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OFERTE SERVICIU
l Gradiniță și after school sector 2, 
angajăm femeie pentru curățenie. 
Program 08:00-17:00, L-V, Tel: 
0728.694.516.

l Firma Esquiladores Bulz SRL din 
Bistrița, caută lucrători calificați în 
creșterea animalelor pentru tunsul 
oilor. Se solicită experiență minim 1 
an în domeniul respectiv și certificat 
de calificare. Număr de posturi 
vacante: 5. Încadrarea în muncă se 
va face cu data de 15.02.2021, cu 
salariul minim pe economie -8 ore/zi. 
Pentru mai multe detalii vă rugăm 
contactați-ne la nr.de telefon 
0754.387.702.

l Primăria Găneasa cu sediul în 
comuna Găneasa, Str. Ștefan cel 
Mare, nr.34, județ Ilfov organizează 
în data de 01.02.2021 concurs recru-
tare pentru postul contractual de 
Muncitor necalificat- Compartiment 
Monitorizare Unități de Învățământ. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: studii medii/ generale, fără 
vechime în muncă. Dosarele se 
depun la sediul primăriei în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului, respectiv de la data 
de 08.01.2021 până la data de 
21.01.2021, ora 15:00. Alte informaţii 
referitoare la organizarea concur-
sului pot fi obţinute la nr. de telefon: 
021.351.30.60, persoană de contact: 
Firică Ana- Referent Asistent, 
Primăria Găneasa.

l De’Longhi Romania SRL anga-
jează muncitori necalificați. Cerințe: 
minim 8 clase; disponibilitate de a 
lucra în 3 schimburi. Oferim: salariu 
de încadrare 2.300Lei brut; bonus de 
performanță lunar (max. 600Lei 
brut); tichete de masă în valoare de 
17Lei; masă caldă la cantina socie-
tății; transport asigurat pe rutele 
stabilite; spor de noapte 25%; posibi-
litate efectuare ore suplimentare 
plătite cu spor de 85% plus 5% spor 
de week-end. Informații suplimen-
tare la tel.0364.137.300/0756.010.215. 
Interviurile se țin la sediul societății 
din Juc-Herghelie, str.Leonardo Da 
Vinci 1, de luni până vineri intre orele 
08:00-14:00. Prima etapă de recrutare 
se finalizează luni, 11.01.2021, după 
intervievarea tuturor celor care se vor 
prezenta la sediul societății.

l Liceul Teoretic Amărăștii de 
Jos, cu sediul în comuna Amărăștii 
de Jos, Str. Principală, nr. 1000A, 
județul Dolj, organizează concurs 

pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante: -de informatician, 
studii superioare, grad profesional 
II, perioadă nedeterminată (1 
p o s t ) ,  c o n f o r m  H . G .  n r. 
286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 03.02.2021, ora 
10:00; -Proba practică în data de 
04.02.2021, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 05.02.2021, ora 
10:00. Pentru participarea la 
concursul pentru ocuparea func-
ției de informatician candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: absolvent 
învățământ universitar de profil 
informatică, matematică-informa-
tică, informatică-economie, auto-
matizări și calculatoare sau studii 
postuniversitare în domeniu infor-
matică; -vechime: 10 ani; -reco-
mandare de la ultimul loc de 
muncă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul  Liceului Teoretic 
Amărăștii de Jos. Relaţii supli-
mentare la sediul:  Liceului 
Teoret ic  Amărășt i i  de Jos, 
persoană de contact: director. prof. 
Marcu Ramona Mihaela, telefon 
0784.213.805, fax 0251/374.023.

l Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, 
cu sediul în comuna Amărăștii de 
Jos, Str.Principală, nr.1000A, județul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante, de administrator 
d e  p a t r i m o n i u  c o n f o r m 
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 03.02.2021, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 05.02.2021, ora 
10:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: Facul-
tatea de Agronomie, Facultatea de 
Științe Economice sau studii postuni-
versitare în domeniu; -vechime: 10 
ani; -recomandare de la ultimul loc 
de muncă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Liceului Teoretic Amărăștii de 
Jos. Relaţii suplimentare la sediul: 
Liceului Teoretic Amărăștii de Jos, 
persoană de contact: director prof.
Marcu Ramona Mihaela, telefon 
0784.213.805, fax 0251/374.023. 

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
funcțiile contractuale de executie 
vacante, în data de 03.02.2021, 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante de asistent medical debutant 
și principal, specialitatea laborator, 
pe durată nedeterminată, pe urmă-
toarele locuri de muncă: -3 posturi 
vacante de asistent medical debutant, 
specialitatea laborator, nivel de studii 
PL la Laborator Analize Medicale; -5 
posturi vacante de asistent medical 
principal, specialitatea laborator, 
nivel de studii PL la Laborator 
Analize Medicale. Condiții specifice: 
a)pentru posturile de asistent medical 
debutant, specialitatea laborator, 
nivel de studii PL: -studii postliceale 
absolvite cu certificat de absolvire a 
școlii postliceale și studii liceale 
absolvite cu diploma de bacalaureat 
sau certificat de absolvire a școlii 
postliceale conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenților liceelor sani-
tare, promoțiile 1976-1994, conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare, 
în specialitatea laborator; b)pentru 
posturile de asistent medical prin-
cipal, specialitatea laborator, nivel de 
studii PL: -studii postliceale absolvite 
cu certificat de absolvire a școlii post-
liceale și studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat sau certificat 
de absolvire a școlii postliceale 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenților liceelor sani-
tare, promoțiile 1976-1994, conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare, 
în specialitate laborator; - examen 
pentru obţinerea gradului de prin-
cipal; -5 ani vechime ca asistent 
medical în specialitatea laborator. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina în data de 03.02.2021, ora 
09:00 -proba scrisă și proba de 
interviu în termen de 4 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina -Servi-
ciul R.U.N.O., în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
ţului, până în data de 22.01.2021 și 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din 
HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia 
de concurs este afișată la sediul 
unităţii și pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obține la sediul Spitalului Jude-

