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201178 in 
suprafata de 635 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, 
sector 6, in valoare totala de 36.720 euro inclusiv TVA. Vanzarea bunurilor 
imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 20.07.2021 ora 
14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde 
la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 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 bunurilor, pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate 
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de 500 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81/0721.236.313.

l Doly Super Market S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele bunuri: vopsea, adeziv, 
fitinguri, tevi PVC, coturi,  chit, suruburi, becuri, aracet, grund, baterii sanitare, 
etc.  Lista completa a tuturor bunurilor si preturilor, poate fi consultata in 
anexa de pe site-ul lichidatorului judiciar www.andreiioan.ro. Conform hota-
rarii creditorilor, pretul de incepere al licitatiei este de 4.878,79 lei, fara TVA. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10 ,  ap .  31 ,  Jud .  Prahova ,  la  numere le  de  t e l e fon / fax : 
0723.357.858/0244.597.808, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in data de 09.07.2021, ora 10:30, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru 
data de 12.07.2021, 13.07.2021, 14.07.2021, 15.07.2021, 16.07.2021, 19.07.2021.

l Compania Energopetrol SA, societate in reorganizare, prin administrator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie publica, teren in suprafata de 
542 mp, avand nr. cadastral 28650, inscris in CF nr. 28650, situat in Campina, 
Str. Industriei, nr. 3 Bis, Judetul Prahova, proprietatea societatii Compania 
Energopetrol SA, la pretul de 40 Euro/mp fara TVA, impreuna cu constructiile 
amplasate pe acesta, respectiv C2 (fosta C6) – Hala (S+P) in suprafata 
construita la sol de 132 mp si suprafata desfasurata de 252 mp, avand nr. 
cadastral 28650-C2 si constructia C1(fosta C5) – Rampa beton in suprafata 
construita la sol de 27 mp, avand nr. cadastral 28650-C1, proprietatea societatii 
Energopetrol Com SA, la pretul de 33.320 euro fara TVA. Licitatia se va 
organiza la sediul administratorului judiciar in data de 14.07.2021 ora 13:00, 
iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 16.07.2021, 19.07.2021, 21.07.2021, 23.07.2021, 26.07.2021, 
28.07.2021, 30.07.2021, 02.08.2021, 04.08.2021, la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se depun in original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documentele prevazute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii, precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la administratorului judiciar, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

l CONPET S.A. Ploiești, organizează licitații cu strigare, pentru vânzare de 
mijloace de transport auto, țeavă recuperată aflată în magazii și țeavă îngro-
pată provenite din lucrări de înlocuire de conducte. Şedințele 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 partici-
pare 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 Ploiești, 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 Debitorul Moldocons Grup SRL societate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprietati imobiliare, 
”terenuri„: –„teren extravilan in suprafata de 60.234 mp.” situata in Comuna 
Gura Vitioarei, Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv 1719/10, Lv 1719/14, 
Lv 1719/13, De 1719/1, De 1719/11, De 1719/12, De 1719/16, avand  nr. cadas-
tral 10316, inscris in Cartea Funciara nr. 1409, a Comunei Gura Vitioarei, 
Judet Prahova, prin incheierile nr. 9786/2008, nr. 1415/2009 si 1886/2009 
eliberate de OCPI – Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
Valenii de Munte. Pret pornire licitatie – 42.250,00 Euro. –”teren extravilan in 
suprafata de 169.959 mp.„ gasiti la masuratoare si din acte 170.166 mp. si cota 
indiviza din teren 2911 (drum acces), situata in Comuna Gura Vitioarei, Sat 
Fagetu, Judet Prahova, Tarlaua 55, Parcelele Lv 1644/11/2, Lv 1644/13, Lv 
1644/17, De 1644/12, De 1644/16, De 1644/18, avand nr. cadastral 10314, 
inscris in Cartea Funciara nr. 1408, a Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova, 
prin incheierea nr. 9954/2008, eliberata de OCPI – Prahova, Biroul de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret pornire licitatie – 158.750,00 
Euro exclusiv TVA. –”teren extravilan in suprafata de 34.221mp.” situata in 

Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele 
Lv1719/26 si De 1719/29,avand nr. cadastral 10318, inscris in Cartea Funciara 
nr. 1411, a Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin incheierile nr. 
9788/2008 si 1414/2009, eliberata de OCPI – Prahova, Biroul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret pornire licitatie – 30.500,00 Euro 
exclusiv TVA. Terenurile prezentate sunt scoase spre vanzare la pachet (nu se 
vand separat). 2.Proprietatea imobiliara –”PENSIUNE„ situata in Comuna 
Manzalesti, Sat Bustea, Judet Buzau, constituita din teren in suprafata de 
2.404 m.p., din care 1.402,00 m.p. faneta  si 1.000,00 m.p. cu destinatia curti 
constructii pe care este edificata Constructia C1 cu o suprafata construita 
desfasurata de 354,20 m.p., intabulate la Oficiul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara Buzau – Biroul de Carte FunciaraBuzau, avand nr. cadastral 20035 
(nr. castral vechi 4018) inscris in Cartea Funciara nr. 20035 (C.F. vechi nr. 62) a 
localitatii Manzalesti. Pret pornire licitatie – 73.901,00 Euro exclusiv TVA. 
-Pretul Caietului de sarcini pentru proprietatile imobiliare ”terenuri„ -2.500,00 
Lei exclusiv TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru proprietatea imobiliara 
”pensiune„ -2.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru 
proprietatile imobilare ”terenuri„, reprezinta 25% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de Evaluare; -Pretul de pornire al licitatilor 
pentru proprietatea imobilara ”pensiune” apartinand Moldocons Grup SRL, 
reprezinta 50% din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare; Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul 
nr. cod IBAN RO46 UGBI 0000 2820 0687 7RON deschis la Garanti Bank SA 
-Suc. Ploiesti 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 
Caietului de sarcini pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatile imobiliare, prima sedinta de licitatie 
a fost fixata in data de 15.07.2021, ora 10:00, iar daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 22.07.2021; 
29.07.2021; 05.08.2021, ora 10:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. 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. 

l Concesionare teren in suprafata de 4000 mp aparținând domeniului privat 
al Comunei Miroslava 1. Informaţii generale privind concedentul: denumire: 
UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava, str. 
Constantin Langa nr. 93, comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iași, e-mail: 
secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii: teren intravilan sat Uricani, comuna Miroslava, jud Iași, NC 
92999 pentru construire hală industrială de producție. Redevența: este de 
minim 2412 euro/an. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Modali-
tatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o solicitare pe 
suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; 
Denumirea și adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar 
al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea unui exemplar al documentației de atribuire: costul documentaţiei este 
de 50 lei și se poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data 
limită pentru solicitare clarificări: 22.07.2021, orele 16.00. Data limită solicitare 
prin cerere scrisă documentație de atribuire: 22.07.2021, orele 16.00. 6. Infor-
maţii privind ofertele: Data limită pentru depunerea ofertelor: 27.07.2021, 
orele 16.00; Adresa la care trebuie depusă oferta: Primăria comunei Miroslava, 
sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 707305; Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în două plicuri 
sigilate unul exterior și unul interior. 7. Data și locul unde se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.07.2021, orele 10.00 la sediul 
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, și adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iași, 
Secţia contencios administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 
700398, tel. 0232/213332; fax.0232/ 219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro 9. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 05.07.2021.  

