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OFERTE SERVICIU
l Angajam soferi pentru comuni-
tate-permis de conducere catega-
o r i a  C + E - o b l i g a t o r i u . 
Salarizare-diurna la zi inclusiv 
sambata si duminica in functie de 
durata stagiului Relatii zilnic de 
L-V intre orele 09.00-18.00 phone: 
0722 535 020/ 0726 114 632.

l  Continental Aria Proiect SRL, 
cu sediul în mun.Iași, str.Otiliza 
Cazimir, nr.23, jud.Iași, CUI 
42973972, angajează 4 muncitori 
necalificați pentru construcții. 
Persoanele interesate vor depune 
un CV, la sediul societății sau prin 
email la adresa: nicolai.simbol@
gmail.com, până la data de 
11.07.2021. Selecția se va face pe 
baza CV-urilor.

l  Technopol Rom S.R.L., cu 
sediul social în Sat Ciocârlia, 
Comuna Ciocârlia, Calea Bucu-
rești, nr.18, construcție C1, nr.
cadastral 241 C1, Jud.Ialomița, 
înregistrată la ORC  sub nr.
J12/642/2019, CUI: 40323108, 
angajează: Director Administrativ 
-cod COR 121906 -1 post. Pentru 
C V  l a  a d r e s a  d e  e - m a i l : 
igen91241@gmail.com.

l  Constructii si Servicii SRL cu 
sediul în Sebeș, Strada Industri-
ilor, nr.6, Jud.Alba, angajează 
Operator la mașini-unelte cu 
comandă numerică COR 722323 
(5 posturi), sudor COR 721208 (7 
posturi) și Lăcătuș mecanic COR 
721410 (2 posturi), studii medii, 
lb.engleză, vechime min.2 ani. 
CV-urile se pot depune la sediul 
firmei până la data de 09.07.2021. 
I n f o r m a ț i i  l a  t e l e f o n 
0358/401.269.

l  Universitatea „Aurel Vlaicu” 
din Arad, cu sediul în Arad, 

B-dul.Revoluţiei, nr.77, judeţul 
Arad, organizează concurs în 
vederea ocupării următorului post 
vacant: -2 (două) posturi de 
muncitor calificat (zugrav), cod 
COR 7131 pe perioadă nedetermi-
nată conform statului de func-
ţiuni în cadrul Direcţiei General 
Administrative. -nivelul studiilor 
-generale; -vechime în muncă 
-minim 5 ani; -certificat calificare 
profesională. Data limită de 
depunere a dosarelor de concurs 
16.07.2021, ora 15.00. Data susţi-
nerii probei scrise: 29.07.2021, ora 
10.00. Data susţinerii interviului: 
02.08.2021, ora 10.00. Toate 
probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad, B-dul.Revoluţiei, nr.77. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile 
generale și specifice, calendarul 
de desfășurare a concursurilor, 
bibliografia și după caz, tematica 
se publică pe portalele www.
posturi.gov.ro și pe www.uav.ro.

l  Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Neamț, cu sediul 
în municipiul Piatra Neamț, str. 
Mihai Eminescu, nr.26B, organi-
zează  concurs  în  per ioada 
02-09.08.2021, pentru ocupare a 1 
post vacant, funcție contractuală 
de execuție: Serviciul Publicitate 
Imobiliară: -1 post referent, 
treapta I, studii medii- perioadă  
nedeterminată, în cadrul Biroului 
de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Piatra Neamț. Concursul se 
va desfășura după calendarul 
următor: -Proba scrisă- în data de 
02.08.2021, ora 10.00; -Proba 
interviu- în data de 09.08.2021 
ora 10.00. Cerinţele postului 
Referent treapta I: -studii medii- 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime  în muncă minim 3 
ani și 6 luni. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul insti-

tuției din municipiul Piatra 
Neamț, str. Mihai Eminescu, 
nr.26B, în termen de 15 zile lucră-
toare de la afișarea anunțului, în 
timpul programului normal de 
lucru. Relații suplimentare se pot 
obține de la sediul O.C.P.I. 
Neamț, la adresa sus-menționată, 
telefon 0233-21.71.42.  