ţean de Urgenţă Slatina -Serviciul 
R.U.N.O. sau la numărul de telefon 
0349/802.550.

l Grădinița cu Program Normal 
„Zubeyde Hanim” Constanța, cu 
sediul unității în Constanța, Str. 
Delfinului, nr. 2, județul Constanța, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale temporar 
vacant pe perioadă determinată, de 
îngrijitoare -1 normă, conform 
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 25.01.2021, ora 9:00; -Proba prac-
tică în data de 25.01.2021, ora 10:00; 
-Proba interviu în data de 25.01.2021, 
ora 11:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
medii; -vechime în muncă 3 ani. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul unității în termen de 
5 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ, în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a. Condiţiile de 
participare la concurs și bibliografia 
stabilită se afișează la sediul unității. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de 
la sediul unității, Str. Delfinului, nr. 2, 
Constanța, telefon 0341/440.058, 
email: gradinitanr58cta@yahoo.com.

l Primăria Orașului Plopeni, cu 
sediul în b-dul.Independenței, nr.12, 
jud.Prahova, scoate la concurs un 
post contractual, vacant, normă 
întreagă, durată nedeterrminată, de 
asistent medical specialitatea medi-
cină generală în cadrul cabinetelor 
medicale școlare. Pentru a ocupa 
postul de asistent medical generalist 
candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale, conform art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin 
H.G.nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condițiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs și a ocupării postului 
vacant de asistent medical generalist: 
-diplomă de școală sanitară postli-
ceală (sau echivalentă) sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare 
conform HG nr.797/1997; -certificat 
de membru OAMGMAMR, însoțit de 
adeverință de înscriere la concurs 
eliberată de OAMGMAMR cf.Hotă-
rârii nr.35/2015 a OAMGMAMR; 
-certificat de integritate comporta-
mentală cf.Legii nr.118/2019; -minim 
6 luni vechime în specialitate. 
Concursul se va organiza la sediul 
Primăriei Orașului Plopeni, b-dul 
Indepenedenței, nr.12, conform 
calendarului următor: -21.01.2021, 
ora 16:00, data limită pentru depu-
nerea dosarelor; -01.02.2021, ora 

10:00, proba scrisă; -interviul se va 
susține conform art.24 alin.(5) din 
H.G.nr.286/2011, iar data și ora vor fi 
anunțate după afișarea rezultatelor 
probei scrise. Documentele aferente 
concursului/exemenului, respectiv 
anunțul cuprinzând condițiile gene-
rale și specifice, calendarul de desfă-
șurare a concursului, bibliografia și 
tematica sunt afișate la sediul institu-
ției și pe pagina de internet a institu-
ției. Secretariatul comisiei de concurs 
este asigurat la tel.0244/220.132, 
int.12, email: contact@primariaplo-
peni.ro, Duță Amalia -consilier R.U.

l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul 
în str.Școlii, nr.79, comuna Ciolpani, 
județul Ilfov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante, de: un post adminis-
trator de patrimoniu și 0,5 post 
informatician perioadă nedetermi-
nată, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la Școala 
Gimnazială Nr.1, Str.Școlii, nr.79, 
comuna Ciolpani, conform calenda-
rului: Proba scrisă: 02.02.2021, ora 
9:00; Proba practică: 02.02.2021, ora 
14.00; Interviul: 03.02.2021, ora 9:00. 
Dosarele se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie sǎ îndepli-
neascǎ următoarele condiții: a)postul 
de administrator de patrimoniu: 
Studii superioare economice sau 
tehnice; Vechime în specialitate -nu se 
solicită; Cunoștinţe de legislație speci-
fică locului de muncă; b)postul de 
informatician: Studii superioare/medii 
de specialitate (informatică); Vechime 
în specialitate -nu se solicită; Cunoș-
tinţe de legislație specifică locului de 
muncă. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 
Ciolpani sau la tel./fax: 021/266.81.25. 
Bibliografia și tematica sunt postate la 
avizierul unității școlare. 

