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OFERTE SERVICIU
l Liceul Tehnologic Auto Craiova,
Blvd.Decebal, nr.105, anunță
scoterea la concurs a 10 posturi de
expert- tutore de practică în cadrul
proiectului POCU/633/6/14/130904Profesioniștii De Mâine. Detaliile
concursului se găsesc pe site-ul
instituției: www.liceulautocraiova.ro
l Patiseria Toni Pan SRL din Caransebeș angajează 1 BRUTAR. Condiții
minime: studii: medii (10 clase sau
școala profesională), calificare brutar
(cod COR 751201), cunoașterea bucătăriei sârbești (burek) și 3 lucrători bucătărie (spălători vase mari), cod COR
941201. Condiții minime: studii primare
(8 clase), cunoștințe limba engleză.
CV-urile se depun pe e-mail la adresa:
expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în
considerare CV-urile primite până la
data de 10.02.2021. Selecția candidaților
va avea loc în data de 11.02.2021 și
constă în concurs de CV-uri. Informații
la telefon: 0755.665.487.
l Regia Autonoma Județenă de
Drumuri și Poduri Constanta cu sediul
social in str. Celulozei nr.15 A, Constanta
, în conformitate cu prevederile O.U.G
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, lanseaza
Procedura Publica de Selectie pentru
postul de Director General Adjunct.
Dosarele de candidatura se pot depune la
secretariatul regiei din str. Celulozei nr.15
A, Constanta, in termen de maxim 30 de
zile calendaristice de la data publicarii
anuntului, de luni pana joi , intre orele
09:00 - 14:00 , vineri intre orele 9:00 12:00. Rezultatul evaluarii dosarelor de
concurs va fi publicat pe site-ul regiei,
respectiv : www.rajdpct.ro. Planificarea
probei scrise si a interviului va fi postata
pe acelasi site in timp util. Orice alte
informatii legate de concurs vor fi afisate
pe site-ul regiei la adresa : www.rajdpct.
ro, rubrica “Anunturi de angajare”.
l Municipiul Târnăveni, cu sediul în
oraș Târnăveni, Str.Piața Primăriei, nr.7,
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judeţul Mureș, anunţă amânarea
concursului conform H.G. nr.286/2011
pentru ocuparea postului contractual
vacant de Șef serviciu grad II la Serviciul Administrația Piețelor, organizat
iniţial: -Proba scrisă în data de
23.02.2021, ora 10:00; -Proba interviu în
data de 26.02.2021, ora 10.00, astfel: la o
dată care se va comunica ulterior. Prin
acest anunţ venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, număr 81/01.02.2021, paginile 7-8,
cod 273.075.
l Școala Gimnazială „Anghel Rugină”,
cu sediul în localitatea Tecuci, str.Tecuciul Nou, nr.69, județul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de: Paznic I G, 1
post, conform H.G.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 02.03.2021, ora 09:00;
-Proba interviu în data de 05.03.2021,
ora 09:00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii
gimnaziale, profesionale sau liceale;
-vechime în muncă de minim 5 ani;
-atestat de pază. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs până
la data de: 19.02.2021, ora 16:00, la
sediul Şcolii Gimnaziale „Anghel
Rugină” Tecuci. Relaţii suplimentare la
sediul: şcolii gimnaziale, Tecuci,
persoană de contact: Iftimie Liliana
Claudia, telefon: 0236/811.140,
0787.637.809, fax 0236/811.140, e-mail:
scoala1tecuci@yahoo.com.
l Şcoala Gimnazială nr. 1 Berceni, cu
sediul în com. Berceni, bd. 1 Mai, nr.264,
jud. Ilfov organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1
post contractual vacant de Administrator Financiar. Condiţii specifice de
ocupare a postului: -Studii universitare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
sau studii superioare de licență absolvite
cu diplomă de licență, în domeniul științelor economice; -Vechime în muncă:
minim 5 ani; -Vechime în contabilitatea
instituţiilor publice: minim 3 ani;
-Cunoștințe operare PC. Cadrul legal:
HG 286/2011, modificat şi completat

prin HG 1027/ 24.11.2014. Concursul se
va desfăşura astfel: •Proba scrisă: data
de 4 martie 2021, ora 9:00, la sediul
instituţiei; •Interviul: data 4 martie
2021, ora 14:00 la sediul instituţiei.
Depunerea dosarelor– data limită
23.02.2021, la sediul instituţiei, până la
ora 15:30. Relaţii suplimentare la
telefon 021.361.27.01.
l Liceul Teoretic C.A. Rosetti organizează concurs pentru ocuparea în
conformitate cu H.G. nr. 286/2011
modificată şi completată de H.G. nr.
1027/2014 și O.U.G. 90/2017 în cadrul
instituţiei a următoarelor posturi: 1) 1
post vacant contractual pe perioadă
nedeterminată de îngrijitor (femeie de
serviciu). Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de Îngrijitor: 1. Nivelul studiilor= Studii
generale sau medii. 2. Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului= fără condiţii. 3. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului: ziua
de 02.03.2021 ora 11:00 proba practică;
interviul în data de 04.03.2021 ora
11:00. 4.Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este 22.02.2021 ora 13:00, la
sediul Liceului teoretic C.A. Rosetti. 5.
Date contact: Runcan Sica =telefon:
0728242331.
l Școala Gimnazială „Pictor Nicolae
Grigorescu” din Titu, Județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-

