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l Salt&Peper Food SRL angajează bucătar
având cunoștințe minime/medii de limba
engleză. Transmitere CV și detalii la nr. de
tel.0738.321.473 sau pe email: wr.team@
workand-roll.com
l SC Ardelean Ferm SRL, având CUI:
30090722, cu sediul in Sat Babța, Comuna
Bogdand, Nr.375, Județ Satu Mare angajează:
Îingrijitor animale COD COR 921201- 1 post.
Cerințe: Studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe in domeniul zootehniei.
Selecția are loc în data de 08.10.2021, ora
10.00, la sediul societății.
l SC Electro Mat Prompt SRL, având CUI:
22222415, cu sediul în Sat Oncești, Comuna
Oncești, Nr.480, Județ Maramureș angajează:
Electricieni COD COR 741106- 10 posturi.
Cerințe: Studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe in domeniul instalațiilor
electrice. Selecția are loc in data de 08.10.2021,
ora 10.00 la sediul societății.
l Eldi Brutaria SRL, cu sediul în Agrișteu,
nr.73, județ Mureș, angajează 6 muncitori
necalificați pentru ambalarea produselor
solide și semisolide. Informații puteți obține la
telefon: 0740.309.619, de luni până vineri,
între orele 8.00-16.00.
l Asociatia “Friends of the Church of the
Resurrection Bucharest” angajeaza Manager
General. Perioada contractuala:5 ani. Locul
desfasurarii activitatii: Bucuresti. Cerinte:studii superioare teologice, cunoasterea limbii
engleze nivel fluent, experienta in strangerea
de fonduri si administrarea fondurilor asociatiilor non-profit, experienta in domeniul
protectiei datelor cu caracter special (GDPR),
experienta in functionarea organizatiilor caritabile si a organizatiilor non-profit. Candidatii
sunt rugati sa trimita scrisoare de intentie si
CV in limba engleza la adresa de email:
dniculae@hammond-partnership.com.
l Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea.
Erată la anunțul publicat în cotidianul național Jurnalul la rubrica Oferte serviciu, în
ediția din 06.10.2021, prin care venim cu
următoarele precizări: Concursul se va desfăşura la sediul unităţii, în municipiul Râmnicu
Vâlcea, str.Calea lui Traian, nr.41, judeţul
Vâlcea şi constă în trei etape: selecţia dosarelor
de înscriere: 09.11.2021, proba practică în
perioada 15-16.11.2021 şi interviul în perioada
19-20.11.2021. Înscrierile se pot face până la
data de 14.10.2021, ora 15.00, iar dosarele de
concurs se pot depune la sediul unităţii până la

data de 05.11.2021, ora 15.00. Restul condițiilor rămân neschimbate.
l Școala Profesională Specială Sf. Nicolae’’ cu
sediul în Str. Sold. Enache Ion, nr.31, sector 4,
București conform prevederilor Hotărârii
Guvernului României nr.286/2011, modificată
și completată de H.G. nr. 1027/2014 scoate la
concurs 1 post contractual vacant de MEDIC
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL. Concursul se va
desfășura la Școala Profesională Specială ,,Sf.
Nicolae’’ din strada Sold. Enache Ion , nr.31,
sector 4, București în data de 01.11.2021 ora
09,00. Data limită de depunere a actelor
pentru dosarul de concurs este 27.10.2021.
Actele se vor depune la secretariatul unității.
Persoană de contact – secretarul școlii: tel. 021
334 47 08. Poate participa la concursul pentru
ocuparea unui post vacant, persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii: - nivelul
studiilor: superioare, de specialitate; - vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 5 ani; - deschidere către
problematica persoanelor cu nevoi speciale.
Tipul probelor: probă scrisă, proba practica și
interviu. Data, ora și locul de desfășurare a
concursului: - probă scrisă: 01.11.2021, ora
09,00; - probă practică 01.11.2021, ora 12,15; interviu: 01.11.2021, ora 13,30; - probele se vor
desfășura la sediul unității din Strada Sold.
Enache Ion, nr. 31, sector 4, Bucuresti.
l Institutul de Chimie Macromoleculară
„Petru Poni” (ICMPP), cu sediul în Iaşi, Aleea
Grigore Ghica Vodă, nr. 41A, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
temporar vacante, cu timp parțial (4 ore/zi):
-Asistent de cercetare -8 (opt) posturi în domeniile: Chimia și Fizica materialelor polimere.
Concursul se va desfășura la sediul institutului
pe data de 19.11.2021 (proba scrisă), respectând prevederile Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
H.G.286/2011, precum și metodologia și criteriile de promovare ale ICMPP. Dosarele de
concurs se depun în termen de 30 zile de la
data publicării anunţului, până pe data de
08.11.2021, până la ora 10.00. Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul Institutului, la
Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon:
0332.880.050, int.209 sau adresa de e-mail:
balan.catalina@icmpp.ro
l Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul
de Filologie Română ”A. Philippide”, organizează, începând cu data de 11.11.2021, ora
09:30, concurs pentru ocuparea postului
vacant de Asistent de cercetare științifică,
normă întreagă, în domeniul filologie română,
specializarea lexicologie-lexicografie.
Concursul se va desfăşura conform Legii