l  În conformitate cu prevederile 
H.G. nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, Minis-
terul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale cu sediul în București, 
sector 3, bd. Carol I, nr.2-4, 
anunță organizarea concursului 
în vederea ocupării pe perioadă 
nedeterminată a unui post vacant 
de  natură  contractua lă  de 
muncitor I. Proba scrisă va avea 
loc în data de 30.07.2021, ora 
10.00, iar interviul se va susține în 
maximum patru zile lucrătoare de 
la data susținerii probei scrise, 
conform art.24 alin.(5) din Regu-
lamentul- cadru aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011. Pentru partici-
parea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -nivelul studiilor- 
studii 
generale; -vechime– minimum 3 
ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Minis-
terului Agriculturii si Dezvoltării 
Rurale, la secretarul comisiei de 
concurs– Maria Nica, telefon 
0213072484, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării. 
Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum și actele solici-
tate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere vor fi afișate la sediul 
instituţiei și vor fi publicate pe 
pagina web www.madr.ro, la secți-
unea posturi scoase la concurs.

l  Având în vedere prevederile 
art. 26 alin. (7) din Legea nr. 
284/2010 și ale art. 7 din H.G. nr. 

286/2011 Centrul Cultural Jude-
țean Arad organizează concurs 
pentru ocuparea unor posturi de 
execuț ie  vacante ,  în  reg im 
contractual, pe durată nedetermi-
nată:- un post de inspector de 
specialitate debutant la Serviciul 
Programe, Proiecte Culturale și 
Gestionarea Fondurilor Neram-
bursabile; - un post de referent de 
specialitate debutant la Compar-
timentul Relații Publice și Secre-
tariat. Condiţiile specifice de 
ocupare a postului de inspector de 
specialitate debutant la Serviciul 
Programe, Proiecte Culturale și 
Gestionarea Fondurilor Neram-
bursabile sunt: Studii de speciali-
tate: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Cunoaș-
terea unei limbi de circulație 
internațională - minim nivel 
mediu; Cunoștinţe operare PC – 
nivel mediu; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor  – 0 ani; 
Posesor permis de conducere cate-
goria B. Condiţiile  specifice de 
ocupare a postului de referent de 
specialitate debutant la Compar-
timentul Relații Publice și Secre-
tariat sunt: Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă. Cunoașterea unei 
limbi de circulație internațională 
- minim nivel mediu. Cunoștinţe 
operare  PC – nivel  mediu. 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor  – 0 ani. Concursul se 
organizează la sediul Centrului 
Cultural Judeţean Arad, în data 
de 03.08.2021 ora 10, proba scrisă, 
iar în data de 09.08.2021, ora 10, 
proba de interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
până în data de 22.07.2021,  ora 
14, la Centrul Cultural Județean 
Arad, camera 01. Persoană de 
contact – Crișan Silvia, tel. 
0357/405386.

l  Ministerul Sănătății. Agenția 
Națională a Medicamentului și a 
Dispozitivelor Medicale din 
România, Str. Av.Sănătescu, 
nr.48, sector 1, 011478, București, 
Te l :  +4021/317 .11 .00 ,  Fax : 
+4021/316.34.97, www.anm.ro. 
Organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante, perioadă 
nedeterminată, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr.286/2011 cu 
modificările și completările ulteri-
oare, și a Legii nr.33/2021 pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.183/2020 privind 
desfășurarea pe perioada stării de 
alertă a concursurilor pentru 
ocuparea posturilor vacante din 
cadrul unor instituții din sistemul 
justiției, precum și din cadrul 
Curții de Conturi, respectiv: 1.
Direcția Generală Inspecție 
Farmaceutică: Direcția Inspecție 
BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV: a)1 
(unu) post director, gradul II, 
n ive l  s tudi i  S ,  spec ia l i tate 
farmacie, farmacist primar, 7 ani 
vechime în specialitate, 7 ani 
experiență practică, 3 ani vechime 
în funcție de conducere, perioadă 
nedeterminată, normă întreagă; 2. 
Birou de consultanță științifică: 
a)3 (trei) posturi expert gr.IA, 6 
ani 6 luni vechime în specialitate 
administrație publică (specialitate 
tehnică asociată domeniului 
dispozitivelor medicale: electro-
tehnică, electronică, inginerie 
electrică, electronică și telecomu-
nicații, tehnologie chimică, chimie 
industrială, ingineria și manage-
mentul sistemelor tehnologice, 
tehnologia construcții lor de 
mașini, fizică, bioinginerie, ingi-
ner ie  medica lă ,  b ioch imie , 
biologie, etc), perioadă nedetermi-
nată, normă întreagă; 3. Serviciul 
Comunicare și Relații Publice: a)1 
(unu) post șef serviciu, nivel 

