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OFERTE SERVICIU
l Compania multinațională Sykes Enterprises 
Eastern Europe angajează Șef Formație Opera-
țională Telecomunicații la sediul din Oradea. 
Candidatul ideal cunoaște la nivel avansat 
limba engleză, are abilități bune în utilizarea 
PC- operare în bază de date, experienţă profesi-
onală anterioară în cadrul unei companii multi-
naționale specializate pe oferirea de suport 
tehnic/informațional clienților și experiență de 
formare și instruire în domeniul vânzărilor. 
Așteptăm CV-urile dvs. la adresa: cariere@
sykes.com până în data de 10 Iunie 2021.

l Compania multinațională Sykes Enter-
prises Eastern Europe angajează Funcționari 
informații clienți la sediul din Cluj-Napoca. 
Candidatul ideal cunoaște la nivel avansat 
limba spaniolă, are abilități bune de operare a 
calculatorului și experiență anterioară în acti-
vități care implică gestionarea clienților și 
preluarea de apeluri telefonice. Așteptăm 
CV-urile dvs. la adresa: cariere@sykes.com 
până în data de 10 Iunie 2021.

l SC Marc Wellness SPA SRL, având 
CUI:28335430, cu sediul în Municipiul 
Brașov, Strada Cerbului, Nr.31, Camera 1, 
Ap.2, Județ Brașov, angajează: maseur de 
întreținere și relaxare, cod COR 514204- 6 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
prestării serviciilor, experiență 6 luni. Selecția 
are loc în data de 10.06.2021, ora 10.00, la 
sediul societății.

l FLF Patiseria Stars SRL din Arad anga-
jează 2 lucrători bucătărie (spălători vase 
mari)- cod COR 941201, condiții minime: 
studii primare (8 clase), cunoștințe limba 
engleză. CV-urile se depun pe e-mail la 
adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate 
în considerare CV-urile primite până la data 
de 10.06.2021. Selecția candidaților va avea 
loc în data de 11.06.2021 și constă în concurs 
de CV-uri. Informații la telefon: 0752.556.014.

l Primăria Dărăști- Ilfov cu sediul in comuna 
Dărăști, str. Mihai Eminescu nr.6, județ Ilfov 
organizează în data de 01.07.2021 concurs de 
recrutare pentru postul vacant de Muncitor 
necalificat- Monitorizare Unități de Învăță-
mânt. Condiţii specifice de participare la 
concurs: studii medii/ generale, fără vechime 
în muncă. Dosarele se depun la sediul primă-
riei în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului, respectiv de la data de 
08.06.2021 până la data de 22.06.2021, ora 

15:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr. de 
telefon 021.351.52.56, persoană de contact: 
doamna Grătianu Veronica Gabriela– Consi-
lier Asistent, Primăria Dărăști, email secreta-
riat@comunadarastiilfov.ro.

l In temeiul H.G. nr. 286/2011, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci, organizeaza in 
02.07.2021, concurs pentru ocuparea a unui 
post contractual vacant de executie/ pe peri-
oada nedeterminata, de referent in cadrul:Ser-
viciului Achizitii Publice, Administrare 
Patrimoniu-Directia Economica. Cerinte 
specifice obligatorii Studii medii de specialitate 
sau studii profesionale de specialitate; Vechime 
minima in munca de 5 ani; Carnet de condu-
cere categoria B; Cunostinte de mecanica auto; 
Cunostinte de operare pe calculator-Win-
dowsXP, MSOffice (Word, Excel, Power Point); 
Corectitudine, disciplina, capacitate de comu-
nicare, capacitate de lucru independent, dispo-
nibilitate, atentie, rigurozitate, simtul 
raspunderii, abilitati de comunicare. Concursul 
va avea loc la:sediul OSIM si va consta in trei 
etape succesive selectia dosarelor de inscrie-
re;proba scrisa, care se va sustine pe 
02.07.2021; interviul, care se va sustine pe 
08.07.2021. Dosarele de concurs se depun in 
perioada: 10.06.2021-24.06.2021, la sediul 
OSIM, str. Ion Ghica nr. 5, Sect. 3- Bucuresti, 
Compartiment Resurse Umane si vor contine 
documentele prevazute de art. 6 din HG.
nr.286/2011. Bibliografia si relatii suplimentare 
la Tel. 0213060800, int.325 sau la sediul OSIM. 

l Primăria Comunei Sârbeni, cu sediul în sat 
Sârbenii de Jos, Str.Primăriei, nr.186, jud.
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante, de 
muncitor calificat, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 02.07.2021, ora 
11.00; -Proba interviu în data de 06.07.2021, 
ora 11.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -studii: școală profesională sau 
atestat calificare; -vechime: un an vechime, 
calificare; -permis conducător auto, minim 
categoria B; -cunoștințe minime de operator 
-calculator. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, 
la sediul Primăriei Comunei Sârbeni. Relații 
suplimentare: la sediul Primăriei Sârbeni, 
persoana de contact Dinca Nastasia, 
tel.0247/459.105 și e-mail: primariacomuneisi-
rbeni@yahoo.com.

l Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere 
a Spălării Banilor organizează concurs, 
pentru ocuparea următorului post contractual 
de conducere, în conformitate cu Regulamen-
tul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare: 
1.Denumirea postului: șef serviciu -1 post 
vacant contractual pe perioadă nedetermi-
nată. 2.Nivel studii: superioare -cu diplomă de 
licență. 3.Vechime: minimum 8 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Data, ora și locul desfă-
șurării concursului: Proba scrisă: 02.07.2021, 
orele 10.00; Interviul: 08.07.2021, orele 10.00. 
Locație: la sediul instituţiei din București, str.
Ion Florescu, nr.1, sector 3. 1.Data limită până 
la care candidaţii pot depune dosarul de 
concurs este 22.06.2021. 2.Detalii privind 
condițiile generale și specifice, dosarul de 
concurs, calendarul de desfășurare și biblio-
grafia de concurs, sunt disponibile accesând 
pagina de internet a ONPCSB. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la persoana care 
asigură secretariatul comisiei de concurs 
-telefon 021/315.52.07, 021/315.52.80 și de pe 
pagina de internet a instituţiei.