nată a funcției contractuale de execuție,
vacante, de secretar șef. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării
la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor -studii superioare; vechime în muncă -5 ani;
cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar,
întocmire grafice, editarea texte) și
cunoștințe de utilizare e-mail; cunoștințe de utilizare a softurilor/platformelor specifice activității din
învățământ: acte de studii, formulare
statistice, SIIIR, REVISAL, EDUSAL,
sau alte programe informatice; abilităţi
de relaţionare şi comunicare; abilitatea
de a lucra în echipă; disponibilitate
pentru program flexibil. Concursul se va
organiza conform calendarului următor:
22.02.2021, ora 15:00 -termen limită de
depunere a dosarelor; 2 martie 2021, ora
09:00 -proba scrisă; 2 martie 2021, ora
11:00 -proba practică; 2 martie 2021,
ora 12:00 -proba interviu. Relații suplimentare se pot obține la Școala Gimnazială Pictor Nicolae Grigorescu, Titu, cu
sediul în Titu, Strada Gării, nr.11,
județul Dâmbovița, telefon
0245/651.068.
l Consiliul Local al Comunei Vădastra
-Serviciul Public de Apă, Județul Olt,
organizează concurs în data de
02.03.2021, orele 10:00, proba scrisă, la
sediul Serviciului Public de Apă, din str.
Mihai Viteazul, nr.77B, comuna
Vădastra, județul Olt pentru ocuparea
următoarei funcții contractuale de

execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Consiliului Local al
Comunei Vădastra -Serviciul Public de
Apă, județul Olt: 1 post -casier, debutant. Condițiile specifice de participare
la concurs sunt următoarele: a)Nivel
studii: medii; b)Diplomă/certificat de
calificare profesională: Tehnician în
activități economice; c)Vechime în
muncă: nu este cazul. Calendarul de
desfășurare al concursului este următorul: a)proba scrisă se va susține în
data de 02.03.2021, orele 10:00; b)proba
interviului se va susține în termen de 4
zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise; c)data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de
19.02.2021, orele 14:00, la sediul Serviciului Public de Apă. Persoană de
contact: Străinu Alina Valerica, secretar
general al comunei Vădastra, tel:
0249/539.012.
l Serviciul Public Administrația
Piețelor Petroşani organizează concurs
pentru ocuparea a unui post vacant de
natură contractuală, astfel: muncitor
necalificat - 1 post. Pentru a ocupa un
post contractual vacant sau temporar
vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale,
conform art. 3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Condiţii de participare la concurs: Muncitor necalificat- studii generale/8
clase - nu se cere vechime în muncă
Concursul se va organiza la sediul
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Administrației Piețelor Petroșani în
data de 02 martie 2021, ora 10 proba
practică , data și ora interviului vor fi
comunicate ulterior. Dosarele de
înscriere la concurs pot fi depuse din
data de 08.02.2021 până la data de
19.02.2021, ora 14:00, la registratura
Administrației Piețelor Petroşani, (după
ce vor fi verificate la Compartimentul de
resurse umane). Relaţii suplimentare
pot fi obţinute la sediul instituţiei,
compartiment resurse umane sau email
spapp_petrosani@ yahoo.com.
l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE
2000- Filiala Institutul de Cercetări
pentru Hidraulică și Pneumatică (INOE
2000- Filiala IHP București), cu sediul
în București, str. Cuțitul de Argint nr.
14, sector 4, scoate la concurs: 1) 2
(două) posturi de Asistent de Cercetare
Științifică (ACS), cu normă întreagă,
din care 1 (un) post pe perioadă nedeterminată și 1 (un) post pe perioadă
determinată, finanțare până la
24.12.2022, în cadrul proiectului de
cercetare „Elaborarea de tehnologii
eficiente energetic în aplicațiile de nișă
ale fabricației subansamblelor mecanohidraulice la cerere și mentenanței echipamentelor hidraulice mobile
(MENTEH)”, ID proiect P_40_415, cod
SMIS 2014+ 119809, contract nr.6/
AXA1/1.2.3G/25.06.2018- Nivel de
competență: conform cerințelor art.29
din Regulamentul pentru Ocuparea
Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia
7/2020, studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă ori studii echivalente
(studii universitare de licență și studii
universitare de masterat conform Legii
nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare), adecvate domeniilor
de activitate ale filialei și ale proiectului;
2) și 2 (două) posturi de Cercetător
Științific (CS), cu normă întreagă, pe
perioadă nedeterminată- Nivel de
competență: absolvenți cu diplomă de
master (conform domeniilor de activitate ale filialei), îndeplinind cerințele
art.34 din Regulamentul pentru
O c u p a r e a P o s t u r i l o r Va c a n t e
(ROPOVA) Revizia 7/2020. Desfășurarea concursului: la sediul INOE 2000
filiala IHP București, în maximum 10
zile de la finalizarea termenului de
înscriere la concurs. Înscrierea se face în
termen de 30 zile de la data publicării
anunțului în ziar. Dosarul de concurs se
depune la Secretariatul INOE 2000Filiala IHP București, strada Cuțitul de
Argint nr.14, sector 4. Documentele
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necesare, precum și condițiile specifice
și bibliografia pentru concurs, se găsesc
afișate pe site-ul https://ihp.ro/noutati.
Informații suplimentare la telefon:
021.336.39.91.
l Institutul Naţional de Statistică organizează concurs pentru ocuparea unor
posturi contractuale vacante de execuție
necesare desfășurării Recensământului
populației și locuințelor din România în
anul 2021, pe perioadă determinată
Martie 2021- 30 Noiembrie 2023: •4
posturi Expert IA- cu atribuții de statistică- Condiţii specifice: -vechime în
specialitate: minimum 7 ani; -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -Cunoştinte de
operare/ programare pe calculator
(necesitate şi nivel): -Microsoft Wordnivel mediu; -Microsoft Power Pointnivel mediu; -Microsoft Excel- nivel
mediu; -utilizare software specific
desfăşurării activităţii, respectiv lucrul
cu bazele de date (R, SQL); -lucrul ȋn
ture pe perioadă determinată ȋn Call
Center-ul RPL2021; -disponibilitate
pentru lucru în program prelungit
atunci când este cazul. •5 posturi
Expert Debutant- cu atribuții de statistică- Condiţii specifice: -vechime în
specialitate: 0 ani; -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; -Cunoştinte de operare/
programare pe calculator (necesitate şi
nivel): -Microsoft Word- nivel mediu;
-Microsoft Power Point– nivel mediu;
-Microsoft Excel- nivel mediu. -utilizare
software specific desfăşurării activităţii,
respectiv lucrul cu bazele de date (R,
SQL); -lucrul ȋn ture pe perioadă determinată ȋn Call Center-ul RPL2021; disponibilitate pentru lucru în program
prelungit atunci când este cazul. •1 post
Referent IA- cu atribuții de statisticăCondiţii specifice: vechime în specialitate: minimum 7 ani; -Studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-Cunoştinte de operare/ programare pe
calculator (necesitate şi nivel): -Microsoft Word- nivel mediu; -Microsoft
Power Point– nivel mediu; -Microsoft
Excel- nivel mediu. -lucrul ȋn ture pe
perioadă determinată ȋn Call Center-ul
RPL2021; -disponibilitate pentru lucru
în program prelungit atunci când este
cazul. •3 posturi Expert Debutant- cu
atribuții IT- Condiţii specifice: -vechime
în specialitate: 0 ani; -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,

respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; -Cunoştinte de operare/
programare pe calculator (necesitate şi
nivel): - Microsoft Word– nivel mediu;
- Microsoft Power Point- nivel mediu; Microsoft Excel- nivel mediu. -utilizare
software specific desfăşurării activităţii,
respectiv lucrul cu bazele de date (R,
SQL,), limbajul de programare Python.
•2 posturi Expert II- cu atribuții GIS
-Condiţii specifice: -vechime în specialitate: minimum 6 luni; -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în unul din următoarele
ramuri de știință (RSI): Matematică;
Informatică; Științele pământului și
atmosferei; Inginerie geologică, mine,
petrol și gaze; Arhitectură și urbanism.
-Cunoştinte de operare/ programare pe
calculator (necesitate şi nivel): -Microsoft Word- nivel mediu; -Microsoft
Power Point- nivel mediu; -Microsoft
Excel- nivel mediu. -utilizare software
specific desfăşurării activităţii (ArcGIS/
ArcMap, QGIS) și, respectiv, lucrul cu
bazele de date (R, SQL). •1 post Expert
IA -cu atribuții de resurse umaneCondiţii specifice: -vechime în specialitate: minimum 7 ani; -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): Știinţe sociale. -Cunoştinte de operare/ programare pe
calculator (necesitate şi nivel): -Microsoft Word- nivel mediu; -Microsoft
Power Point- nivel mediu; -Microsoft
Excel- nivel mediu. •1 post Expert IA
-cu atribuții financiar-contabileCondiţii specifice: -vechime în specialitate: minimum 7 ani; -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în ramura de știință
(RSI): Științe economice. -Cunoştinte de
operare/ programare pe calculator
(necesitate şi nivel): -Microsoft Wordnivel mediu; - M i c r o s o f t P o w e r
Point- nivel mediu; -Microsoft Excelnivel mediu. •1 post Expert IA -cu atribuții de achiziții publice- Condiţii
specifice: -vechime în specialitate:
minimum 7 ani; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele
domenii fundamentale (DFI): Matematică și știinte ale naturii; Științe ingine-