319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare, cu modificările și
completările ulterioare. Dosarul de înscriere la
concurs se depune în termen de 30 de zile de la
data publicării anunțului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, telefon 0332.101.115.
l În conformitate cu prevederile H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale cu sediul în București, sector 3, bd.
Carol I, nr.2-4, anunță organizarea concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de natură
contractuală de conducere de director general
din cadrul Direcției pentru Coordonarea
Agențiilor de Plăți. Proba scrisă va avea loc în
data de 29.10.2021, ora 10.00, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar
interviul se va susține în maximum patru zile
lucrătoare de la data susținerii probei scrise,
conform art.24 alin.(5) din Regulamentulcadru aprobat prin H.G. nr.286/2011. Pentru
participarea la concurs, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: Studii
universitare de licență absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani; Cunoștințe de
operare/ programare pe calculator: Microsoft
Office, Internet Explorer– nivel mediu; Limbi
străine (necesitate și nivel de cunoaștere)
engleză/ franceză -nivel mediu. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, la
secretarul comisiei de concurs– Păunescu
Mona, telefon 0213072484, în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării, respectiv
din data de 08.10.2021 până la data de
21.10.2021 inclusiv. Bibliografia, condiţiile
specifice de participare precum şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere
vor fi afişate la sediul instituţiei şi vor fi publicate pe pagina web www.madr.ro, la secțiunea
posturi scoase la concurs.
l Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str.
Parfumului, nr.2-4, sector 3, București organizează concurs în data de 28.10.2021, în temeiul
legal al H.G. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, în vederea ocupării
următoarelor posturi vacante de natură
contractuală de execuție: •Infirmier/ă: -1 post
în cadrul Casei de Tip Familial „Crinul Alb”:
Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în muncă; pentru
candidații cu o vechime în specialitate de cel
puțin 6 luni, se solicită curs de infirmier, disponibilitate de a lucra cu persoane vârstnice;
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•Supraveghetor de noapte: -1 post în cadrul
Casei de Tip Familial „Crinul Alb”: Condiții
specifice de participare: Studii generale, capacitate empatică, rezistență la stres, nu se solicită vechime în muncă; •Medic: −1 post în
cadrul Serviciului Evaluare Complexă pentru
Persoane Adulte cu Handicap: Condiții specifice de participare: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență în
specialitatea Medicină Generală/ Medicină
Internă/ Expertiza capacității de muncă; drept
de liberă practică; asigurare Malpraxis,
vechime în specialitatea studiilor minimum 1
an; •Muncitor calificat (bucătar): -1 post în
cadrul Complexului de servicii „Casa
Noastră”- Centrul de Primire în Regim de
Urgență: Condiții specifice de participare:
Studii generale, se solicită curs de bucătar, nu
se solicită vechime în muncă; Candidații vor
depune personal dosarele de concurs începând
cu data de 07.10.2021 (data publicării anunțului) pe o perioadăde 10 zile lucrătoare,
conform legislației în vigoare, la sediul
D.G.A.S.P.C. S3 din Str.Parfumului, nr.2-4,
sector 3, București, astfel: L-J: 9.00-15.30, V:
9.00-13.00. Documentele solicitate pentru
dosarul de înscriere la concurs se regăsesc pe
site-ul instituţiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare. Proba scrisă
și interviul se susțin din bibliografia afișată pe
site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunităţi-angajare. Proba scrisă
va avea loc în data de 28.10.2021, ora 10.00.
Proba interviu până în data de 03.11.2021, ora
10.00 (în maximum 4 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise). Rezultatele selecției
dosarelor se afișează la sediul instituției și pe
pagina de internet în termen de maximum
două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele
probei scrise și a probei interviu se vor afișa la
sediul instituției și pe pagina de internet în
termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. Informații suplimentare
în ceea ce privește locația unde se va desfășura
concursul se pot obține la sediul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, nr.2-4,
sector 3, București sau la numărul de telefon
0730013862. Candidații trebuie să fie protejați
cu mască la momentul depunerii dosarului,
precum și pe perioada susținerii probelor.
l Primăria Comunei Dorna Candrenilor, cu
sediul în localitatatea Dorna Candrenilor,
Strada Principală nr.85, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de șofer autogreder la
Compartimentul Implementare Proiecte
Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile și Post implementare. Număr posturi: un

post, conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 29 octombrie 2021, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei Dorna Candrenilor;
-Proba interviu în data de 2 noiembrie 2021,
ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Dorna
Candrenilor. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Nivelul studiilor: -absolvent cu
studii generale; -să posede permis de conducător auto categoriile: B, C, CE; -fără vechime
în muncă. 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 Dorna Candrenilor.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Dorna Candrenilor, persoană de
contact: Candrea Irina-Speranța, telefon:
0230.575.005, fax: 0230.575.167, e-mail:
primariadc@yahoo.com
l Primăria Comunei Dorna Candrenilor, cu
sediul în localitatatea Dorna Candrenilor,
Strada Principală nr.85, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de muncitor necalificat la
Compartimentul Administrativ, Transport
Şcolar, Întreţinere Drumuri Comunale.
Număr posturi: un post, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 29 octombrie
2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei
Dorna Candrenilor; -Proba interviu în data de
2 noiembrie 2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Dorna Candrenilor. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: Nivelul
studiilor: absolvent cu studii generale; -fără
vechime în muncă. 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 Dorna Candrenilor. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Dorna Candrenilor, persoană de
contact: Candrea Irina-Speranța, telefon:
0230.575.005, fax: 0230.575.167, e-mail:
primariadc@yahoo.com
l Primăria Comunei Apele Vii, Strada Principală nr.71, judeţul Dolj, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe periodă nedeterminată a funcției contractuale de execuție
vacante de: 1 post -Pompier la Serviciul
Voluntar pentru Situații de Urgență în data de
01.11.2021, ora 10.00, proba scrisă și proba
interviu, ce se va susține în termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la proba scrisă,
data și ora interviului vor fi anunțate după
proba scrisă, probele se vor susține la sediul