l Centrul Social de Recuperare și 
Reabilitare Neuromotorie pentru 
Persoane Adulte -Consiliul Local 
Panciu, cu sediul în orașul Panciu, 
județul Vrancea, B-dul Indepen-
denței, nr. 6, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant ,  aprobat   pr in  HG 
nr.286/2011, modificată si comple-
tată prin HG nr.1027/2014: Denu-
m i r e a  p o s t u l u i :  m e d i c 
balneofizioterapeut, post vacant 
contractual, perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii superioare în specialitatea 
balneofizioterapie și recuperare 
medicală; -vechimea necesară 
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ocupării postului: minimum 3 ani 
în specialitatea studiilor. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concur-
sului: -Proba scrisă: 1 februarie 
2021, ora 11:00, la sediul Primăriei 
Oraşului Panciu, str. Titu Maio-
rescu, nr.15; -Proba interviu: 3 
februarie 2021, ora 14:00, la sediul 
Primăriei Oraşului Panciu, str. Titu 
Maiorescu, nr.15. Data limită până 
la care candidații vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 
10 zile lucrătoare de la afisare, la 
sediul Primăriei Oraşului Panciu, 
str. Titu Maiorescu, nr.15. Relații 
suplimentare la sediul Primăriei 
Oraşului Panciu, persoană de 
contact: Drîmbă Mihaela, telefon 
0237/275.811, int.27

l Comuna Daneş cu sediul în satul 
Daneş nr. 390, judeţul Mureş, organi-
zează concurs pentru ocuparea unor 
funcții contractuale vacante de: 
muncitori calificați (două posturi), 
conform H.G. nr. 286/ 23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 01.02.2021, 
ora 10:00; -Proba interviu în data de 
02.02.2021, ora 10:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-absolvent de învățământ profesi-
onal; -vechime minim 5 ani. Candi-
daţii 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 din 
Comuna Daneş nr. 390, jud. Mureş. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Comuna Daneş nr. 390, jud.Mureş, 
persoană de  contact :  Petcu 
A n c a - G e o r g e t a ,  t e l e f o n 
0265/762.112, fax 0265/762.212.

l Primăria Comunei Bățani, județul 
Covasna, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a postului contractual 
vacant de guard (M) la Comparti-
mentul de deservire generală, în 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. Pentru a participa la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească cumulativ, alături de 
condiţiile generale prevăzute în art.3 
din HG nr.286/2011, următoarele 
condiţii specifice: a)să aibă studii 
medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat; b)să aibă cel puţin 6 luni 
vechime în muncă. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei Comunei 
Bățani nr. 474, în data de 1 februarie 
2021, ora 09:00 -proba scrisă şi în 
data de 3 februarie 2021, ora 13:00 

-interviul. Dosarele de înscriere se 
depun la Primăria Bățani, Registra-
tură, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, adică până la data de 
21 ianuarie 2021 inclusiv. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Bățani, la Secretar general, 
tel. 0267/355.008.

l Primăria Căteasca, cu sediul în 
comuna Căteasca, sat Căteasca nr. 
289C, judeţul Argeş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Șef Serviciu 
Voluntar pentru Situații de Urgență, 
conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 01.02.2021, 
ora 10:00; -Proba interviu în data de 
04.02.2021, ora 10:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -vechime în muncă: 
minim 3 ani; -domiciliu stabil pe raza 
localității Căteasca; -permis de 
conducere: categoria B. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul Primăriei 
Comunei Căteasca. Relaţii suplimen-
tare la sediul: comuna Căteasca, sat 
Căteasca nr. 289C, judeţul Argeş, 
persoană de contact: Marin Emilia, 
t e l e f o n  0 7 5 7 . 8 5 5 . 3 9 1 ,  f a x 
0248/661.006.

l  Școala Gimnazială „Sabin 
Manuilă” Sâmbăteni cu sediul în 
Com.Păuliş, sat Sâmbăteni, nr.26 A, 
jud.Arad, având în vedere: H.G. 
nr.286/2011 modificată prin HGR 
nr.1027/2014 pentru aprobarea Regu-
lamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant, corespunzător funcțiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, scoate la 
concurs 0,25 post contractual vacant: 
-Post de îngrijitor II M, pe perioadă 
nedeterminată (0,25 normă). 
Condiții de participare: -Studii 
medii, cu vechime în muncă 2 ani. 
Concursul va avea loc în data de 
01.02.2021 astfel: -Proba scrisă, la 
orele 09:00; -Proba practică, la orele 
10:30. Data limită depunere dosare 
-21.01.2021. Relații suplimentare se 
pot obține de la directorul Școlii 

Gimnaziale „Sabin Manuilă” 
Sâmbăteni, telefon 0742.240.095.

l Primăria Comunei Dobroteşti, cu 
sediul în comuna Dobroteşti, str.
Primăriei, nr.3, judeţul Teleorman, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: operator gospodaria de 
apă, conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 01.02.2021, 
ora 10:00; -Proba practică în data de 
02.02.2021, ora 09:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu): 10 clase; 
-vechime (obligatoriu): minim 10 ani; 
-sex masculin. 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 Primăria Comunei Dobroteşti, 
până la ora 16:30. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăria Comunei 
Dobroteşti, persoană de contact: 
M a n e a  N i c u l a e ,  t e l e f o n 
0730.559.555.