l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.B - dul Carol 
I, nr.73, jud. Mehedinţi, J25/173/1996, CIF: 8347596, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 5772/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentata de asociat coordonator ec. Popescu Emil, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul de 
2.500 lei, pret neafectat de TVA, conform hotararii adunarii creditorilor din 
data de 11.06.2021, urmatoarele bunuri mobile: *stoc rame de ochelari, stoc 
lentile de ochelari, stoc accesorii ochelari, obiecte de inventar valorificate in 
bloc conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar*. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunu-
rilor mobile  descrise anterior, o reprezinta Sentinta nr. 707/2014 din data de 
10.06.2014 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insolvență nr.5772/101/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti. Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 26.07.2021 orele 14:00. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei organizate prin videoconferinta publica și să 
achiziționeze caietul de sarcină în suma de 50,00 lei. Contul unic de insolvență 
al debitoarei SC Ortoptimed SRL este RO11BRMA0999100083829142 deschis 
la Banca Romaneasca SA Dr.Tr.Severin. Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la ședinţa de licitaţie din data de 26.07.2021 să depună oferte de cumpă-
rare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până la data de 
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23.07.2021 orele 17,00 la adresa menționată anterior respectiv Dr.Tr. Severin, 
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi. Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege.Precizăm faptul că bunurile mobile descris mai sus se vând libere de 
sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de 
orice fel, ori măsuri asiguratorii cu exceptia masurilor asiguratorii sau masu-
rilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal conform dispozi-
țiilor art. 53 din Legea 85/2006. Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./
fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

l Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - societate în reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Dr.Tr.Severin, str. George 
Cosbuc nr.3A, Cam.2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud. Mehedinti, CIF: 15195512, 
J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala 
Timis, cu sediul ales in Mun. Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban Valeriu si Debitoarea, SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, 
en redressement, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.George Cosbuc nr.3A, Camera 
1, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud. Mehedinti, J25/272/2006, CIF:18704890, prin 
administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul 
ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, 
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu, Vând in bloc, la pretul de 4.000 Euro exclusiv TVA /hectar 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii), conform hotararii  adunarii 
creditorilor din data de 07.06.2021 respectiv din data de 10.06.2021, urmatoa-
rele bunuri imobile: - teren extravilan avand S = 21.022 mp si plantatie vita de 
vie (existenta pe acest Teren) avand S = 21.022 mp, cu numar cadastral 50061, 
inscris in Cartea Funciara nr. 50061, situat in Tarlaua 80 Parcela 3 – aparti-
nand debitoarei SC Tecnogreen SRL; - teren extravilan avand S = 61.377 mp 
si plantatie vita de vie (existenta pe acest Teren) avand S = 61.377 mp, cu 
numar cadastral 50363, inscris in Cartea Funciara nr. 50363, situat in Tarlaua 
80 Parcela 2 – apartinand debitoarei SC Tecnogreen SRL; - teren extravilan 
avand S = 347.640 mp si plantatie vita de vie (existenta pe acest Teren) avand 
S = 347.640 mp, cu numar cadastral 50364, inscris in Cartea Funciara nr. 
50364, situat in Tarlaua 80 Parcela 1,2 – apartinand debitoarei SC Tecnogreen 
SRL; - teren extravilan avand S = 131.514 mp si plantatie vita de vie (existenta 
pe acest Teren) avand S = 131.514 mp, cu numar cadastral 50365, inscris in 
Cartea Funciara nr. 50365, situat in Tarlaua 80 Parcela 4 – apartinand debi-
toarei SC Tecnogreen SRL; - TEREN EXTRAVILAN avand S = 53.591 mp si 
plantatie vita de vie (existenta pe acest Teren) avand S = 53.591 mp, cu numar 
cadastral 50366, inscris in Cartea Funciara nr. 50366, situat in Tarlaua 80 
Parcela 3 – apartinand debitoarei SC Tecnogreen SRL; -Teren si vita de vie in 
suprafata de 36.933 mp., nr. CF 50046 si nr cadastral 50046 – apartinand 
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL; situate in extravilanul 
comunei Pãtulele, Judeţul Mehedinţi. Total suprafata de teren valorificata in 
bloc: 652.077 mp. Valoarea totala a bunurilor imobile este de 260.830,80 EURO 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Administra-
torul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus 
detine un drept de ipoteca legala creditorul Mollificio Bortolussi SRL si credi-
torul Cabinet Av. Predescu Daniela. Licitaţia va avea loc la biroul administra-
torului judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti la 
data de 09.07.2021, orele 14:30. Titlul executoriu în baza căruia administra-
torul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile il reprezinta Sentinta 
nr. 8 din data de 11.05.2020, de confirmare a planului de reorganizare a debi-
toarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018, 
respectiv Incheierea de sedinta din data de 20.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios 
Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC 
Tecnogreen SRL deschis la Banca Romaneasca S.A., sub nr. 
RO11BRMA0999100083622047, pana la data de 08.07.2021 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitatiei, respectiv suma de 24.608,76 
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) din 
totalul de 246.087,60 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii) precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 
1.000,00 lei+TVA. De asemenea, participarea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL deschis la Banca Romaneasca S.A., sub nr. 
RO11BRMA0999100087949896, pana la data de 08.07.2021 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitatiei, respectiv suma de 1.477,32 
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) din 
totalul de 14.773,20 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii), precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1.000,00 

