
ANUNȚURI

OFERTA SERVICIU
l Armopav S.R.L. angajează 1 (unu) post 
de Muncitor necalificat la spargerea și 
tăierea materialelor de construcții (COR 
931302), pentru lucrări în Otopeni, Ilfov. 
Programări interviu la telefon 0724.545.953. 
Candidații trebuie să se prezinte la interviu 
cu CV.

l Alternative Eco Energy, CUI 30899210, 
angajează muncitor necalificat la spargerea 
și tăierea materialelor de construcții. 
Condiții: școală generală. Relații la 
tel.0752.315.637.

l D-l Haibach Andrei, cu domiciliul în 
Timișoara, B-dul.Liviu Rebreanu, Nr.134, 
Sc.B, Et.3, Ap.15, Jud.Timiș angajează: 
bonă, cod COR 531104- 1 post. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniu. Selecția are loc în 
data de 09.03.2021, ora 11:00, la adresa 
menționată anterior.

l Societatea IRA GAZ SRL, J22/55/2009, 
CUI:24948482, cu sediul în mun.Iași, str.
Ion Budai-Deleanu 5, bl.B, boxa 10, jud.
Iași, angajează MANAGER. Criterii: 
studii superioare în domeniu, experiență 
minim 1 an. Salariu brut 3.000Lei/lună, 
perioadă nedeterminată, 8 h/zi. Vă rugăm 
să trimiteți CV-urile la adresa e-mail: 
irina_magelona@yahoo.com. Alte detalii la 
tel.0758.606.241.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str.
Spiru Haret, nr.2, jud.Vaslui, în calitate de 
autoritate tutelară și unic asociat al Socie-
tății Comerciale „Goscom Vaslui” SA, prin 
Comisia de evaluare/selecție a candidaților 
pentru Consiliul de administrație al acestei 
societăți, desfășoară în perioada 12.04.2021-
16.04.2021, procedura de evaluare/selecție 
prealabilă a candidaților pentru postul de 
administrator al Societății „Goscom Vaslui” 
S A ,  î n  c o n f o r m i t a t e  c u  O . U . G . 
nr.109/2011/A și cu Normele metodologice 
de aplicare a O.U.G. nr.109/2011/A aprobate 
prin H.G. nr.722/2016. Documentele pe baza 
cărora se organizează procedura de selecție 
(scrisoare de așteptări, condiții minime ce 
trebuie îndeplinite de candidați, documente 
necesare pentru depunerea candidaturii, 
criterii de evaluare, alte documente și infor-
mații relevante pentru procedură) sunt 

disponibile pe site-ul primariavs.ro. 
Termenul pentru transmiterea documen-
telor aferente candidaturilor pot fi depuse 
pana pe data de 05.04.2021, ora 16:00, la 
adresa Primăriei Municipiului Vaslui, cod 
poștal 730139, în plic închis cu mențiunea 
„Candidatură pentru funcția de adminis-
trator al Societății Comerciale „GOSCOM 
VASLUI” SA”. Pentru clarificări utilizați 
adresa de e-mail: resurseumane@primaria-
vaslui.ro. Candidații declarați admiși la 
etapa de selecție a dosarelor vor fi evaluați 
în cadrul interviului, ora, punctajul și locul 
desfășurării acestuia urmând a fi anunțate 
pe site-ul și la sediul Unității Administra-
tiv-Teritoriale a Municipiului Vaslui. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul Unității 
Administrativ-Teritoriale a Municipiul 
Vaslui, de la Serviciul Resurse Umane, 
Organizare, Securitate și Sănătate în 
Muncă, etaj II, camera 202 sau la telefon 
0235/310.999, int.161.

l Comuna Cristești, județul Mureș, orga-
nizează concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante în regim contractual 
pe perioadă nedeterminată: -2 (două) 
posturi de muncitor, treaptă profesională 
IV, din cadrul Serviciului administrativ, 
întreţinere, transport public rutier, admi-
nistrarea domeniului public, din care 1 
post cu atribuții de întreținere spații verzi 
și 1 post cu atribuții de curățenie clădiri. 
Concursul se va desfășura la sediul Primă-
riei Comunei Cristești, din localitatea 
Cristești, str.Principală, nr.678, judeţul 
Mureș și constă în trei etape succesive: 
-selecția dosarelor; -proba practică, care va 
avea loc în data de 30.03.2021, ora 09,00; 
-interviul (data și ora susţinerii se vor 
comunica odată cu rezultatele la proba 
practică). Pentru a participa la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art.3 din Regu-
lamentul-cadru aprobat prin H.G. 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare și următoarele condiţii specifice: 
-studii generale; -vechime în muncă: 
minim 3 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la secretarul comisiei de concurs, la 
sediul instituţiei. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 din 
Regulamentul-cadru aprobat prin Hotă-

rârea Guvernului nr.286/2011 (actuali-
zată). În termen de maximum două zile 
lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a dosarelor, comisia de 
concurs va selecta dosarele pe baza înde-
plinirii condițiilor de participare. Relaţii 
suplimentare privind bibliografia și conţi-
nutul dosarului de înscriere se pot obţine la 
Primăria Comunei Cristești, secretarul 
comisiei de concurs, Toncean Teodor 
Călin, telefon 0265/326.112, interior 13, și 
pe site-ul comunei www.cristestimures.ro.