Primăriei Apele Vii, Dolj. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs şi a ocupării
funcţiei contractuale de execuție vacantă:
Studii medii liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat, certificate de calificare în meseria
de pompier, permis de conducere categoria C.
Vechime în muncă: minim 10 ani. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune până la data
de 20.10.2021, ora 16.00. Concursul va fi afișat
pe site-ul instituției, conform prevederilor
art.7 alin.1 al Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Dosarele de înscriere
la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.6 alin.1 al
Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare, și se vor depune la sediul Primăriei
Comunei Apele Vii, Strada Principală nr.71.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul
Primăriei Comunei Apele Vii. Relaţii suplimentare la tel./fax: 0251.371.607, e-mail: apele.
vii.dolj@gmail.com, persoană de contact: Bala
Lavinia Constantina, Secretar general,
Comuna Apele Vii.
l Școala Gimnazială „Nicolae Coculescu”, cu
sediul în Scornicești, strada B-dul Muncii,
nr.54, județul Olt, organizează concurs, pentru
ocuparea 1 post Școala Gimnazială „Nicolae
Coculescu” aprobate prin H.G. nr.286/2011,
modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014.
-Denumirea postului -îngrijitor, post contractual temporar vacant. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor -generale sau medii; -vechime în muncă -minimum
1 an. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -proba scrisă: 22.10.2021, ora
10.00, la sediul instituției; -proba practică:
22.10.2021, ora 11.30, la sediul instituției;
-proba interviu: 22.10.2021, ora 12.30, la sediul
instituției. Data limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 14.10.2021. Date contact: telefon
0787.765.906.
l Anunţ. Inspectoratul General al Poliţiei
Române, cu sediul în municipiul Bucureşti,
Str.Mihai Vodă, nr.4-6, Sectorul 5, organizează,
concurs: Pentru ocuparea, cu personal recrutat
din sursă externă, a 4 posturi vacante de
personal contractual la Serviciul Administrativ, după cum urmează, 1 post de referent
II; 1 post de muncitor calificat IV (mecanic); 2
posturi de muncitor calificat IV (șofer). Relaţii
suplimentare se pot obţine prin consultarea
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paginii de internet a instituției -www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră -Posturi scoase la
concurs.
l Anunţ. Inspectoratul General al Poliţiei
Române, cu sediul în municipiul Bucureşti,
Str.Mihai Vodă, nr.4-6, Sectorul 5, organizează,
concurs: Pentru ocuparea, cu personal recrutat
din sursă externă, a 7 posturi vacante de
personal contractual, la Serviciul Administrativ, după cum urmează, 2 posturi de administrator II; 4 posturi de muncitor calificat IV
(bucătar); 1 post de muncitor calificat IV
(bufetier). Relaţii suplimentare se pot obţine
prin consultarea paginii de internet a instituției -www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră
-Posturi scoase la concurs.
l Anunţ. Inspectoratul General al Poliţiei
Române, cu sediul în municipiul Bucureşti,
Str.Mihai Vodă, nr.4-6, Sectorul 5, organizează,
concurs: Pentru ocuparea, cu personal recrutat
din sursă externă, a 17 posturi vacante de
personal contractual, la Serviciul Administrativ, după cum urmează, 7 posturi de îngrijitor; 3 posturi de muncitor calificat IV (zugrav
universal); 3 posturi de muncitor calificat IV
(instalator apă, canal); 2 posturi de muncitor
calificat IV (electrician de întreținere în
construcții); 1 post de muncitor calificat IV
(tâmplar universal); 1 post de muncitor calificat IV (lăcătuș mecanic de întreținere și
reparații universale). Relaţii suplimentare se
pot obţine prin consultarea paginii de internet
a instituției -www.politiaromana.ro, Secțiunea
carieră -Posturi scoase la concurs.
l Căminul pentru Persoane Vârstnice „LacuSărat” organizează la sediul său din str.Aleea
Centrală, nr.1, Stațiunea Lacu-Sărat, com.
Chiscani, jud.Brăila, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi: 1. a) denumirea
postului: 4 posturi infirmier, pe perioadă nedeterminată; b)nivelul studiilor și vechimea în
specialitate /muncă: Școala generală curs de
infirmier, vechime în muncă 1 an; c)data, ora și
locul de desfășurare a acestuia: 22.10.2021, ora
10.00 (proba scrisă), Cămin pentru Persoane
Vârstnice „Lacu-Sărat”, str.Aleea Centrală,
Nr.1, Stațiunea Lacu-Sărat, com.Chiscani,
Brăila; d)data, ora și locul probei practice /
interviu: 27.10.2021, ora 10.00, la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu-Sărat”;
e) data-limită până la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs: 15.10.2021,
ora 14.30; f)datele de contact ale persoanei
care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Referent Resurse-Umane, tel. 0239.652.673,
e-mail: camin.lacu.sarat@gmail.com. 2.a)
denumirea postului: 2 posturi îngrijitor, pe
perioadă nedeterminată; b)nivelul studiilor și
vechimea în specialitate/muncă: Școală generală, vechime în muncă 1 an; c)data, ora și
locul de desfășurare a acestuia: 22.10.2021, ora
10.00 (proba scrisă), Cămin pentru Persoane
Vârstnice „Lacu-Sărat”, str.Aleea Centrală,
nr.1, Stațiunea Lacu-Sărat, com.Chiscani,
Brăila; d) data, ora și locul probei practice/
interviu: 27.10.2021, ora 10.00, la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu-Sărat”;
e)data-limită până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs: 15.10.2021, ora
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14.30; f)datele de contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de concurs:
Referent Resurse-Umane, tel.0239.652.673,
e-mail: camin.lacu.sarat@gmail.com

CITAȚII
l Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vâlcea, cheamă în judecată
pe numitul Dumitrescu Alexandru Ionuț, cu
domiciliul în Municipiul Râmnicu Vâlcea,
strada Kalamata, nr.21, jud. Vâlcea în calitate
de intimat în dosarul civil nr.2249/90/2021, cu
termen de judecată la data de 15.10.2021, aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Lichidatorul judiciar desemnat de Tribunalul Timiș pentru următoarele societăți: 1.SC
Zodiak Kids SRL Timișoara, prin Încheierea
Civilă nr.803/02.08.2021 din dosarul
nr.3279/30/2021. 2.SC Falco Azzuro SRL Timișoara, prin Încheierea Civilă nr.836/14.09.2021
din dosarul nr.4071/30/2021 solicită administratorilor sociali al debitoarei să depună toate
documentele prevăzute de 67 alin.(1) din
Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la dosarele
menţionate. De asemenea, solicită creditorilor
să depună la Registratura Tribunalului Timiş,
în dosarul nr.3279/30/2021 și nr.4071/30/2021,
situaţia creanţelor reclamate în conformitate
cu Legea 85/2014. Pentru întocmirea Tabelului
preliminar al creanţelor, se vor anexa copii ale
actelor doveditoare.

dispusă prin Hotărârea din data de 02.09.2021
pronunţată de Tribunalul Bacău- Secția a II-a
Civilă și de Contencios Administrativ Fiscal în
dosarul nr. 2291/110/2021. Au fost stabilite
următoarele termene limită: termenul pentru
înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor: 15.10.2021; termenul pentru verificarea
creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea
tabelului preliminar: 03.11.2021; termenul de
definitivare a tabelului creanțelor: 15.011.2021.
Adunarea Generală a Creditorilor va avea loc
în data de 05.11.2021, ora 10.00, la sediul
administratorului judiciar din Bacău, bdul.
Unirii, nr.30, et.3, jud.Bacău, clădirea 30
Avenue Business Center. Termenul pentru
continuarea procedurii este 20.01.2022, Tribunalul Bacău- Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, completul CF2.
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator Liscan Aurel, anunta
prin prezenta, numirea acesteia in calitate de
lichidator judiciar a debitoarei Ingineria De
Valoare Ro SRL cu sediul in Bucureşti
Sectorul 3, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr.
35, Bloc L14, Scara 5, Etaj 8, Ap. 210, CUI
26666143, J40/2838/2010, cu indeplinirea atributiilor prevazute de legea 85/2014, conform
incheierii de sedinta din data de 04.10.2021
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII- a Civila in dosar nr. 33418/3/2016, prin
care s-a dipus înlocuirea lichidatorului judiciar
Real Expert Casa SPR cu lichidatorul judiciar
Evrika Insolvency IPURL.
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l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr.
1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244/519.800,
numită lichidator judiciar conform sentinta nr.
411/29.09.2021, Tribunal Prahova, dosar nr.
8164/105/2017, anunţă deschiderea procedurii
generale a falimentului debitorului Steel
Expert Konst Invest SRL Campina, Str. Ghe.
Doja, Nr. 4, jud. Prahova, CIF 18664273,
J29/1063/2006. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este
12.11.2021. Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor este
13.12.2021. Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este
11.01.2022.