lei+TVA. Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să 
transmita oferte de cumpărare şi documentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că au fost achitate garanțiile de licitație precum şi contravaloarea caie-
tului de sarcini la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar 
recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconfe-
rinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie 
(masca, manusi, etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 0252/354399, 
email office@consultant-insolventa.ro. SC Tecnogreen SRL SI SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL prin administror judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis, prin ec. Serban Valeriu.

l 1.Informații 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: Primăria Municipiului Vatra Dornei, cu sediul în 
municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava, telefon/
fax 0230/375.229, 0230/375.170, email: primaria@vatra-dornei.ro, cod fiscal 
7467268. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
spațiu în suprafață de 32,29 mp, identificat cu nr.21, etaj II, situat în Str. Mihai 
Eminescu, nr.15, ce aparține domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, 
județul Suceava, conform H.C.L. nr. 101/24.06.2021 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul juridic. 3.2.Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei, Str. 
Mihai Eminescu, nr.17, 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: 200 de lei, iar suma se achită la Casi-
eria Primăriei Municipiului Vatra Dornei. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21.07.2021, ora 16.30. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 29.07.2021, ora 11.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str. Mihai 
Eminescu, nr.17, județul Suceava, cod poştal 725700. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul 
la care se va desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 29.07.2021, 
ora 13.00, Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, 
județul Suceava, cod poştal 725700. 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.Ștefan cel Mare, nr.62, județul Suceava, cod poştal 720062, telefon 
0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 06.07.2021.

l 1.Informații 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: Primăria Municipiului Vatra Dornei, cu sediul în 
municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava, telefon/
fax 0230/375.229, 0230/375.170, email: primaria@vatra-dornei.ro, cod fiscal 
7467268. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
spațiu în suprafață de 35,40 mp, identificat cu nr.22, etaj II, situat în Str. Mihai 
Eminescu, nr.15, ce aparține domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, 
județul Suceava, conform H.C.L. nr.102/24.06.2021 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul juridic. 3.2.Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei, Str. 
Mihai Eminescu, nr. 17, 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: 200 de lei, iar suma se achită 
la Casieria Primăriei Municipiului Vatra Dornei. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 20.07.2021, ora 16.30. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 28.07.2021, ora 09.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str. Mihai 
Eminescu, nr. 17, județul Suceava, cod poştal 725700. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul 

la care se va desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 28.07.2021, 
ora 11.00, Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, 
județul Suceava, cod poştal 725700. 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.Ștefan cel Mare, nr. 62, județul Suceava, cod poştal 720062, telefon 
0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 06.07.2021.

l 1.Informații 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: Primaria Municipiului Vatra Dornei, cu sediul în 
municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava, telefon/
fax 0230/375.229, 0230/375.170, email: primaria@vatra-dornei.ro, cod fiscal 
7467268. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
spațiu în suprafață de 19,77 mp, identificat cu nr.23, etaj II, situat în Str. Mihai 
Eminescu, nr.15, ce aparține domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, 
județul Suceava, conform H.C.L. nr. 103/24.06.2021 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul juridic. 3.2.Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei, Str.
Mihai Eminescu, nr. 17, 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: 200 de lei, iar suma se achită 
la Casieria Primăriei Municipiului Vatra Dornei. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 20.07.2021, ora 16.30. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 28.07.2021, ora 11.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai 
Eminescu, nr. 17, județul Suceava, cod poştal 725700. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul 
la care se va desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 28.07.2021, 
ora 13.00, Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, 
județul Suceava, cod poştal 725700. 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.Ștefan cel Mare, nr. 62, județul Suceava, cod poştal 720062, telefon 
0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 06.07.2021.

