
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l MMB Casa de Expeditii SRL, angajează 2 condu-
cători auto transport rutier de mărfuri. Tel: 
0721.228.134.

l Sortwik Intermedieri Import Export SRL Piatra 
Neamț angajează 2 electricieni cod cor 741110, 
cunoștințe lb. turcă sau engleză. CV la e-mail: 
sortwik1@yahoo.com. Tel.0743.823.176.

l S.C.  Morani Construct S.R.L.  Zărnesti anga-
jează: mecanic auto 5 posturi,  studii generale  + 
calificare, oferim salariu motivant  !   Telefon: 
0368/460066,  fax:  0368/460187, e mail:morani_
impex@yahoo.com 

l ISJ Dâmbovița scoate la consurs 14 posturi 
experți în cadrul Proiectului POCU ID 135581- O 
șansă în plus la educație: o șansă pentru viitor. 
Relații suplimentare pe site-ul ISJ Dâmbovița.

l SC Smart Store SRL, având CUI:25058849, cu 
sediul în Sat Ciolpani, Comuna Ciolpani, Șoseaua 
București-Ploiești, Nr.119 bis, Județ Ilfov, angajează: 
lucrător bucătărie, cod COR 941201- 1 post. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe 
în domeniu. Selecția are loc în data de 09.04.2021, 
ora 08:00, la sediul societății.

l Inspectoratul Școlar Județean Călărași, cu sediul în 
Municipiul Călărași, Str.Sloboziei, nr.28, Județul Călă-
rași, anunță organizarea concursului pentru ocuparea 
posturilor vacante pe perioadă determinată în cadrul 
proiectului „Restart -educație prin programe de a doua 
șansă în Inima Bărăganului”, POCU/665/6/23/136156. 
Depunerea dosarelor de concurs se realizează până la 
data de 26.04.2021. Relații suplimentare la sediul 
instituției din Str.Sloboziei, nr.28, tel: 0242/315.949, 
email: isjcalarasi@gmail.com.

l Patiseria Landa SRL  cu sediu social in Arad, 
angajeaza 2 lucratori bucatarie ( spalator vase mari), 
cod cor 941.201. Cerinte: studii gimnaziale. CV 
-urile se depun la adresa de mail: moniq_adriana@ 
yahoo.com . Vor fi luate in considerare CV-urile 
primite pana la data de 14 aprilie 2021. Selectia 
candidatilor va avea loc in data de 15 aprilie 2021 si 
consta in concurs de CV-uri. Info tel 0740.979606.

l Rectificare: La anunţul de concurs din cadrul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară  Neamţ, 
înregistrat cu numărul 280.387, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a  nr. 265 din  data de 
01.04.2021, la paragraful Cerințele Postului, vizând 
condițiile de vechime se face următoarea rectificare: 
-consilier cadastru gradul IA- 1 post. În loc de: 
“-vechime în muncă- minim 6 ani și 6 luni” se va citi“ 
-vechime  în specialitate -minim 6 ani și 6 luni”.

l Rectificare: La anunţul de concurs din cadrul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară  
Neamţ, înregistrat cu numărul 280.387, publicat în 
Monitorul Oficial al României nr. 265 din  data de 
01.04.2021, la paragraful Cerințele Postului, vizând 
condițiile de vechime se face următoarea rectificare: 
-asistent registrator, treapta IA- 1 post. În loc de: 
“-vechime  în specialitate -minim 6 ani și 6 luni” se 
va citi “-vechime  în muncă- minim 6 ani și 6 luni”.

l Primăria Oraș Balș, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractual 
vacante, în conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011 cu modificările și completările ulteri-
oare, astfel: -1 post șofer I -Birou Administrativ; -1 
post muncitor necalificat -Serviciul Gospodărire 
Urbană. Condiții specifice: -Șofer I: -nivel studii 
M/G; -minimum 4 ani vechime în muncă; -permis de 
conducere categoria B. -Muncitor necalificat: -nivel 
studii M/G; -nu se cere vechime în muncă. Candi-
dații vor îndeplini condițiile prevăzute la art.3 din 
H.G.nr.286/2011 republicată. Concursul va avea loc 
în data de 06.05.2021, ora 10:00 -proba scrisă, și în 
data de 11.05.2021, ora 10:00 -interviu. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Primăriei, Compartiment 
Resurse Umane în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
respectiv în perioada 12.04.2021-23.04.2021, ora 
12:00. Bibliografiile se afișează la sediul Primăriei 
Orașului Balș, județul Olt și pe site-ul Primăriei 
Orașului Balș, www.primariabals.eu. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon 0249/450.145. 

l Clubul Sportiv Chimia Rm.Vâlcea, județul Vâlcea, 
anunță scoaterea la concurs, cu respectarea prevede-
rilor H.G.286/2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a doua posturi vacante, corespunzator 
funcțiilor contractuale, cu modificările și completa-
rile ulterioare, astfel: - antrenor asistent  handbal ½ 
normă, în cadrul Compartimentului Sport.- 
antrenor atletism ½ normă, în cadrul Compartimen-
tului Sport. Condiții de participare la concurs pentru: 
Antrenor  asistent  handbal: studii medii, diplomă de 
bacalaureat, carnet de  antrenor de  handbal,  nu se 
solicită vechime. Antrenor atletism: studii medii, 
diplomă de bacalaureat, carnet de antrenor de  atle-
tism, nu se solicită vechime. Tipul probelor de 
concurs, locul, data și ora desfășurării acestora se vor 
afișa la sediul Clubului Sportiv Chimia Rm. Vâlcea, 
str. Nicolae Bălcescu, nr.24, jud. Vâlcea. Termen 
depunere dosare de concurs: 12.04.2021-23.04.2021 
ora 14:00. Proba scrisa: 06.05.2021 ora 09:00. Proba 
interviu: 11.05.2021 ora 09.00. Condițiile de partici-
pare la concurs și bibliografia  sunt afișate la sediul 
C.S Chimia Rm. Vâlcea. Relații la telefon: 
0752116747. Director, Prof. Alexandrescu Lelioara

l Anunț De Participare Pentru Angajare Expert 
Evaluator: Subscrisa Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, 
RFO II sub nr. 0918, prin asociat coordonator Serban 
Valeriu, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
Popovici Nelu PFA cu sediul în sat Zlagna nr. 65, 
com. Turnu Ruieni, jud. Caras - Severin, 
F11/496/2015, C.U.I. 34952987, conform Sentintei nr. 
11 din data de 23.01.2020, pronunţată de Tribunalul 
Caras - Severin, în dosarul nr. 2427/115/2019, în 
temeiul dispozițiilor art. 61 din Legea 85/2014 anga-
jeaza expert evaluator membru ANEVAR care sa 
efectueze procedurile de evaluare a bunurilor mobile  
din patrimoniul debitoarei Popovici Nelu P.F.A: 
Tractor Deutz Fahr DF Agrotron 6155 PS, serie sasiu 
WSXCA10200LD5028 an productie 2018; Incarcator 
frontal Stoll model Profiline FZ 60, an productie 
2018; Cupe Stoll Robust M 2,40 m, an productie 2018; 
Lichidatorul judiciar precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea procedurilor de evaluare trebuie 
să cuprindă: - onorariul solicitat pentru efectuarea 
procedurilor de evaluare (inclusiv cheltuieli cu depla-
sarea, taxe, impozite și contribuții); - perioada de timp 
de efectuare a procedurile de evaluare din momentul 
desemnarii. Ofertele pot fi transmise pe fax 
0252354399 sau email office@consultant-insolventa.
ro la sediul din Dr Tr Severin Str Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti până la data de 14.04.2021 orele 17:00. 