rești; Științe sociale; -Curs Expert
achiziţii publice, absolvit cu Certificat
de absolvire cu Supliment descriptiv Cod COR: 214946; -Cunoştinte de
operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): -Microsoft Word- nivel
mediu; -Microsoft Power Point- nivel
mediu; -Microsoft Excel- nivel mediu.
•1 post Expert I - cu atribuții juridiceCondiţii specifice: - vechime în specialitate: minimum 5 ani; - studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în ramura de
știință (RSI): Științe juridice. - cunoștințe în domeniul achizițiilor publice;
-Cunoştinte de operare/ programare pe
calculator (necesitate şi nivel): - Microsoft Word- nivel mediu; - Microsoft
Power Point- nivel mediu; - Microsoft
Excel- nivel mediu. Concursul se organizează la sediul Institutului Naţional
de Statistică, din bd. Libertăţii nr. 16,
sector 5, București, în data de
02.03.2021 ora 9:00 proba scrisă și
09.03.2021 ora 9:00 interviul. Dosarele
de concurs se vor depune în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial Partea a
III-a, la sediul Institutului Naţional de
Statistică, bd. Libertăţii nr. 16, sector 5,
Bucureşti, în perioada 09.02.202122.02.2021, luni- joi în intervalul orar
08:00-16:30 și vineri 08:00-14:00.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare
la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Institutului
Naţional de Statistică şi pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (www.
insse.ro). Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Institutului Naţional de
Statistică și la numărul de telefon
021/317.77.82, persoană de contact
Marius Cornel Mănescu, adresă de
e-mail marius.manescu@insse.ro.

CITAŢII
l Domnul Buciuceanu Constantin cu
domiciliul necunoscut, este chemat în
ziua de 11.02.2021, ora 12:00 la sediul
SPN Fânaru din București, str. Barbu
Văcărescu nr. 21, Sector 2, pentru a
participa la dezbaterea moșternirii
după sora sa Botez Tamara, decedată la
data de 15.10.2019 fostă cu ultimul
domiciliu în București, str. Poet Andrei
Mureșanu, nr.26, Sector 1. În caz de
neprezentare, soluționarea cauzei se va

face în lipsa acestuia, fiind considerat
renunțător la moștenire conform articolului 1112 din Codul Civil.
l Subsemnata Olaru (fostă Cuzuc)
Cristina Elena cheamă în dosar
nr.9883/333/2019 cu termen la data de
30.03.2021, ora 09:30, la Judecătoria
Vaslui, pe numitul Cuzuc Claudiu,
pentru tăgadă paternitate.
l Vitel Dumitru cu ultimul domiciliu în
sat Orășeni Vale, com.Curtești, județul
Botoșani, este chemat în Judecătoria
Botosani, în data de 16.02.2021, în calitate de pârât în Dosar nr.15509/193/2019,
în contradictoriu cu Vitel Maria și Vitel
Petru, având ca obiect partaj succesoral.
l Numita Stancea Ana, cu ultimul
domiciliu în comuna Rociu, sat Gliganu
de Jos, str. Brătuleștilor nr. 287, jud.
Argeș, este chemată la Judecătoria
Costești, în data de 09.03.2021, ora
14:00, în calitate de pârâtă, în Dosarul
nr. 352/214/2020, având ca obiect
Divorț, în contradictoriu cu reclamantul
Stancea Tudorel.
l Numita Marinescu Ecaterina
(născută Bancan), cu ultimul domiciliu
cunoscut în București, str. Laptelui, nr.
54, sector 3, este citată pentru data de
04.03.2021, ora 09:00, la Judecătoria
Sector 3 București, Completul 10 Civil,
cu sediul în București, str. Ilfov, nr. 6,
sector 5, în calitate de pârâtă în dosarul
nr.26.958/301/2019, având ca obiect
cererea formulată de reclamanta Dridea
Michaela-Laurenția de declarare judecătorească a morții pârâtei Marinescu
Ecaterina (născută Bancan).

SOMAŢII
l Judecătoria Chișineu Criș, Sediu:
Chișineu Criș, str.Gării, nr.24, județul
Arad, tel.0257.350.692, fax:
0257.350.231. Operator 3210/2501.
Dosar nr.216/210/2021. Emisă la
25.01.2021. Somație. În dosarul civil cu
n r. 2 1 6 / 2 1 0 / 2 0 2 1 a l J u d e c ă t o r i e i
Chișineu Criș având ca obiect uzucapiune, reclamantul Cordoș Ștefan
Gheorghe, solicită să se constate prin
hotărârea care se va dispune faptul că a
dobândit dreptul de proprietate cu titlu
de uzucapiune asupra imobilelor
înscrise în: -CF nr.303423 Pilu, nr.top
381/89 Pilu (provenită din conversia de
pe hârtie a CF nr.1923 Pilu), compus
din teren intravilan în suprafață de
1.440mp; -CF nr.301625 Pilu, nr.top
381/47 Pilu (provenită din conversia de
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pe hârtie a CF nr.1884 Pilu), compus
din teren intravilan în suprafață de
1.710mp. Toți ce interesați în cauză pot
formula opoziții la prezenta somație, în
termen de 30 de zile de la publicare și
respectiv afișarea somației, în dosarul cu
numărul de mai sus al Judecătoriei
Chișineu Criș. Emis în baza art.130 din
Decretul Lege nr.115/1938. Termen de
afișare pe o durată de 30 de zile. Termen
de judecată: 02.03.2021 -ora 13:30.
Președinte. Grefier.
l Judecătoria Chișineu Criș, Sediu:
Chișineu Criș, str.Gării, nr.24, județul
Arad, tel.0257.350.692, Fax:
0257.350.231. Operator 3210/2501.
Dosar nr.260/210/2021. Emisă la
01.02.2021. Somație. În dosarul civil cu
n r. 2 6 0 / 2 1 0 / 2 0 2 1 a l J u d e c ă t o r i e i
Chișineu Criș, reclamantul Durcău
Simion, domiciliat în localitatea
Șepreuș, nr.118, jud.Arad, solicită a se
constata că a dobândit dreptul de
proprietate, cu titlu de uzucapiune,
asupra: imobilului înscris în CF
nr.305149 Șepreuș, nr.top 305149,
compus din teren extravilan având categoria de folosință teren arabil, în suprafață de 4.000mp și situat în tarla nr.1
parcela 479/2/5, având proprietar
tabular pe Hălăngău Teodor; imobilului
înscris în CF nr.307425 Șepreuș, nr.top
307425, compus din teren extravilan
având categoria de folosință teren
arabil, în suprafață de 4.000mp și situat
în tarla nr.1 parcela 515/2/4, având
proprietar tabular pe Pintea Silvia;
imobilului înscris în CF nr.305018
Șepreuș, nr.top 305018, compus din
teren extravilan având categoria de
folosință teren arabil, în suprafață de
3.515mp și situat în tarla nr.1 parcela
481/1/18, având proprietar tabular pe
Pintea Silvia. Toți ce interesați în cauză
pot formula opoziții la prezenta
somație, în termen de 30 de zile de la
publicare și respectiv afișarea somației,
în dosarul cu numărul de mai sus al
Judecătoriei Chișineu Criș. Emis în
baza art.130 din Decretul Lege
nr.115/1938. Termen de afișare pe o
durată de 30 de zile. Termen de judecată: 17 martie 2021. Președinte. Grefier.