CITAȚII
l Numita Graff Ida cu domiciliul necu-
noscut este citată la Judecătoria Sighetu 
Marmației, jud. Maramureș, în calitate de 
pârâtă, in dos. nr. 2413/307/2020, pentru 
data de 25.05.2021 ora 12:00.

l Se citează la sediul Biroului Individual 
Notarial Ene Frosina, din municipiul 
Tulcea, str. Păcii nr.7, bl.P.21, sc.C, ap.28, 
judeţul Tulcea, la data de 25.03.2021, ora 
10:30, persoanele cu vocaţie succesorală 
legală sau testamentară, la succesiunea 
defunctei Sitemin Perian, decedată la data 
de 19.07.2020, cu ultimul domiciliu în muni-
cipiul Tulcea, str. Jupiter, nr.10, judeţul 
Tulcea, CNP 2241104364210, în Dosar 
succesoral nr.22/2021, în vederea dezbaterii 
succesiunii.

l Numitul Cionca Sabin cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in localitatea Becicherecu Mic 
str. Dimitrie Tichindeal nr 16 jud.Timis este 
citat la Judecatoria Satu Mare pe data de 
25.03.2021 ora 11:30 completul c5cff camera 
7 in calitate de parat dosarul civil nr 
11798/296/2019 in proces cu reclamanta 
Cormos Cornelia avand ca obiect succe-
siune.

l România. Judecătoria Timișoara. Dosar 
nr.28339/325/2020. Citație emisă la 
28.01.2021. Aducem la cunoștința pârâ-
tului Tcacenco Vasile, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Timișoara, str. Orșova, nr. 28, 
sc.B, ap.11, jud. Timiș, că este chemat în 
judecată de către Direcția Fiscală a Muni-
cipiului Timișoara, pentru înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comunității în 
dosarul nr.28339/325/2020, având stabilit 
termenul  de judecată la  data de 
24.03.2021, ora 10:00, sala 332. Acțiunea și 
înscrisurile au fost comunicate la domici-

liul indicat de DPEP-ABD și întrucât s-a 
reîntors cu mențiunea destinatar necu-
noscut la adresă, acțiunea s-a atașat la 
dosar.  Menționăm că pe seama pârâtului a 
fost numit un curator.

DIVERSE
l În conformitate cu prevederile OUG 
nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu 
modificările și completările ulterioare și a 
Legii nr.544/2001 privind accesul la infor-
maţie. Societatea/titular: Tom&Fan SRL 
Toplog, sediu: str.Calea Bucuresti, nr.71, loc.
Topo log ,  jud .Tulcea ,  t e l e fon / fax : 
0740.233.227. Activitatea: cod CAEN 46711 
-comerț cu ridicata carburanți, 4730 -comerț 
cu amănuntul carburanți, cod CAEN4941 
-transport rutier de mărfuri. Amplasare 
obiectiv: loc.Topolog. Scopul activității: 
comerț cu combustibili și transport. Prezen-
tarea activității: comerț cu ridicata și cu 
amănuntul al combustibililor solizi, lichizi și 
gazoși; -transport rutier marfuri. Informaţii 
cu privire la măsurile de protecţie a facto-
rilor de mediu și despre eventualul impact 
asupra factorilor de mediu: Respectarea 
OUG nr.195/2005 -privind protecția 
mediului. Anunţa publicul interesat asupra 
depunerii solicitării și documentaţiei tehnice 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu 
revizuite. Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului generat de proiectul 
propus și observaţiile publicului se primesc 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5 , telefon 
0240/510.622, fax 0240/510.621, de luni 
până vineri, între orele 08:00-16:00.

l S.C. Beraria Germana Oraselul Copiilor 
S.R.L.- Sediu Social Soseaua Oltenitei, nr.15, 
sector 4, Bucuresti, telefon: 0765.500.086, 
Cod Unic de Inregistrare 38367420, nr.de 
ordine în Registrul Comerţului București 
J40/17616/18.10.2017, reprezentată prin 
Domna Guta Rodica-Eva -  Administrator, 
informează pe cei interesați că s-a depus 
solicitarea pentru emiterea autorizației de 
mediu pentru activitatea- Restaurante- cod 
CAEN:5610. Informatii se pot solicita la 
sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului 
București din sectorul 6, Aleea Lacul Morii 
nr.1 (Barajul Lacul Morii-in spatele benzina-
riei Lukoil), intre orele 9:00-12:00, de luni 
pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M.București in termen 
de 10 zile de la data publicarii prezentului 
anunt

l TSK Metal S.R.L.,cu sediul in Timisoa-
ra,Strada N.D. Cocea,Nr. 17,jud. Timiș,a-
nunță elaborarea primei versiuni a planului/
programulu i  P lanulu i  Urban i s t i c 
Zonal,”P.U.Z.-Zona servicii si depozitare”,-
situat in Municipiul Timisoara,strada Buzi-
asului,nr. 107A,identificat prin CF nr. 
434402 si 434404 și declanșarea etapei de 
încadrare pentru obținerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului/ programului se poate realiza la 
adresa proiectantului planului/programului, 
localitatea Timișoara, str. Banu Mărăcine, 
nr. 13A,zilnic între orele 09:00-12:30.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul APM Timiș,str. B-dul Liviu 
Rebreanu, nr.18-18A,în termen de 18 zile 
calendaristice de la data prezentului anunt.
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Penitenciarul Spital Mioveni cu sediul în localitatea Mioveni, bd. Dacia nr.1, județul 
Argeș, intenționează să încheie contract de prestări servicii medicale cu un 

medic generalist (medicină de familie)

Serviciile vor fi prestate în cadrul Penitenciarului Mioveni cu sediul în Mioveni, bd. Dacia nr.1, 
județul Argeș. Cerințe specifice: Prestatorii de servicii să dețină și să prezinte următoarele docu-
mente: -Certificat de înregistrare fiscală (să poată desfășura activitatea în regim independent); 
- Autorizație de liberă practică; -Asigurare de malpraxis; -Să fie înscris în Colegiu Medicilor 
din România; -Specialitatea: medicină de familie/ generală; -Declarație pe propria răspundere 
privind disponibilitatea de a intra în contract cu CASAOPSNAJ; Valoarea fondurilor ce pot fi alo-
cate pentru serviciile prestate este de maxim 80 lei/oră. La elaborarea ofertei de preț, ofertantul 
va avea în vedere toate cerințele solicitate mai sus. Oferta de preţ reprezentând tariful pe oră, se 
va transmite până la data de 15.03.2021, ora 12:00 în plic închis cu mențiunea „A nu se deschide 
până la data de 15.03.2021, ora 12:00” prin oricare din următoarele mijloace: poştă, curier sau 
depunere directă la sediul instituţiei. Caietul de sarcini poate fi obținut gratuit de la Penitenciarul 
Spital Mioveni. Informaţii suplimentare la telefon fix 0248/260.560 int. 223, 248.