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: Unitatea Administrativ Teritorială Traian, cu sediul în 
comuna Traian, Str.Unirii, nr.589, județul Ialomița, cod poştal 927147, telefon/
fax 0243/244.020, e-mail: primariacomuneitraian@yahoo.com, cod fiscal 
15552755. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață 
de 4.676,00mp şi clădire cazan fabricat rachiu -Sc 85,00mp, situat în Str.
Răsăritului, identificat cu număr cadastral 24441, înscris în CF nr.24441, 
aparținând domeniului privat al U.A.T.Traian, destinat desfăşurării activității 
de fabricare a rachiului, în mod continuu. Concesionarea se face conform 
art.302-331 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 şi Hotărârii Consiliului Local 
nr.16/26.04.2021. 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 solicitare scrisă de la sediul U.A.T.Traian. 3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Contabilitate, 
impozite şi taxe locale şi achiziții publice, U.A.T.Traian, comuna Traian, Str. 
Unirii, nr.589, județul Ialomița. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 50Lei şi se poate achita la Casieria 
Primăriei Comunei Traian. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
20.07.2021, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 28.07.2021, orele 10.30. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Traian, comuna 
Traian, Str.Unirii, nr.589, județul Ialomița. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un singur exemplar. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
28.07.2021, orele 11.00, la sediul Primăriei Comunei Traian, comuna Traian, 
Str.Unirii, nr.589, județul Ialomița. 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 Ialomița, Slobozia, 
B-dul.Cosminului, nr.12, județul Ialomița, cod poştal 920030, telefon 

0243/236.952, 0243/236.587 (centrală), fax 0243/232.266, E-mail: tr-ialomi-
ta-pgref@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 06.07.2021.

l 1.Informații 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: Primăria Municipiului Vatra Dornei, cu sediul în 
municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava, telefon/
fax 0230/375.229, 0230/375.170, email: primaria@vatra-dornei.ro, cod fiscal 
7467268. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
spațiu în suprafață de 23,64mp, identificat cu nr.25, etaj II, situat în Str.Mihai 
Eminescu, nr.15, ce aparține domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, 
județul Suceava, conform H.C.L. nr.104/24.06.2021 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul juridic. 3.2.Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei, Str.
Mihai Eminescu, nr. 17, 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: 200 de lei, iar suma se achită 
la Casieria Primăriei Municipiului Vatra Dornei. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 21.07.2021, ora 16.30. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 29.07.2021, ora 09.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str. Mihai 
Eminescu, nr. 17, județul Suceava, cod poştal 725700. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul 
la care se va desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 29.07.2021, 
ora 11.00, Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, 
județul Suceava, cod poştal 725700. 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.Ștefan cel Mare, nr. 62, județul Suceava, cod poştal 720062, telefon 
0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 06.07.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Văleni, Str.Soarelui, nr.2, județul Olt, telefon/fax 
0249/487.309, 0249/487.702, email: valeniprimaria@yahoo.com, cod fiscal 
5102265. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: clădire fosta 
Școală cu 8 clase Mândra şi teren aferent identificat prin: clădire şcoală -464 
mp; magazie materiale =32 mp; WC =20 mp; suprafață teren aferent =8.897 
mp, situat în comuna Văleni, sat Mândra, Str.Regina Maria, nr.140, nr.cadas-
tral 50871, bun proprietate publică, conform H.C.L. nr.19/31.08.2020 şi temeiul 
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 Văleni. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei Văleni, comuna Văleni, Str.Soarelui, nr.2, 
județul Olt. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentație 
de atribuire în sumă de 150 lei, cu numerar direct la Casieria Primăriei. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.07.2021, ora 10.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 29.07.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura 
Primăriei Comunei Văleni, comuna Văleni, Str.Soarelui, nr. 2, județul Olt. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original şi 1 exemplar copie. 5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 30.07.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Văleni, comuna Văleni, Str.Soarelui, nr.2, județul Olt. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Olt, Slatina, Str.Mănăstirii, nr.2, județul Olt, telefon 0249/414.989, 
0249/435.638, fax 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
06.07.2021.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Unitatea Adminis-
trativ Teritorială Copşa Mică cu sediul administrativ în Copşa Mică, cod poştal 
55400, Aleea Castanilor, județul Sibiu, cod fiscal 4406207, telefon 0269/840.120, 