DIVERSE
l În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Roby
Com Impex SRL, CIF: 31200904,
J25/61/2013, dosar nr. 869/101/2020-Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 01.03.2021;
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Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor la
15.03.2021; Termen pentru depunerea
eventualelor contestații este de 7 zile de la
publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a tabelului suplimentar şi
pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 05.04.2021. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis

stabilite prin Hotărârea Consiliului
director nr.9/19.01.2021, postată pe
pagina web a ANEVAR. Ordinea de zi
cuprinde: -Aprobarea raportului de activitate a Consiliului Filialei pentru anul
2020; -Prezentarea situațiilor financiare
pentru anul 2020; -Prezentarea programului de activitate și proiectul de buget
pentru anul 2021; -Alegerea delegaților
care vor reprezenta filiala la Conferința
Națională ANEVAR; Diverse.

l Informare. Această informare este
efectuată de: Administrația Bazinală de
Apă Banat, B-dul Mihai Viteazu, nr.32,
tel.0256/491.848; fax 0256/491.798,
e-mail@dab.rowater.ro ce intenţionează
să solicite de la Administrația Națională
„Apele Române” aviz de gospodărire a
apelor pentru desfăşurarea unor investiții privind realizarea lucrării „Amenajare pârâu Criva, pârâu Teregova, râu
Timiș la Teregova, județul Caraș-Severin, amplasate în comuna Teregova,
județul Caraș-Severin. Această investiţie este nouă. Principalele lucrări ce se
impun vor fi: Lucrări de recalibrare
albie L=9.2km; Canal rapid din beton
L=400m; Consolidări de maluri stâng și
drept din gabioane L=1.7km; Praguri de
stabilizare albie =8buc; Prag de retenție
a debitului solid -1buc; Dig de apărare
L=275m; Zid de sprijin L=1.075m.
Această solicitare de aviz este conformă
cu prevederile Legii apelor nr.107/1996,
cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină
informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menţionată. Persoanele care
doresc să transmită observaţii, sugestii
şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa mai sus menționată sau
telefonic la nr.de telefon 0740.877.136.

l PROVITAS S.A. Bucureşti (completare ordine de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor convocată
pentru data de 25/26.02.2021): Administratorul unic al societăţii PROVITAS
S.A., cu sediul social în Bucureşti, B-dul
Unirii, Nr.14, Bl.6A, 6B, 6C, Sector 4,
având nr. de ordine în registrul comerţului J40/10717/1995 şi C.U.I.: 7965688,
în conformitate cu art.117 indice 1 alin.
(1) din Legea societăţilor nr.31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor Actului
constitutiv al societăţii, completează
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată pentru
25.02.2021 ora 13,00, la sediul social al
societăţii pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul
zilei de 15.02.2021, considerată dată de
referinţă, prin convocatorul iniţial
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.286/22.01.2021, la
solicitarea acţionarului majoritar SIF
Oltenia SA. Ordinea de zi completată a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea (punctele 7-11
propuse de acţionarul majoritar SIF
Oltenia SA): 1. Prezentarea şi aprobarea
situaţiilor financiare ale anului 2020,
întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Româneşti aplicabile,
pe baza Raportului Administratorului
Unic şi a Raportului Auditoriului financiar. 2. Aprobarea repartizării profitului
net pe baza propunerii Administratorului Unic. 3. Aprobarea întocmirii
pentru exerciţiul financiar 2020, a situaţiilor financiare anuale întocmite
conform IFRS, set independent de situaţiile financiare anuale întocmite şi
publicate în conformitate cu legislaţia
română în vigoare; 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului
unic pentru activitatea desfăşurată în
exerciţiul financiar 2020. 5. Prezentarea
şi aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli şi a Planului de Investitii
pentru anul 2021. 6. Numirea Auditorului Financiar şi aprobarea contractului serviciilor de audit financiar
pentru exerciţiul financiar 2021. 7.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul Filialei Centru
a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor
Autorizaţi din România, în temeiul art.6
alin.(2) din Regulamentul de organizare
și funcționare a filialelor, aprobat prin
Hotărârea Conferinței Naționale
nr.4/2012, cu modificările ulterioare și în
conformitate cu prevederile art.1 din
Hotărârea Consiliului director
nr.9/19.01.2021, convoacă membrii titulari ai acestei Filiale să participe la
Adunarea Generală, organizată la
distanță în data de 10 martie 2021, ora
13:00. Participarea membrilor se va
realiza exclusiv online, folosind pagina
personală, cu respectarea procedurii