l Comuna Ghiroda, cu sediul în localitatea 
Ghiroda, str.Victoria, nr.46, 307200, intenți-
onează să solicite de la Administrația 
Bazinală de Apă Banat aviz de gospodă-
rire a apelor/aviz de amplasament pentru 
desfășurarea lucrării de Extindere rețea de 
alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și 
localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda. 
Această solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obțină informații 
suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să 
transmită observații, sugestii și recoman-
dări se pot adresa solicitantului dupa data 
de 01.03.2021.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan Aurel, 
in calitate de administrator judiciar al 
Cute Salon SRL desemnat prin Încheierea 
de ședinţă din data de 01.03.2021, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 3539/3/2021, noti-
ficã deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Cute Salon SRL, cu sediul social in Bucu-
rești, Sectorul 3, Strada Fetești, Nr. 44A, 
Parter, Ap. 2, CUI  33454100, nr. de ordine 
in registrul comertului J40/9193/2014. 
Persoanele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta impotriva Cute 
Salon SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - secţia a VII-a 
Civila,  cu referire la dosarul  nr. 
3539/3/2021, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 15.04.2021; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, afisare 
si comunicare a tabelului preliminar de 
creante 04.05.2021; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului definitiv la 
31.05.2021; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 10.05.2021, 
ora 14:00; e) adunarea generala a asocia-
tilor la data de 15.03.2020, ora 14:00 la 
sediul administratorului judiciar.

l SC NSS Residence Park SRL proprietar 
al terenului situat in comuna Voluntari, 
tarla-49, parcela A983/2, nr.cadastral 
101851, in suprafata de 1000mp, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a Avizului Tehnic Consul-
t a t i v  p e n t r u  d o c u m e n t a t i a 
PUZ-Construire Imobil Cladire Cu Desti-
natie Mixta (Locuinte Colective Si Birouri) 
Cu Regim De Inaltime Ce Va Rezulta Din 
P.U.Z. Avizat DE A.A.C.R., Imprejmuire 
Teren, Organizare De Santier, Racorduri/
Bransamente Utilitati. Documentatia a 

fost depusa pentru consultare la Consiliul 
Judetean Ilfov la data 07.12.2020. Obser-
vatii/ comentarii se primesc in scris la 
Directia de Urbanism din cadrul Consi-
liului Judetean Ilfov, str.Ernest Juvara 
nr.3-5, sect.6, Bucuresti (tel.021.212.56.93)

l Zamfir Liviu-Dumitru proprietar al 
terenului situat in comuna CERNICA, 
tarla-47, P395/14 si P395/15, nr.cadastral 
57519, in suprafata de 7500mp, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a Avizului Favorabil 
pentru documentatia PUZ-Dezmembrare 
Teren-T47 P395/14 si 395/15, sat.Bala-
ceanca, Com.Cernica. Documentatia a fost 
depusa pentru consultare la Consiliul 
Judetean Ilfov la data 04.03.2021. Obser-
vatii/ comentarii se primesc in scris la 
Directia de Urbanism din cadrul Consi-
liului Judetean Ilfov, str.Ernest Juvara 
nr.3-5, sect.6, Bucuresti  (tel.021.212.56.93)

l Composesoratul de pădure Măgura - 
Călățele având sediul în localitatea Călă-
țele nr. 189, în calitate de titular, anunță 
publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare în vederea obținerii avizului 
de mediu conform HG 1076/ 2004 pentru 
“Amenajamentul silvic U.P. II Dealu 
Botii”, jud. Cluj. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul titularului și la 
sediul APM Cluj. Publicul interesat poate 
transmite, în scris, comentarii și sugestii în 
termen de 18 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, la APM Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 
400609, fax: 0264 412 914, e-mail: office@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni - joi, între 
orele  9:00 - 14:00 și vineri între orele 9:00 
- 12:00.

l Composesoratul Urbarial Ciuleni și 
Parohia Ortodoxă Ciuleni” având sediul în 
localitatea Ciuleni nr. 52, în calitate de 
titulari, anunță publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare în vederea 
obținerii avizului de mediu conform HG 
1076/ 2004 pentru “Amenajamentul silvic 
U.P. I Ciuleni”, jud. Cluj. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la sediul titula-
rilor și la sediul APM Cluj. Publicul inte-
resat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii în termen de 18 zile de la data 
publicării anunţului, la APM Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 
400609, fax: 0264 412 914, e-mail: office@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni - joi, între 
orele 9:00 - 14:00  și vineri între orele 9:00 
- 12:00.

l Degeratu Aura Cătălina și Poenaru 
Dorin Mihail, în calitate de titulari, anunță 
publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare în vederea obținerii avizului 
de mediu conform HG 1076/ 2004 pentru 

“Amenajamentul silvic al U.P. IX Rușețu”,  
comuna Moroeni, județul Dâmbovița.  
Prima versiune a planului poate fi consul-
tată la sediul, la APM Dâmbovița, Târgo-
viște, Calea Ialomiței nr. 1, cod 130142, 
fax: 0245 213 944, e-mail: office@apmdb.
anpm.ro în zilele de luni - joi, între orele 
9:00 - 14:00 și vineri între orele 9:00 - 
12:00.” Observaţii/comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul APM Dâmbovița, 
în termen de 18 zile de la data publicării 
anunţului.