CITAȚII
l Numitul Stern Moise este chemat 
în data de 20 ianuarie 2021, ora 
11:30, la Judecătoria Dragomireşti în 
dosar 389/224/2020 având obiect 
uzucapiune.

l Numita Stancu Midia-Alina este 
chemată în data de 02.02.2021, ora 
10.30, în dosar 3312/215/2020 la 
Judecătoria Craiova- divorț.

l Numitul Șoltz Ilie, cu ultimul 
domiciliul în or. Titu, loc. Plop, nr. 
103, jud. Dâmbovița, este citat la 
Tribunalul Botoşani, jud. Botoşani, 
în data de 18.02.2021, ora 11:00, în 
calitate de intimat în dosarul nr. 
2225/297/2017 ce are ca obiect fond 
funciar, aflat în faza procesuală a 
apelului,  în care apelant este 
numitul Șoltz Eduard.

l SC Bymfast SRL, CUI:37576755, 
J16/1201/2017, cu sediul cunoscut în 
Craiova, str.Rovinari, nr.85, jud.Dolj, 
este chemată la Judecătoria Craiova, 
cu sediul în Craiova, str.A.I.Cuza, 
nr.30, jud.Dolj, în ziua de 25.01.2021, 
ora 12:00, complet civil 7 (fost CF7), în 
calitate de terț poprit, în dosarul 
nr.33150/215/2019, în proces cu Miu 
Mădălina Doina- contestatoare şi CAR 
Arias CFR Craiova- intimată, având 
ca obiect „contestație la executare”.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ Teritorială 
Victoria, judeţul Brăila, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale 8 şi 14, începând cu data de 
15.01.2021, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Comunei 
Victoria, conform art. 14, alin. (1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publici-
tăţii imobiliare nr. 7/1996 republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul Primăriei şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară. 

l Sc Eco Ela Import Export Srl 
Titular Al Societatii Cu Activitatea 
De Colectarea Deseuriilor Pericu-
loase Si Nepericuloase In Jud.Ilfov, 
Com.Glina, Intrarea Abatorului. 
(Dncb) Publicul Interesat Asupra 
Depunerii Solicitarii Obtineri Autori-
zatiei De Mediu Pot Obtine Infor-
mati La Sediu Apm Ilfov Aleea 
Lacul Morii,Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti 
Tel/Fax. 0214301523.0214301402 In 
Zilele De Luni Pana Joi Orele 
09:00/13:00 Contestatiile Publicului 
Se Primesc Zilnic La Sediul Apm 
Ilfov

l Vonvea Gheorghe  anuntă elabo-
rarea primei versiuni a planului/ 
programului  P.U.Z. Zona De Locu-
inte Si Functiuni Complementare  , 
şi declanşarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului/ P.U.Z. Zona De Locuinte Si 
Functiuni Complementare, Livada, 
zilnic între arele 8:30 -12:00. Comen-
tariile şi sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul  APM Arad, Splaiul 
Muresului  FN, jud. Arad, în termen 
de 18 zile calendaristice de la data 
ultimului  anunt.  

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Padina, judeţul Buzău, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale 38 şi 46, UAT Padina, începând 
cu data de 15.01.2021, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Padina, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse 
la Primăria Padina şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate lmobiliară: http://www.
ancpi.ro/pnccf_docs/Buzau.

l Anunț public privind decizia 
etapei de încadrare (titularul proiec-
tului). SC Centrul Medical Brâncuşi 
SRL,  t i tu lar  a l  pro iec tu lu i 
“Construire imobil cu funcțiunea de 
centru medical cu spitalizare şi regim 
de înălțime DS+P+3E=4E parțial, 
împrejmuire teren şi organizare 
execuție lucrări Drumul Valea 
Doftanei, nr.101, Sect.6, Bucureşti”, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de 
către APM Bucureşti, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului: nu se supune evalu-
ării impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Construire imobil 
cu funcțiunea de centru medical cu 
spitalizare şi regim de înălțime 
DS+P+3E=4E parțial, împrejmuire 
teren şi organizare execuție lucrări 
Drumul Valea Doftanei, nr.101, 
Sect.6, Bucureşti”, propus a fi 
amplasat în Bucureşti, sector 6, Str.
Valea Doftanei, nr.101. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele care 
o fundamentează pot fi consultate  la 
sediul APM Bucureşti din Bucureşti, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în 
zilele de luni-vineri, între orele 09:00-
12:00, precum şi la următoarea 
adresă de internet: http://apmbuc.
anpm.ro/. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de internet 
a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: 
Prahova. Denumire: UAT Gorgota. 
Sectoare cadastrale: 0-72. OCPI 
Prahova anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.0-72 
UAT Gorgota pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi 
a publicității Imobiliare nr.7/1996, 
rerepublicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data de 
început a afişării: 18.01.2021. Data 
de sfârşit a afişării: 18.03.2021. 
Adresa locului afişării publice: Sediul 
Primăriei Comunei Gorgota, din 
Comuna Gorgota, sat Gorgota, str. 
Principală, nr. 70, județul Prahova. 
Repere pentru identificarea locației: 
DJ 100B. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
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depuse la sediul Primăriei Gorgota și 
electronic pe pagina de internet a 
ANCPI creată în acest scop. Alte 
indicații utile pentru cei interesați: 
Cererile de Rectificare a documen-
telor tehnice ale cadastrului se 
formulează în perioada afișării, de 
60 de zile, și sunt însoțite de docu-
mente doveditoare în original sau în 
copie legalizată. Informații privind 
Programul național de cadastru și 
carte funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Comuna Jilava anunţă afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului, pentru sectoarele cadas-
trale 9, 18, 25, 28, 31, 32 și 33, înce-
pând cu data de Joi 21 Ianuarie 
2021, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Comunei Jilava, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare sau 
contestaţiile documentelor tehnice, 
vor putea fi depuse de către proprie-
tari, posesori sau alţi deţinători, la 
Comisia de Recepţie a Cererilor de 
Rectificare, care își va desfășura 
activitatea la Primăria Comunei 
Jilava, de luni până joi între orele 
10:00-15:00, vineri între orele 10:00-
13:00 și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară. Potrivit prevederilor Specifica-
ţiilor tehnice, punctul 1.1 „în etapa 
de publicare a rezultatelor, este 
important ca deţinătorii imobilelor 
să consulte și să analizeze documen-
tele publicate și să se pronunţe 
asupra corectitudinii informaţiilor 
prezentate”, conform Ordinului 
Directorului General al ANCPI 
nr.1427/2017.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al S’til Glass 
Com SRL desemnat prin hotararea 
nr.5552 din data de 10.12.2020, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
29709/3/2020, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva S’til 
Glass Com SRL, cu sediul social in 
București Sectorul 3, Str. Danubiu, 
Nr. 21, Bloc 31A, Scara A, Etaj 6, 
Ap. 36, CUI  13862865, nr. de ordine 
i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/4451/2001. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 