l Primaria Comunei Mihail Kogalniceanu, 
județul Ialomița, cu sediul in strada Scolii nr. 
21,  organizează in data de 28.06.2021, 
concurs pentru ocuparea pe perioada nedeter-
minata a doua funcții contractuale de 
execuție vacante: - Inspector de specialitate 
1A in cadrul compartimentului contabilitate  
si - Referent  debutant compartimentului 
impozite și taxe locale. Tipul Probelor de 
Concurs - selecția dosarelor; proba scrisa si 
interviu. Dosarele se depun la sediul Primăriei 
comunei M. Kogalniceanu și trebuie să 
conțină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, modificată și comple-
tată. -Condițiile generale de participare la 
concurs si a ocuparii functiilor  trebuie să 
îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute 
de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
CONDIȚII SPECIFICE: Pentru Referent 
debutant impozite si taxe locale. a) Studii 
medii cu diploma de balaureat, b) Vechime în 
specialitatea studiilor: minim 1 an. c) cunoș-
tinţe operare pe calculator dovedite prin 
documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile 
legii, nivel de baza. Pentru inspector speciali-
tate asistent contabilitate; -studii universitare 
absolvite sau echivalentă, în științe economice; 
- vechime în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcției publice minim un an; - 
cunoștințe operare pe calculator dovedite prin 
documente care să ateste deținerea competen-
țelor (certifîcat/diplomă), emise în condițiile 
legii, nivel de baza. Calendar de desfășurare a 
concursului ambele posture: -depunerea dosa-
relor 07.06.2021-18.06.2021, program 
Luni-Joi 08.00-16.30, Vineri 08.00- 14.00; - 
selectia dosarelor: perioada 18-23.06.2021 
orele 16.00. Pentru contabilitate: - 28.06.2021 
orele 10.00 proba scrisă, - 29.06.2021 afișarea 
rezultatelor la proba scrisa, - 02.07.2021 orele 
10.00 proba interviu. Pentru referent I.T.L. - 
28.06.2021, orele 13.30  proba scrisă; - 
29.06.2021 afisarea rezultatelor la proba 
scrisa, - 01.07.2021, orele 13.30 proba interviu. 

CITAȚII
l Husein Veronica și Ivan Ramona Mihaela 
(Petcu) sunteți chemate la Judecătoria Tulcea, 
camera sala nr. 3, complet C2, în ziua de 24 
iunie 2021, ora 09.00, în calitate de pârâte, în 
proces cu Consiliul Local Tulcea -Direcția 
Întreținere și Administrare Patrimoniu, în 
cal i tate  de reclamant în dosar nr. 
3909/327/2021.

l Numitul Babiac Sorin-Nicolae este chemat 
în judecată în calitate de pârât de către recla-
mantul Babiac Călin Mihai în dosarul 
nr.29824/215/2019, aflat pe rolul Judecătoriei 
Craiova, cu termen de judecată la data de 
23.06.2021, ce are ca obiect partaj succesoral 
după autoarea Babiac Alexandrina Domnița.

l Numitul Achim Marian cu ulltimul domi-
ciliu în comuna Tinca, sat Gurbediu, str. 
Magheara, nr. 188, județul Bihor, este chemat 
în instanță la Judecătoria Slatina, în ziua de 
14.06.2021 ora 09,00 la completul CC2, sala 2 
în dosarul civil nr. 2254/311/2021, având ca 
obiect “acțiune în constatare”, în proces cu 
reclamanta Ivana Maria.

DIVERSE
l Primăria Municipiului Galați. Anunț prea-
labil privind afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Unitatea adminis-
trativ - teritorială Municipiul Galați, din 
județul Galați, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr. 11, 18, 20, începând cu data de 
07.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Municipiului Galați, situat în 
Str. Domnească nr. 54, conform art. 14, alin. 
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modifi-

cările și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul Primăriei Municipiului 
Galați și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Primar, 
Ionuț Florin Pucheanu.

l Anunt Public. Tuya Restaurant SRL, cu 
sediul in Sos.Pipera nr.42, Bucuresti, inregis-
trata la O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu nr. 
J40/6324/14.02.2019, informeaza pe cei intere-
sati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea 
autorizatiei de mediu pentru activitatea cod 
C.A.E.N. 5610- Restaurante la locatia punc-
tului de lucru din Bucuresti, Sect. 1, Soseaua 
Nordului nr. 1. Informatii se pot solicita la 
sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului 
Bucuresti din sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1 
(Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei 
LUKOIL), intre orele 9:00-12:00, de luni pana 
vineri. Propuneri sau contestatii se pot 
depunde la sediul A.P.M. Bucuresti in termen 
de 10 zile de la data publicarii prezentului 
anunt.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si Asoci-
atii SPRL notifica creditorii cu privire la 
intrarea debitorului in procedura generala de 
faliment prevazuta de Legea nr. 85/2014, 
impotriva debitoarei SC IMAR MOB 
DESIGN SRL cu sediul in loc. Arad str. Coco-
rilor nr. 24A, Hala etajata P+3, et. Parter, 
ap.15, jud. Arad, CUI 34499828, J2/526/2015, 
in dosarul 680/108/2020 aflat pe rolul Tribu-
nalului Arad, Sectia a II-a Civila. Termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de admitere 
a creantelor nascute in cursul procedurii la 
data de 12.07.2021.  Termenul limita pentru 
verificarea creantelor nascute in timpul proce-
durii, intocmirea, afisarea si comunicarea 

tabelului  supl imentar  al  creantelo 
–11.08.2021, termenul de depunere la tribunal 
a contestatiilor la creantele nascute in cursul 
procedurii  –7 zile de la publicarea in BPI a 
tabelului suplimentar, termenul pentru soluti-
onarea contestatiilor la creantele nascute im 
cursul procedurii la data de 16.09.2021 iar 
termenul de intocmire a tabelului definitiv 
consolidat 27.09.2021. Urmatorul termen de 
judecata a fost fixat pentru data de 16.09.2021 
Pentru relatii: 021.318.74.25.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si Asoci-
atii SPRL notifica creditorii cu privire la 
deschiderea procedurii simplificate a falimen-
tului prevazuta de Legea nr.85/2014, impo-
triva debitoarei S.C. Blue Sign Media S.R.L. 
cu sediul in Bucuresti, Str. Murgeni nr.1, bl. 
L9A,  sc .  A,  e t .4 ,  ap.28 ,  sector  3 , 
J40/20103/2008, CUI 24811549, in dosarul 
15872/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila. Termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 
–15.07.2021, termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si publicarea in BPI 
a tabelului preliminar de creante 26.07.2021, 
termenul de definitivare a tabelului creantelor 
– 20.08.2021. Urmatorul termen de judecata a 
fost fixat pentru data de 04.10.2021. Pentru 
relatii: 021.318.74.25.

l Anunț public privind decizia etapei de 
încadrare: SC Pirifan Distribution SRL, 
titular al proiectului: „Construire spații depo-
zitare, producție și birouri P+1E”, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către APM Ilfov, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului: nu se supune evaluării impactului 
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asupra mediului, pentru proiectul „Construire 
spații depozitare, producție și birouri P+1E”, 
propus a fi amplasat în județul Ilfov, str.T41, 
P159/C14, 159/15, lot 2, N.C. 56562, com.
Tunari. Proiectul deciziei de încadrare și moti-
vele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, din București, sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele de luni-vineri, 
între orele 9.00-13.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: http://apmif.anpm.
ro/. Publicul interest poate înainta comentarii 
/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anun-
țului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului.