Lichidator  judiciar, Consultant Insolventa SPRL Fil 
Timis, ec. Serban Valeriu

PRESTĂRI SERVICII
l Servicii Alpinism Utilitar în Arboristică (toaletări 
arbori) și Publicitate. 0760.388.484.

CITAȚII
l Conti Gheorghe și Lazăr Flora (Floare) sunt 
chemați la Judecătoria Chișineu-Criș, în data de 
29.04.2021, ora 09:30, în calitate de pârâți, în dosar 
civil 2984/210/2020, cu obiect hotărâre ce ține loc de 
act autentic, în contradictoriu cu Kelemen Ștefan, în 
calitate de reclamant.

l Numitul Miulescu Nicolae este chemat în data de 
12.05.2021, ora 10.10, la Judecătoria Filiași, în dosar 
nr.1428/230/2020, în calitate de pârât, în proces cu 
reclamanta Miulescu Elena Gabriela pentru proces 
de divorţ fără minori.

l Numitul Ciobotaru Mirică, în calitate de pârât, 
este chemat în instanță la judecătoria din Tg.Jiu, 

jud.Gorj, în data de 20.04.2021, ora 13.30, complet 
C1 nr. dosar 14058/318/2019 pentru Partaj bunuri 
comune/ lichidarea regimului matrimonial, cu recla-
manta Alexandru Tatiana.

l Eventualii moștenitori ai defunctei Pascali 
Aurelia, decedată la data de 19.12.2020, CNP 
2490715400532, cu ultimul domicilui în Mun.Bucu-
rești, Str.Luica, nr.11, Sector 4, sunt citați să se 
prezinte la sediul Biroului Individual Notarial 
„JURA” din Mun.București, Bld.Ferdinand I, nr.18, 
sector 2, la data de 11.05.2021, ora 14.30, pentru 
dezbaterea succesiunii defunctei, dosar succesoral 
nr.18/2021. Se vor aduce toate actele deținute în 
legătură cu această succesiune. Neprezentarea se 
consideră neacceptare a succesiunii.

SOMAȚII
l Se notifică invocarea de către Rus Viorel a dobân-
dirii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra 
cotei de 1/2 din imobilul înscris în CF 301792 Barzava 
sub nr. top. 175-176/b.1, proprietar tabular Neagota 
Nicodim. Cei interesați sunt invitați să facă opoziții.
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ANAF - DGRFP Braºov. AJFP Braºov cu 

sediul în Braºov, str. M. Kogãlniceanu nr. 

7, prin reprezentant legal, în calitate de 

reclamant, citeazã paratul TURKER 

BULET, în calitate de administrator al SC 

C.D.K. COMPANY SRL, CUI 19671031, 

cu ultimul domiciliu cunoscut Turcia, 

Tokat/ Erbaa, str. District Cumhuriyet 

Mahallesi, în dosarul nr. 2396/62/ 

2019/a1, aflat pe rolul Tribunalului 

Braºov - Bdul. 15 Noiembrie nr. 45, 

având ca obiect atragerea rãspunderii 

pentru intrarea în insolvenþã potrivit 

art. 169 din Legea nr. 85/2014, pentru 

ziua de 24.06.2021, ora 12:00, sala T5.



l La Judecătoria Târgu Mureş a fost înregistrată 
cererea de chemare în judecată formulată de: 
Petentul Samu Dumitru, CNP1490124264453, 
domiciliat în comuna Măgherani, nr.15, judeţul 
Mureş, cu domiciliul procesual ales la Cabinet 
avocat Săndulescu Adriana Melinda din Tg.Mureş, 
Bd.1 decembrie 1918, nr.39, ap.1, judeţul Mureş. Prin 
această cerere petentul solicită constatarea dobân-
dirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului casă de locuit din lemn şi cără-
midă compusă dintr-o cameră, bucătărie şi cămară, 
neevidenţiată în CF; Înscrierea în CF a dreptului de 
proprietate obţinut de petent în urma uzucapării 
imobilului teren în suprafaţă de 837mp, înscris în 
CF nr. 50001 Măgherani, NR. TOP 6731, 6732, 6733, 
6734 situat în com.Măgherani, nr.12, jud.Mureş şi a 
casei de locuit din lemn şi cărămidă nearsă, compusă 
dintr-o cameră, bucătărie şi cămară. Prin prezenta se 
somează toţi cei interesaţi cepot formula opoziţie la 
cererea de uzucapiune ce formează obiectul dosa-
rului nr.1969/320/2021 al Judecătoriei Tg-Mureş, cu 
termen de judecată la data de 12.05.2021, în caz 
contrar, în termen de o lună de la emiterea celei din 
urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii.

DIVERSE
l Administratorul judiciar Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL notifica creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014, impotriva debitoarei SC Bucovina Investitii 
SRL cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, B-dul Camil 
Ressu, nr. 3, bl.13A, sc.C, et.10, ap.132, 
J40/14040/2005, CUI 17867091, in dosarul 
34695/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, 
Sectia a VII a Civila. Termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor asupra averii 
debitorului - 03.05.2021, termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante - 21.05.2021, 
termenul de definitivare a tabelului creantelor - 
15.06.2021, prima sedinta a adunarii generale a 
creditorilor este stabilita pentru data de 26.05.2021. 
Urmatorul termen de judecata a fost fixat pentru 
data de 24.09.2021. Pentru relatii: 021.318.74.25. 

l Titularul AD Petrol SRL pentru Triculete Dan, 
domiciliul: Craiova, strada Nicolae Romanescu, 
nr.21, județul Dolj, anunță publicul interesat asupra 
depunerii primei versiuni a Planului de construire 
hală producție P, birouri P+1+M şi parcaje acoperite 
-amplasament strada Râului, nr.391, Craiova, 
județul Dolj şi declanşarea etapei de încadrare în 
vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul 
mai sus menționat. Publicul interesat poate consulta 
documentația la sediul/site-ul titularului şi la sediul 
A.P.M.Dolj, str.Petru Rareş, nr.1, de luni până joi, 
între orele 08:00-16:30 şi vineri între orele 08:00-
14:00, precum şi pe site-ul A.P.M.Dolj http://apmdj.
anprn.ro. Observațiile publicului se vor primi în scris 
la sediul A.P.M.Dolj, str.Petru Rareş, nr.1, în termen 
de: 18 zile calendaristice de la data publicării.