de creanta impotriva S’til Glass 
COM SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului București - secţia 
a VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 29709/3/2020, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 
22.01.2021; b) termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar de 
creante 11.02.2021; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabe-
lului definitiv la 08.03.2021; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 16.02.2021, ora 14:00; e) 
adunarea generala a asociatilor la 
data de 19.01.2021, ora 14:00 la 
sediul administratorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea TRICONF S.A., cu 
sediul în București, Sect. 6, Bd. Iuliu 
Maniu nr.7,  Registrul Comerţului 
J40/621/1991, Cod unic de înregis-
trare 437189, prin Administrator 
Unic Acatincai Vasile, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor societăţii, ce va avea loc la 
sediul social al societăţii cu respec-
tarea prevederilor legale și statutare 
referitoare la convocare, la data de 
28.01.2021 ora 11,00, iar în cazul de 
neîndeplinire cvorum,  adunarea se 
va întruni în a doua convocare, în 
același loc, la data de 29.01.2021, ora 
11:00  cu următoarea ordine de zi: 1. 
Numirea comisiei de cenzori 
formată din 3 membri. 2. Revocarea 
cenzorului supleant. 3. Numirea 
unui cenzor supleant. 4. Diverse. La 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi să participe și să 
voteze acţionarii înregistraţi în regis-
trul acţionarilor societăţii la data de 
referinţă 12.01.2021. Acţionarii 
societăţii pot participa personal sau 
prin reprezentant cu procura 
specială autentificată.

l Convocatorul Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor Socie-
tății T.M.U.C.B.SA (în reorganizare, 
in reorganization, en réorganisation) 
-Trustul de Montaj Utilaj Chimic 
Bucuresti SA -Subscrisa, societate 
civilă profesională de practicieni în 
insolvență CITR Filiala București  
SPRL, cu sediul în București, Str.
Gara Herăstrău, nr.4, Green Court 
clădirea A, et.3, sector 2, înmatricu-
lată la Registrul Societăților Profesi-
onale al U.N.P.I.R. sub nr.RFO 
0401/2009, având cod de identificare 
fiscală RO26171764, reprezentată de 

Oana Georgiana Munteanu, desem-
nată, prin încheierea de ședință 
pronunțată la data de 21.07.2014, în 
dosarul nr.24623/3/2014, aflat pe 
rolul Tribunalului București -Secția 
a VII-a Civilă, ca administrator 
judiciar al societății debitoare 
T.M.U.C.B. -S.A. (denumită în conti-
nuare „Societatea”), cu sediul în 
București, str. Lujerului, nr. 26, 
sector 6, înregistrată în Registrul 
Comerțului sub nr.J40/1171/1991, 
CUI 2786487, capital social subscris 
și vărsat 22.121.917Lei, având în 
vedere: -prevederile art.58 lit.g din 
Legea nr.85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insol-
vență; -prevederile art.13-19 din 
Actul Constitutiv al Societății 
(denumit în continuare Actul 
Constitutiv); -prevederile Legii 
nr.31/1990 privind societățile, cu 
modificările și completările ulteri-
oare; convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor Socie-
tății debitoare pentru data de 
11.02.2021, ora 14:30, la următoarea 
adresă: Bucuresti, str.Zării, nr.13, 
etaj 2, Sector 5. Are calitate de acți-
onar persoana care este înregistrată 
ca acționar al Societății la data de de 
05.02.2021 (Dată de referință) în 
registrul acționarilor. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor este următoarea: 1. 
Mutarea sediului social al TMUCB 
SA de la adresa din București, str.
Lujerului, nr.26, sector 6, la urmă-
toarea adresă: București, str.Zării, 
nr.13, etaj 2, sector 5. 2. Împuterni-
cirea dnei.Mihaela Zanfir, în calitate 
de Administrator special al Socie-
tății, care va putea îndeplini orice act 
sau formalitate cerute de lege pentru 
înregistrarea și ducerea la îndepli-
nire a hotărârilor A.G.E.A., inclusiv 
formalitățile de publicare și înregis-
trare a acestora la Registrul Comer-
țului sau orice altă instituție publică, 
scop în care va putea semna Actul 
constitutiv actualizat, orice cereri și 
declarații, angaja avocat și efectua în 
general orice operațiune este nece-
sară conform dispozițiilor legale. În 
situația neîndeplinirii condițiilor 
legale pentru validitatea deliberă-
rilor adunării generale extraordi-
nare, la data primei convocări, se 
convoacă o nouă A.G.E.A., pentru 
data de 12.02.2021, ora 14:30, având 
aceeași ordine de zi. Cea de-a doua 
ședință A.G.E.A. va avea loc la 
aceeași adresă, respectiv: București, 
str.Zării, nr.13, etaj 2, Sector 5. Mate-
riale informative și întrebări privind 
ordinea de zi: Începând cu data de 