l Dosar nr.3833/301/2020. Judecătoria Sector 
3 București. Sentința civilă nr.2110. Ședința 
publică din data de 01.03.2021. Admite acți-
unea formulată de petentul Petrescu Eugen 
Mihai, CNP1661029090044, cu domiciliul în 
București, STR.Lunca Bradului, Nr.1, Bl.H1, 
Sc.4, Ap.61, Sector 3, în contradictoriu cu 
intimatul Petrescu Ion, cu domiciliul în Bucu-
rești, Str. Odobești, Nr.5A, Bl.Z1A, Sc.2, 
Ap.21, Sector 3. Declară decedat intimatul 
Petrescu Ion, la ultima oră a zilei de 
30.04.2005. Dispozitivul hotărârii se va afișa 
prin grija instanței, timp de două luni, la 
sediul Judecătoriei Sectorului 3, al Primăriei 
Sectorului 3 și la ultimul domiciliu al intima-
tului. După rămânerea definitivă, se va comu-
nica Serviciului de stare civilă din cadrul 
Primăriei Sectorului 3 pentru înregistrarea 
decesului, cu mențiunea că hotărârea a rămas 
definitivă. Cu drept de apel în termen de 30 
zile de la comunicare, care se va depune la 
Judecătoria Sectorului 3 București. Pronun-
țată la data de 01.03.2021 prin punerea solu-
ției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei.

l Informaţii 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: Comuna Mireșu Mare, comuna Mireșu 
Mare, str.Dorobanților, nr.39, județul Mara-
mureș, telefon/fax 0262/284.205, 0262/284.001, 
e-mail: primaria@miresu-mare.ro, cod fiscal 
3627625. Face cunoscut programul anual al 
finanțărilor nerambursabile de la bugetul 
propriu pentru activități nonprofit în dome-
niile: cultură, sport, culte -pentru anul 2021 în 
condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în 
sumă totală de 144.000Lei. Sumele defalcate pe 
domenii de interes, propuse a fi finanțate sunt 
următoarele: -Cultură: 30.000Lei; -Sport: 
34.000Lei; -Culte: 80.000Lei.

l Anunț participare pentru atribuire de 
contracte de finanțare nerambursabilă în baza 
Legii 69/2000 -Autoritatea finanţatoare 
Primăria Sectorului 5 -Consiliul Local al 
Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de 
Tineret „Ștefan Iordache”, cu sediul în Bucu-
rești, str.Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 
5 telefon: 0756.144.831, contact@cultural5.ro, 
https://cultural5.ro/, în baza Legii nr. 69/2000 

a educației fizice și sportului, în regim de 
finanţare nerambursabilă din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, face cunoscută intenţia de a atribui 
contracte de finanţare nerambursabilă pentru 
anul de execuţie financiară 2021. Pentru 
programul anual de finanțări nerambursabile 
prin L69/2000 a fost alocat un total de 
1.000.000Lei pentru activități nonprofit de 
interes local pentru domeniul sport /educație 
fizică, cu un plafon maxim pentru un proiect 
fixat la suma de 300.000Lei. Pentru domeniul 
sport /educație fizică data limită de depunere 
a documentațiilor este 09.07.2021, ora 16.00. 
Perioada de selecție și evaluare a proiectelor 
este din data de 12.07.2021, ora 08.00, până 
maxim în data de 29.07.2021, ora 16.00. Infor-
maţiile privind calendarul programului de 
finanțare, condiţiile de finanţare și procedura 
de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în 
Ghidul solicitantului privind regimul finanță-
rilor nerambursabile. Acesta se poate obţine 
de pe site-ul Centrului Cultural și de Tineret 
„Ștefan Iordache” al Sectorului 5, www.
cultural5.ro, e-mail: contact@cultural5.ro. 
Solicitanţii vor depune documentaţia prevă-
zută în „Ghidul solicitantului” la Registratura 
Autorităţii Finanţatoare din București, 
Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan 
Iordache”, str.Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, 
în fiecare zi de luni până vineri, în intervalul 
orar 09.00-17.00, până la termenul stabilit.

l Anunț participare pentru atribuire de 
contracte de finanțare nerambursabilă în baza 
Legii 69/2000 -Autoritatea finanţatoare 
Primăria Sectorului 5 -Consiliul Local al 
Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de 
Tineret „Ștefan Iordache”, cu sediul în Bucu-
rești, str.Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, Sector 
5, telefon: 0756.144.831, contact@cultural5.ro, 
https://cultural5.ro/, în baza Legii nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, face cunoscută 
intenţia de a atribui contracte de finanţare 
nerambursabilă pentru anul de execuţie finan-
ciară 2021. Pentru programul anual de finan-
țări nerambursabile prin L350/2005 a fost 
alocat un total de 500.000Lei pentru activități 
nonprofit de interes local pentru domeniul 
cultură/educație, cu un plafon maxim pentru 
un proiect fixat la suma de 100.000Lei. Pentru 
domeniul cultură/educație data limită de 
depunere a documentațiilor este 09.07.2021, 
ora 16.00. Perioada de selecție și evaluare a 
proiectelor este din data de 12.07.2021, ora 
08.00, până maxim, în data de 29.07.2021, ora 
16.00. Informaţiile privind calendarul progra-
mului de finanțare, condiţiile de finanţare și 
procedura de selecţie a proiectelor sunt prevă-
zute în Ghidul solicitantului privind regimul 
finanțărilor nerambursabile. Acesta se poate 
obţine de pe site-ul Centrului Cultural și de 
Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5, 
www.cultural5.ro, e-mail: contact@cultural5.
ro. Solicitanţii vor depune documentaţia 
prevăzută în „Ghidul solicitantului” la Regis-

tratura Autorităţii Finanţatoare din Bucu-
rești, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan 
Iordache”, str.Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, 
în fiecare zi de luni până vineri, în intervalul 
orar 09.00-17.00, până la termenul stabilit.