l Agenția pentru Protecția Mediului Cluj 
anunță publicul interesat asupra necesi-
tății efectuării evaluării de mediu în 
vederea obținerii avizului de mediu pentru 
“Amenajament silvic U.P. V Nimăiasa”, 
titular: Comuna Mărgău. Observațiile și 
comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în 
scris la Agenția pentru Protecția Mediului 
Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 
400609, fax: 0264 412 914, e-mail: office@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni - vineri, 
între orele 9:00 - 14:00, în termen de 10 zile 
calendaristice  de la data apariției anun-
țului.

l Persoanele Fizice Asociate În Convenția 
“Valea Rea”, titulare pentru planul 
“Amenajamentul Silvic UP I Valea Rea”, 
amplasament comunele: Mera, Cotești, 
Răcoasa, Străoane, Reghiu, Broșteni, 
Cârligele – jud. Vrancea și comunele: 
Bălăbănești și Cosmești județul Galați, 
anunță publicul interesat asupra  înca-
drării planului menționat în procedura de 
evaluare de mediu pentru planuri și 
programe, în conformitate cu prevederile 
art. 5, alin. 2, pct. b) din H.G. nr. 1076/ 
2004 și a art. 28, alin (2) din O.U.G. nr. 
57/2007, cu obligativitatea realizării 
Raportului de Mediu și a Studiului de 
Evaluare Adecvată. Informațiile cu privire 
la planul sus menționat pot fi consultate la 
sediul Persoanelor Fizice Asociate În 
Convenția “Valea Rea”, Din Mun. Focșani, 
str. Șurii, nr. 14C, jud. Vrancea și la sediul 
A.P.M. Vrancea. Observațiile publicului se 
vor primi în scris la sediul A.P.M. Vrancea, 
str. Dinicu Golescu nr. 2, în termen de 10 
zile calendaristice  de la data apariției 
prezentului anunț.

l SC Real Gas Impex SRL, cu sediul în 
București, sector 4, Șos.Olteniței, nr.394A, 
ap.15, parter, înregistrată la ONRC Bucu-
rești, nr.J40/10688/2013, CUI 32177389, 
informează pe cei interesați că s-a depus 
solicitarea pentru emiterea autorizației de 
mediu pentru activitatea de comerț cu 
amănuntul al carburanților pentru autove-
hicule în magazine specializate, desfășu-
rată în București, sector 3, str. Râmnicu 
Sărat, nr.5A. Informaţiile la sediul Agen-

ției  pentru Protecția Mediului București 
din sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 
(Barajul Lacul Morii -în spatele benzinariei 
Lukoil), între orele 09:00-12:00, de luni 
până vineri. Propuneri sau contestații se 
pot depune la sediul A.P.M.București în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l SC Fepra Collection SRL, cu sediul în 
București, Sector 1, str. Londra, nr. 18, 
parter, ap.6, înregistrată la O.N.R.C. 
-O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr.37343377, infor-
mează pe cei interesați că s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autorizației de 
mediu pentru activitatea principală: Colec-
tarea deșeurilor nepericuloase, desfășurată 
în str.Șoseaua Vergului, Nr.18, Sector 2, 
București (în incinta parcării Cora Pante-
limon). Informații se pot solicita la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Bucu-
rești din sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 
(Barajul Lacul Morii -în spatele benzinăriei 
Lukoil), între orele 09:00-12:00, de luni 
până vineri. Propuneri sau contestații se 
pot depune la sediul A.P.M.București în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț. Nota: Publicarea se va 
face într-un cotidian de mare tiraj solicitat 
de populație.

l SC Udland Grup SRL (denumirea titu-
larului), titular al proiectului „Extindere și 
modificare hală depozitare materiale 
construcții și utilități” anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M.Ilfov (autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului), în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului*), pentru proiectul 
„Extindere și modificare hală depozitare 
materiale construcții și utilități” propus a 
fi amplasat în I.C.Bratianu, 182, Brănești, 
I l fov  (adresa  amplasamentului ) . 
1-Proiectul deciziei de încadrare și moti-
vele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului Ilfov din București, str.
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în zilele 
de luni-joi, între orele 08:00-16:00 și vineri, 
08:00-14:00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmif.anpm.ro/. 
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet 
a autorităţii competente pentru protecţia 
mediului.

l Anunt Mediu: SC Semar Cross One 
SRL cu sediul in : Pecica, str. 206, nr.32, 
jud Arad, tel 0751083999, doreste sa obtina 
autorizatie de mediu pentru punctul de 
lucru situat  in localitatea Pecica, str. 1, nr. 
40,  Jud. Arad, unde doreste sa desfasoare 
activitatea de  Comert cu amanuntul al 

carburantilor  CAEN 4730- Staie GPL  
avand ca principalele faze ale procesului 
tehnologic: aprovizionare, depozitare, 
vanzare/alimentare clineti cu GPS. Masu-
rile de protectie a factorilor de mediu sunt: 
Apa: Nu este cazul; Aer: Nu este cazul; Sol: 
Platforma betonata; Gestiunea deseurilor : 
Pubele. Observatiile publicului formulate 
in scris/informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului se depun/pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Arad, Splaiul Mure-
su lu i  FN,  COD 310132 ,  t e l e fon 
0257/280.331 fax 0257/284.767, in timp de 
10 zile lucratoare dupa data publicarii 
prezentului anunt.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocarea Adunarii Generale Ordinare 
a acţionarilor  Societății Complex Hotelier 
Gorjul SA. În conformitate cu prevederile 
Legii societăţilor nr.31/1990, republicată‚ cu 
modificările și completările ulterioare și 
dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, 
Administratorul unic al societății Complex 
Hotelier Gorjul SA, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor în data de 
08.04.2021, ora 11:00, în Sala de conferințe 
a Hotelului  Gorj, situat în Tg-Jiu, Calea 
Eroilor nr.6, jud.Gorj, cu următoarea ordine 
de zi: 1.Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale întocmite la data de 31.12.2020, pe 
baza rapoartelor prezentate de administra-
torul unic și cenzori; 2.Descărcarea de 
gestiune a administratorului unic pentru 
perioada anului încheiat, respectv 2020; 
3.Stabilirea și aprobarea Bugetului de veni-
turi și cheltuieli, precum și a programului de 
activitate pentru anul 2021; 4.Alegerea 
Comisiei de cenzori și a cenzorului supleant, 
ca urmare a expirării mandatului și stabi-
lirea indemnizației acestora; 5.Aprobarea 
prelungirii termenului de rambursare a 
liniei de credit angajată la CEC Bank 
pentru o perioadă de 2 ani. În cazul în care 
la prima convocare din data de 08.04.2021 
nu se va întruni cvorumul statutar, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
își va desfășura lucrările la a doua convo-
care, care va avea loc în data de 09.04.2021, 
în același loc, la aceleasi ore, cu aceeași 
ordine de zi.