10.02.2021, ora 10:30, materialele 
informative aferente ordinii de zi a 
adunării, vor fi disponibile la adresa 
din București, str.Zării, nr.13, etaj 2, 
Sector 5. Acționarii pot participa și 
vota în Adunarea Extraordinară, fie 
personal, fie prin reprezentare, în 
baza unei procuri speciale acordate 
pentru respectiva Adunare. Procu-
rile vor fi depuse la sediul Adminis-
tratorului judiciar în original cu 3 
zile înainte de data la care este 
convocată Adunarea Acționarilor, 
sub sancțiunea pierderii exercițiului 
dreptului de vot în acea Adunare. 
Procura specială se va întocmi în trei 
exemplare originale (unul pentru 
acționar, unul pentru reprezentant și 
unul pentru administratorul judi-
ciar), aceasta menționând împuter-
n i c i r e a  p e n t r u  A d u n a r e a 
Extraordinară cu ordinea de zi 
aferentă. După semnare, exemplarul 
pentru emitent, însoțit de copia 
actului de identitate a celui repre-
zentat, va fi trimis spre înregistrare 
administratorului judiciar până la 
data de 07.02.2021, ora 18:00, acesta 
putând fi trimis și prin fax (nr.fax: 
021/326.60.13) sau prin e-mail la 
adresa: bucuresti@citr.ro, reprezen-
tantul acționarului fiind obligat ca la 
data A.G.E.A. să aibă asupra sa 
procura în original.

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru Lucrări de proiectare, 
realizare, achiziție și montare de 
butaforii pentru proiectul „Amena-
jare parc tematic” în Parcul Pante-
l i m o n .   „ D o c u m e n t a ț i a  d e 
atribuire” se poate solicita la adresa 
de email: achizitii@as3-strazi.ro sau 
la adresa din Șoseaua Gării Cățelu, 
nr.1M (Parc Pantelimon), Sector 3, 
București. Data limită de depunere a 
ofertelor este 13.01.2021, ora 12:00. 

l Primăria și Consiliul Local al 
comunei Recea, judeţul Maramureș, 
organizează la sediul primăriei din 
localitatea Recea, str.Primăriei, nr.2, 
în data de 29.01.2021, ora 11:00, 
licitaţie publică cu strigare, pentru 
concesionarea următoarelor supra-
feţe de teren: -Teren în suprafaţă de 
2.000mp din nr.cadastral 59076 
Recea; -Teren în suprafaţă de 
3.000mp din nr.cadastral 59074 
Recea. Terenurile sunt situate în 
localitatea Săsar, strada Sub Dura, 
având ca destinaţie, conform PUG 
Recea, zona A1B -subzona unităţilor 

predominant industriale. Planul de 
amplasament, caietul de sarcini, 
condiţiile de participare și informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
Primăria Comunei Recea, telefon 
0262/287.202 sau e-mail office@
primaria-recea.ro.

l Sucursala CEC Bank Satu Mare 
cu sediul în Satu Mare, Str.Petofi 
Sandor, nr.41, județul Satu Mare, 
organizează în data de 21 ianuarie 
2021, ora 10:00, licitaţie deschisă 
fără preselecţie pentru vânzarea 
unui autoturism Dacia Logan 
Laureate 1.5 DCI, conform detaliilor 
următoare: Nr.înm. SM 11 BNK, an 
fabr.2007, primul proprietar, motor 
1.461cmc, motorină, 158.200km 
rulați, culoare gri, preţul minim de 
pornire de 6.300Lei. Dosarul de 
prezentare se poate achiziționa de la 
sediul Sucursalei CEC Bank Satu 
Mare, contra sumei de 20 lei/dosar 
-inclusiv TVA, până la data de 19 
ianuarie 2021, între orele 09:00-
15:00. Vizionarea autoturismului se 
poate face la sediul Agenției Carei, 
loc.Carei, Str.Mihai Viteazu, nr.18-
20, de către persoanele care au achi-
ziționat dosarul de prezentare, 
numai în zilele lucrătoare din peri-
oada 07 ianuarie-19 ianuarie 2021, 
în intervalul orar 09:00-15:00. Infor-
maţii suplimentare puteţi obţine la 
telefon 0261.712.530, int.42003.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Mantser Group SRL, desemnat prin 
Sentinta civila  nr. 7158 din data de 
03.12.2018, pronuntata de Tribu-
nalul  Bucuresti- Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 33479/3/2018, 
anunta scoaterea la vanzare a 
bunului mobil aflat in proprietatea 
Mantser Group SRL, constand in 
mijloc de transport marca Merce-
des-Benz CLS350, autoturism, 2005, 
Benzina/ 3.498 cc in valoarea de 
2.800 euro exclusiv TVA. Vanzarea 
bunului mobil apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
19.01.2021 ora 14:00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul mobil nu se va adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 9(noua) licitatii sapta-
manale in data de 26.01.2021, 
02.02.2021, 09.02.2021, 16.02.2021, 
23.02.2021, 02.03.2021, 09.03.2021, 
16.03.2021, 23.03.2021,  la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a lici-
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tatiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunului,  
pretul acestuia, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3. Costul unui caiet de sarcini este de 
300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81.