l Informare. Aceasta informare este efectuata de: 
SC OMV Petrom SA, str. Coralilor, Nr. 22, Bucuresti, 
tel: 0728628842 ce intentioneaza sa solicite de la A. 
N.”Apele Romane”- Administratia Bazinala De Apa 
Buzau Ialomita - Sistemul De Gospodarire A Apelor 
Prahova aviz de gospodarire a apelor/aviz de ampla-
sament pentru desfasurarea activitatii de localizat in 
localitatile: UAT Plopeni, UAT Lipanesti, UAT 
Paulesti, jud.Prahova, sau pentru realizarea lucra-
rilor. Aceasta investitie este “Inlocuire Conducta De 
Gaze La Traversarea Raului Teleajen”(existenta/
noua). Ca rezultat al procesului de productie NU vor 
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Persoanele 
care doresc sa obtina informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentio-

nata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului 
sau la adresa Samoila Cristian, tel: 0728628842 dupa 
data de 02.04.2021.

l Anunţ prealabil privind afişarea publică a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului: OCPI ARGEŞ 
anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 26, 29, 31, 32, 33, 
pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform 
art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publi-
cităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modifi-
cări şi completările ulterioare. Date de introducere a 
afişărilor: 16.04.2021; Data de sfârşit a afişării: 
14.06.2021; Adresa locului afişării publice: comuna 
Tigveni, judeţul Argeş. Repere pentru identificarea 
locaţiei: Sediul Primăriei Comunei Tigveni; Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Comunei Tigveni. Alte 
informaţii pentru cei interesaţi: Program: Luni - 
Vineri, 09:00 - 16:00. Informaţii privind Programul 
naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 se 
pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/.

l Informații privind impactul asupra mediului 
Multiservice Cyclop VTM SRL, Trimestrul I/Anul 
2021. Activitatea desfăşurată de Multiservice Cyclop 
VTM SRL, Cod Caen 4520 REV.2- Întreținerea şi 
repararea autovehiculelor, la punctul de lucru din jud.
Constanța, Mun.Constanța, Str.Vârful cu Dor, Nr.26, 
incinta SC PROSPER SA, Ferma 2 Ciupercărie- lot 1, 
corp C2, este reglementată de Autorizația de Mediu 
nr.17/29.02.2019. Raportările de mediu se întocmesc şi 
se transmit către autoritatea locală de mediu conform 
frecvenței stabilite în Autorizația de mediu 
nr.17/28.02.2019. Evidența gestiunii deşeurilor se 
completează lunar în conformitate cu legislația de 
mediu în vigoare, şi se transmite anual către APM 
Constanța. Au fost transmise către APM Constanța 
raportările aferente anului 2020. În perioada trimes-
trului I 2021 deşeurile generate din activitatea servi-
ce-ului auto au fost predate către societățile 
contractate în acest sens. Semestrial se întocmeşte şi 
se depune la APM Constanța, evidența gestionării 
uleiului uzat conform HG nr.235/2007. S-a întocmit şi 
depus la APM Constanța evidența gestionării uleiului 
uzat aferentă semestrului II 2020. Semestrial se efec-
tuează buletine de analiză pentru apa uzată, iar anual 
se efectuează analize pentru emisii la cabina de uscare 
vopsea. A fost efectuat şi depus la APM buletinul de 
analiză apă uzată/ semestrul II 2020. Au fost efec-
tuate Rapoartele de încercare pt emisii şi au fost 
depuse la APM Constanța. Valorile indicatorilor 
analizați în aceste rapoarte se încadrează în limitele 
impuse de legislația în vigoare. Protecția factorului de 
mediu sol este asigurată prin platforme betonate şi 
locuri de parcare amenajate. Pentru îndepartarea 
eventualelor pete de produse petroliere provenite de 
la mijloacele de transport, Multiservice Cyclop VTM 
SRL utilizează material absorbant biodegradabil. Prin 
activitatea sa Multiservice Cyclop VTM SRL nu 
aduce un impact negativ asupra mediului.

l Comunitatea Bisericilor Crestine Baptiste Arad, 
titular al proiectului - Construire complex scolar si 
imprejmuire, anunta publicul interesat asupra luarii 
deciziei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul propus a fi realizat in 
Arad, str. Cetatii, FN - CF nr. 302260, jud. Arad. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, 
FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre 
orele 09:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de 
internet: www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta comentarii/ observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de internet a autorita-
tilor competente pentru protectia mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Erata/completare la convocatorul AGOA Edil-
const SA din data de 23/26.04.2021 publicat in 
Jurnalul National din 22.03.2021. Din eroare in 
cuprinsul convocatorului a fost inserat „Administra-
torul judiciar propune ca data de inregistrare data 
de 20.05.2021, in in functie de care vor fi identificati 
actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile 
prezentei AGOA” in loc de punctul 8 de pe ordinea 
de zi „8. Aprobarea datei de 20.05.2021 ca data de 
inregistrare, in functie de care vor fi identificati 
actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile 
prezentei AGOA.” Celelalte mentiuni din cuprinsul 
convocatorului raman neschimbate.

l La Adunarea Generală a Obştii Moliviş din data 
de 04.04.2021, Adunarea Generală a aprobat ordinea 
de zi şi propunerea Preşedintelui, Răducă Ion după 
cum urmează: 1. Modificare statut Obştea Moliviş 
(adăugare conform legii 276/2020), la art. 19 din 
statut se adaugă un nou aliniat. Adunarea Generală 
poate avea loc şi prin mijloace electronicede comuni-
care directă la distanță, votul poate fi dat şi prin 
scrisoare recomandată. 2. Aprobarea bilanțului 
aferent anului 2020. Aprobarea distribuirii venitu-
rilor moşnenilor în funcție de derepturilei fiecărui 
moşnean din obşte conform anexei 54 din suma de 
394724 lei. 3. Aprobarea menținerii art. 33 din statut. 
- În urma numărării voturilor rezultatul e următorul: 
42 voturi (lei) - Pentru, - 10 voturi (lei) - Împotrivă, 6 
voturi (lei) - Abțineri. - Preşedinte, Răducă Ion

l In data de 27 aprilie 2021, orele 17:00, la Casa 
Tineretului, et. II, sala B, se convoaca adunarea 
generala ordinara a Fundatiei Judetene pentru 
Tineret Valcea. In cazul in care, la data si ora stabi-
lite nu se intruneste cvorumul necesar, adunarea 
generala este reconvocată in data de 28 aprilie 2021, 
orele 17:00, la aceeasi adresa. Persoanele ce vor 
reprezenta structurile asociative de tineret in cadrul 
adunarii generale sunt rugate sa aiba asupra lor 
mandatul de reprezentare in original si cartea de 
identitate.