l Hidroconstructia UCM Argeș organizeaza
licitatie vanzare mijloace fixe 15.10.2021,
ora-11.00. Informatii: 0248635500, cosmin.
chitu@hidroconstructia.com

l SC OMV Petrom Marketing SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării
de reînnoire a autorizației de mediu pentru
activitatea de Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule -CAEN 4730
desfășurată în Stație Distribuție Carburanți 1
Reșița, Calea Timișoarei, nr.1, loc.Reșița, jud.
Caraș-Severin. Observațiile publicului se
primesc zilnic în scris la sediul APM Caraș-Severin, str.Maior Petru, 73, Reșița, pe toată
perioada derulării procedurii.
l Administratorul judiciar Cabinet De Insolvență Axinte Gabriel notifică deschiderea
procedurii generale de insolvență privind
debitoarea Midnight Production SRL cu sediul
în Bacău, str.Călugăreni, nr.11, sc.E, ap. 10,
jud.Bacău, J04/943/2017, CUI: 37707796,

l Anunţ de participare la licitatie publica.
1.Informatii generale privind proprietarul:
Consiliul Local Babadag; Cod fiscal: 4508533;
Adresa: Judetul Tulcea, Orasul Babadag, Str.
Republicii, Nr.89 Nr. tel: 0240/561 012, fax:
0240/562 939; e-mail: urbanismprimariababadag@gmail.com. 2. Informatii generale
privind obiectul vanzarii: - Teren intravilan cu
suprafata de 515 mp, situat pe str.Republicii
FN; - Teren intravilan cu suprafata de 300 mp,
situat pe str.Heracleea FN; - Teren intravilan
cu suprafata de 592 mp, situat pe str.Heracleea
FN; 3. Informatii privind documentatia de
atribuire: 3.1. Compartimentul responsabil din
cadrul proprietarului: Serviciul Urbanism din
cadrul Primariei orasului Babadag, str.
Cabanei nr.5. 3.2. Documentatia de atribuire
se pune la dispozitia solicitantilor in mod
gratuit. 3.3. Data limita pentru solicitarea
clarificarilor 20.10.2021. 4. Informatii privind
ofertele: 4.1 Data limita de depunere a ofertelor: 28.10.2021, ora 10,00 la secretariatul
Primariei orasului Babadag, str. Republicii, nr.
89, Babadag, jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5.
Sedinta de deschidere va avea loc in data de
29.10.2021, ora 10.00 la sediul Primariei
orasului Babadag, str. Republicii, nr.89. 6.
Informatii privind instanta competenta in
solutionarea litigiilor aparute:contestatiile se
depun in termen de 5 zile de la comunicarea

rezultatului procedurii la sediul proprietarului,mentionat la punctul 1, iar actiunea in
justitie se introduce la sectia de contencios
administrativ a Tribunalului Tulcea in termen
de 30 zile. 7. Data transmiterii anuntului de
atribuire catre institutiile abilitate in vederea
publicarii: 06.09.2021.
l Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești,
Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova CIF
2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești
nr. 384/30.09.2021 organizează în data de
28.10.2021 ora 10:00 licitația publică pentru
atribuirea în baza unui contract de licență
exclusivă cu titlu oneros a 6 mărci „FC
Petrolul Ploiesti” – M 2006 09867, „PetroluL
95” – M 2007 06697, „Petrolul 52” – M 2007
06696, „FC Petrolul Ploiesti 1924” – M 2006
09869, „Fotbal Club Petrolul” – M 2006 10057,
„Petrolul Ploiești” – M 2007 02960, aflate în
proprietatea privata a Municipiului Ploiești:
Nr. crt. / 1/ Obiectul licitației/ Atribuirea în
baza unui contract de licență exclusivă cu titlu
oneros a 6 mărci: „FC Petrolul Ploiesti” – M
2006 09867, „Petrolul 95” – M 2007 06697,
„Petrolul 52” – M 2007 06696, „FC Petrolul
Ploiesti 1924” – M 2006 09869, „Fotbal Club
Petrolul” – M 2006 10057, „Petrolul Ploiești”
– M 2007 02960/ Preț pornire licitație (lei) /
100913 / Taxa de participare (lei)/ 6000 /
Garanție de participare (lei)/ 100913 / Contravaloare documentație de atribuire (lei) / 1000.
Licitaţia publică va avea loc în data de
28.10.2021 orele 1000, la sediul Municipiului
Ploieşti în P-ţa Eroilor nr.1, în Sala de Şedinte
situată la etajul 1, judeţul Prahova. Documentația de atribuire se achiziționează de la

Direcția Gestiune Patrimoniu (Municipiul
Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409)
în baza unei dispoziții eliberată de Serviciul
Publicitate, Valorificare Patrimoniu. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este
18.10.2021 ora 11:00. Data limită de depunere
a dosarului de participare la licitație:
25.10.2021 ora 11:00. Dosarul de participare,
compus din două plicuri sigilate, unul exterior
și unul interior, se depune la Registratura
Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A,
parter. Ofertantul are dreptul de a transmite
oferta: prin poștă si implicit direct la sediul
autorității contractante. Oferta din plicul interior va fi depusă într-un singur exemplar
semnat de către ofertant. Informații suplimentare se pot obține de la Direcția Gestiune
Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare
Patrimoniu, Municipiului Ploiești, Piața
Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409 sau la telefon
0244 516699 interior 546. Prezentul anunț a
fost transmis către Monitorul Oficial în
vederea publicării acestuia la data de
05.10.2021.
l Oraşul Videle, prin Consiliul Local Videle,
cu sediul în Videle, str. Republicii nr. 2, telefon:
0247.453017, fax: 0247.453015, cod fiscal
6853155, e-mail: primariavidele@yahoo.com,
în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019,
organizează licitaţie publică în vederea închirierii imobilului în suprafaţă totală de 153141
mp, alcătuit din: luciul de apă în suprafaţă de
68.641 mp. (HB 912), ce aparţine domeniului
public al oraşului Videle, jud. Teleorman şi
terenul situat de o parte şi de alta a acestuia, în
suprafaţă totală de 84.500 mp. ce aparţine
domeniului privat al oraşului. Persoanele inte-