l Anunț participare pentru atribuire de 
contracte de finanțare nerambursabilă în baza 
O.U.G.51/1998 -Autoritatea finanţatoare 
Primăria Sectorului 5 -Consiliul Local al Secto-
rului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret 
„Ștefan Iordache”, cu sediul în București, Str.
Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, telefon: 
0756.144.831, contact@cultural5.ro, https://
cultural5.ro/, în baza Ordonanței Nr.51/1998 
privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a 
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, 
în regim de finanţare nerambursabilă din 
fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, face cunoscută 
intenţia de a atribui contracte de finanţare 
nerambursabilă pentru anul de execuţie finan-
ciară 2021. Pentru programul anual de finan-
țări nerambursabile prin Ordonanța 51/1998 a 
fost alocat un total de 500.000Lei pentru activi-
tăți nonprofit de interes local pentru domeniul 
cultură, cu un plafon maxim pentru un proiect 
fixat la suma de 100.000Lei. Data limită de 
depunere a documentațiilor pentru domeniul 
cultură este 09.07.2021, ora 16.00. Perioada de 
selecție și evaluare a proiectelor este din data de 
12.07.2021, ora 08.00, până maxim în data de 
29.07.2021, ora 16.00. Informaţiile privind 
calendarul programului de finanțare, condiţiile 
de finanţare și procedura de selecţie a proiec-
telor sunt prevăzute în Ghidul solicitantului 
privind regimul finanțărilor nerambursabile. 
Acesta se poate obţine de pe site-ul Centrului 
Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al 
Sectorului 5, www.cultural5.ro, e-mail: 
contact@cultural5.ro. Solicitanţii vor depune 
documentaţia prevăzută în „Ghidul solicitan-
tului” la Registratura Autoritǎţii Finanţatoare 
din București, Centrul Cultural și de Tineret 
„Ștefan Iordache”, str.Fabrica de Chibrituri, 
nr.9-11, în fiecare zi de luni până vineri, în 
intervalul orar 09.00-17.00, până la termenul 
stabilit.

SOMAȚII
l Somatie emisa conform incheierii pronun-
tata in sedinta publica din data de 27.05.2021 
in dosarul 9391/320/2020. In baza cererii de 
dobandire a dreptului de proprietate prin 
uzucapiune, formulata de reclamanta Barna 
Daniel Stelian, cu domiciliul in Targu Mures, 
Str. Lamaitei nr. 27, et. IV, ap. 20, judetul 
Mures, cu privire la imobilul teren situate in 
com. Glodeni, loc. Moisa, judetul Mures, - 
categoria de folosinta arabil, in suprfata de 
900 mp, tarla 3, parcela 186, care a fost iden-
tificat in CF vechi, respective, CF 753 Moisa 
– proprietar Palcu Valentin decedat la data de 
20.06.1975 si sotia nascuta Pol Cornlia dece-
data la data de 02.06.1997. Prin prezenta, se 
someaza toti cei interesati asupra imprejurarii 
ca pot formula opozitie la cererea de uzuca-
piune ce formeaza obiectul dosarului nr. 

9391/320/2020 al Judecatoriei Targu Mures, 
cu termen de judecata la data de 16.09.2021, 
in caz contrar in termen de 1 luna de la 
emiterea celei din urma publicatii, se va trece 
la judecarea cererii. Presedinte Adrian Mihai 
Carstea. Grefier, Dorina Ionela Sterete.

l Romania. Judecatoria Targu Mures. Dosar 
nr. 9394/320/2020. Somatie emisa conform 
incheierii completului de judecata din data de 
06.05.2021, pronuntata in dosarul nr. 
9394/320/2020. La Judecatoria Targu Mures a 
fost inregistrata cererea de chemare in jude-
cata formulate de catre reclamantul Palcu 
Vasile. Prin aceasta cerere petentul solicita 
constatarea dobandirii prin uzucapiune a  
dreptui de proproetate asupra: - terenului 
arabil in suprafata de 2.644 mp situate in 
comuna Glodeni, sat Moisa, judetul Mures, 
tarlaua 3, parcela nr. 186, inscris in CF nr. 781 
Glodeni, nr. topographic 405/1/1/2/2/b/1, 
proprietary conform cartii funciare Baciu 
Ioan si sotia nascuta Lazar Lucretia, respec-
tive palace Valentin si sotia nascuta Pol 
Cornelia (Act nr. 139/26.01.1946); - terenului 
neproductiv in suprafata de 256 mp situate in 
comuna Glodeni, sat Moisa, judetul Mures, 
tarlaua 3, aprcela nr. 169, inscris in CF nr. 753 
Glodeni, convertot in CF 51833 Glodeni, nr. 
topographic 405/1/1/2/2/b/2, proprietari 
conform cartii funciare fiind Palacu Valentin 
si sotia nascuta Pol Cornelia (Act nr. 
139/26.01.1946). Prin prezenta se someaza toti 
cei interesati ca pot formula opozitie la 
cererea de uzucapiune ce formeaza obiectul 
dosarului nr. 9394/320/2020 al Judecatoriei 
Tirgu Mures, cu termen de judecata la data de 
02.09.2021. In caz contrar, in termen de o luna 
de la emiterea celei din urma pulicatii, se va 
trece la judecarea cererii. Presedinte Sebastian 
Voinvea. Grefier, Cosmin Stoica.

LICITAȚII
l ANAF intenţionează să închirieze cabină 
control vamă PFT Bechet. Detaliile complete 
pot fi găsite pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea 
“Info ANAF” - ”Anunțuri”- “Anunţuri de 
achiziţie de bunuri și servicii”.

l ANAF intenţionează să închirieze spațiu 
amenajat, platformă betonată, pentru depozi-
tarea bunurilor confiscate în materie penală și 
civilă, în scopul valorificării bunurilor, la 
nivelul D.G.E.S.C.S. -D.O.V.B.C.- S.T.V.B. nr. 
6. Detaliile complete pot fi găsite pe site-ul 
www.anaf.ro, sectiunea “Info ANAF” - 
”Anunțuri”- “Anunţuri de achiziţie de bunuri 
și servicii”.

l Primaria Comunei Cârcea, cu sediul în 
Comuna Cârcea, str.Aeroportului, nr.45, 
județul Dolj, vinde prin licitație publică 
deschisă cu strigare un autoturism marca 
Grand Cherokee, an de fabricație 1999, capa-
citate cilindrică 3.960cmc. Informații supli-
mentare se pot obține la sediul primăriei sau 
pe site-ul www.primariacarcea.ro.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul 
în mun.Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brânco-
veanu, nr.1, jud.Olt, organizează, în conformi-
tate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local 
al mun.Slatina nr. 182/18.05.2021, la data de 
25.06.2021, ora 10.00, licitație publică pentru 
închirierea spațiului destinat comerț alimen-
tație publică din incinta Clubului Nautic și de 
Agrement „Plaja Olt” reprezentând foișor din 
lemn în suprafață construită la sol de 
27,35mp, iar suprafața utilă de 23,65mp. 
Procurarea documentației 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, persoana de contact Cirstea Lidia, 
telefon/fax: 0349/881.148, e-mail: csmslatina@
yahoo.com. Depunerea ofertelor se face la 
sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina 
până la data de 24.06.2021, ora 12.00.