studii S, specialitate (jurnalism, 
științe politice), 3 ani vechime în 
funcție de conducere, perioadă 
nedeterminată, normă întreagă; 4. 
Serviciul Tehnologia Informației 
și a Comunicațiilor: a)1 (unu) 
post șef serviciu, nivel studii S, 
specialitate informatică sau 
științe economice (management), 
minim 2 ani vechime în funcție de 
conducere, normă întreagă, peri-
oadă nedeterminată; b)1 (unu) 
post șef birou, nivel studii S, 
minim 2 ani vechime în funcție de 
conducere, normă întreagă, peri-
oadă nedeterminată. Selecția 
dosarelor -22.07.2021, ora 16.00. 
Proba scrisă -02.08.2021, ora 
10.00. Probă interviu -06.08.2021, 
ora 14.00. Data limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs 
-21.07.2021, ora 16.00. Relații 
suplimentare -Serviciul personal, 
salarizare, tel. +4021/317.11.00, 
int.: 307,418.

l  Liceul Tehnologic Brătianu 
Drăgășani anunță scoaterea la 
concurs a următoarelor posturi: 1. 
Două posturi de Îngrijitor Cură-
țenie (IM) –personal nedidactic, 
pe perioadă nedeterminată -2 
norme. 2. Un post de Tehnician 
(IM) –personal didactic auxiliar, 
pe perioadă nedeterminată –1 
normă. 3. Un post de Laborant 
(IM) –personal didactic auxiliar, 
pe perioadă nedeterminată –1 
normă.  4. Un post de Secretar 
(IS) –personal didactic auxiliar, 
pe perioadă nedeterminată –1 
normă. Probe de concurs: -Proba 
scrisă de 2 ore din bibliografia 
anunțată, ziua 02.08.2021, ora 
10.00. -Interviu, ziua 04.08.2021, 
ora 10.00. Concursul se va orga-
niza la sediul Liceul Tehnologic 
Brătianu, din Drăgășani, strada 
Mihail Kogălniceanu, nr.1, județul 
Vâlcea. Termenul de depunere a 
dosarelor este până pe data de 
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19.07.2021, ora 15.00, la sediul 
Liceul Tehnologic Brătianu, din 
Drăgășani, strada Mihail Kogăl-
niceanu, nr.1, județul Vâlcea. 
Relații la telefon: 0250810260. 
Director, Prof. Vătafu Vincențiu 
Tiberiu

l  Spitalul Clinic de Urgenţă 
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul în 
București, Şoseaua Berceni nr. 12, 
Sector 4, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a următorului post 
temporar vacant  în cadrul Secției 
Clinice Recuperare Neuromuscu-
lară. 1 post registrator medical; - 
diplomă 
de bacalaureat;  -  aptitudini 
operare PC; - 6 luni vechime în 
activitate. Concursul se va desfă-
șura la sediul instituţiei, astfel: 1. 
Selecția de dosare – 15.07.2021.2. 
proba scrisă – 20.07.2021, ora 
09.00., în Amfiteatrul Centrului 
de Excelenţă în Neurochirurgie. 3. 
Proba practică – 23.07.2021, ora 
09.00., în cadrul structurilor orga-
n i z a t o r i c e .  4 .  I n t e r v i u l  – 
28.07.2021,  ORA 09.00. ,  în 
Amfiteatrul Centrului de Exce-
lenţă în Neurochirurgie. Persoa-
nele interesate pot depune dosarul 
d e  î n s c r i e r e  î n  p e r i o a d a 
08.07.2021 – 14.07.2021 (inclusiv), 
ora 14.00, la sediul spitalului - 
Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
021 334 30 25, interior 1122 și 
1123 Serviciul R.U.N.O.S. și pe 
site-ul spitalului www.bagda-
sar-arseni.ro.

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

CITAȚII
l  Pârâtul Iorgulescu Grigore 
este citat la Judecătoria Agnita, în 
data de 24 septembrie 2021, ora 
13.00, pentru divorț.

l  ANAF - Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice 
Galaţi - Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Constanţa. 
Se citează numitul Nikolaidis 
Georgios, cu ultimul domiciliul în 
Pireu, Hatzi Kiriakou, nr. 15, 
Grecia, în calitate de pârât, la 
Tribunalul Constanţa, Secţia a 
II-a Civilă, în data de 22.09.2021, 
ora 08.30, Complet F10, sala 2, în 
dosarul nr. 3417/118/2020/a1, 
având ca obiect Legea insolvenţei 
nr. 85/2014 - atragerea răspun-
derii patrimoniale.