resate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire, la cerere, de la
sediul instuţiei, compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul
Primăriei oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2,
jud. Teleorman, zilnic între orele 9.00 - 16.00,
personă de contact Tudor Răzvan Adrian.
Costul documentaţiei de atribuire este în sumă
de 30 de lei şi se achită în numerar la casieria
Primăriei oraşului Videle. Data limită privind
solicitarea clarificărilor este 22.10.2021, ora
16.00. Data limită de depunere a ofertelor este
de 28.10.2021, ora 16.00. Ofertele se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate - unul exterior şi unul interior, la Registratura Primăriei Oraşului Videle, str. Republicii,
nr. 2, jud. Teleorman. Şedinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfăşura în data
de 29.10.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei
Oraşului Videle, în Sala de Şedinţe. Instanţa
competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Teleorman, secţia de contecios administrativ, cu sediul în municipiul Alexandria, str.
Ion Creangă, nr. 53, telefon: 0247.406016, fax:
0247.317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
l CONPET S.A. Ploieşti, organizează licitații
cu strigare, pentru vânzare de mijloace de
transport auto, țeavă recuperată af lată în
magazii și țeavă îngropată provenite din
lucrări de înlocuire de conducte. Ședințele de
licitație se organizează astfel: - în fiecare zi de
marți: - ora 10:00 pentru mijloace de transport
auto; - ora 11:00 pentru țeavă recuperată aflată
în magazii; - în fiecare zi de joi, ora 10:00,
pentru țeavă îngropată, până la epuizarea
stocului. Pentru mijloacele de transport auto și
țeava recuperată din magazii, garanția de
Publicitate
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
participare la licitație este în cuantum de 10%
din valoarea bunurilor pentru care ofertantul a
optat să liciteze, iar taxa de participare la licitație este de 50 lei. Pentru țeava îngropată
garanția de participare la licitație este în
cuantum de 10% din valoarea acesteia, taxa de
participare la licitație este de 100 lei, iar taxa
de vizitare este în cuantum de 600 lei. Taxa de
vizitare și taxa de participare sunt nerambursabile. Garanția de participare se restituie ofertanților care nu întrunesc condițiile de
participare la licitație precum și celor care nu
au adjudecat bunuri la licitație. Taxa de participare, taxa de vizitare și garanția de participare se achită până la data licitației prin
virament în contul deschis la BCR Ploieşti, cod
IBAN RO38RNCB02050 44865700001, 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 SC Editura Explorator SRL, prin lichidator
judiciar, anunta vanzarea prin licitatie publica
a bunurilor mobile de natura utilajelor tiparire carti, respectiv masina de brosat Bindmaster la pretul de 11.890 lei fara TVA,
masina de laminat la cald KDFM 900 la pretul
de 3.465 lei fara TVA, rama copiat placi
Spektra Proff la pretul de 1.720 lei fara TVA,
procesor placi Offset T700 la pretul de 3.075
lei fara TVA, masina de tipar Offset Roland
205 la pretul de 113.565 lei fara TVA, masina
de faltuit ZYH490B la pretul de 13.780 lei fara
TVA, aerotermă electrică TDS 75 Trotec la 3
buc. la pretul de 130 lei/buc fara TVA, aerotermă electrică TDS 20 R Trotec 5 buc la
pretul de 30 lei/buc fara TVA, aerotermă electrică TDS 100 Trotec la pretul de 205 lei fara
TVA, aerotermă Master B 15 EPB Tipo Dec 2
buc. la pretul de 110 lei/buc fara TVA, aparat
aer conditionat 24000 BTU Interter la pretul
de 90 lei fara TVA. Pretul de pornire al licitatiei este redus la 50% fata de cel stabilit in
rapoartele de evaluare. Licitatiile sunt organizate in baza hotararii Adunarii Creditorilor
din 27.02.2019 si 06.10.2020 si vor avea loc pe
data de: 12.10.2021, 13.10.2021, 14.10.2021,
19.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021,
27.10.2021, 28.10.2021, 01.11.2021, 02.11.2021,
03.11.2021, 04.11.2021, 09.11.2021, 10.11.2021,

11.11.2021 , 16.11.2021, 17.11.2021,
18.11.2021, 23.11.2021, 24.11.2021, 25.11.2021,
29.11.2021, 02.12.2021, 03.12.2021, 07.12.2021,
08.12.2021, 09.12.2021 orele 12.00 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, strada Ion
Maiorescu, bl 33 S1, et. 7, cab 7B. Conditii de
participare la licitatia publica (taxa de participare) si relatii suplimentare la telefon:
0344104525.
l Debitorul Conti SA societate in faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: 1. Patrusprezece
(-14-) autovehicule nefunctionale (autoturisme, autoutulitare de marfa si persoane)
propuse pentru casare, in valoare de –3.874,00
Euro exclusiv TVA; 2. Proprietate imobiliara
“teren intravilan” situata in Municipiul
Ploiesti, Str. Paris, Nr. 6A, Judet Prahova, in
suprafata de 521,50 mp. ce reprezinta o cota
de 1/2 detinuta de societatea CONTI SA din
suprafata totala de 1.043 mp., avand nr. cadastral 133169, inscris in Cartea Funciara nr.
133169, a loc. Ploiesti, conform Incheierii nr.
45251/2011 eliberata de O.C.P.I. Prahova
–B.C.P.I. Ploiesti, pret pornire licitatie
–86.569,00 Euro exclusiv TVA; 3. Proprietate
imobiliara –“teren extravilan arabil” situata in
Comuna Berceni, Sat Corlatesti, tarlaua 36,
parcela A352/21, Judet Prahova, in suprafata
de 2.500 mp. indiviz din totalul de 6.100 mp.
(din acte) 6067 mp. din masuratori, avand nr.
cadastral 10397, inscris in Cartea Funciara nr.
1605 a loc. Berceni, conform Incheierii nr.
47059/2008 eliberata de O.C.P.I. Prahova
–B.C.P.I. Ploiesti, pret pornire licitatie
–32.500,00 Euro exclusiv TVA. Pretul Regulamentului de licitatie pentru autovehiculele
nefunctionale, este de 1.000,00 Lei exclusiv
TVA. Pretul Caietului de sarcini pentru
proprietatile imobiliare “TERENURI”
-2.000,00 Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire
al licitatilor pentru autovehicule si terenuri
apartinand CONTI SA reprezinta 100% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun in
parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon in
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO55 BRDE 300S V182 6773 3000
deschis BRD -Groupe Societe Generale -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 si Regulamentului de licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru terenuri si autovehicule, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data de