l Electrocentrale București S.A. societate în 
reorganizare, cu sediul în București, Splaiul 
Independenţei, nr. 227, sect. 6, organizează 
ședinţa de licitaţie publică deschisă cu strigare 
în data de 15.06.2021, ora 10, pentru vânzarea 
unui preîncălzitor de joasă presiune PJP1 și a 
2 ventile cu trei căi din CTE Progresu (deta-
liat pe https://elcen.ro). În caz de neadjude-
care la ședinţa de licitaţie din 15.06.2021, ora 
10, licitaţia se va relua din 7 zile în 7 zile, până 
la adjudecare de maxim 4 ori. Caietul de 
sarcini în valoare de 100 lei (inclusiv TVA), se 
achită prin numerar, la caseria de la sediul 
unităţii. Orice relaţii suplimentare, se pot 
obţine la tel. 021.275.1225, zilnic, între orele 
10–14.

l Compania Energopetrol SA, societate in 
reorganizare, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie 
publica, teren in suprafata de aproximativ 
2.100 mp (sau cat va rezulta in urma masura-
torilor, suprafata exacta urmand a fi stabilita, 
dupa dezembrarea terenului), impreuna cu 
constructiile amplasate pe acesta, respectiv 
C22 in suprafata de 435 mp si C23 in supra-
fata de 55 mp, situate in Moinesti, Str. Mihai 
Eminescu, nr. 165, Judet Bacau, la pretul de 
48.000 euro, fara TVA. Licitatia se va organiza 
la sediul administratorului judiciar in data de 
16.06.2021 ora 13:00, iar in cazul in care bunu-
rile nu vor fi valorificate, aceasta este repro-
gramata pentru data de 18.06.2021, 
23.06.2021, 25.06.2021, 28.06.2021, 30.06.2021, 
02.07.2021, 05.07.2021, 07.07.2021, 09.07.2021, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in original la 
sediul administratorului judiciar insotite de 
toate documentele prevazute in regulamentul 
de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii lici-
tatiei, mai multe relatii, precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot obtine 
de la administratorului judiciar, la numerele 
de telefon 0723357858/ 0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol SA, societate in 
reorganizare, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie 
publica, urmatoarele bunuri: teren in supra-
fata de aproximativ 1.150 mp (sau cat va 
rezulta in urma masuratorilor, suprafata 
exacta urmand a fi stabilita, dupa dezem-
brarea terenului), impreuna cu constructiile 
amplasate pe acesta, respectiv C16, in supra-
fata de 215 mp, C17, in suprafata de 42 mp si 
C18, in suprafata de 11 mp situate in 
Moinesti, Str. Mihai Eminescu, nr. 165, Judet 
Bacau, la pretul de 20.000 euro, fara TVA; 
teren in suprafata de aproximativ 900 mp 
(sau cat va rezulta in urma masuratorilor, 
suprafata exacta urmand a fi stabilita, dupa 
dezembrarea terenului), impreuna cu 
constructia amplasata pe acesta, respectiv 
C27, in suprafata de 84 mp, situate in 
Moinesti, Str. Mihai Eminescu, nr. 165, Judet 
Bacau, la pretul de 10.500 euro, fara TVA.  
Licitatia se va organiza la sediul administrato-
rului judiciar in data de 16.06.2021 ora 13:30, 
iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata pentru data 
de 18.06.2021, 23.06.2021, 25.06.2021, 
28.06.2021, 30.06.2021, 02.07.2021, 
05.07.2021, 07.07.2021, 09.07.2021, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la sediul adminis-
tratorului judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii, precum si achizitionarea regulamen-
tului de vanzare se pot obtine de la adminis-
tratorului judiciar, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro.

l Publicație de vânzare. SC AGECOM SA- 
în reorganizare judiciară, in judicial reorgani-
sation, en redressement  , cu sediul social în 
loc. Baia Mare, str. Universităţii, nr. 41, jud. 
Maramureș, nr. de înregistrare la RC 
J24/72/1991 și CUI: 2950279, prin adminis-
trator judiciar REOINSOLV IPURL prin 
Andrișan Adrian, desemnat de Tribunalul 
Maramureș în Ds nr. 996/100/2015, vinde la 
licitație publică, la cel mai mare preț oferit,  
următoarele bunuri din averea debitoarei: 
Hală Poligon de la locația ”Poligon Vechi”, 
Str. Universității, zona B, loc. Baia Mare, jud. 
Maramureș, înscrisă în CF 108405 Baia Mare, 
în suprafață totală de 6120 mp, cu AF 1967-
1979. Preț evaluare:   918.000 euro. Prețul de 
pornire la licitație este de 70% din  prețul de 
evaluare, adică suma 642.600 euro. Partici-
panții la licitație vor achita, în contul de 
insolvență al debitoarei, până în ziua licitatiei, 
o garanție de 10% din pretul de pornire al 
licitației; Pasul de licitație este de 5% din 
prețul de pornire la licitație. Dacă un eventual 
adjudecatar nu plătește în termen de 30 de 
zile diferența de preț, pierde avansul plătit, 
urmând a se organiza o nouă licitație. 
Raportul de evaluare poate fi consultat la 
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biroul administratorului judiciar. Licitația va 
avea loc în data de 23.06.2021, ora 11,00 la 
sediul administratorului judiciar REOIN-
SOLV IPURL, din Baia Mare, str. George 
Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, cam. 38, jud. Mara-
mureș. Informații suplimentare se pot obține 
la tel: 0745503123, 0749803941.

l S.C. „CITADIN” S.A. Iasi, cu sediul in Bd. 
T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organi-
zeaza la sediul sau procedura de „LICITATIE 
DESCHISA”, cu oferte de pret in plic inchis, 
in vederea atribuirii contractului „MOTO-
RINA EURO 5”. Procedura de achizitie se va 
desfasura conform prevederilor “Regulamen-
tului privind organizarea si desfasurarea 
achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi. Pentru 
participare la procedura de achizitie, ofer-
tantii trebuie sa indeplineasca conditiile 
cerute in “Documentatia de achizitie”. Docu-
mentatia de achizitie va fi postata pe site-ul 
societatii www.citadinis.ro si va fi accesata 
pana pe data de 14.06.2021 pe baza de cod 
unic de acces, ce va fi comunicat doar persoa-
nelor care solicita in scris accesul la documen-
tatie cu date de identificare clara si cu 
declaratie pe propria raspundere privind 
siguranta informatiilor pentru evitarea intro-
ducerii unor virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut. 
Documentatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC CITADIN SA pana la data de 
18.06.2021, ora 10:00. Deschiderea ofertelor 
va avea loc la data de 18.06.2021, ora 12:00, la 
sediul S.C. CITADIN S.A. Relatii suplimen-
tare privind procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot obtine la tel.: 
0751048290.