Revocarea Administratorului unic. 8.
Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului unic pentru perioada
cuprinsă între 01.01.2021 și data desfașurării prezentei A.G.O.A.. 9. Alegerea
noului administrator unic pentru un
mandat de 2 ani. 10. Aprobarea formei
contractului de administrare care va fi
încheiat de societate cu administratorul
unic al PROVITAS S.A. 11. Mandatarea
reprezentantului SIF Oltenia SA în
cadrul Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor să semneze, în numele şi pe
seama societăţii PROVITAS S.A.,
contractul de administrare cu Administratorul unic ales. 12. Împuternicirea
domnului Buga Ioan- Director general
al societăţii, cu posibilitate de substituire, de a efectua şi îndeplini oricare şi
toate formalităţile necesare legate de
aducerea la îndeplinire a hotărârilor
adoptate, pentru a semna, executa şi
înregistra la Oficiul Registrului Comerţului şi publica la autorităţile competente hotărârile adunării generale
ordinare a acţionarilor. Propunerile de
candidaţi pentru funcţia de administrator unic şi dosarele de candidatură
pentru calitatea de auditor financiar se
vor depune la sediul societăţii până cel
târziu la data de 11.02.2021, ora 16:00.
Celelalte prevederi ale Convocatorului
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 25/26.02.2021, publicat
iniţial în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, nr. 286/22.01.2021, nu se
modifică. Administrator Unic Pauna
Ioan.

LICITAŢII
l SC Elbama STAR SRL, prin lichidator judiciar, anunta vanzarea la licitatie publica, in bloc a terenurilor
intravilane situate in Predeal,respectiv
teren in suprafata de 1000mp inscris in
CF nr.100891 la pretul de 87.200 lei fara
TVA, teren in suprafata de 600 mp
inscris in CF nr.101893 la pretul de
54.720 lei fara TVA si teren in suprafata
de 400 mp inscris in CF 100892 la pretul
de 36.480 lei fara TVA, conform hotararii Adunarilor Creditorilor din
28.07.2020 si din 07.12.2020. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 20%
din pretul mentionat in raportul de
evaluare intocmit de PFA Constantin
Valerica si aprobat de Adunarea Creditorilor din 28.07.2020. Licitatiile publice
vor avea loc pe data de: 11.02.2021,
18.02.2021, 25.02.2021, 04.03.2021, orele
12:00 la sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1
Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de participare

si relatii suplimentare in caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar
la pretul de 5.000 lei fara TVA si la tel.
0344104525.
l Primăria oraşului Mioveni, B-dul
D a c i a n r. 1 , j u d e ț u l A r g e ș , t e l . :
0348/450000, fax:0248/260500, organizează licitaţie publică deschisă pentru
închirierea a cinci spații situate la etajul
1 al Pieței Dacia - Corp Nou
(S1-16,91mp; S6-16,38m; S7-8,98mp;
S12-14,81mp; S13-24,8mp) și a unui
spațiu în suprafață de 8mp situat în
blocul V2b, oraș Mioveni pentru activități comerciale. Data limită pentru
primirea ofertelor : 02.03.2021, ora
12:00. Data desfăşurării licitaţiei
publice deschise: 02.03.2021, ora 14:00.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei
oraşului Mioveni, Bd. Dacia, nr. 1, în
sala de şedinţe a Consiliului Local.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 5
euro/mp/lună pentru spațiile din Piața
Dacia și 9 euro/mp/lună pentru spațiul
din V2b. Închirierea se face pentru o
perioadă de 5 ani, cu posibilitate de
prelungire prin acordul părților. Documentaţia de atribuire şi caietul de
sarcini pot fi procurate de la Biroul
Patrimoniu începând cu data de :
05.02.2021. Relaţii suplimentare se pot
obţine la tel.0348/455113 - Biroul Patrimoniu, orele 9:00-15:00.
l Consiliul Local al orașului Vălenii de
Munte, cu sediul în Orașul Vălenii de
Munte, str.Berevoești, nr.3A, Cod Fiscal:
2842870, tel: 0244/280.816, fax:
0244/280.631, organizează în data de
06.07.2020, ora 10:00, licitație publică
privind vânzarea următoarelor terenuri
ce aparțin domeniului privat al orașului
Vălenii de Munte: -teren, str.Doctor
Davila, nr.f.n., suprafață 105mp, nr.
cadastral 25014 conform HCL nr.
15/29.01.2021; -teren, str. Avram Iancu,
nr.f.n., suprafață 4.590mp, nr.cadastral
24204 conform HCL nr. 16/29.01.2021;
-teren, str. Fdt.Trandafirului, nr. 4,
suprafață 78mp, nr.cadastral 25009
conform HCL nr. 158/18.12.2020.
Procurarea documentației de atribuire
în vederea participării la licitație se va
face în perioada 09.02.2021-22.02.2021
de la sediul Primăriei Orașului Vălenii
de Munte, camera 22, et.II, Compartiment Buget-Finanțe, informații suplimentare puteți obține la tel:
0244/280.816, int.21. Participanții la
licitație au obligația de a achiziționa
documentația de atribuire contra sumei
de 50Lei. Data limită pentru depunerea
ofertelor este 02.03.2021, ora 09:00.