15.10.2021, ora 12:00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte
de licitatii vor fi in data de 22.10.2021;
29.10.2021; 05.11.2021; 12.11.2021, ora 12:00.
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 Debitorul GS Investment SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare, urmatorul
bun mobil: Masina de spalat Tonello, depreciere totala 98%. Pretul de pornire al licitatilor
pentru bunul mobil apartinand debitoarei GS
Investment SRL reprezinta 30% din valoarea
de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare, respectiv 1003.8 Euro Exclusiv TVA.
Pretul Caietului de sarcini pentru bunul mobil
este de 100,00 Lei inclusiv TVA. Participarea
la licitatie este conditionata de: -consemnarea
in contul nr. RO38 BREL 0002 0024 7309 0100
deschis la Libra Internet Bank, cel mai tarziu
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei pentru bunurile pentru care
se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o
zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat
in contul lichidatorului judiciar nr. RO 43
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la Ing
Bank –Sucursala Dorobanti sau in numerar la
sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti nr. 71,
et. 5, cam. 502-505, sector 1. Pentru bunul
mobil apartinand debitoarei GS Investment
SRL, prima sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 21.10.2021, ora 15:00, iar daca bunul
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de 28.10.2021;
04.11.2021; 11.11.2021, 18.11.2021; ora 15:00.
Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Apoldu de Jos, cu sediul în
localitatea Apoldu de Jos, Str.Principală nr.72,
județul Sibiu, telefon/fax: 0269.588.101,
e-mail: contact@comunaapoldudejos.ro, cod
fiscal: 4678945. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

urmează să fie închiriat: spațiu situat în localitatea Apoldu de Jos, nr.66-67, în suprafață de
28mp, cu destinația de cabinet stomatologic,
înscris în CF nr.100500, nr.top 208, 209 al localitatea Apoldu de Jos, aflat în proprietatea
privată a Comunei Apoldu de Jos, conform
H.C.L.nr. 57/28.09.2021 și temeiului legal:
O.U.G.nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: în baza unei solicitări scrise, în
format letric sau electronic de la sediul Primăriei Comunei Apoldu de Jos, Registratură,
e-mail: contact@comunaapoldudejos.ro.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Registratură,
Primăria Comunei Apoldu de Jos, din localitatea Apoldu de Jos, Str.Principală nr.72,
județul Sibiu. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019,
privind Codul administrativ: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 10Lei la Casieria Primăriei
Comunei Apoldu de Jos, județul Sibiu.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
28.10.2021, ora 14.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 05.11.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la
Primăria Comunei Apoldu de Jos, Str.Principală nr.72, județul Sibiu, Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 08.11.2021,
ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Apoldu
de Jos, Str.Principală nr.72, județul Sibiu. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Acțiunea în justiție
se poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Sibiu, Sibiu,
Calea Dumbrăvii nr.30, județul Sibiu, cod
poștal: 550324, telefon: 0269.217.104, fax:
0269.217.702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
06.10.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Chiscani, Str.Principală, nr. 224,

județul Brăila, telefon 0239/664.011, fax
0239/664.011, e-mail: primariachiscani@
yahoo.com, cod fiscal 4342669. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: -Lotul 1: suprafață
de 40,8mp, (din care: 22,5mp reprezentând
sală cursuri, 2,5mp WC, 3,7mp din hol indiviz,
12,1mp din sală așteptare indiviz), bun proprietate privată a comunei Chiscani, situat în sat
Lacu Sărat, Str.Principală, nr.45, în incinta
sediului social administrativ sat Lacu Sărat
reprezentând spațiu cu destinația de „sală
cursuri”, în vederea desfășurării de activități
de formare și educaționale; -Lotul 2: teren în
suprafată de 194mp, bun proprietate privată a
comunei Chiscani, situat in localitatea Chiscani, Stațiunea Lacul Sărat, Aleea Centrală,
nr.7B, înscris în Cartea Funciară nr.78506
Chiscani, identificat cu nr.cadastral 78506;
-Lotul 3: teren în suprafață de 3.394mp, bun
proprietate privată a comunei Chiscani, situat
în sat Lacu Sărat, Tarla 40, Parcela 231/1,
Cartea Funciară 78580 Chiscani, comuna
Chiscani, județul Brăila, identificat cu nr.
cadastral 78580, conform H.C.L.
n r. 8 0 / 3 0 . 0 9 . 2 0 2 1 ( l o t 1 ) , H . C . L .
n r. 7 8 / 3 0 . 0 9 . 2 0 2 1 ( l o t 2 ) , H . C . L . n r.
79/30.09.2021 (lot 3) și temeiului legal: O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei
Comunei Chiscani. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Chișcani, Str.
Principală, nr.224, Chiscani, județul Brăila.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 50Lei la
Casieria instituției Primăria Comunei Chiscani. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.10.2021, ora 15.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 29.10.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi
depusă la Registratura Primăriei Comunei
Chiscani, Str.Principală, nr.224, județul Brăila.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2
exemplare copii. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 29.10.2021, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Chiscani, Str.Principală,
nr.224, județul Brăila. 6. Denumirea, adresa,

numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Brăila, Brăila, Calea Călărașilor,
nr.47, județul Brăila, telefon 0239/613.976,
0239/613.370, fax 0239/612.608, e-mail:
tr-braila@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 06.10.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: U.A.T.
Comuna Biled, sediu: comuna Biled, sat Biled,
Str.Principală nr.359, județul Timiș, telefon:
0256.377.300, fax: 0256.377.001, e-mail: secretariat@primariabiled.ro, cod fiscal: 4847432.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: 19
imobile -terenuri libere în suprafață totală de
215.985mp, conform caietului de sarcini,
amplasate în comuna Biled, județul Timiș,
intravilan extins, proprietate privată a
Comunei Biled, județul Timiș, conform
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L.nr.72 din
23.09.2021. 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: Documentația va putea fi achiziționată pe baza unei
cereri scrise, de la sediul Primăriei Comunei
Biled. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Secretariatul instituției, sediul Primăriei Biled: comuna Biled,
sat Biled, Str.Principală nr.359, județul Timiș.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția
celor interesați contra sumei de 50Lei care se
achită la Casieria Primăriei Comunei Biled
sau în contul RO34TREZ62121180250
XXXXX, Trezoreria Timișoara. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
20.10.2021, ora 14.00. 4.Informaţii privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 28.10.2021, ora 14.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Biled, sediu: comuna Biled, sat Biled, Str.Principală nr.359, județul Timiș, secretariatul
instituției. 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 ședinţa publică de deschi-
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dere a ofertelor: 29.10.2021, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Biled, comuna Biled, sat
Biled, Str.Principală nr.359, județul Timiș
-Sala de ședințe a Consiliului Local Biled. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție
se poate introduce la Tribunalul Timiș, Timișoara, adresa: Palatul Dicasterial, Piața Țepeș
Vodă 2A, județul Timiș, cod poștal: 300055,
telefon: 0256.498.054, fax: 0256.221.990,
e-mail: tr-timis-birp@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 06.10.2021.
l 1.Informaţii generale privind concedentul,
precum: denumirea, codul fiscal, adresa, datele
de contact, persoana de contact: UAT Orașul
Horezu; CIF: 2541479; Strada 1 Decembrie
nr.7, Horezu, judeţul Vâlcea; telefon:
0250.860.190, fax: 0250.860.481, e-mail:
primaria@orasul-horezu.ro. 2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: Teren intravilan în suprafață
de 278mp, proprietatea publică a UAT Orașul
Horezu, situat în Orașul Horezu, str.Stadionului, nr.2D, județul Vâlcea, identificat cu
Cartea Funciară și număr cadastral nr. 38520,
în vederea realizării unui depozit pentru desfășurarea activităților de descărcare manipulare
și depozitare materiale de construcții de tipul
țiglei metalice. Concesionarea se face conform
OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și conform HCL
nr.107/30.09.2021. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Documentația de atribuire se poate ridica, pe
bază de solicitare, de la sediul Primăriei
Orașului Horezu. 3.2. Denumirea şi datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul juridic, administrație publică
locală din cadrul Primăriei Oraşului Horezu,
Strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 6.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 33Lei
și se achită la casieria Primăriei Orașului
Horezu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.10.2021, ora 12.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 27.10.2021, ora 14.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului
Horezu, strada 1 Decembrie nr.7, județul
Vâlcea, secretariat. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar original în plic sigilat. 5.Data şi locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 28.10.2021, ora 10.00, în Sala
de Conferinţe a Casei de Cultură “Constantin
Brâncoveanu” Horezu, str.1 Decembrie nr.11,
județul Vâlcea. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Vâlcea, str. Scuarul Revoluției nr.1,
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, telefon:

www.jurnalul.ro
0250.739.120, fax: 0250.732.207, adresă e-mail:
tr-valcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului
licitației către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 05.10.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Padina, cu sediul în comuna
Padina, Str.Mare, nr.91A, județul Buzău, cod
poștal 127410, telefon/fax 0238/534.173,
e-mail: primariapadina@ymail.com, cod fiscală
4299470. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie vândut: imobil „casa specialistului”, aparținând domeniului privat al Comunei Padina,
județul Buzău, în suprafață de 129 mp, situat
în Str.Mare, nr.97, în temeiul legal: O.U.G.
nr.57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 28/11.08.2021. 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: la cerere, de la
sediul instituției, Comuna Padina, Str.Mare,
nr.91A/parter, Compartimentul secretariat-administrativ, între orele: 08.00-16.00, județul
Buzău. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/ compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar
din documentația de atribuire: se poate obține
la sediul instituției, Compartimentul Secretariat-administrativ, între orele: 08.00-16.00,
comuna Padina, Str.Mare, nr.91 A/parter,
județul Buzău. 3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
18.10.2021, ora 10.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 28.10.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Comuna Padina, Str.
Mare, nr. 91 A/parter, Compartimentul Secret a r i a t - a d m i n i s t r a t i v, j u d e ț u l B u z ă u .
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor:
28.10.2021, ora 10.00, Primăria Comunei
Padina, Str.Mare, nr.91 A/parter, județul
Buzău. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Buzău, Secţia Contencios Administrativ,
municipiul Buzău, Str.„Arhitect Petre Antonescu”, nr. 4, judeţul Buzău, cod poștal 120187,
telefon 0238/717960, 0238/717.961, fax
0238/717959, e-mail: tr.buzau@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.10.2021.
l Consiliul Judeţean Bihor, cu sediul în
Oradea, P-cul.Traian, nr.5, organizează licitație publică: A.Informaţii generale privind
vânzătorul precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact,
persoana de contact: -Județul Bihor -Consiliul
Județean Bihor, cu sediul în mun.Oradea,

Parcul Traian, nr.5, jud.Bihor, Cod fiscal:
RO27396366, tel: 0259/410.181, Fax:
0259/410.182; registratura@cjbihor.ro, Web:
www.cjbihor.ro, persoană de contact: Aurelian
Cismaș, tel: 0259/413.825, e-mail persoană de
contact: patrimoniu@cjbihor.ro; B.Informaţii
generale privind obiectul vânzării, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie vândut: -Microbuz M2 Clasa B
(18 locuri) marca „Volkswagen Crafter“,
proprietate privată a Județului Bihor, conform
HCJB nr.164 din 05.08.2021 -temei legal H.G.
nr. 841 din 23 octombrie 1995; C.Informaţii
privind documentaţia de atribuire -conform
caietului de sarcini: -Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: descărcarea acestora de pe site-ul
https://www.cjbihor.ro/informatii-publice /
anunturi. -Denumirea şi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire:
Oradea, Parcul Traian, nr.5, Consiliul Județean Bihor -Compartimentul Patrimoniu
-biroul nr.27. -Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea documentaţiei de atribuire:
documentația poate fi descărcată gratuit de pe
site-ul https://www.cjbihor.ro/informatii-publice/anunturi. -Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 07.10.2021, ora 09.00. D.Informaţii privind ofertele: -Data-limită de depunere a ofertelor: 14.10.2021, ora 09.00; -Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Oradea, Parcul
Traian, nr.5, la sediul Consiliului Județean
Bihor -Registratură; -Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur
exemplar original; E.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: -14.10.2021, ora 14.00, Oradea,
Parcul Traian, nr.5, la sediul Consiliul Județean Bihor -Sala mică de ședințe -nr.12. F.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
-Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10,
cod 410033,
tel.0259/414.896,
fax.0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro.
G.data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
01.10.2021.
l Municipiul Paşcani, cu sediul în str.Ştefan
cel Mare, nr.16, judeţul Iaşi, cod 705200,
telefon: 0232.762.300, int.129, fax:
0232.766.259, cod de înregistrare fiscală
4541360, organizează în data de 02.11.2021,
ora 10.00, licitaţie publică, având ca obiect:
Închirierea prin licitație publică a terenului în
suprafață de 600mp, situat în municipiul
Pașcani, strada Ștefan cel Mare, nr.17, T53,
parcela 1 CC, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, în vederea amenajării unui patinoar artificial, conform HCL
162/29.09.2021. Documentația de atribuire
privind organizarea și desfășurarea a procedurilor de închiriere poate fi achiziționată de la
sediul Municipiului Paşcani, str.Ştefan cel
Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartiment Patrimoniu și Contracte- Camera 29. Perioada de
achiziţionare a documentaţiei de atribuire este
08.10.2021-18.10.2021, ora 15.00. Preţul de