l Erată la Convocatorul Adunării Generale a 
Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti: 
Consiliul de Conducere al Fundaţiei pentru Tineret 
a Municipiului Bucureşti, în conformitate cu preve-
derile legale în vigoare şi cu art.11 alin.(1) din Regu-
lamentul Intern de Organizare şi Funcţionare 
(RIOF) al FTMB, modifică locul de desfăşurare al 
Adunării Generale a Organizaţiilor de/pentru 
Tineret membre FTMB, în sensul ca Adunarea 
Generală va avea loc la imobilul Ecran Club din 
Bucureşti, Şos. Grozăveşti nr.84, sector 6– Grădina 
de Vară, în aceeaşi dată şi având aceeaşi ordine de zi 
aşa cum a fost publicat în Jurnalul Naţional nr.836 
(8148) din 11 Martie 2021 şi România Liberă nr.8834 
din 11 Martie 2021. Relaţii suplimentare la fax: 
021/410.70.72; tel.: 021/335.13.72; 0752.304.667 –
Georgiana Lica– Secretar General FTMB; e-mail 
office@ftmb.ro. Prezenta modificare intervine ca 
efect al măsurilor impuse de autorităţi aferente stării 
de alertă.

l Asociația Colegiul Pacienților, prin preşedintele 
Consiliului Director Cristian Traian Sas, convoacă 
Adunarea Generală a Asociaților în data de 
16.04.2021, ora 12.00, la sediul Asociației din Bucu-
reşti, sect.1, Bld.Bucureştii Noi, nr.60, bl.4, scara B, 
et.2, cu următoarea ordine de zi: 1.Încetarea la cerere 
a calității de membru fondator al Asociației a dlui 
Stelian Sarlea. 2.Cooptarea unui nou membru 
fondator în persoana dnei Marilena Nicolae. 3.Actu-
alizare nume şi date de identificare ale asociatului 
Ramona Dascal. 4.Modificarea componenței Consi-
liului Director, în sensul alegerii unui nou Vice-preşe-
dinte responsabil de comunicare şi imagine. 5.
Actualizarea Statutului Asociației ca urmare a 
modificărilor menționate la punctele anterioare. 

6.Abrogare Act Constitutiv al Asociației şi actuali-
zarea Statutului Asociației ca urmare a modificărilor 
legislative. 7.Diverse. Vă adresăm rugămintea de a 
asigura prezenţa membrilor Adunării Generale a 
Asociaţilor la această şedinţă. Preşedinte, Cristian 
Traian Sas.

l SCM Eledur (RO401967, C40/30/2005) organi-
zează Adunarea Generală Ordinară a membrilor 
cooperatori în data de 26.04.2021, ora 09.00, la sediul 
din Bucureşti, Calea Rahovei nr.301, sector 5, cu 
următoarea Ordine de zi: Analiza şi aprobare bilanţ 
de activitate la 31.12.2020; Raportul cenzorilor; 
Raportul de gestiune cu acordarea descărcării de 
gestiune membrilor Consiliului de Administraţie; 
Aprobarea primirii de noi membrii cooperatori; 
Aprobarea retragerii unor membrii cooperatori; 
Ratificarea deciziilor emise de către Consiliul de 
Administraţie în perioada dintre cele două adunări 
generale ordinare; Aprobarea Hotărârii adunării 
generale referitoare la clauzele generale privind 
raporturile de muncă, anexa la convenţia de muncă 
(sistemul de salarizare al societăţii şi reţeaua de 
salarizare); Adoptarea hotărârii Adunării Generale 
Ordinare.

l Convocator Al Adunarii Generale Ordinare A 
Actionarilor-SIMEX S.A. cu sediul in: Bucuresti, str. 
Art. Grigore Cerchez nr.12, et.2, camera.5, 
J40/45/1991, CUI.1555360-Administratorul unic al: 
SIMEX S.A. (“Societatea”), cu sediul in:Bucuresti, 
str.Arh.Grigore Cerchez nr.12, et.2, camera 5, sector 
1, avand Codul Unic de Inregistrare nr.1555360 si 
numar de ordine in Registrul Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti:J40/45/1991, in baza 
prevederilor art.111, art.117 si art.118 din Legea 
nr.31/1990 privind societatile comerciale/republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
in baza art.12 si. 13 din: Actul Constitutiv al Socie-
tatii, convoaca:Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor-Simex S.A. in data de:11.05.2021, ora: 
10:00, la sediul Societatii din:Bucuresti, str.Arh.
Grigore Cerchez nr.12, et.2, camera 5, sector 1. In 
cazul in care in data de 11.05.2021 nu se intruneste 
cvorumul cerut de dispozitiile legale si statutare 
pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor, se convoaca a doua 
Adunare Generala Ordinara a Actionarilor-Simex 
S.A. pentru data de:12.05.2021, ora: 10:00, la sediul 
Societatii din Bucuresti, str. Arh. Grigore Cerchez 
nr.12, et.2, camera 5, sector 1, cu aceeasi ordine de zi. 
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa 
participe si sa voteze in:Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor Simex S.A. este: 04.05.2021. 
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acti-
onarilor propusa de Administratorul Unic este 
urmatoarea:1.Aprobarea Raportului administrato-
rului si a situatiilor financiare anuale pentru anul 
2020; 2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori 
pentru exercitiul financiar 2020; 3. Aprobarea rezul-
tatului financiar pe anul 2020;4.Aprobarea descar-
carii de gestiune a administratorului pentru anul 
2020;5.Aprobarea inregistrarii situatiilor financiare 
la Administratia Finantelor Publice. Administrator 
Unic-Gruia Bogdan

l Convocarea Nr. 20 A Adunarii Generale Ordinare 
A Actionarilor S.C. Softchim S.A. Din Data De 
11/12.05.2021. În conformitate cu articolul 13 din 
Actul Constitutiv, art.117 din Legea societăților 
nr.31/1990, republicată şi cu modificările ulterioare 
(“Legea societăților”) SC SOFTCHIM SA prin 
Administratorul unic a hotărât convocarea Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 
11.05.2021 ora 10.00, la sediul său din Splaiul Inde-
pendenței, nr.202B, sector 6, pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârşitul zilei 
de 19.04.2021 considerată dată de referință. Ordinea 
De Zi: 1. Aprobarea situației financiare anuale pe 
anul 2020 (bilanțul, contul de profit şi pierdere), pe 
baza Raportului Administratorului şi al cenzorilor; 