l 1. Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Gârbovi, strada Primăriei 
nr. 38, comuna Gârbovi, judeţul Ialomiţa, 
telefon 0243259070, fax 0243259070, email 
cornel.lupascu54@gmail.com, 4365158. 2. 
Informații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren situat în intravilanul comunei Gârbovi, 
strada Gării nr. 45, aparţinând domeniului 
privat al comunei Gârbovi, cu destinaţia 
curţi-construcţii, având suprafaţa de 1000 
mp, CF 22848 și număr cadastral 22870. 
Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 
57/2019 și conform Hotărârii Consiliului 

Local Gârbovi nr. 19 din data de 27.05.2021. 3. 
Informații privind documentația de atribuire: 
se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: prin solicitare 
scrisă de la sediul Primăriei Comunei 
Gârbovi. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: compartimentul 
urbanism din cadrul Primăriei Comunei 
Gârbovi, comuna Gârbovi, strada Primăriei 
nr. 38, judeţul Ialomiţa. 3.3. Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: gratuit. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 22/06/2021, 
ora 12.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
30/06/2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Gârbovi, comuna Gârbovi, strada Primăriei 
nr. 38, judeţul Ialomiţa. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se 
va desfășura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 1/07/2021, ora 11.00, la sediul 
Primăriei comunei Gârbovi, strada Primăriei 
nr. 38, judeţul Ialomiţa. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Ialomiţa, 
Slobozia, strada Cosminului nr. 12, judeţul 
Ialomiţa, tel: 0243236952, fax: 0243232266, 
e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 
07/06/2021.

l Debitorul SC Barocco Fleish SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: 
-Mijloace fixe de carmangerie; Pretul de 
pornire al licitatiei este diminuat cu 70% fata 
de valoarea stabilita in Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun in parte exclusiv TVA. 
Participantii la licitatie vor trebui sa achizitio-
neze pana la data si ora licitatiei Caietul de 
Sarcini.  Pretul Caietului de sarcini reprezinta 
1% din valoarea bunurilor pentru care se lici-
teaza si va fi achitat in numerar pe seama 
lichidatorului judiciar. Participarea la licitatie 
este conditionata de consemnarea in contul nr. 
RO68PIRB4 207709668001000 deschis la 
Piraeus Bank- Suc.Iuliu Maniu, cel tarziu 
pana la data si ora sedintei de licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al lici-

tatiei pentru fiecare bun pentru care se lici-
teaza. Pretul Caietului de sarcini poate fi 
achitat in contul lichidatorului judiciar nr. 
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la 
ING BANK – Sucursala Dorobanti sau in 
numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Listele cu bunu-
rile scoase la licitatie poate fi obtinuta de la 
lichidatorul judiciar. Prima sedinta de licitatie 
va avea loc in data de 16.06.2021 ora 14.00. 
Daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatie vor avea loc in 
data de: 23.06.2021, 30.06.2021, 07.07.2021, 
14.07.2021, 21.07.2021, 28.07.2021, 
04.08.2021, 11.08.2021 si 25.08.2021 ora 14.00, 
pretul de pornire ramanand acelasi. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr.71, et. 5, cam. 502-505, sector 1, 
Bucuresti. Pentru relatii suplimentare sunati 
la tel.: 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com.

l 1. Informații generale privind autoritatea 
contractantă: Unitatea Administrativ Terito-
rială Cârcea, cu sediul administrativ în 
comuna Cârcea, str.Aeroportului, nr.45, 
județul Dolj, cod fiscal 16346370, telefon 
0251.458.107, fax 0251.458.121, email: 
carcea@dj.e-adm.ro, persoană de contact: 
Greere Eleonora. 2. Informații generale 
privind obiectul închirierii: Se scot la licitaţie 
publică, în vederea închirierii, spațiile cu 
destinația de cabinete medicale pentru recu-
perare, în suprafață totală de 60.78mp situate 
în locația Dispensarului uman și Farmacie 
din strada Aeroportului, nr.124, comuna 
Cârcea, jud.Dolj. Închirierea se face conform 
art.333-art.348 din O.U.G.57/2019 și conform 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei 
Cârcea nr. 52/28.05.2021. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: www.primaria-
carcea.ro. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar din documentația de 
atribuire: www.primariacarcea.ro sau la 
cerere, la sediul instituției sau electronic, prin 
e-mail. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 
autorității contractante de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Primăria Comunei Cârcea, str.Aeropor-
tului, nr.45, jud.Dolj. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea documentației: Nu 
este cazul. 3.4.Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.06.2021, ora 12.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 28.06.2021, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Comunei Cârcea, str.Aeroportului, 
nr.45, comuna Cârcea, județul Dolj, Registra-
tură. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 29.06.2021, 
ora 14.00, Primăria Comunei Cârcea, str.
Aeroportului, nr.45, județul Dolj. 6.Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, 
Craiova, str.Brestei, nr.12, județul Dolj, 
telefon: 0251/418.612, fax: 0251/419.851, 
e-mail:tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instanțele abilitate, 
în vederea publicării: 07.06.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă: Unitatea Administrativ Terito-
rială Cărcea cu sediul administrativ în 
comuna Cârcea, str.Aeroportului, nr.45, 
județul Dolj, cod fiscal 16346370, telefon 
0251/458.107, fax 0251/458.121, email: 
carcea@dj.e-adm.ro, persoană de contact: 
Greere Eleonora. 2. Informatii generale 
privind obiectul închirierii: Se scoate la lici-
tație publică pentru închiriere următorul bun 
aflat în domeniul privat al comunei Cârcea, 
județul Dolj, având destinația de spațiu 
pentru desfășurarea de activități comerciale: 
-constructie C2 -„Baracă container lemn”, în 
suprafață construită la sol de 6mp, situată în 
comuna Cârcea, str.Aeroportului, nr.40, 
județul Dolj. Închirierea se face conform art. 
333-art.348 din O.U.G.57/2019 și conform 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei 
Cârcea nr. 20/24.02.2021. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: www.primaria-
carcea.ro. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar din documentația de 
atribuire: www.primariacarcea.ro sau la 
cerere, la sediul instituției sau electronic, prin 
e-mail. 3.2. Denumirea și datele de contact ale 
autorității contractante de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Primăria Comunei Cârcea, str.Aeropor-
tului, nr.45, jud.Dolj. 3.3.Costul și conditiile de 
plată pentru obținerea documentației: Nu este 
cazul. 3.4.Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 18.06.2021, ora 12.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere 
a ofertelor: 28.06.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Cârcea, str. Aeroportului, nr.45, 
comuna Cârcea, județul Dolj, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data și 

locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 29.06.2021, ora 
14.00, Primăria Comunei Cârcea, str.Aeropor-
tului, nr.45, județul Dolj. 6. Instanța compe-
tentă în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, 
Craiova, str.Brestei, nr.12, județul Dolj, 
telefon: 0251/418.612, fax: 0251/419.851, 
e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instanțele abilitate, 
în vederea publicării: 07.06.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Fildu de Jos, cu sediul în comuna 
Fildu de Jos, nr.30, județul Sălaj, telefon 
0260/667.832, fax 0260/667.832, e-mail: 
primariafildu@yahoo.com, cod fiscal 4637627. 
2.Informații generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: teren 
în suprafață de 100mp, conform caietului de 
sarcini, în extravilanul comunei Fildu de Jos, 
aparținând domeniului privat al comunei 
Fildu de Jos, situat în comuna Fildu de Jos, 
loca l i ta tea  F i ldu  de  Mi j loc ,  zona 
„Lunca-Dos”, înscris în cartea funciară 
nr.50335, sub denumirea „Lunca-Dos”, 
județul Sălaj, conform H.C.L. 17/13.04.2021 și 
temeiul legal O.U.G. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitarea 
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Fildu 
de Jos. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Fildu de Jos, nr. 30, 
comuna Fildu de Jos, județul Sălaj. 3.3.Costul 
și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Prețul documenta-
ției de atribuire este de 50 de lei pe suport de 
hârtie și se achită la Casieria Primăriei Fildu 
de Jos, și gratuit în format electronic. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 22.06.2021, ora 16.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 05.07.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se 
depun la Registratura Primăriei Comunei 
Fildu de Jos, nr.30, județul Sălaj. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 

ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare 
copii. 5.Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
06.07.2021, ora 11.00, la sediul U.A.T.Fildu de 
Jos, nr. 30, județul Sălaj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se 
poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Sălaj, Zalău, 
Strada Tudor Vladimirescu, nr.12, județul 
Sălaj, telefon 0260/611.085, fax 0260/611.551, 
e-mail: trsj@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 07.06.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu, B.dul București, nr.49-51, județul 
Giurgiu, telefon 0246/213.588 /0246/213.747, 
fax 0246/215.405, email: primarie@primaria-
giurgiu.ro, cod fiscal 4852455. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 
terenul în suprafață de 40,00mp, identificat 
prin număr cadastral 35952, ce aparține 
domeniului public al Municipiului Giurgiu, 
situat pe DN5, Km 63, adiacent Biroului 
Vamal Giurgiu, conform O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 178/25.05.2021. 3.
Informații 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: prin solicitare 
scrisă de la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, județul Giurgiu. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Direcţia Patrimoniu -Comparti-
ment Urmărire, Executare Contracte, 
Primăria Municipiului Giurgiu, B.dul.Bucu-
rești, nr.49-51, județul Giurgiu. 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 admi-
nistrativ: Valoarea documentaţiei este de 
100Lei la care se adaugă TVA și se achită în 
numerar la Direcția de Taxe și Impozite 
Locale Giurgiu sau cont IBAN: RO04TREZ 
32121300205XXXXX. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 22.06.2021, ora 12.00. 
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4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 

de depunere a ofertelor: 30.06.2021, ora 16.30. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, 
Bdul.Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: fiecare participant 
depune o singură ofertă în original. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura şedința publică 
de deschidere a ofertelor: 01.07.2021, ora 
14.00, Primăria Municipiului Giurgiu, Şos.
Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu, Sala 
Parter. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Giurgiu -Secţia Contencios Adminis-
trativ Fiscal, Giurgiu, Str. Episcopiei, nr.13, 
județul Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax 
0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
08.06.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu, B.dul Bucureşti, nr.49-51, județul 
Giurgiu, telefon 0246.213.588 /0246/213.747, 
fax 0246/215.405, email: primarie@primaria-
giurgiu.ro, cod fiscal 4852455. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 
terenul în suprafață de 36,00mp, identificat 
prin număr cadastral 35952, ce aparține 
domeniului public al Municipiului Giurgiu, 
situat pe DN5, Km63, adiacent Biroului 
Vamal Giurgiu, conform O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 şi H.C.L. nr. 177/25.05.2021. 3.
Informații 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: prin solicitare 
scrisă de la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, județul Giurgiu. 3.2.Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment 
Urmărire, Executare Contracte, Primăria 
Municipiului Giurgiu, B.dul.Bucureşti, nr.49-
51, județul Giurgiu. 3.3.Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
Valoarea documentaţiei este de 100Lei la care 
se adaugă TVA şi se achită în numerar la 
Direcția de Taxe şi Impozite Locale Giurgiu 
s a u  c o n t  I B A N :  R O 0 4 T R E Z 
32121300205XXXXX. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 22.06.2021, ora 11.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 30.06.2021, ora 16.30. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, 
Bdul.Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu. 

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Fiecare participant 
depune o singură ofertă în original. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura şedința publică 
de deschidere a ofertelor: 01.07.2021, ora 
13.00, Primăria Municipiului Giurgiu, Şos.
Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu, Sala 
Parter. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Giurgiu -Secţia Contencios Adminis-
trativ Fiscal, Giurgiu, Str. Episcopiei, nr.13, 
județul Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax 
0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
08.06.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu, B.dul Bucureşti, nr.49-51, județul 
Giurgiu, telefon 0246/213.588/0246/213.747, 
fax 0246/215.405, email: primarie@primaria-
giurgiu.ro, cod fiscal 4852455. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 
Terenul în suprafață de 15,00mp, identificat 
prin număr cadastral 35951, ce aparține 
domeniului public al Municipiului Giurgiu, 
situat pe sensul de intrare în țară, Km62, 
adiacent Punctului de Trecere a Frontierei, 
conform O.U.G. nr.57/03.07.2019 şi H.C.L. 
nr.176/25.05.2021. 3.Informații privind docu-
mentația 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: 
prin solicitare scrisă de la sediul Primăriei 
Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Direcţia Patri-
moniu -Compartiment Urmărire, Executare 
Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, 
B.dul.Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: Valoarea docu-
mentaţiei este de 100Lei la care se adaugă 
TVA şi se achită în numerar la Direcția de 
Taxe şi Impozite Locale Giurgiu sau cont 
IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
22.06.2021, ora 13.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 30.06.2021, ora 16.30. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primă-
riei Municipiului Giurgiu, Bdul.Bucureşti, 
nr.49-51, județul Giurgiu. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Fiecare participant depune o singură 
ofertă în original. 5. Data şi locul la care se va 

desfăşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 01.07.2021, ora 15.00, Primăria 
Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.49-51, 
județul Giurgiu, Sala Parter. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Giurgiu -Secţia 
Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu, Str. 
Episcopiei, nr.13, județul Giurgiu, telefon 
0246/212.725, fax 0337/819.940, e-mail: regis-
tratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 08.06.2021.