l Convocator: Consiliul de Administraţie al 
societăţii ICPET Turbo S.A. -cu sediul în 
București, sector 4, Șos. Berceni nr.104 CIF 
RO16951576,  J40/18782/2004 -convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
din societatea ICPET Turbo S.A. în data de 
12 Aprilie 2021 ora 12:00 la sediul din Bucu-
rești, sector 4, Șos. Berceni nr. 104. În cazul 
neîntrunirii cvorului, a doua convocare  este 
fixată în data de 13 Aprilie 2021 la aceeasi 
oră și în același loc. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
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este următoarea: 1. Prezentarea şi aprobarea 
Raportului Consiliului de Administraţie 
pentru activitatea desfăşurată în anul 2020; 
2. Prezentarea şi aprobarea Raportului 
Comisiei de Cenzori privind gestiunea socie-
tăţii pe anul 2020; 3. Prezentarea şi apro-
barea Bilanţului Contabil şi a Contului de 
Profit şi Pierderi pe anul 2020; 4. Prezen-
tarea şi aprobarea repartizării profitului net 
pe anul 2020; 5. Prezentarea şi aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 
2021; 6. Prezentarea şi aprobarea Progra-
mului de Investiţii şi Surse de Finanţare pe 
anul 2021; 7. Descărcarea de gestiune a 
administratorilor pentru activitatea pe anul 
2020; 8. Diverse. Preşedinte Consiliu de 
Administraţie  Ing. Victor Mihail Andreian.

l Convocator Adunare Generală: Consiliul 
de Administraţie al S.C.M. „IGIENA„ în 
baza Actului Constitutiv, art.24, alin.5, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
cooperatorilor pe parcursul a 2 zile, în ziua 
de 31.03.2021 ora 8:30, şi în data de 
01.04.2021 începând cu ora 8.30 până la ora 
15.00, respectând O.U.G. 62/2020 şi alte 
acte normative care prevăd măsuri de 
prevenire a răspândirii COVID-19. În ziua 
de 31.03.2021 ora 8:30, Adunarea Generală 
Ordinară a SCM Igiena are loc în Sala 
Studio Profesional al S.C.M. Igiena, folo-
sind mijloace de comunicare la distanţă cu 
împuterniciţii cooperatori şi se prezintă 
următoarea ordine de zi: 1). Raportul 
privind activitatea economico-financiară 
desfăşurată în anul 2020, aprobat de Consi-
liul de Admninistraţie şi realizarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020. 
Aprobarea bilanţului pentru anul 2020. 2). 
Contul de profit şi pierderi şi repartizarea 
profitului net pe anul 2020. 3). Bugetul de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2021. 4). Apro-
barea programelor de măsuri pentru reali-
zarea bugetului pe anul 2021. 5). Aprobarea 
sistemului de salarizare al societăţii pentru 
anul 2021 şi a clauzelor generale privind 
raporturile de muncă dintre S.C.M. Igiena şi 
cooperatori, în conformitate cu Legea 
nr.1/2005, Actul Constitutiv al S.C.M. Igiena 
şi Hotărârea nr. 11/2006, Hot.3/2011 precum 
şi Convenţia colectivă de muncă pentru 
anul 2021-2022. 6). Raportul comisiei de 
cenzori. 7). Raportul Consiliului social. 8). 
Aprobarea nivelului de participare la capi-
talul social pe anul 2021, conform prevede-
rilor Actului Constitutiv şi aprobarea 
diminuării capitalului social cu contrava-
loarea părţilor sociale a persoanelor cărora 
le-a încetat calitatea de membru cooperator 
şi restituirea contravalorii acestora conform 
situaţiei anexate. 9). Ratificarea cererilor de 
cooptare în SCM Igiena pe perioada anului 
2020, cât şi a excluderilor în perioada menţi-
onată. 10). Ratificarea contractelor de închi-
riere în conformitate cu Actul Constitutiv. 
11.) Alegerea Consiliului Social; 12). Apro-

barea efectuării formalităţilor pentru 
înscrierea la Registrul Comerţului a modifi-
cărilor privind radierea punctelor de lucru 
desfiinţate, conform legii. 13.) Delegarea 
competenţei Consiliului de Administraţie al 
SCM Igiena cu privire la eventualitatea 
vânzării unor spaţii, în funcţie de necesită-
ţile economice ale societăţii şi cu privire la 
încetarea activităţii unor saloane în care se 
prestează servicii în meseriile specifice socie-
tăţii noastre. 14.)  Prezentarea Proiectului 
de hotărâri. În ziua de 01.04.2021 ordinea 
de zi a Adunării Generale a SCM Igiena este 
următoarea:  1.) Alegerea Preşedintelui 
SCM Igiena prin vot secret. 2.) Alegerea 
Consiliului de Administraţie prin vot secret. 
3.) Alegerea comisiei de cenzori prin vot 
secret. 4.) Aprobarea Proiectului de hotă-
râri. Împuterniciţii se vor prezenta la sediul 
societăţii pe grupe, începând cu ora 8:30, în 
vederea exercitării votului secret. Consiliul 
de Administraţie asigură desfăşurarea 
Adunării Generale Ordinare a SCM Igiena 
în condiţii corespunzătoare, respectând 
normele de prevenire a răspândirii COVID-
19. Consiliu de Administraţie.