2. Descarcarea de gestiune a Administratorului; 3. 
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
exercițiul financiar al anului 2021; 4.Aprobarea 
programului de activitate al societății pe anul 2021; 
5.Aprobarea datei de înregistrare, respectiv a datei 
de identificare a acționarilor, care urmează a bene-
ficia de dividende şi asupra cărora se răsfrâng efec-
tele hotărârii, pe data de 10.06.2021 (ex.date 
09.06.2021). Unul sau mai mulți acționari, reprezen-
tând individual sau împreună, cel puțin 5% din 
capitalul social, au dreptul de a introduce pe ordinea 
de zi a Adunării Generale şi dreptul de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA în 
termen de 15 zile de la data publicării. Situațiile 
financiare, Raportul anual al Administrtorului şi 
Raportul cenzorilor sunt puse la dispoziția acționa-
rilor la sediul societății începand cu data de 
09.04.2021. Acționarii pot participa la şedință după 
cum urmează: acționarii persoane fizice, personal pe 
baza actelor de identitate, vot prin corespondență şi 
mandate de reprezentare care se ridică de la sediul 
societății şi de pe site, acționarii persoane juridice, 
prin reprezentații lor legali, care la rândul lor pot da 
altor persoane împuterniciri. Procurile vor fi depuse 
în original la sediul societății, până la data de 
07.05.2021, ora 9.00. În cazul în care, pe data de 
11.05.2021, nu se întruneste cvorumul prevăzut de 
lege pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor, aceasta va fi convocată pentru data de 
12.05.2021, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc. Informații 
suplimentare se pot obține la nr.de telefon 
0722.662.813, persoană de contact Metea Cornel. 
Administrator unic dl. Cornel Metea.

l Consiliul de Administrație Al S.C.Marmosim S.A. 
prin Preşedintele Consiliului de Administrație -dna 
Videanu Miorița, în baza art.111 şi urm.din Legea 
nr.31/1990, republicată şi a dispozițiilor Actului 
constitutiv al societății, convoacă în data de 
20.05.2021, ora 10.00, la sediul S.C.Marmosim S.A. 
Simeria, str.Cuza Vodă, nr.24, jud.Hunedoara, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor având 
ca ordine de zi: 1.Aprobarea Raportului administra-
torilor privind gestiunea şi rezultatele economico-fi-
nanciare pe 2020. 2.Aprobarea Situațiilor financiare 
pentru 2020. 3.Prezentarea raportului de audit 
întocmit de către auditorul extern privind exercițiul 
financiar 2020. 4.Aprobarea descărcării de gestiune 
a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020. 
5.Aprobarea repartizării rezultatului obținut în exer-
citiul financiar 2020. 6.Aprobarea Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli pe 2021. 7.Aprobarea progra-
mului de investiții pe 2021. 8.Diverse; şi în aceeaşi 
dată 20.05.2021, la ora 12.00, la sediul 
S.C.Marmosim S.A. Simeria, str.Cuza Voda, nr.24, 
jud.Hunedoara, Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor având ca ordine de zi: 1.Închiderea 
următoarelor puncte de lucru fără activitate: 
-Cariera Baschioi. Adresa: Sat Nicolae Bălcescu, 
Comuna Nalbant, Com.Nalbant, Județ Tulcea. Act 
sediu: Contract de concesiune şi anexele la acesta, 
după caz, nr.1338, din data de 06.06.2000. Dată de 
început a valabilității pentru dovada de sediu: 
28.05.2001. -Cariera Codrul de Rusca -Dealul Plum-
bului. Adresa: Sat Ruşchița, Comuna Rusca 
Montană, Str.-, Județ Caraş-Severin. Act sediu: 
Certificat de atestare a dreptului de proprietate 
asupra terenului, nr.784, din data de 26.08.1999. 
Data de început a valabilității pentru dovada de 
sediu: 28.05.2001. -Punct de lucru. Adresa: Sat 
Chiajna, Comuna Chiajna, Şoseaua Şoseaua de 
Centură, Nr.1bis, Județ Ilfov. Act sediu: Contract de 
comodat, nr.8, din data de 05.09.2014. Data de 
început a valabilității pentru dovada de sediu: 
15.09.2014. Data expirării dovezii de sediu: 
15.09.2019. Durata sediului: 5 ani. -Cariera Căpri-
oara. Adresa: Sat Căprioara, Comuna Săvârşin, 
Str.-, județ Arad. Act sediu: Titlu de proprietate, 
nr.2271, din data 12.09.1995. Data de început a vala-
bilității pentru dovada de sediu: 28.05.2001. -Cariera 
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Moneasa. Adresa: Sat Moneasa, Comuna Moneasa, 
Str.-, Județ Arad. Act sediu: Titlu de proprietate, 
nr.2239, din data 22.08.1995. Data de început a vala-
bilității pentru dovada de sediu: 28.05.2001. -Cariera 
Bucova Vest. Adresa: Sat Bucova, Comuna Băuțar, 
Str.-, Județ Caraș-Severin. Act sediu: Certificat de 
atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, 
nr.282, din data 27.04.1998. Data de început a vala-
bilității pentru dovada de sediu: 28.05.2001. -Cariera 
Bucova Est. Adresa: Sat Bucova, Comuna Băuțar, 
Str.-, Județ Caraș-Severin. Act sediu: Certificat de 
atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, 
nr.282, din data 27.04.1998. Data de început a vala-
bilității pentru dovada de sediu: 28.05.2001. -Cariera 
Alun. Adresa: Sat Alun, Comuna Bunila, Județ 
Hunedoara. Act sediu: Titlu de proprietate, nr.2272, 
din data 12.09.1995. Data de început a valabilității 
pentru dovada de sediu: 28.05.2001. -Cariera Almaș 
2. Adresa: Sat Almașu Sec, Comuna Cârjiți, Str.-, 
Județ Hunedoara. Act sediu: Extras de carte 
funciară, nr.9012, din data 22.09.1999. Data de 
început a valabilității pentru dovada de sediu: 
28.05.2001. -Cariera Almaș 1. Adresa: Sat Almașu 
Sec, Comuna Cârjiți, Str.-, Județ Hunedoara. Act 
sediu: Extras de carte funciară nr.9012 din data 
22.09.1999. Data de început a valabilității pentru 
dovada de sediu: 28.05.2001. 2.Diverse. În cazul în 
care la prima convocare nu se va întruni cvorumul 
conform prevederilor legale și statutare, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data 
de 21.05.2021, ora 10:00, în același loc și va putea 
hotărî indiferent de reprezentarea acționarilor 
prezenți. Au dreptul să participe la Adunarea Gene-
rală Ordinară toți acționarii S.C.Marmosim S.A. 
înscriși în Registrul Acționarilor „Depozitarul 
Central SA” la sfârșitul zilei de 10.05.2021, conside-
rată „Dată de referință”. În cazul în care la prima 
convocare nu se va întruni cvorumul conform preve-
derilor legale și statutare, Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 
21.05.2021, ora 12:00, în același loc și va putea hotărî 
indiferent de reprezentarea acționarilor prezenți. 
Acționarii pot participa la adunare după cum 
urmează: persoanele fizice, în baza actului de identi-
tate; persoanele juridice, prin reprezentanții legali. 
Acționarii pot împuternici să fie reprezentați și de 
alte persoane printr-o procură specială, conform 
legii. Accesul acționarilor în sala de ședințe se face 
numai pe baza actului de identitate și, după caz, a 
procurii speciale sau mandatului, între orele 09:00-
09:45. Materialele informative asupra ordinii de zi 
vor putea fi consultate la sediul societății din data de 
17.05.2021. Persoană de contact:  Marcela Asan 
-0726.219.999.