l Anunt de participare la procedura de  lici-
tatie deschisa Achizitie „ Echipament indivi-
dual de protectie pe trim. II, III si IV/ 2021” 
pentru S.E.M. Rm. Valcea. 1. Societatea 
Nationala a Sarii – Sucursala Exploatarea 
Miniera Rm. Valcea, organizeaza procedura  
de achizitie prin licitatie deschisa pentru 
incheierea unui contract de furnizare „Echi-
pament individual de protectie pe trim. II, III 
si IV/ 2021” pentru S.E.M. Rm. Valcea. 2. 
Legislatia aplicata: „ Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea procedurilor 
pentru achiziţiile de produse, servicii şi lucrări 
aplicabil in cadrul S.N.S. - S.A.”, care va fi 
pus la dispozitia ofertantilor impreuna cu 
documentia de atribuire. 3.Procedura apli-
cata: licitatie deschisa. Achizitorul isi rezerva 
dreptul de a negocia  pretul  produselor 
inainte de declararea ofertei castigatoare, 
conform art. 66, alin. 4 din Regulament. 
Negocierea pretului va avea loc cu toti ofer-
tantii declarati admisibili si se va face prin 
depunere in plic inchis a unei noi oferte finan-
ciare reduse. 4.Cod CPV: 18143000-3;  5. 
Valoare estimata: 88.326,66 lei ( fara TVA ), 
impartita pe loturi dupa cum urmeaza: LOT I 
= 12.950,39 lei; LOT II = 51.303,46 lei;  LOT 
III  = 16.254,00 lei;  LOT IV =  6.240 lei; 6. 
Principalul loc de furnizare a produselor: 
Salina Ocnele Mari jud. Valcea; 7.Termenul 
limita de depunere a ofertelor: 23.06.2021, ora 
10:00.  8. Adresa la care se depun ofertele: 
Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Valcea, 
str. Capitan Negoescu nr. 15.  9. Limba de 
redactare a ofertelor: limba romana. 10. Data, 
ora si locul deschiderii ofertelor: 23.06.2021, 
ora 12°°, Sucursala Exploatarea Miniera Rm. 
Valcea, str. Capitan Negoescu nr.15.  11. Peri-
oada de valabilitate a ofertei: 90 zile; 12. 
Criteriul de atribuire a contractului : cel mai 
scazut pret; 13. Documentatia de atribuire se 
poate obtine incepand cu data publicarii 
anuntului. Informatii suplimentare se pot 
obtine la tel 0250/733402, int 245 , email 
office@salvil.ro. Documentatia va fi pusa la 
dispozitia dumneavoastra prin e-mail, dupa 
primirea unei solicitari scrise, datata, semnata 
si inregistrata.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Oraşului Câmpeni, cu 

sediul în oraş Câmpeni, Str.Avram Iancu, 
nr.5, județul Alba, telefon 0258/771.215, fax 
0258/771.215, int. 12, e-mail: primaria_
cimpeni@yahoo.com, cod fiscal 4331112. 2.
Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: Imobilele înscrise în C.F. nr.74119 
Câmpeni, nr.cadastral 74119-U2 (garaj în 
suprafață de 18,19 mp), 74119-U3 (garaj în 
suprafață de 18,19mp) şi 74119-U4 (garaj în 
suprafață de 18,19mp), situate administrativ 
în oraşul Câmpeni, Str.Forestierilor şi aparțin 
proprietății private a Oraşului Câmpeni, 
conform H.C.L. nr.31/31.03.2021 şi temeiul 
legal O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: direct de pe site-ul 
www.primariacimpeni.ro -secțiunea Anun-
țuri-Ştiri şi anunțuri, respectiv la cerere de la 
sediul Primăriei Oraşului Câmpeni -Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
-Compartiment Patrimoniu. 3.2. Denumirea 
şi datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Primăria Oraşului Câmpeni, 
oraş Câmpeni, Str. Avram Iancu, nr.5, județul 
Alba, Serviciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului -Compartiment Patrimoniu. 3.3. 
Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: gratuit de pe site-ul 
www.primariacimpeni.ro, respectiv 10Lei de 
la sediu şi se poate achita cu numerar la 
Caseria Primăriei Oraşului Câmpeni. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
22.06.2021, ora 15.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 30.06.2021, ora 15.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Oraşului Câmpeni, Câmpeni, Str.Avram 
Iancu, nr. 5, județul Alba. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate -unul exterior şi unul 
interior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 
01.07.2021, ora 09.00, la sediul Primăriei 
Oraşului Câmpeni, Câmpeni, Str. Avram 
Iancu, nr.5, județul Alba. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Alba, munici-
piul Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr.24, 
județul Alba, telefon 0258/813.510, 
0258/813.511, fax 0258/811.184, E-mail: 
tribunalul.alba@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 08.06.2021.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al 

GDC Autocenter SRL desemnat prin sentinta 
civila nr. 9423 din data de  24.11.2015, 
pronuntata in dosar nr. 16513/3/2012 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare prin lici-
tatie publica a bunurilor mobile constand in 
aparate, utilaje, unelte si echipamente pentru 
service auto in proprietatea GDC Autocenter 
SRL in valoare totala de 4.580,80 RON 
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va organiza in 
data de 18.06.2021 ora 14,00 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care bunurile 
mobile nu se vor adjudeca la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor organiza alte 3(trei) lici-
tatii saptamanale, in data de 25.06.2021 si 
02.07.2021, 09.07.2021, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, pretul 
acestora, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona la sediul lichidatorului judiciar 
sau prin virament bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. Relatii 
supl imentare  se  pot  obt ine la  te l . 
021.227.28.81/ 0721.236.313.

PIERDERI
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare emis 
de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Braşov al societății SC IMS 
WERKZEUGBAU SRL, cu sediul social în 
Braşov, Str.Carpaților,  Corp Administrativ, 
nr. 60, etaj II, Jud. Braşov, număr de ordine în 
Registrul Comerțului J08/2/03.01.2008, Cod 
unic de înregistrare 22995860 din data de 
09.04.2010. ÎI declarăm nul.

l Pierdut Certificat Înmatriculare serie/
nr.B3233005, emis pe data de 03.11.2016 şi 
eliberat la data 04.11.2016 şi Certificat 
Constatator din data de 03.11.2016 emise de 
ORTCB pentru Bellville International SRL, 
având CUI 29533796. Le declar nule.

l Pierdut certificat de membru al OAMG-
MAMR din România având Nr.VS 003587 
din 02.12.2015 pe numele Larisa Georgiana 
Modoranu. Îl declar nul.

l Am pierdut carnetul de student emis de 
Facultatea de Matematică şi Informatică, 
Universitatea Bucureşti pe numele Dimi-
triu-Vilcea Andreea-Alexandra. Dacă cineva 
l-a găsit, vă rog să mă contactați la adresa de 
mail: dimitriuandreeaalexandra@yahoo.ro. 
Multumesc anticipat.