l SC Agecom SA- în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, 
en redressement  , cu sediul social în 
loc. Baia Mare, str. Universităţii, nr. 
41, jud. Maramureş, nr. de înregis-
trare la RC J24/72/1991 şi CUI: 
2950279, prin administrator judiciar 
Reoinsolv IPURL prin Andrişan 
Adrian, desemnat de Tribunalul 
Maramureş în Ds nr. 996/100/2015, 
vinde la licitație publică, la cel mai 
mare preț oferit,  următoarele bunuri 
din averea debitoarei: Hală Poligon 
de la locația ”Poligon Vechi”, Str. 
Universității, zona B, loc. Baia Mare, 
jud. Maramureş, înscrisă în CF 
108405 Baia Mare, în suprafață totală 
de 6120 mp, cu AF 1967-1979. Preț 
evaluare:  4.345.445 lei sau 918.000 
euro Prețul de pornire la licitație este 
de 90% din  prețul de evaluare - 
Participanții la licitație vor achita, în 
contul de insolvență al debitoarei, 
până în ziua licitatiei, o garanție de 
10% din pretul de pornire al licitației; 
Pasul de licitație este de 5% din prețul 
de pornire la licitație. - Dacă un even-
tual adjudecatar nu plăteşte în 
termen de 30 de zile diferența de preț, 
pierde avansul plătit, urmând a se 
organiza o nouă licitație. Raportul de 
evaluare poate fi consultat la biroul 
administratorului judiciar. Licitația 
va avea loc în data de 21.01.2021, ora 
11:00 la sediul administratorului 
judiciar Reoinsolv IPURL, din Baia 
Mare, str. George Coşbuc, nr. 25/A, et. 
4, cam. 38, jud. Maramureş. Infor-
mații suplimentare se pot obține la 
tel: 0745503123, 0749803941

l Debitorul Uni Clas Grup SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii 

SPRL, scoate la vanzare: 1.Bun 
imobil - este constituit din Boxa 
(folosinta anexata) de 12,75mp si 
cota parte indiviza 3,034mp teren si 
cota parte indiviza 1,02% din 
partile comune. Acesta se afla in 
b-dul Mihail Kogalniceanu nr.15, 
sector 5, Bucuresti. Pretul de 
pornire este de 4.900 euro, repre-
zentand 100% din valoarea stabilita 
prin Raportul de Evaluare exclusiv 
TVA, pretul Caietului de sarcini 
este de 500 lei +TVA. 2.Bunuri 
mobile -Pretul de pornire este de 
2.300 euro reprezentand 100% din 
valoarea stabilita prin Raportul de 
Evaluare exclusiv TVA, pretul 
Caietului de Sarcini este de 100 lei 
+TVA. Prima sedinta de licitatie 
pentru bunul imobil a fost fixata la 
data de 01.02.2021 ora 15.30 iar 
daca bunul imobil nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor avea loc in urmatoa-
rele date: 15.02.2021, 01.03.2021, 
15.03.2021, 05.04.2021, 19.04.2021, 
03.05.2021 si 17.05.2021 ora 15.30 
la acelasi pret de pornire. Prima 
sedinta de licitatie pentru bunurile 
mobile a fost fixata la data de 
01.02.2021 ora 15.30 iar daca bunu-
rile mobile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor avea loc in urmatoa-
rele date: 08.02.2021, 15.02.2021, 
22.02.2021 si 01.03.2021 ora 15:30 
la acelasi pret de pornire. Partici-
parea la licitatie este conditionata 
de: -consemnarea in contul nr. 
RO07 BREL 0002 0018 4709 0100 
deschis la Libra Bank SA pe seama 
debitoarei SC UNI CLAS GRUP 
SRL cel tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru sedinta 
de licitatie, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei; -achi-
zitionarea cel tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru 
sedinta de licitatie a Caietului de 
sarcini. - Pretul caietelor de sarcini 
se achită prin OP in contul nr. 
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING BANK – Sucursala 
Dorobanti, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL sau in numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 
504, sector 1. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 
504, sector 1. Pentru relatii supli-
m e n t a r e  s u n a t i  l a  t e l e f o n 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. 