LICITAȚII
l CEC Bank SA - Sucursala Pitești, cu sediul în 
Pitești, Bd. Republicii, bloc E3b-Centru, organizează 
licitaţie deschisă fără preselecţie (oferta în plic 
sigilat), în data de 21.04.2021, ora 13:00, pentru 
vânzarea autoturismului Dacia Logan Laureate, 
proprietate CEC Bank, la preţul minim de pornire 
5.160,00 lei, cu următoarele caracteristici: Nr. înma-
triculare: AG-09-DCE; An de fabricaţie: 2007; 
Culoare: Gri; Motor: 1461 cm3; Combustibil: moto-
rină; Km parcurși: 199.000; Dosarul de prezentare se 
poate achiziţiona de la sediul Sucursalei CEC Bank 
Pitești contra sumei de 10 lei/dosar - inclusiv TVA, 
până la data de 19 aprilie 2021, între orele 9:00-
15:00. Autoturismul poate fi vizionat zilnic de luni 
până vineri, între orele 9:00-15:00, de către persoa-
nele care au achiziţionat dosarul de prezentare. 
Detalii la telefon 0248-218044, persoană de contact 
Bălănescu Iulian Costinel.

l Penitenciarul Mărgineni cu sediul în com. I.L. 
Caragiale, str. Moreni, nr. 1, județul Dâmboviţa, 
organizează licitaţie cu strigare în data de 26.04.2021 
ora 10:00, pentru vânzarea de bunuri aprobate 
pentru casare - 2 mijloace fixe din cadrul comparti-
mentului Auto. În caz de neadjudecare, licitația cu 
strigare se va repeta la data de 04.05.2021 ora 10:00 

și 11.05.2021, ora 10:00. Menționăm că bunurile sunt 
nefuncționale. Relații suplimentare la sediul Peni-
tenciarului Mărgineni sau la telefon 0245660210 int. 
142.

l Primăria comunei Trifești, judeţul Neamţ, organi-
zează licitație publică, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019, în vederea concesionării unui teren situat 
în extravilanul satului Trifești, comuna Trifești, 
județul Neamț. Data limită de depunere a ofertelor: 
07.05.2021, ora 12:00. Deschiderea ofertelor: 
10.05.2021, ora 12:00. Documentaţia de atribuire se 
poate procura contra cost de la sediul Primariei 
Trifești. Date de contact: telefon 0233.745.547, 
adresă de email: primariatrifesti.nt@gmail.com

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă,în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Comuna Adămuș, 
cod fiscal 4436844, localitatea Adămuș, strada Live-
zilor, nr.78, județul Mureș, telefon/fax 0265/450.112, 
0265/450.133, e-mail adamus@cjmures.ro. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: vânzare prin licitație 
publică a imobilului „Grajd bovine fără terenul 
aferent” în suprafață de 814mp, proprietate privată 
a Comunei Adămuș, situat în localitatea Cornești, 
fără număr, înscris în CF nr.50674 Adămuș, număr 
cadastral 50674, conform H.C.L.47/30.07.2020 și 
O.U.G.57/2019. 3.Informatii privind documentația 
de atribuire: se regasesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitătile prin care persoanele 
interesate pot intra in posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, contra-cost de 
la sediul Primărie Comunei Adămuș. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului-comparti-
mentului din cadrul vânzătorului de la care se pot 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Comuna Adămuș, Biroul financiar contabil, Resurse 
umane, impozite și taxe locale, Adămuș, str.Livezilor, 
nr.78, județul Mureș. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 
costul unei documentații este de 50Lei și se achită în 
numerar la Casieria instituției Comunei Adămuș. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea de clarificări: 
16.04.2021, ora 12:00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05.05.2021, 
ora 08:30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Adămuș, strada Livezilor, nr.78, jud.Mureș. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 
un exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 05.05.2021, 
ora 10:30, la sediul Primăriei Comunei Adămuș, 
localitatea Adămuș, str. Livezilor, nr. 78, jud. Mureș. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instituției competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Judecătoria Târnăveni, Târnăveni, 
str.Republicii, nr.48, telefon/fax 0265/443.714, e-mail: 
judecatoria.tarnaveni@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 07.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: U.A.T.Județul Olt, 
prin Consiliul Judeţean Olt, municipiul Slatina, cu 
sediu în Bdul. A.I.Cuza, nr.14, judeţul Olt, telefon 
0249/431.080, fax 0249/431.122, e-mail: cjolt@cjolt.
ro, website: http://www.cjolt.ro, cod fiscal 4394706. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: spații în supra-
față totală de 182,00mp (conform caietului de 
sarcini), din domeniul public al Județului Olt și din 
administrarea Consiliului Județean Olt, amplasate 
în imobilul „Policlinica Veche”, Et.1, Corp 2, situat 
în str.Aleea Tineretului, nr.1, Slatina, județul Olt, 
înscrise în CF nr.16819 Slatina, nr.cadastral 4799, 

conform H.C.J.Olt nr.32/25.02.2021 și temeiul legal: 
OUG. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ 
cu modificările și completările ulterioare. Destinația 
spațiilor închiriate va fi pentru desfășurarea de acti-
vități administrative și medicale. 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: a)
gratuit, de la adresa web: http://www.cjolt.ro; b)la 
cerere, gratuit, pe suport de hârtie de la Serviciul 
Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană 
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 
Utilităţi Publice și Autoritatea Judeţeană de Trans-
port, camera 301, din cadrul Consiliului Județean 
Olt. 3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Se poate obține de la Serviciul Adminis-
trarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice și Autoritatea Judeţeană de Transport, 
camera 301, din cadrul Consiliului Județean Olt, cu 
sediu în municipiul Slatina, B-dul. A.I.Cuza, nr.14, 
judeţul Olt. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 27.04.2021, ora 16:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 06.05.2021, ora 16:00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Consiliului 
Județean Olt, municipiul Slatina, B-dul. A.I.Cuza, 
nr. 14, județul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate -unul exterior și unul 
interior. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 10.05.2021, 
ora 13:00, la sediul Consiliului Județean Olt, Servi-
ciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Jude-
ţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare 
de Utilităţi Publice și Autoritatea Judeţeană de 
Transport, camera 301, Et.3. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Olt, Slatina, Str. Mânăstirii, nr.2, județul Olt, cod 
poștal 230038, telefon 0249/414.989, fax 
0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 08.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: U.A.T.Comuna 
Tașca, strada Mitru Vasile, nr.11, județul Neamţ, 
telefon/fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@
yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: trupul de pășune „Groapa 
Bocancei II”, aflat în domeniul public al Comunei 
Tașca, județul Neamț, în suprafață totală de 
1,5225Ha, extravilan comuna Tașca NC50632. 
Specia de animale care va pășuna preponderent: 
ovine,  caprine,  bovine,  conform H.C.L. 
n r. 3 1 / 3 0 . 0 3 . 2 0 2 1  ș i  t e m e i u l u i  l e g a l : 
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitațile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Se poate obține de la Compartimentul Secretariat 
din cadrul Primăriei Comunei Tașca, strada Mitru 
Vasile, nr. 11, județul Neamţ. 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: 50 lei/exemplar, se 
achită numerar la casieria Primăriei Comunei Tașca. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
23.04.2021, ora 14:00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 05.05.2021, 
ora 12:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Tașca, Compartimentul Secreta-
riat, strada Mitru Vasile, nr.11, județul Neamţ. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate -unul exterior și unul interior. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 05.05.2021, ora 12:30, 
Primăria Comunei Tașca, strada Mitru Vasile, nr.11, 
județul Neamţ. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra Neamt, 
B-dul Decebal, nr.5, județul Neamţ, telefon 
0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
08.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Municipiul Tecuci, 
Str. 1 Decembrie 1918, nr.66, județul Galați, telefon 
0372/364.111, fax 0236/816.054, e-mail: registra-