l  ANAF - Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice 
Galaţi - Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Constanţa. 
Se citează numitul Kalliagkas 
Pantelis, cu ultimul domiciliul în 
Atena, Irakleos, nr. 9, Grecia, în 
calitate de pârât, la Tribunalul 
Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în 
data de 22.09.2021, ora 08.30, 
Complet F10, sala 2, în dosarul 
nr. 3417/118/2020/a1, având ca 
obiect Legea insolvenţei  nr. 
85/2014 - atragerea răspunderii 
patrimoniale.

l  Se citează pârâta Paiu Carmen 
Adina, cu ultimul domiciliu în sat 
Moara Domnească,  comuna 
Văleni, județ Vaslui, la Judecă-
toria Vaslui, termen la 6 octom-
b r i e  2 0 2 1 ,  î n  d o s a r u l 
6323/333/2019, obiect partaj 
succesoral, în contradictoriu cu 
reclamanții Paiu Costache, Paiu 
Geta, Pascal Maria.

DIVERSE
l  Anunt privind procedura de 
declarare a mortii fata de Ionite 
Vi o r e l ,  n a s c u t  l a  d a t a  d e 
16.09.1961 in com. Ştiubeni, jud.
Botosani,  ult imul domicil iu 
cunoscut fiind cel din in mun.
Falticeni, str.Aleea Nucului, bl. 3, 
sc. B, et.3, ap.14, jud.Suceava, 
invitand ca orice persoana intere-
sata sa comunice datele pe care le 
cunoaste in legatura cu cel 
disparut.

l  Lichidatorul judiciar Consor-
tiul SGB Insolvency Consult 
SPRL -Dinu, Urse și Asociații 
SPRL prin Dinu Urse si Asociatii 
SPRL, notifica creditorii cu 
privire la deschiderea falimen-

tului in procedura simplificata 
prevazuta de Legea nr. 85/2014, 
impotriva debitoarei Ares Services 
Provider S.R.L., cu sediul în 
București, sector 1, str. Hriso-
vului, nr.2-4, parter, Cam.2, bl.2, 
ap.88, înmatriculată la O.R.C. de 
pe lângă Tribunalul București sub 
nr. J40/1733/2013, CUI 31218898, 
conform Incheierii din data de 
29.06.2021, pronunţată de Tribu-
nalul București, Secţia a VII-a 
Civilă, în dosarul nr.30819/3/2020. 
Termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a crean-
telor suplimentare asupra averii 
debitorului – 05.08.2021, termenul 
de verificare a creantelor supli-
mentare, de intocmire si publicare 
in BPI a tabelului suplimentar de 
creante – 15.08.2021, termenul de 
intocmire a tabelului definitiv 
conso l ida t  a l  c reante lor  – 
10.09.2021. Urmatorul termen de 
judecata a fost fixat pentru data 
de 23.11.2021. Pentru relatii: 
021.318.74.25.

l  Direcţia Silvică Mehedinţi 
-Ocolul Silvic Orșova anunţă 
publicul interesat asupra Deciziei 
De Emitere a Avizului de Mediu 
pentru „Amenajamentul silvic al 
O.S.Orșova -U.P. I Eliseva, U.P. II 
Svinița, U.P.III Baia Nouă, U.P. 
IV Prisaca, U.P.V Mraconia, 
U.P.VI Radu, U.P.VII Corbu, U.P.
VIII Ogradena, U.P.IX Eșelnița, 
U.P.X Orșova”, propus a se imple-
menta în jud.Mehedinți și jud.
Caraș-Severin. Observaţiile publi-
cului interesat se primesc la sediul 
A g e n ţ i a  p e n t r u  P r o t e c ţ i a 
Mediului Mehedinţi, Str.Băile 
Romane, nr.3, Drobeta Turnu 
Sever in ,  Cod  220234 ,  Te l : 
0 0 4 0 2 5 2 / 3 2 0 . 3 9 6 ,  F a x : 
0040252/306.018, e-mail: office@
apmmh.anpm.ro. Varianta finală 
a Amenajamentului OS Orșova 
poate fi consultată pe site-ul titu-
larului www.drobeta.rosilva.ro.

l  S.N.G.N. Romgaz S.A. Sucur-
sala Tg.Mureș, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: Elaborare 
documentație pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire 
instalație tehnologică sonda 14 
Puini, propus a fi amplasat în sat 