achiziţionare a documentaţiei de atribuire este
în cuantum de 50Lei şi poate fi achitat prin
virament în contul: RO37TREZ4075006
XXX000833, deschis la Trezoreria Paşcani sau
în numerar la caseria Serviciului de Taxe și
Impozite Locale din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului
Pașcani. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 25.10.2021, ora 15.00. Ofertele se
depun la sediul Municipiul Paşcani, situat în
str.Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași- Registratură, în două plicuri sigilate. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care
este depusă oferta și va trebui să conțină
documentele obligatorii necesare participării
la licitație. Pe plicul interior, care conține
oferta prorpiu-zisă, se înscriu numele sau
denumirea ofertantului, precum și domiciliul
sau sediul social al acestuia. Data limită de
depunere a ofertelor este 29.10.2021, ora 15.00.
Fiecare participant la licitație depune o
singură ofertă ce va conține documentele necesare și obligatorii participării la licitație.
Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de
02.11.2021, ora 10.00, la Sala 44. Instanţa
competentă în soluţionarea litigiilor apărute
este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str.Anastasie Panu, nr.25, judeţul
Iaşi, telefon: 0232.260.600, adresă poștă electronică: tr-iași-civ2@just.ro. Data transmiterii
anunțului de licitație către mass media, în
vederea publicării, este 06.10.2021.
l SC Real Bucov SA, societate în faliment, cu
sediul în com Bucov, sat Pleaşa, str. Industriei,
nr. 1, jud. Prahova, prin lichidator judiciar
Just Insolv SPRL, cu sediul în Ploieşti, str. Ion
Maiorescu nr.12, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B,

anunta vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Bucov, loc. Pleasa, str.Industriei,
nr.1 in cadrul Fabricii de Caramizi Refractare
Pleasa compus din: Cladire Pavilion Birouri-Unitate Individuala nr. 2 parter +2 etaje ,
Sud=1037,98 mp Scd=1.215 mp si cota parte
teren aferent de 553 mp, situat in com.Bucov,
sat Pleasa, str. Industriei nr.1. Pretul de pornire
al licitatiei este de 532.988,50 lei, care este
redus la 50% din pretul stabilit in raportul de
evaluare si nu este purtator de TVA, deoarece
valoarea constructiei este mai mare decat
valoarea terenului. Pretul nu poate fi redus sub
50% din valoarea stabilita in raportul de
evaluare.Imobilul este inscris in CF 21218C1-U2 Bucov si se compune din parter Sc=459
mp, Su-397.67 mp, etaj I Sc=307 mp,
Su=259,87mp, etaj II Sc=449 mp, Su=380,44
mp, cota parti comune din cladire 44,63% si
cota parte teren 553mp. Totodata, se valorifica
prin licitatie urmatoarele bunuri mobile: 13
birouri pt calculator la pret de 50 lei per buc. +
TVA , 1 birou mare la pret de 100 lei +TVA , 4
scaune la pret de 15 lei per buc.+TVA 7 fisete
metalice la pret de 100 lei per buc.+TVA, 1
comoda cu 2 usi la pret de 100 lei +TVA , 6
dulapuri cu 2 usi la pret de 100 lei per
buc.+TVA, un dulap colt cu 5 usi la pret de
200 lei +TVA, 1 polita cu 4 rafturi la pret de 50
lei+TVA si garsoniera libera(nr.14) din
caminul de nefamilisti din Com. Bucov, sat
Pleasa la pretul de 5.320,72 lei. Daca cumparatorul a avut calitatea de chirias valorificarea
se va face prin negociere directa.Licitatia
publica are loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 16.12.2019, a regulamentului
de participare la licitatie. Garantia de participare la licitatie pentru aceste bunuri este 10%
din valoarea bunurilor licitate. Caietul de

sarcini pentru imobilul situat in loc. Pleasa
este in cuantum de 3.000 lei plus TVA. Taxa de
participare la licitatie pentru garsoniera libera
din caminul de nefamilisti este in cuantum de
300 lei inclusiv TVA pentru garsoniera. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de:
12.10.2021, 13.10.2021, 14.10.2021, 19.10.2021,
20.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 27.10.2021,
28.10.2021, 01.11.2021, 02.11.2021, 03.11.2021,
04.11.2021, 09.11.2021, 10.11.2021, 11.11.2021
, 16.11.2021, 17.11.2021, 18.11.2021,
23.11.2021, 24.11.2021, 25.11.2021, 29.11.2021,
02.12.2021, 03.12.2021, 07.12.2021, 08.12.2021,
09.12.2021, orele 12:00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la
sediul lichidatorului judiciar cat si la telefon
0344104525.

PIERDERI
l Pierdute și declarate nule carnet de student
și legitimație de student -Facultatea de Psihologie și Științele Educației pe numele Jugaru
Theodora-Adelina.
l Pierdut certificat de membru OAMGMAMR România, nr.VS 004496, data eliberării 02.10.2019, filiala Vaslui, pe numele
Bahman Javed. Îl declar nul.
l Pierdut polițe Omniasig B324241-B324244;
G878272-G878280.
l Declar pierdute și nule carnet de student și
legitimație de student- Facultatea de Psihologie și Științele Educației pe numele Jugaru
Theodora-Adelina.