LICITAȚII
l Primăria comunei Trifeşti, judeţul Neamţ, 
organizează licitatie publică, potrivit preve-
derilor OUG nr.57/2019, în vederea concesi-
onării unui teren extravilan situat în satul 
Trifeşti, comuna Trifeşti, județul Neamț. 
Data limită  de depunere a ofertelor: 
26.03.2021, ora 12:00. Deschiderea ofertelor: 
29.03.2021, ora 12:00. Documentaţia de atri-
buire se poate procura de la sediul Primariei 
Trifeşti, la prețul de 25Lei. Date de contact: 
telefon: 0233.745.547, adresă de email: 
primariatrifesti.nt@gmail.com

l CEC Bank S.A. Sucursala Tg-Jiu -str.
Tudor Vladimirescu, nr 14, jud. Gorj, orga-
nizează în data de 17.03.2021, ora 10:00, 
licitație deschisă fără preselecție pentru 
vânzarea unui autoturism Dacia Logan 
conform detaliilor următoare: 1.Nr.de înm.
GJ 11 SBK, an fabr.2007, primul proprietar, 
motor 1.461cmc, motorină, 207.944km 
rulați, culoare gri met., preţul minim de 
pornire de 3.400Lei. Dosarul de prezentare 
se poate achiziționa de la sediul CEC Bank 
SA Sucursala Tg-Jiu, contra sumei de 25 lei/
dosar -inclusiv TVA, până la data de 16 
martie 2021, între orele 09:00-16:00. Vizio-
narea autoturismului se poate face la sediul 
de mai sus, de către persoanele care au 
achiziționat dosarul de prezentare, numai în 
zilele lucrătoare din perioada 08 martie-16 
martie 2021 şi în intervalul orar 09:00-16:00. 
Informaţii suplimentare puteţi obţine la 
telefon 021.311.11.19, int. 30019.

l Sucursala CEC Bank Zalău cu sediul în 
Bulevardul Mihai Viteazu, nr.7, bloc.D, 
județul Sălaj, organizează în data de 24 

martie 2021, ora 12.00, licitaţie deschisă 
fără preselecţie pentru vânzarea unui auto-
turism Dacia Logan, conform detaliilor 
urmatoare: Nr.înm. B 66 JFY, an fabr.2007, 
primul proprietar, motor 1.461cmc, moto-
rină, 125.406km rulați, culoare gri, preţul 
minim de pornire de 4.950Lei. Dosarul de 
prezentare se poate achiziționa de la sediul 
Sucursalei CEC BANK Zalău, contra sumei 
de 20 lei/dosar -inclusiv TVA, până la data 
de 22 martie 2021, între orele 09.00-17.00. 
Vizionarea autoturismului se poate face la 
sediul de mai sus, de către persoanele care 
au achiziționat dosarul de prezentare, 
numai în zilele lucrătoare din perioada 10 
martie-22 martie 2021 şi în intervalul orar 
09.00-17.00. Informaţii suplimentare puteţi 
o b ţ i n e  l a  t e l e f o n  0 2 6 0 / 6 1 1 . 1 6 3 ; 
0260/611/750, int.41006.

l Partium Insolvency IPURL, lichidator 
judiciar în dosarul nr. 11662/111/2012 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debi-
toarea MACIO S.R.L., CUI: RO1845585 
scoate la vânzare prin licitație publică:  
Terenuri Agricole (Proprietatea este 
compusă din 3  parcele de teren având o 
suprafață totală de 11.846 mp) situate în Sat 
Betfia, Județul Bihor, prețul de pornire 
fiind: 28.888,20 EUR,. Licitația va avea loc 
în 15.03.2021 ora 12:00 la adresa din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. 
Bihor. În caz de nereuşită licitația se reia la 
data de 22.03.2021 şi la data de 29.03.2021, 
la acelaşi preț de strigare, aceeaşi oră şi 
aceeaşi locație. Licitantul trebuie să achiziți-
oneze un caiet de sarcini privind bunurile 
imobile supuse prezentei licitații, contra 
sumei de 500 RON +TVA, ce va cuprinde şi 
regulamentul de vânzare. Licitantul va 
depune la sediul lichidatorului judiciar o 
Cerere De Participare La Licitație, inclusă 
în caietul de sarcini, cu cel puțin două zile 
înainte de termenul licitației stabilit prin 
anunțul public. Informații tel: 0359463661 
fax: 0359463662.

l Anunţ de participare la licitaţia deschisă 
pentru închiriere de bunuri proprietate 
publică. Primăria Comunei Negrileşti, 
judeţul Vrancea, cod fiscal 15534708, sediul 
comuna: Negrileşti, sat Negrileşti, judeţul 
Vrancea, organizează în data de 30 Martie 
2021, ora 11:00, la sediul primăriei comunei 
Negrileşti, judeţul Vrancea, licitaţie publică 
pentru spaţiul în suprafaţă de 53,66 mp, din 
incinta Dispensarului medical din satul 
Negrileşti, comuna Negrileşti, judeţul 
Vrancea, aflat în proprietatea publică a 
comunei Negrileşti, judeţul Vrancea, în 
vederea desfăşurării unor activităţi de 
farmacie, Tarlaua 32, Parcela 1162. Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: 
-Documentaţia de atribuire se va obţine de 
la compartimentul achiziţii publice din 
cadrul Primăriei Negrileşti, judeţul 