Geaca, comuna Geaca, fn, jud.
Clu j .  Informaț i i l e  pr iv ind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj Napoca, str.Calea Doroban-
tilor, nr.99, și la sediul titularului: 
SNGN Romgaz SA Sucursala 
Tg.Mureș din municipiul Târgu 
Mureș, str.Salcâmilor, nr.23, 
județul Mures, în zilele de luni-joi, 
intre orele 09.00-14.00 și vineri 
între orele 09.00-12.00. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Cluj, str.Calea Doroban-
tilor, nr.99, jud.Cluj.

l  SC Impact Developer&Con-
tractor SA, titular al proiectului, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către A.P.M.București, nu se 
supune evaluării impactului 
asupra mediului, în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul 
„Construire ansamblu locuințe 
colective 7 blocuri și parcaj 
subteran” propus a fi amplasat în 
str.Aleea Teișani, nr.300-324, 
394-410, sector 1, București. 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul autori-
tăţii competente pentru protecţia 
mediului A.P.M.București din 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
București, în zilele de luni-vineri, 
între orele 08.30-12.00, precum și 
la următoarea adresă de internet: 
http://apmbuc.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării prezen-
tului anunţului pe pagina de 
internet a A.P.M.București.

l  Anunț public privind decizia 
etapei de încadrare. SC Eco Reci-
clare Grindasi SRL, titular al 
proiectului „Construirea a 1 (una) 
hala- 32mp”, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către 
A g e n ț i a  p e n t r u  P r o t e c ț i a 
Mediului Ialomița, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul: „Construirea a 1 (una) 
hala- 32mp”, propus a fi amplasat 

în com.Valea Măcrișului, sat 
Grindasi, strada Centrală, nr.62, 
jud.Ialomița. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ialomița, loc.Slobozia, 
str.M.Viteazu, nr.1, în zilele de 
luni-joi, 08.00-16.30, vineri, între 
orele 08.00-14.00, la următoarea 
adresă de internet: www.apmil.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
înanta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe pagina de 
internet a APM Ialomița.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata, la 
data de 11.05.2021, petenta 
COMuNA SIRIA cu sediul in 
comuna Siria, str. Regiment 85 
Infanterie nr. 184, jud. Arad, soli-
cita inscrierea dreptului de 
proprietate asupra imobilului 
s i tuat in Siria,  str.  Nicoiae 
Balcescu nr. 1613, jud. Arad, 
inscris in CF nr. 311967 Siria, nr. 
cadastral 311967 compus din 
teren in suprafata de 2092 mp. 
Petenta isi intemeiaza cererea pe 
faptul posesiei mai mare de 20 de 
ani de la decesul proprietarului 
tabular (art.28 din Decretul-Lege 
nr.115/1938). In urma acesteia, in 
baza art. 130 din Decretul-Lege 
nr.115/1938, sunt somati toti cei 
interesati de indata sa inainteze 
opozitie la Judecdtoria Arad- 
deoarcere in caz contrar; in 
termen de o luna de la aceasta 
ultima publicare se va proceda la 
solutionarea cererii. Prezenta 
somatie se va afisa timp de o luna 
la avizierul Judecatoriei Arad si 
la primaria comunei Siria, jud. 
Arad, un exemplar fiind publicat 
intr-un ziar de larga raspandire, 
pe cheltuiala petentei.

LICITAȚII
l   Anunț, privind amânarea 
ședinţei de concesionare prin lici-
tație publică a unui teren, propri-
etate privată a Municipiului 
Galați, situat în str. Jiului, nr. 7B. 
Comisia de evaluare a ofertelor 
privind concesionarea terenurilor 
proprietatea Municipiului Galaţi 
anunţă că ședinţa de concesionare 
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prin licitaţie publică a terenului 
proprietatea municipiului Galați, 
situat în str. Jiului nr. 7B, progra-
mată să se desfăşoare în data de 
06.07.2021, ora 15.30, se va 
amâna la o dată care va fi comu-
nicată ulterior, prin publicarea 
unui anunţ pe site-ul oficial al 
Primăriei Municipiului Galaţi.
l  Primăria comunei Balş, judeţul 
Iaşi, str. Principală, judeţul Iaşi, 
cod fiscal 16410627, telefon 
0232/740067, e-mail contact@
primariacomuneibals.ro, scoate la 
licitaţie publică în vederea conce-
sionării terenului intravilan ce 
aparţine domeniului public al 
Comunei Balş, județul Iaşi, situat 
în satul Boureni, nr. cadastral 73, 
CF 60042/ Balş în suprafaţă de 
1065mp. -data limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 26.07.2021, 
ora 16.00; -data limită pentru 
depunerea ofertelor: 02.08.2021, 
ora 14.00; -data şi locul la care se 
desfasoara sedinta publica de 
deschidere a ofertelor: 03.08.2021, 
ora 10.00 la sediul Primăriei 
Comunei Balş, judeţul Iaşi. Docu-
mentaţia de atribuire se poate 
obţine de la Primăria Comunei 
Balş, str. Principală, judeţul Iaşi.