int.109, fax: 0269/840.149, e-mail: primaria_copsa@birotec.ro, e-mail persoană 
de contact: urbanism@copsa-mica.ro. 2.Informaţii generale privind obiectul 
vânzării: Imobilul propus este situat în oraşul Copşa Mică, str. Laborator, F.N, 
CT1 (fosta centrală termică), cu destinație comercială sau ecomonică. Imobilul 
are o suprafață de 372mp cu teren pe care se află o construcţie în suprafată de 
310mp, aflat în domeniul privat al U.A.T.Copşa Mică. Vânzarea se face 
conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.23/21.04.2021. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: -la cerere, de la sediul 
instituției, sau electronic prin e-mail. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Urbanism din 
cadrul Primăriei Copşa Mică, Oraşul Copşa Mică, Aleea Castanilor, nr.8, Jud.
Sibiu. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 50Lei ce se achită la casierie. 3.4. Dată limită privind solicitarea 
clarificărilor: 23.07.2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: sigilate în 
plic. 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 28.07.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Primăria Copşa Mică, oraşul Copşa Mică, Aleea 
Castanilor, nr.8, jud.Sibiu, Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data şi locul la care se va desfăşură 
sedința publică de deschidere a ofertelor: 29.07.2021, ora 11.00, Primăria 
Oraşului Copsa Mică, Aleea Castanilor, nr. 8. 6.Instanța competentă în soluți-
onarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Judecatoria 
Mediaş, str.Unirii, nr.10, loc.Mediaş, jud.Sibiu, telefon: 0268/845.048, Fax: 
+40269/846.707,  E-mail: jud.medias@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 05.07.2021.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Ghiroda, strada Victoria, nr.46, 
localitatea Ghiroda, comuna Ghiroda, cod 307200, jud.Timis, telefon 
0256/205.201; 0256/219.193, fax 0256/287.406, e-mail: achiziţii.publice@prima-
riaghiroda.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie 
publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închi-
riat: spaţiu de  59,05mp din imobilul-clădire cu destinaţia dispensar uman, în 
vederea prestării de servicii farmaceutice, înscris în CF410347 -C1, situat în 
localitatea Ghiroda, strada Victoria, nr.71, comuna Ghiroda, judeţul Timiş, 
proprietate publică a comunei Ghiroda. Închirierea se face conform 
O.U.G.57/2019 şi conform H.C.L. nr.155/30.06.2021. 3.Informaţii privind docu-
mentaţia 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 instituţiei. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziţii 
publice, Primăria Comunei Ghiroda, strada Victoria, nr.46, telefon 0256/205.201; 
0256/219.193. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei documentaţia de atribuire se va 
achita la Casieria Primăriei Comunei Ghiroda, strada Victoria, nr.46, Ghiroda. 
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.07.2021, ora 12.30. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 30.07.2021, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Ghiroda, 
strada Victoria, nr.46, Ghiroda, jud.Timiş, Compartimentul Registratură -Relaţii 
cu Publicul. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original, într-un plic sigilat. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02.08.2021, ora 14.00, la Căminul 
Cultural Ghiroda, strada Victoria, nr.48, Ghiroda, jud.Timiş. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Timiş, P-ţa Ţepeş Vodă, nr.2, etaj 1, Timişoara, tel.: 0256/498.230; 
0256/498.070, e-mail: tr-timis@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05.07.2021.