tura@municipiultecuci.ro, cod fiscal 4269312. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: terenuri și 
construcție situate în intravilanul municipiului 
Tecuci: Str.Gheorghe Petrașcu, nr.64-66, aparținând 
domeniului privat al Municipiului Tecuci: -conform 
Hotărârii Consiliului Local nr.84/16.07.2020 imobil 
construcție 1.247mp +teren 6.479mp, situate în 
municipiul Tecuci, Strada Gheorghe Petrașcu, nr.64-
66, judeţul Galați, pavilion K10, număr CF112465; 
- c o n f o r m  H o t ă r â r i i  C o n s i l i u l u i  L o c a l 
nr.82/16.07.2020 imobil teren 6.397mp, situat în 
municipiul Tecuci, Strada Gheorghe Petrașcu, nr.64-
66, judeţul Galați, număr CF112465; -conform 
Hotărârii Consiliului Local nr.82/16.07.2020, imobil 
teren 6.250mp, situat în municipiul Tecuci, Strada 
Gheorghe Petrașcu, nr.64-66, judeţul Galați, număr 
CF112465; -conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.104/13.08.2020, imobil teren 10.286mp, situat în 
municipiul Tecuci, Str.Gheorghe Petrașcu, nr.64-66, 
județul Galați, număr CF102429; Vânzarea se face 
conform art.363 din O.U.G. nr.57/03.07.2019, H.C.L. 
nr.82 și 84 din 16.07.2020 și 104 din 13.08.2020. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietele de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: se poate ridica de la Primăria municipiului 
Tecuci. 3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de 
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la care pot obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Serviciul Administrarea Domeniului 
Public și Privat din Municipiul Tecuci, Strada 1 
Decembrie 1918, nr.66, judeţul Galaţi. 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: 50Lei, se 
poate achita cu numerar la Casieria Primăriei Muni-
cipiului Tecuci. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 26.04.2021, ora 12:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 06.05.2021, ora 09:00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei 
Municipiului Tecuci din municipiul Tecuci, Strada 1 
Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galați. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exem-
plar. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 06.05.2021, ora 
10:00, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, 
Strada 1 Decembrie 1918, nr.66, judeţul Galați. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Tecuci, Tecuci, Str. Costache 
Racoviță, nr.28bis, județul Galați, telefon 
0236/820.039, fax 0236/829.610, e-mail: judtecuci@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
08.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Unitatea Administrativ –Teritorială a Comunei 
Berzasca, cu sediul în comuna Berzasca, Str.Princi-
pală, nr.282, județul Caraș-Severin, telefon 
0255/545.650, fax 0255/545.651, e-mail: berzeasca_
cs@yahoo.com, cod fiscal 3228020. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: terenuri 
-pajiști, în suprafață totală de 369,64ha, conform 
caietului de sarcini, proprietatea publică a 
Comunei Berzasca, județul Caraș-Severin, 
conform H.C.L.nr.12/31.03.2021 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 modalitațile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, secretarul general al 
Comunei Berzasca. 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: se poate 
obține de la Compartiment Secretariat al Comunei 
Berzasca, Primăriei Comunei Berzasca, Strada 
Principală, nr. 282, județul Caraș-Severin. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 10Lei/exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Comunei Berzasca. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 22.04.2021, 
ora 12:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 04.05.2021, 
ora 15:30. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Berzasca, comuna 
Berzasca Compartimentul Secretariat, Strada 
Principală, nr. 282, județul Caraș-Severin. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 05.05.2021, ora 
12:00, Primăria Comunei Berzasca, comuna 
Berzasca, Strada Principală, nr.282, județul 
Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 

pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin, 
Reșița, Strada Horea, nr.2-4, județul Caraș-Se-
verin, telefon 0255/213.304, fax 0255/211.554, 
e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 08.04.2021.

l Primăria Dolhasca, Aleea Esplanadei, nr.5, 
Dolhasca, judeţul Suceava, telefon 0230/573.272, 
fax 0230/546.101, email primariadolhasca@yahoo.
com organizează licitație publică, obiectul proce-
durii de licitație publică -Închirierea prin licitație 
publică a unor suprafețe de pășune aparținând 
domeniului privat al orașului Dolhasca, astfel: 
-48,3Ha, teren pășune situat în parcela „Secătură”, 
satul Probota, orașul Dolhasca, C.F.și nr.cadastral 
30312; -11,7025Ha, teren pășune situat în parcela 
„Prund Poiana-Vale”, satul Poiana, orașul 
Dolhasca, C.F.și nr.cadastral 35139; -1,2916Ha, 
teren pășune situat în parcela „La Bortac”, satul 
Gulia, orașul Dolhasca, C.F.și nr.cadastral 35140, 
conform O.U.G. nr.57/2019 și Hotărârii Consiliului 
Local nr.8/31.03.2021. Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: La cerere, la sediul instituției, la Secre-
tarul general al orașului Dolhasca, Pavăl Maricica, 
telefon 0230/573.272. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar -50Lei de exem-
plar, se poate achita la Casieria Primăriei Orașului 
Dolhasca. Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 20.04.2021, ora 14:00. Data-limită de depu-
nere a ofertelor, intr-un exemplar: 29.04.2021, ora 
10:00, la Primăria Orașului Dolhasca, Aleea Espla-
nadei, nr.5, județul Suceava. Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 29.04.2021, ora 12:00, la Casa de Cultură 
„Alexandru Arșinel”, orașul Dolhasca, județul 
Suceava. Instanța competentă în soluționarea liti-
giilor apărute: Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Suceava, județul Suceava, Str.
Ștefan cel  Mare,  nr.  62,  număr telefon 
0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de identi-
ficare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna 
Șieuț, cu sediul în Șieuț, nr.197, județul Bistrița-Nă-
săud, telefon 0263/261.179, fax 0263/261.179, 
e-mail: secretar@rimariasieut.ro, cod fiscal 
4347372. 2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie închi-
riat: suprafața totală de 652,00ha pășuni, conform 
caietului de sarcini, aparținând domeniului public 
al Comunei Șieuț, H.C.L.nr.17/25.03.2021 și teme-
iului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019 art.333, 335. 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, Compar-
timentul Agricol. 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: se poate 
obține de la Compartimentul Agricol din cadrul 
Primăriei Comunei Șieuț, localitate Șieuț, nr.197, 
județul Bistrița-Năsăud. 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: 10Lei/exemplar, se 
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Șieuț. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifica-
rilor: 22.04.2021, ora 11:00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
04.05.2021, ora 15:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Șieuț, locali-
tatea Șieuț, nr.197, județul Bistrița-Năsăud. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 