l  Clubul Sportiv Municipal 
Slatina cu sediul în mun.Slatina, 
str.Bld. Sf.Constantin Brânco-
veanu, nr.1, jud.Olt, organizează, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al 
mun.Slatina nr. 182/18.05.2021, la 
data de 20.07.2021, ora 10.00, lici-
tație publică pentru închirierea 
spațiului destinat comerț alimen-
tație publică din incinta Clubului 
Nautic şi de Agrement „Plaja Olt” 
reprezentând foişor din lemn în 
suprafață construită la sol de 
27,35mp, iar suprafața utilă de 
23,65mp. Procurarea documenta-
ției pentru participarea la licitație 

se face de la Clubul Sportiv Muni-
cipal Slatina cu sediul în mun.
Slatina, str.Bld. Sf.Constantin 
Brâncoveanu,  nr.1 ,  jud.Olt , 
persoană de contact Cirstea Lidia, 
telefon/fax: 0349/881.148, e-mail: 
csmslatina@yahoo.com. Depu-
nerea ofertelor se face la sediul 
Clubului Sportiv Municipal 
S l a t i n a  p â n ă  l a  d a t a  d e 
19.07.2021, ora 12.00.

l S.C. „Citadin” S.A. IASI, cu 
sediul in Bd. T.Vladimirescu, nr. 
32C, organizeaza procedura 
“procedura simplificata”, cu 
oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului de 
achizitie: anvelope, camere de aer 
si benzi de janta. Procedura de 
achizitie se va desfasura conform 
prevederilor “Regulamentului 
privind organizarea si desfasu-
rarea achizitiilor” al SC Citadin 
SA Iasi. Pentru participare la 
procedura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca conditiile 
cerute in „Documentatia de achi-
zitie”. Documentatia de achizitie 
va fi postata pe site-ul societatii 
www.citadinis.ro si va fi accesata 
pana pe data de 14.07.2021 pe 
baza de cod unic de acces, ce va fi 
comunicat doar persoanelor care 
solicita in scris accesul la docu-
mentatie cu date de identificare 
clara si cu declaratie pe propria 
raspundere privind siguranta 
informatiilor pentru evitarea 
introducer i i  unor  v irus i  in 
sistemul informatic al societatii. 
Criteriul care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: pretul cel mai 
scazut. Documentatia de ofertare 
va  f i  depusa  la  sed iu l  SC 
CITADIN SA pana la data de  
14.07.2021, ora 10:00. Deschi-
derea ofertelor va avea loc la data 
de 14.07.2021, ora 12:00, la sediul 
S.C. CITADIN S.A. Relatii supli-

mentare privind procurarea docu-
m e n t a t i e i  s i  c o n d i t i i l e  d e 
participare se pot obtine la tel.:  
0751048290.