Vrancea, după achitarea sumei de 200,00 
lei, la casieria primăriei; -Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 19 Martie 2021, ora 
14:00. Informaţii privind ofertele: Data 
limită de depunere a ofertelor: 29 Martie 
2021, ora 16:00. Ofertele se vor depune 
într-un singur exemplar la sediul primăriei 
comunei Negrileşti, judeţul Vrancea 
compartimentul achiziţii publice în confor-
mitate cu prevederile caietului de sarcini şi 
a Secţiunii a-4-a din OUG nr. 57/2019. Ofer-
tanţii trebuie să achite la casieria primăriei 
până în data de 29 Martie 2021, ora 16:00, 
taxa de participare în cuantum de 200,00 lei 
şi garanţia de participare al cărei cuantum 
se stabileşte la nivelul contravalorii a două 
chirii. Soluţionarea litigiilor: Tribunalul 
Vrancea, Secţia contencios administrativ şi 
fiscal. Relaţii suplimentare: tel/fax 
0237.267028; 0237.267290. 

l Par Rom SRL-in faliment prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la vânzare 
prin licitaţie publică in data de 22.03.2021, 
ora 13:00, teren extravilan - 5.887 mp situat 
in Costinesti, parcela A314/20/1/1, nr. 
Cadastral 10.156, CF 10.383, jud. Constanta 
pornind de la pretul de 124.130,37 lei, teren 
extravilan - 8.038 mp situat in Costinesti, 
parcela 314/18/1/1, nr. Cadastral 920, CF 
1132, jud. Constanta pornind de la pretul de 
169.543,92 lei, teren extravilan - 570mp 
situat in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr. 
Cadastral 918/2, CF 10248, jud. Constanta 
pornind de la pretul de 24.221,08 lei. Pretu-
rile nu contin TVA. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie pana la 
data de 19.03.2021, ora 14:00. Licitatia va 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. 

l Anunț public. Serviciul Public de Admi-
nistrare şi Exploatare a Pieței Centrale 
Agroalimentare a Municipiului Câmpina 
anunță organizarea următoarei licitații 
publice deschise cu strigare pentru: -Închi-
riere spații comerciale din Complexul Corp 
C1 al Pieței Centrale, după cum urmează: 
Corp C1 tarabe: -Închirierea a 2 (două) 
amplasamente pentru comercializare 
legume -zarzavat; -amplasament sector 
legume -zarzavat în suprafață de 2 mp 
(9A/10A); -amplasament sector legume 
-zarzavat în suprafață de 2 mp (17A/18A). 
Se licitează numai spațiul destinat comer-
țului. Prețul de pornire al licitației este de 
6,6 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 
14 din 31.01.2019. Tariful de închiriere este 
scutit de TVA. Garanția de participare este 
în valoare de 792 lei, iar în cazul în care 
ofertantul este declarat necâştigător i se va 
restitui suma respectivă, la cerere, într-un 
cont comunicat de către acesta. Pasul de 

licitație: Pasul de strigare este 10% din 
prețul de începere. Se poate folosi şi 
multiplu de 10%. Vizitarea spațiilor scoase 
la licitație se poate face de luni până vineri 
între orele 8:30-15:30. Licitația va avea loc 
în data de 26.03.2021, ora 10:00, la sediul 
S.P.A.E.P.C.A. din Câmpina, Str. Republicii 
nr. 16A, iar documentele pentru partici-
parea la licitație se pot depune până pe 
23.03.2021, ora 12:00, tot la sediul institu-
ției. Caietul de sarcini specific pentru lici-
tație va putea fi achiziționat contracost de la 
sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina. Taxa este în 
valoare de 100 lei şi reprezintă taxa partici-
pare licitație. Aceasta este nerambursabilă. 
Informații suplimentare la telefon: 
0344.108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. 
Câmpina şi pe site-ul www.piatacampina.ro.

l Debitorul SC Kaproni SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 
1.Imobil teren intravilan, in suprafata de 
3.189 mp. situat in Com.Valea Caluga-
reasca, Sat Valea Popi, T 8 -A 270, Judet 
Prahova, pret pornire licitatie –11.958,75 
Euro. 2.Imobil teren intravilan, in supra-
fata de 668 mp. situat in Com. Valea Calu-
gareasca, Sat Valea Popi, T 20 -A 714, 
Judet Prahova, pret pornire licitatie 
–2.505,00 Euro. Pretul caietului de sarcini 
pentru imobilele ”terenuri” aflate in patri-
moniul debitoarei KAPRONI SRL este de 
1.000,00 Lei exclusiv TVA. Pretul de 
pornire al licitatilor pentru imobile ”tere-
nuri” aflate in patrimoniul  societatii debi-
toare KAPRONI SRL,  reprezinta 25% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare pentru fiecare teren 
in parte; Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul 
nr. RO22 BACX 0000 0017 0906 3000 
deschis la UniCredit Bank SA, Ag. 
Ploiesti, pana la orele 14:00 am din preziua 
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a Regulamen-
tului de participare la licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
imobilele ”terenuri” prima sedinta de lici-
tatie a fost fixata in data de 18.03.2021, 
ora 10:00, iar daca activele nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 25.03.2021; 
01.04.2021; 08.04.2021; 15.04.2021; 
22.04.2021, ora 10:00. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, 
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si 
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizua-
lizat si pe site www.dinu-urse.ro.
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l Debitorul SC Marinos Construct SRL 
societate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Proprietate imobiliara “teren” in 
suprafata totala din masuratori  de 117 mp. 
(suprafata din acte de 130 mp.), situat in 
intravilanul Mun. Ploiesti, Str. A. T. 
Laurian, Jud. Prahova, nr. Cadastral 11321, 
inscris in C.F. 9997 a loc. Ploiesti. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 6.435,00 Euro 
exclusiv TVA. Pretul caietului de sarcini 
pentru imobilele af late in proprietatea 
Marinos Construct SRL, este de 1.000,00 Lei 
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul nr. 
RO91 FNNB 0051 0230 0947 RO02 deschis 
la Credit Europe Bank, Sucursala Ploiesti, 
pana la orele 14 am din preziua stabilita 
licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietului de sarcini pentru 
proprietatea imobiliara, de la sediul lichida-
torului judiciar. Pentru proprietatea imobi-
liara “teren” prima sedinta de licitatie a fost 
stabilita in data de 18.03.2021 ora 11:00, iar 
daca bunul imobil nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 25.03.2021; 01.04.2021; 08.04.2021; 
15.04.2021, ora 11:00. 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. Anuntul poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro

l Debitorul Vialis Edil SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.
Mijloace fixe, apartinand VIALIS EDIL 
SRL in valoare de 24.547,00 Lei exclusiv 
TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru 
mijloacele fixe apartinand Vialis Edil SRL, 
reprezinta 35% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun in parte. Listele 
cu aceste bunuri pot fi obtinute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25.Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul 
nr.RO16 BACX 0000 0017 0714 6000 
deschis la UniCredit Bank SA, 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 Regulamentului de licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru mijloa-
cele fixe, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 18.03.2021, ora 14.00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 

data de 25.03.2021; 01.04.2021; 08.04.2021; 
15.04.2021; 22.04.2021, ora 14:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 44A, 
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii suplimen-
tare si vizionare apelati tel.: 0753.999.028, 
dl. Cristian Ciocan.

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 
Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, 
Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, telefon 
0 2 5 9 / 4 0 8 . 8 6 5 ,  0 2 5 9 / 4 3 7 . 0 0 0 ,  f a x 
0259/436.276, e-mail: primarie@oradea.ro, 
locuinte@oradea.ro, cod fiscal: RO35372589. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: 41 de imobile cu 
destinația de locuință în suprafață totală de 
1.907,69mp, conform caietului de sarcini, 
proprietate privată a Municipiului Oradea, 
conform OUG nr.57 din 03.07.2019, art.332-
333 și H.C.L. nr.859 din 31.10.2019. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Serviciul Locuințe, Spații 
Comerciale sau se poate consulta site-ul: 
www.oradea.ro, secțiunea -licitații. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Serviciul Locuințe, Spații 
Comerciale din cadrul Primăriei Munici-
piului Oradea, Piata Unirii, nr.1, județul 
Bihor. 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: 
Dacă se ridică de la sediul instituției: 40 lei/
exemplar, ce se achită la casierie sau se 
poate descărca de pe site:  gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 15.03.2021, ora 09:00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 05.04.2021, ora 09:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, 
nr.1, județul Bihor, parter, Ghișeele 1-2. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat format 
A4. 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
06.04.2021, ora 09:00, Primăria Munici-

piului Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul 
Bihor, Sala Mică, etaj 1. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, 
Parcul Traian, nr.10, județul Bihor, telefon 
0259/414.896, fax 0359/432.750, e-mail: 
tr-bihor-reg@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 05.03.2021.

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, persoana 
de contact: Primăria Comunei Jurilovca, 
localitatea Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 
Mai ,  nr.2 ,  județul  Tulcea,  te lefon 
0240/563.797, fax 0240/563.799, email: 
primariajurilovca@yahoo.com, cod fiscal 
4793952. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: teren situat în sat 
Jurilovca, comuna Jurilovca, județul Tulcea, 
identificat în T51, Cc 3554/1, nr.cadastral 
38731, în suprafață de 612mp, proprietate 
privată a comunei, în baza O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 și H.C.L. nr.12/25.02.2021. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
se va elibera un exemplar al documentației 
de atribuire doar în urma unei solicitări scrise 
depuse la Registratura Primăriei Comunei 
Jurilovca. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Compar-
timentul Urbanism, Primăria Comunei 
Jurilovca, localitatea Jurilovca, comuna 
Jurilovca, Str. 1 Mai, nr.2, județul Tulcea. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 10 lei/exemplar 
se achită în numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Jurilovca sau prin O.P.în contul 
RO90TREZ6465006XXX000193 deschis la 
Trezoreria Operativă Baia. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 19.03.2021, 
ora 15:30. 4. Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
29.03.2021, ora 15:30. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: U.A.T.Comuna Juri-
lovca, localitatea Jurilovca, comuna Juri-
lovca, Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea, 
Compartimentul Registratură. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 
exemplar original. 5. Data și locul la care se 
va desfașura ședința publică de deschidere a 

ofertelor: 30.03.2021, ora 12:00, la sediul 
Primăriei Comunei Jurilovca, localitatea 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, 
județul Tulcea-Sala de festivități. 6. Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Tulcea, 
Tulcea, Str.Toamnei, nr. 15, județul Tulcea, 
telefon 0240/504.279, fax 0240/518.544, 
e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 04.03.2021.

PIERDERI
l Pierdut atestat manager transport, emis 
de ARR Prahova, pe numele de Toader 
Georgiana-Florentina. Il declar nul.

l Pierdut Certificat profesional pentru 
conducătorii auto care efectuează transport 
rutier în regim de taxi, seria: CPT nr. 
0051062, eliberat de Ministerul Transportu-
rilor, ARR, pe numele Gîtlan Doru. Îl declar 
nul.

DISPARIȚII

l În ziua de 07.11.2011 a plecat voluntar de 
la domiciliu, deplasându-se în Italia, locali-
tatea Bari, unde a locuit la o rudă, a păstrat 
legătura telefonică cu familia sa până în 
luna ianuarie 2012, dată de la care nu a mai 
putut fi contactat. Semnalmente: înălține 
1,75-1,80 m, greutate 75-80 kg, constituție 
atletică, față ovală, păr negru cărunt, ochii 
căprui, frunte lată, nas drept, gură mare, 
fără semne particulare. Nu se cunosc arti-
cole de îmbrăcăminte purtate de persoana în 
cauză la data plecării. Rugăm orice persoană 
care are informații despre numitul Garofoiu 
Aurel să le comunice organelor de Poliție ori 
Judecătoriei Craiova ce a fost investită cu 
declararea morții susnumitului în dosarul 
nr.2106/215/2021, completul civil 5.
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