l 1.Informații 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: Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în munici-
piul Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, telefon 0259/408.865, 0259/437.000, 
fax 0259/436.276, e-mail: primarie@oradea.ro, e-mail: locuinte@oradea.ro, cod 
fiscal RO35372589. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închi-
riat: 34 de imobile cu destinația de locuință, proprietate privată a municipiului 
Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, în supra-
față totală de 1.601,67mp, conform caietului de sarcini, O.U.G. nr.57 din 
03.07.2019, art.332-333 şi H.C.L. nr.859 din 31.10.2019. 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, Serviciul Locuințe, 
Spații Comerciale sau se poate consulta site-ul: www.oradea.ro, sectiunea -lici-

tații. 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 Serviciul Locuințe, Spații Comerciale din cadrul 
Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor. 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: Dacă se ridică de 
la sediul instituției: 40 lei/exemplar, ce se achită la casierie sau se poate descărca 
de pe website-ul instituției: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 23.07.2021, ora 09.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04.08.2021, ora 11.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, parter, 
ghişeele 1-2. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se 
depun într-un singur exemplar, într-un plic sigilat format A4. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 05.08.2021, ora 
09.00, Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, Sala Mică, 
etaj 1. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, 
Parcul Traian, nr.10, județul Bihor, cod poştal 410033, telefon 0259/414.896, fax 
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.07.2021.

l 1.Informații 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: Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în munici-
piul Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, telefon 0259/408.865, 0259/437.000, 
fax 0259/436.276, e-mail: primarie@oradea.ro, e-mail: locuinte@oradea.ro, cod 
fiscal RO35372589. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închi-
riat: 10 spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, 
proprietate privată a municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Oradea, în suprafață totală de 1.252,02mp, conform caietului de 
sarcini, O.U.G. nr.57 din 03.07.2019, art.332-333, H.C.L. nr.40/28.01.2020, H.C.L. 
nr. 295/27.04.2020, H.C.L. nr.486/26.06.2020, H.C.L. nr.135/25.02.2021, H.C.L. 
nr.136/25.02.2021 şi H.C.L. nr. 303/31.03.2021. 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 documenta-
ției de atribuire: La cerere de la sediul instituției, Serviciul Locuințe, Spații 
Comerciale sau se poate consulta pe website-ul: www.oradea.ro, secțiunea -lici-
tații. 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 Serviciul Locuințe, Spații Comerciale din cadrul 
Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor. 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: Dacă se ridică de la 
sediul instituției: 40 lei/exemplar, ce se achită la casierie sau se poate descărca de 
pe website-ul instituției: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
23.07.2021, ora 09.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 04.08.2021, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, parter, ghişeele 
1-2. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun 
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat format A4. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 05.08.2021, ora 13.00, 
Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, Sala Mică, etaj 1. 
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 Bihor, Oradea, 
Parcul Traian, nr.10, județul Bihor, cod poştal 410033, telefon 0259/414.896, fax 
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.07.2021.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare al PDM PDR SRL din data de 31.08.2020.

l Pierdut copie conforma transport in regim de închiriere Nr 6862, Nr înma-
triculare PH 19 TIL, aparținând firmei SC Alexmont Tilserv SRL. O declar 
nula.

l Cremene M.C.- salariat Omniasig declar pierdute şi nule următoarele DRS: 
F2533122-F2533125, G967513, I51899.

l Transilvania Broker 117832000- broker Omniasig declar pierdute şi nule 
următoarele DRS: B316227- B316228, F2533167.

l Pierdut Autorizație sanitar-veterinară nr.137/17.12.20218 a SC Lidl 
Discount SRL pentru punct de lucru din loc.Chiajna, str.Industriilor, nr.19, jud.
Ilfov. Se declară nulă.