l SC Editura Explorator SRL, 
prin lichidator judiciar, anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor  mobile de natura utila-
jelor tiparire carti, respectiv 
masina de brosat Bindmaster la 
pretul de 11.890 lei fara TVA, 
masina de laminat la cald KDFM 
900 la pretul de 3.465 lei fara 
TVA, rama copiat placi Spektra 
Proff la pretul de 1.720 lei fara 
TVA, procesor placi Offset T700 
la pretul de 3.075 lei fara TVA, 
masina de tipar Offset Roland 
205  la pretul de 113.565 lei fara 
TVA, masina de faltuit ZYH490B 
la pretul de 13.780 lei fara TVA, 
aerotermă electrică TDS 75 
Trotec la 3 buc. la pretul de 130 
lei/buc fara TVA, aerotermă elec-
trică TDS  20 R Trotec 5 buc la 
pretul de 30 lei/buc fara TVA, 
aerotermă electrică TDS 100 
Trotec la pretul de 205 lei fara 
TVA, aerotermă Master B 15 EPB 
Tipo Dec 2 buc. la pretul de 110 
lei/buc fara TVA, aparat aer 
conditionat 24000 BTU Interter 
la pretul de 90 lei fara TVA. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus la 50% fata de cel stabilit in 
rapoartele de evaluare. Licitatiile 
sunt organizate in baza hotararii 
A d u n a r i i  C r e d i t o r i l o r  d i n 
27.02.2019 si 06.10.2020 si vor 
avea loc pe data de: 13.07.2021, 
1 5 . 0 7 . 2 0 2 1 ,  2 0 . 0 7 . 2 0 2 1 , 
2 2 . 0 7 . 2 0 2 1 ,  2 7 . 0 7 . 2 0 2 1 , 
2 9 . 0 7 . 2 0 2 1 ,  0 3 . 0 8 . 2 0 2 1 , 
0 5 . 0 8 . 2 0 2 1 ,  1 0 . 0 8 . 2 0 2 1 , 
1 2 . 0 8 . 2 0 2 1 ,  1 7 . 0 8 . 2 0 2 1 , 
1 9 . 0 8 . 2 0 2 1 ,  2 5 . 0 8 . 2 0 2 1 , 
2 6 . 0 8 . 2 0 2 1 ,  0 2 . 0 9 . 2 0 2 1 , 
0 7 . 0 9 . 2 0 2 1  ,  0 9 . 0 9 . 2 0 2 1 ,  
1 4 . 0 9 . 2 0 2 1 ,  1 6 . 0 9 . 2 0 2 1 , 

2 1 . 0 9 . 2 0 2 1 ,  2 3 . 0 9 . 2 0 2 1 , 
2 8 . 0 9 . 2 0 2 1 ,  3 0 . 0 9 . 2 0 2 1 , 
01.10.2021, 05.10.2021, orele 
12.00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, strada Ion Maio-
rescu, bl 33 S1, et. 7, cab 7B. 
Conditii de participare la licitatia 
publica (taxa de participare) si 
relatii suplimentare la telefon: 
0344104525.

l SC Real Bucov SA, societate în 
faliment, cu sediul în com Bucov, 
sat Pleaşa, str. Industriei, nr. 1, 
jud. Prahova, prin lichidator judi-
ciar Just Insolv SPRL, cu sediul 
în Ploieşti, str. Ion Maiorescu 
nr.12, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B,  
anunta vanzarea la l icitatie 
publica a imobilului situat in 
Bucov, loc.Pleasa, str.Industriei , 
nr.1 in cadrul Fabricii de Cara-
mizi Refractare Pleasa compus 
din: Cladire Pavilion Birouri-Uni-
tate Individuala nr. 2 parter +2 
e t a j e  ,  S u d = 1 0 3 7 , 9 8  m p 
Scd=1.215 mp si cota parte teren 
aferent de 553 mp, situat in com.
Bucov, sat Pleasa, str. Industriei 
nr.1. Pretul de pornire al licitatiei 
este de 532.988,50 lei, care este 
redus la 50% din pretul stabilit in 
raportul de evaluare si nu este 
purtator  de  TVA, deoarece 
valoarea constructiei este mai 
mare decat valoarea terenului. 
Pretul nu poate fi redus sub 50% 
din valoarea stabilita in raportul 
de evaluare. Imobilul este inscris 
in CF 21218-C1-U2 Bucov si se 
compune din parter Sc=459 mp, 
Su-397.67 mp, etaj I Sc=307 mp, 
Su=259,87mp, etaj II Sc=449 mp, 
Su=380,44 mp, cota parti comune 
din cladire 44,63% si cota parte 
teren 553mp. Totodata, se valori-
fica prin licitatie urmatoarele 
bunuri mobile: 13 birouri pt 
calculator la pret de 50 lei per 
buc. + TVA , 1 birou mare la pret 
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de 100 lei +TVA , 4 scaune la pret 
de 15 lei per buc.+TVA 7 fisete 
metalice la pret de 100 lei per 
buc.+TVA, 1 comoda cu 2 usi la 
pret de 100 lei +TVA , 6 dulapuri 
cu 2 usi la pret de 100 lei per 
buc.+TVA, un dulap colt cu 5 usi 
la pret de 200 lei +TVA, 1 polita 
cu 4 rafturi la pret de 50 lei+TVA 
si imobile care se mai gasesc in 
patrimoniul debitoarei, inclusiv 
garsonierele libere din caminul de 
nefamilisti din Com. Bucov, sat 
Pleasa. Licitatia publica are loc in 
baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 16.12.2019, a regulamen-
tului de participare la licitatie. 
Garantia de participare la lici-
tatie pentru aceste bunuri este 
10% din valoarea bunurilor lici-
tate. Caietul de sarcini pentru 
imobilul situat in loc. Pleasa este 
in cuantum de 3.000 lei plus TVA. 
Taxa de participare la licitatie 
pentru garsonierele libere din 
caminul de nefamilisti este in 
cuantum de 300 lei fara TVA 
pentru fiecare garsoniera. Sedin-
tele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 13.07.2021, 20.07.2021, 
2 7 . 0 7 . 2 0 2 1 ,  0 3 . 0 8 . 2 0 2 1 , 
1 0 . 0 8 . 2 0 2 1 ,  1 7 . 0 8 . 2 0 2 1 , 
1 4 . 0 9 . 2 0 2 1 ,  2 1 . 0 9 . 2 0 2 1 , 
28.09.2021, 05.10.2021,  orele 
12:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului judiciar cat 
si la telefon 0344104525.