ANUNȚURI
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei
Orașului Vălenii de Munte, str.Berevoiești, nr.3A, în data de 02.03.2021, ora
10:00. Data publicării anunțului de licitație este 08.02.2021. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Prahova, strada Văleni, nr.
44, Ploieşti, telefon: 0244/544.781;
0244/544.598, fax: 0244/529.107,
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.
l Primaria Comunei Peștera, cu sediul
în localitatea Peștera, str. Izvorului, nr.
25, comuna Peștera, jud. Constanța,
organizează în data de 26.02.2021, ora
13:00, licitație pentru vânzare: -teren
intravilan, situat în localitatea Peștera,
str.Cartier Nou, nr.4, Lot 24, comuna
Peștera, județul Constanța, în suprafață
de 1.011mp, având destinație
-construcție civilă. Terenul aparține
domeniului privat al comunei Peștera și
este aprobat vânzării conform HCL
nr.59/31.08.2020 și O.U.G.57/2019
privind noul cod administrativ. Înscrierile se fac până pe data de 25.02.2021,
ora 15:00, la sediul Primăriei. Relații
suplimentare la sediul Primăriei, str.
Izvorului, nr. 25A, tel.0241/856.800.
l Debitorul Kaproni Construct SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: 1.Statie betoane
Mobymix, pret pornire licitatie
-28.000,00 Euro exclusiv TVA; Pretul
Caietului de sarcini pentru statia de
betoane 1.000,00 Lei exclusiv TVA.
Pretul de pornire al licitatilor pentru
statia de betoane, apartinand SRL
reprezinta 35% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul
nr. RO67 BACX 0000 0018 5114 1000
deschis la UniCredit Bank pana la orele
14:00 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
bunul aflat in patrimoniul debitoarei, de
la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
statia de betoane, prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 12.02.2021,
ora 12:00, iar daca bunul nu se adjudeca
la aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 19.02.2021;
26.02.2021; 05.03.2021; 12.03.2021;
19.03.2021, ora 12:00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul ales al
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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 Anunţ, SNGN Romgaz SA Mediaş
Sucursala SIRCOSS cu sediul in
M e d i a ș , Ș o s e a u a S i b i u l u i , n r. 5 ,
tel.0269/834509, organizează licitație
publică pentru vânzarea următoarelor
bunuri uzate: Tractor U650, fabricat
1993, preț 4100 lei. Țeavă Provenită Din
Prăjini 2 7/8 uzate, preț unitar 15 lei/ml
- cantitate 2420 m. Tubing Flexibil 1 ¼’’
- se pretează pentru solarii, preț unitar
2,0 lei/ml - cantitate 12140 m. Desktop
Vitual (unitate HP+monitor19”+tastatura+mouse), preț unitar 360 lei/buc cantitate 30 buc. Autoșasiu Tatra ACF,
fabricat 2006, preț 14200 lei. Tubing
Flexibil 1 ½” - se pretează pentru solarii,
preț unitar 2,1 lei/ml - cantitate 1960 m.
Autoșasiu Tatra ACF, fabricat 2003,
preț 10500 lei. Autoșasiu Tatra, fabricat
1996, preț 9900 lei. Prețurile nu conțin
TVA. Licitația pentru tractor, țeavă,
tubing flexibil și desktopuri va avea loc
in 01.03.2021, ora 11:00 in Mediaș, str.
Șoseaua Sibiului, nr.5; tot la această
locație se af lă desktopurile pentru
vânzare; tractorul și tubingul flexibil se
află in Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr.41;
țeava de 2 7/8 se af lă in Roman, str.
Nicolae Bălcescu FN și de la această
locație se vor ridica țevile cumpărate in
cadrul licitației din Mediaș. În caz de
neadjudecare, licitația se repetă in
08.03.2021 cu același preț de strigare.
Taxa de participare la licitație pentru
tractor 41 lei, pentru țeava de 2 7/8,
desktopuri și tubingul f lexibil 20 lei,
pentru la toate aceste prețuri se adaugă
TVA. Garanția de participare la licitație
este: 410 lei pentru tractor, 10% din
valoarea ofertată pentru țeava de 2 7/8
sau tubingul flexibil și 36 lei/buc. pentru
desktopuri. Licitația pentru autoșasiul
Tatra și tubingul flexibil de 1½” va avea
loc in 02.03.2021, ora 11:00 in Tg.
Mureș, str. Libertății, nr.110; tot la
această locație se află și bunurile pentru
vânzare. În caz de neadjudecare, licitația se repetă in 09.03.2021 cu același
preț de strigare. Taxa de participare la
licitație pentru autoșasiul Tatra 142 lei,
tubingul flexibil 20 lei; la toate aceste
prețuri se adaugă TVA. Garanția de
participare la licitație este: 1420 lei
pentru autoșasiul Tatra, 10% din
valoarea ofertată pentru tubingul
flexibil. Licitația pentru autoșasiul Tatra