l 1.Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Comuna Dumbrava 
Roşie, str.Dumbravei, nr. 68, 
Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ, 
t e l e f o n  0 2 3 3 / 2 8 2 . 2 2 4 ,  f a x 
0233/282.767, email primariadum-
bravarosie@yahoo.com. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul 
procedurii de licitaţie publică, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închi-
riat: Păşune Poiana Nicoreşti în 
suprafaţă de 148,93ha cu destinaţia 
Păşune ovine/caprine: Lot 1 în 
suprafaţă de 49,64ha; Lot 2 în 
suprafaţă de 49,64ha; Lot 3 în 
suprafaţă de 49,65ha; închirierea se 
face conform O.U.G. nr.57/2019 şi 
conform HCL nr.111 din 21.12.2020, 
a Comunei Dumbrava Roşie. 
Păşunea Nicoreşti face parte din 
domeniul public al Comunei 
Dumbrava Roşie. 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 docu-
mentaţiei de atribuire: La cerere de 
la sediul instituţiei. 3.2. Denumirea 
şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul insti-
tuţiei de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartiment Achiziţii 
Publ ice ,  Pr imăria  Comunei 
D u m b r a v a  R o ş i e ,  s t r a d a 
Dumbravei, nr. 68, Dumbrava Roşie. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57, privind Codul Admi-
nistrativ: 50Lei şi se va achita la 
Casieria Primăriei  Comunei 
Dumbrava Roşie sau în contul 
R057TREZ49121E300530XXX, 
deschis la Trezoreria Piatra Neamţ. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25.01.2021, ora 14.00. 
4. Informaţii privind ofertele: Ofer-
tele se redactează în limba română şi 
se depun la sediul autorităţii 
contractante. 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 02.02.2021, ora 
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
D u m b r a v a  R o ş i e ,  s t r a d a 
Dumbravei, nr. 68, Dumbrava Roşie, 
Compartiment Registratură. 4.2. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original în două plicuri. 
5.Data şi locul la care se va desfă-

şura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 02.02.2021, ora 11:00, 
Primăria Dumbrava Roşie, jud.
Neamţ, str.Dumbravei, nr.68. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Neamţ, bdul Decebal, nr. 5, Piatra 
Neamţ, jud.Neamţ, cod poştal 
610012, adresa de email: tr-neamt@
just.ro, telefon: 0233/212.717. 7. 
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 06.01.2021.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Hodod, 
comuna Hodod, Strada Wesselenyi, 
nr.21, județul Satu Mare, cod poştal 
447155, telefon/fax 0261/829.001, 
e-mail: primariahodod@yahoo.com, 
cod fiscal 3963714. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Teren cu 
construcție (casă de locuit), proprie-
tate privată a Comunei Hodod, 
identificat astfel: -Teren în suprafață 
de 2.600mp, construcție în suprafață 
de 93mp, nr.cadastral: CF102350, 
situată în intravilanul localității 
H o d o d ,  c o n f o r m  H . C . L . 
nr.78/16.12.2020 şi temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/ 03.07.2019. 3. Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției. 3.2. Denu-
mirea şi datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la Compar-
timentul Relații cu publicul din 
cadrul Primăriei Comunei Hodod. 
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: gratuit. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
22.01.2021, ora 10:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 01.02.2021, ora 
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Hodod, comuna Hodod, Strada 

Wesselenyi, nr.21, județul Satu Mare. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data 
şi locul la care se va desfaşura 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 01.02.2021, ora 13:00, Primăria 
Comunei Hodod, comuna Hodod, 
Str. Wesselenyi, nr. 21, județul Satu 
Mare. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Satu Mare, localitatea 
Satu Mare, Strada Mihai Viteazul, nr. 
8, județul Satu Mare, telefon/fax 
0261/713.360, e-mail: tr-satuma-
re-reg@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
07.01.2021.

PIERDERI
l Trinity&Radacini&Cbasig Grup- 
B r o k e r  d e  A s i g u r a r e  S R L , 
CUI:16820929, cu sediul în Bucureşti, 
sector 1, declar pierdută chitanța 
a n u l a t ă  c u  s e r i a  G L I A S 
nr.3820734/07.05.2020. Se declară 
nulă.

l Pierdut Certificat de Competență 
Profesională pentru Transport Rutier 
Național şi Internațional de marfă nr. 
0041495 eliberat de ARR, pe numele 
Hlistov Samuel. Îl declar nul.

l Declar pierdut şi nul Atestat Taxi, 
seria CPTx nr.0092383, eliberat de 
ARR Dolj pe numele Goanță George 
Marius. 

l Pierdut Legitimație de serviciu, nr. 
marca 17409 pe numele Otca 
Cornelia.  O declar nulă.

l Subscrisa societate, Quantum 
Renta Plus SRL, cu sediul în oraş 
Popesti-Leordeni, str. Pavel Ceamur, 
nr.16, Corpul C5, Biroul nr.1, Jud.
Ilfov, J23/4815/2020, CUI:43188332, 
declară pierdut certificat de înmatri-
culare seria B, nr.4081050/14.10.2020 
şi certificate constatatoare eliberate în 
baza declarației pe proprie răspun-
dere nr.107799/13.10.2020, înscrisuri 
pe care le declarăm nule.

DISPARITII
l Declar decedat pe Crăciun Eugen, 
cu domiciliul în Mun.Fălticeni, jud.
Suceava. Rog orice persoană care îl 
cunoaşte să comunice informații.