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, vinde prin licitatie 
publica, teren in suprafata de 542 
mp, avand nr. cadastral 28650, 
inscris in CF nr. 28650, situat in 
Campina, Str. Industriei, nr. 3 
Bis, Judetul Prahova, proprie-
tatea societatii Compania Ener-
gopetrol SA, la pretul de 40 Euro/
mp fara TVA, impreuna cu 
constructiile amplasate pe acesta, 
respectiv C2 (fosta C6) – Hala 
(S+P) in suprafata construita la 
sol de 132 mp si suprafata desfa-
surata de 252 mp, avand nr. 
cadastral 28650-C2 si constructia 
C1(fosta C5) – Rampa beton in 
suprafata construita la sol de 27 
mp, avand nr. cadastral 28650-

C1, proprietatea societatii Ener-
gopetrol Com SA, la pretul de 
36.320 euro fara TVA. Licitatia se 
va organiza la sediul administra-
torului  judic iar  in  data de 
14.07.2021 ora 13:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 16.07.2021, 
1 9 . 0 7 . 2 0 2 1 ,  2 1 . 0 7 . 2 0 2 1 , 
2 3 . 0 7 . 2 0 2 1 ,  2 6 . 0 7 . 2 0 2 1 , 
2 8 . 0 7 . 2 0 2 1 ,  3 0 . 0 7 . 2 0 2 1 , 
02.08.2021, 04.08.2021, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-

rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii, precum si achi-
zitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la admi-
nistratorului judiciar, la numerele 
d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Anunţ. Ministerul Cercetării, 
Inovării şi Digitalizării anunță:-

declanşarea procedurilor de atri-
buire a  proiectului:„Elaborarea 
strategiei pentru dezvoltarea 
capabilităţilor naţionale în dome-
niul comunicaţiilor cuantice-(QT-
STRAT)” din Planul sectorial de 
cercetare-dezvoltare propriu,  în 
conformitate cu prevederile:HG.
nr.1266/2004 şi:OMCID.nr.130 
din:17.06.2021. Termenul limită 
de depunere a expresiilor de 
interes pentru participarea la lici-
taţie este:19.07.2021, ora:12.00, la 
sediul MCID din Bucureşti,  str.
Mendeleev nr.21-25, sect.1, cod 
postal.010362. Expresia de interes 

pentru  acest  pro iect  se  va 
completa conform modelului 
p o s t a t  p e  p a g i n a  w e b  a 
MCID:(www.research.gov.ro)  şi 
poate fi propusă de un singur 
participant sau de un grup/conso-
rţiu de participanţi asociaţi, 
persoane juridice, care se consti-
tuie ca parteneri în cadrul proiec-
tului respectiv. Participanţii 
trebuie să se încadreze în catego-
riile de unităţi şi instituţii prevă-
zute  la  ar t .7  ş i  8  d in  OG.
nr.57/2002, aprobată prin Legea 
nr.324/2003-cu modificările şi 
completările ulterioare.

PIERDERI
l Pierdut atestat în baza prevede-
rilor art.41 din Legea nr. 333/2003, 
seria TL nr. 013/1513, eliberat la 
data de 11.05.2006 de SC Olteanu 
Protect SRL pe numele Burlacu 
Florin. Se declară nul.

l SC Dio-Trans SRL declară 
pierdute şi nule Documentele de 
control pentru transportul rutier 
de persoane prin servicii ocazio-
nale naționale cu nr.80506, 64924, 
47082, emise de către ARR Iaşi.