ACF va avea loc in 03.03.2021, ora
11:00 in Ploiești, str. Târgoviștei nr.8A;
tot la această locație se află și utilajul
pentru vânzare. În caz de neadjudecare,
licitația se repetă in 10.03.2021 cu
același preț de strigare. Taxa de participare la licitație este de 105 lei iar la
acest preț se adaugă TVA. Garanția de
participare la licitație este 1050 lei. Licitația pentru autoșasiul Tatra va avea loc
in 04.03.2021 ora 11:00 in Craiova, str.
Teilor nr.116; tot la această locație se
află și utilajul pentru vânzare. În caz de
neadjudecare, licitația se repetă in
11.03.2021 cu același preț de strigare.
Taxa de participare la licitație este 99 lei
iar la acest preț se adaugă TVA.
Garanția de participare la licitație este
990 lei. Toate taxele se achită cu ordin
de plată cu cel puțin două zile înainte de
licitație și se va specifica la ce licitație se
referă taxa sau garanția respectivă.
Contul SIRCOSS în care se va vira
garanția și taxa de licitație-BCR Mediaș
RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001.
Participanții la licitație vor face dovada
plătii taxei de participare și a garanției
înainte de a începe licitația. Plicul conținând documentele de capabilitate, cererile de participare și oferta de
cumpărare vor fi înregistrate la registratura Sediului SIRCOSS cu cel puțin 48
de ore înainte de începerea licitației.
Regulamentul de desfășurare al licitației este afișat pe site-ul ROMGAZ la
adresa www.romgaz.ro, Informații
Publice, Licitații Vânzare. Relații se pot
obține la telefon 0752/115101, e-mail:
dan.ionescu@romgaz.ro sau fax
0269/833340.
l 1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
C o m u n a D u m b r a v a R o ş i e , s t r.
Dumbravei, nr.68, Dumbrava Roşie,
judeţul Neamţ, telefon 0233/282.224,
fax 0233/282.767, email primariadumbravarosie@yahoo.com. 2. Informaţii
generale privind obiectul procedurii de
licitaţie publică, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: Păşune Poiana Nicoreşti în
suprafaţă de 49,64ha cu destinaţia
Păşune ovine/caprine. Închirierea se
face conform O.U.G nr. 57/2019 şi
conform HCL nr.111 din 21.12.2020 a
Comunei Dumbrava Roşie, jud.Neamţ.
Păşunea Poiana 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 documentaţiei de atribuire: La cerere de la
sediul instituţiei. 3.2. Denumirea şi
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la
care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziţii Publice, Primăria
Comunei Dumbrava Roşie, strada
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.
57/2019, privind Codul administrativ:
50Lei şi se va achita la Casieria Primăriei Comunei Dumbrava Roşia sau în
contul R057TREZ49121E300530XXX,
deschis la Trezoreria Piatra Neamţ. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.02.2021, ora 14:00. 4. Informaţii privind ofertele: Ofertele se
redacteză în limba română şi se depun
la sediul autorităţii contractante. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
03.03.2021, ora 10:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Dumbrava Roşie, strada
Dumbravei, nr.68, Dumbrava Roşie,
Compartiment Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original în doua plicuri. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
03.03.2021, ora 11:00, Primăria
Dumbrava Roşie, str.Dumbravei, nr.68,
Comuna Dumbrava Roşie, jud.Neamţ.
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
e m a i l : t r- n e a m t @ j u s t . r o , t e l e f o n :
0233/212.717. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
03.02.2021.
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:
Primăria Municipiului Vatra Dornei, cu
sediul în municipiul Vatra Dornei, Str.
Mihai Eminescu, nr. 17, județul
Suceava, telefon/ fax 0230/375.229,
0230/375.170, email: primaria@vatradornei.ro, cod fiscal 7467268. 2. Informații generale privind obiectul

procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: -spațiu în
suprafață de 90,05mp, format din 6
încăperi, situat în Str.Oborului, nr.4, ce
aparține domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava,
conform H.C.L. nr.10/28.01.2021 și
temeiului legal: O.U.G.
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Juridic. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului/ compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartimentul Juridic
din cadrul Primăriei Municipiului Vatra
Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr. 17,
județul Suceava. 3.3. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 200 de lei, iar suma se
achită la Casieria Primăriei Municipiului Vatra Dornei. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
23.02.2021, ora 12:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 03.03.2021, ora
09:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Vatra
Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr. 17,
județul Suceava, cod poștal 725700.
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: 03.03.2021, ora 11:00,
Primăria Municipiului Vatra Dornei,
Str.Mihai Eminescu, nr. 17, județul
Suceava, cod poștal 725700. 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 Suceava, Suceava,
Str. Ștefan cel Mare, nr. 62, județul
Suceava, cod poştal 720062, telefon
0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail:
trsv-registratura@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
04.02.2021.

PIERDERI
l Declar nulă Autorizația biserici
baptiste Ciula Mare, Rachitova.