fiecare ofertă: se depun într-un exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 10.05.2021, ora 10:00, 
Primăria Comunei Șieuț, nr.197, județul Bistri-
ța-Năsăud. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Bistrița, municipiul 
Bistriţa, Str.Alba Iulia, nr. 1, judeţul Bistriţa-Nă-
săud, cod poștal 420178, telefon 0263/213.528 
-centrala, fax 0263/231.509, E-mail: trbn@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
08.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de identi-
ficare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Clejani, cu sediul în comuna Clejani, sat 
Clejani, Str.Principală, nr.62, județul Giurgiu, 
telefon/fax 0246/261.176, e-mail: clclejanigr@
yahoo.com, cod fiscal 5026702. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: I.spaţiu în suprafaţă de 
79mp, ce aparţine domeniului public al Comunei 
Clejani, cu destinaţia de cabinet medical, situat în 
comuna Clejani, sat Neajlovu, Str.Pădurii, nr.7, 
județul Giurgiu; II.spaţiu în suprafaţă de 18mp, ce 
aparţine domeniului public al Comunei Clejani, cu 
destinaţia de cabinet medical, situat în comuna 
Clejani, sat Clejani, Str.Principală nr.70, judetul 
Giurgiu; conform H.C.L.nr.15/07.04.2021 și 
H.C.L.nr.19/07.04.2021 și prevederile Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind 
codul administrativ. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere la sediul insti-
tuției, Registratura Primăriei Comunei Clejani. 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: Registratura Primăriei Comunei Clejani, 
Str. Principală, nr. 62, județul Giurgiu. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
50Lei și se achită în numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Clejani, Str.Principală, nr.62, zilnic între 
orele 8:30-16:00. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22.04.2021, ora 14:00. 4.Informații 
privind ofertele: de la sediul instituției, Primăria 
Comunei Clejani, cu sediul în comuna Clejani, sat 
Clejani, Str.Principală, nr.62, județul Giurgiu. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 04.05.2021, 
ora 14:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Clejani, cu sediul în 
comuna Clejani, sat Clejani, Str. Principală, nr. 62, 
județul Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exte-
rior și unul interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
05.05.2021, ora 13.00, la sediul instituției Primăria 
Clejani, comuna Clejani, sat Clejani, Str.Principală, 
nr.62, județul Giurgiu. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Giurgiu, Giurgiu, Str.Episcopiei, nr.13, județul 
Giurgiu, telefon/fax 0246/217.492, e-mail: registra-
tura_tr@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 08.04.2021.

l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul in muni-
cipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.40, județul Călă-
rași, tel/fax: 0242/515.169; 0242/515.087, Anunță, 
organizarea licitatiei publice cu oferta in plic pentru 
inchirierea unor bunuri agricole-terenuri apartinand 
domeniului public si privat al municipiului Oltenita, 
dupa cum urmeaza: Lot nr. I = 30,2329 ha, Lot nr. II 
= 17,0522 ha, cu destinatia agricola, licitatie publica 
organizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 
57/2019. Data, ora si locul de deschidere a ofertelor, 
dupa cum urmeaza: Lot nr. I -07.05.2021 ora 10:00; 
Lot nr. II -07.05.2021 ora 10:30, la sediul Primariei 
municipiului Oltenita, b-dul Republicii nr. 40. Pretul 
minim de incepere al licitatiei este, dupa cum 
urmeaza: Lot nr. I -1005,4 lei/ha/an, Lot nr. II - 995.5 
lei/ha/an, cu salt de supralicitare de 10% inclus. 
Oferantii pot depune ofertele pana la data si ora 
limita de, dupa cum umeaza: Lot nr. I -06.05.2021 ora 
10:00; Lot nr. II -06.05.2021 ora 10:00; Ofertele se vor 
depune la registratura Primariei municipiului Olte-
nita din b-dul Republicii, nr.40, intr-un singur exem-
plar original. Documentele licitatiei se vor pune la 
dispozitie incepand cu data de 09.04.2021, la sediul 
Primariei municipiului Oltenita, b-dul Republicii, 
nr.40, etaj 2, camera 19, in urma unei solicitari scrise. 
Pretul de achizitie al caietului de sarcini este de 20 lei 
si se va achita la casieria sau in contul Primariei 
municipiului Oltenita. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna pana la termenul limita de primire a ofer-
telor dovada achitarii garantiei de participare si a 
contravalorii caietului de sarcini. Durata inchirierii: 
1 an, cu posibilitati de prelungire in conditiile legii. 
Anuntul privind licitatia publica pentru pentru inchi-
rierea imobilului de mai sus, va fi afisat la panoul de 
afisaj al Primariei municipiului Oltenita incepand cu 
data de 09.04.2021. Solicitări de clarificări cu privire 
la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură, 
sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515087, 
e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com  cu cel 
puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor. Durata in care ofertantii raman 
angajati prin termenii ofertelor lor: pana la inche-
ierea contractului. Soluţionarea litigiilor apărute în 
legatura cu atribuirea, încheierea, executarea, modi-
ficarea și încetarea contractului de inchiriere, precum 
și a celor privind acordarea de despăgubiri se reali-
zează potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ  nr. 554/2004, cu modificările si 
completarile ulterioare. Acţiunea în justiţie se intro-
duce la secţia de contencios administrativ a tribuna-
lului în a cărui jurisdicţie se afla sediul locatorului.  
Data transmiterii spre publicare a anuntului: 
09.04.2021. PRIMAR -Milescu Costinel, Întocmit, 
Zavalaș Liviu.

PIERDERI
l Autorizatie Turcia Terta Firma Bereket Logistic 
SRL pierdut autorizatie nr.BUL-7190/01.02.2021 
seria 623240T

l Pierdut Certificat de înregistrare fiscală și Certi-
ficat Constatator, Mappamonde Innovations SRL, 
CUI: 37564815, din data de 15.07.2017, eliberate de 
ORC. Le declarăm nule.

l Subsemnatul Miculescu Gheorghe Ovidiu, domi-
ciliat în București, declar pierdut Livretul meu 
militar seria ZOT nr.39641. Îl declar nul.

DISPARIȚII
l În dosarul nr.384/322/2021, aflat pe rolul Judecă-
toriei Târgu Secuiesc se solicită declararea judecăto-
rească a morţii numitei Trandafir (identic cu 
Trandafirescu) Aneta (născută Popescu), căsătorită 
cu Trandafir Constantin, care a decedat la data de 
24.08.1941, în Tiraspol, cu ultimul domiciliu în 
Galaţi și stabilirea datei decesului susnumitei.
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