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OFERTE SERVICIU
l SC Kadeon Development SRL, Braşov str. 
Petofi  Sandor nr. 6A birou 2 apt. 4 
J8/2880/2021, CUI 45035793 angajează 30 
muncitori necalaificaţi la demolarea clădirilor, 
căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, 
parchet COD COR 931301. Rugăm CV la 
gabriela9403@yahoo.com

l SC Varockconstruct MV SRL, Braşov str. 
Emil Racoviţă nr. 23 camera 1 bl. 2 sc. D apt. 
15, J8/504/18.02.2021, CUI 43762833 anga-
jează 10 muncitori necalaificaţi la demolarea 
clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, 
faianţă, gresie, parchet COD COR 931301, 1 
administrator societate comercială, COD 
COR 342111.. Rugăm CV la gabriela9403@
yahoo.com

l SC PRO ACTIV SRL, avand CUI: 
RO-13821326 cu sediul in Jud. Dambo-
vita, Mun. Targoviste, Str. Mr. Ion 
Alexandrescu, nr. 71, angajez: Stivuito-
rist, cod.834403 -4 posturi. Cerinte: 
experienta in domeniu. Selectia are loc la 
data de 09.11.2021 ora-12:00, la sediul 
firmei. Numar de telefon de contact: 
0745.511.488.

l SNG IMPERIAL GROUP SRL, cu 
sediul în Tărtășești, Dâmbovița, anga-
jează muncitori necalificați la demolarea 
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet. CV pe: office@
jobtips.ro

l Sham Innovation SRL, cu sediul social în 
oraş Otopeni, str.23 August, nr.133-135, jud.
Ilfov, J23/6415/18.10.2021, CUI: 36399531, 
angajează: director vânzări -cod COR  112018 
-1 post, reprezentant comercial -cod COR 
332202 -2 posturi, agent vânzări -cod COR 
332203 -1 post, patiser -cod COR 751203 -2 
posturi, cofetar -cod COR 751202 -2 posturi. 
Pentru CV la adresa de e-mail: igen91241@
gmail.com

l Primăria Grădiştea cu sediul în str. Primă-
riei nr.29, comuna Grădiştea, judeţul Ilfov 
organizează în data de 03.12.2021 concurs 
recrutare pentru postul de Administrator- 
Compartiment Monitorizare Unități de Învă-
țământ. Condiţii specifice de participare la 
concurs: studii medii, vechime în nuncă 10 
ani. Dosarele se depun la sediul Primăriei 
Grădiştea în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului, respectiv de la data 
de 09.11.2021 până la data de 22.11.2021, ora 
16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr. de 
telefon 021.266.27.60 -Ghiță Elena– Consilier 

Superior Primăria Grădiştea, email primaria-
gradisteaif@yahoo.com.

l Primăria Comunei Frăteşti, cu sediul în 
localitatea Frăteşti, strada Gării, numărul 9, 
judeţul Giurgiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
mediator sanitar, treapta I: 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba practică în data de 
03.12.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 03.12.2021, ora 14.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Condiţii generale prevă-
zute la art.3 din Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011. Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului: -cerere participare la 
concurs; -studii gimnaziale/medii cu diplomă; 
-cunoştințe de operare pe calculator: nivel 
minim; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare executării funcției: nu este cazul; 
-absolvent al cursurilor de formare profesio-
nală cu certificat de calificare în ocupația 
mediator sanitar conform legislației în 
vigoare. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Frăteşti. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei Frăteşti, 
persoană de contact: Viorica Damian, telefon: 
0372.755.850.

l Inspectoratul General pentru Imigrări 
organizează, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicată, 
H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, H.G. nr. 
1352/2010, O.m.a.i. nr. 291/2011, adresei 
D.G.M.R.U. nr. 404313 din 11.10.2021 privind 
Nota- raport nr. 41554/28.09.2021 cu propu-
nerea de aprobare a organizării concursurilor 
pentru ocuparea funcțiilor de execuție 
vacante de la nivelul I.G.I, prin care a fost 
aprobată demararea procedurii de concurs 
pentru 25 de posturi de execuție vacante din 
cadrul IGI: Concurs În vederea încadrării a 
patru posturi vacante de personal contrac-
tual, prin încadrare din sursă externă, astfel: 
-un post de magaziner în cadrul Centrului 
Regional de Proceduri şi Cazare pentru Soli-
citanţii de Azil Bucureşti, prevăzut la poziţia 
nr.  33 din Statul  de Organizare al 
C.R.P.C.S.A. Bucureşti; -un post de muncitor 
calificat IV-I (fochist), în cadrul Centrului 
pentru Cazarea Străinilor luaţi în Custodie 
Publică Otopeni, prevăzut la poziţia nr. 59 din 
Statul de Organizare al C.C.L.C.S.P. Otopeni; 
-un post de muncitor calificat IV-I (electri-
cian), în cadrul Centrului Regional de Proce-
duri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil 
Maramureş, prevăzut la poziţia nr. 18 din 

Statul de Organizare al C.R.P.C.S.A. Mara-
mureş; -un post de muncitor calificat IV-I 
(instalator), în cadrul Centrului Regional de 
Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil 
Timişoara, prevăzut la poziţia nr. 24 din 
Statul de Organizare al C.R.P.C.S.A. Timi-
şoara; Condiţii specifice:  Pentru postul de 
magaziner: -să fie absolvent de studii minim 
gimnaziale; -să fie declarat apt medical şi apt 
psihologic. Pentru postul de muncitor calificat 
IV-I (fochist) din cadrul C.C.S.L.C.P. Otopeni: 
-să fie absolvent de studii minim gimnaziale; 
-să fie absolvent al unui curs de calificare în 
specialitatea cazane apă caldă şi cazane de 
abur de joasă presiune; -să fie autorizat 
ISCIR; -să fie declarat apt medical şi apt 
psihologic. Pentru postul de muncitor calificat 
IV-I  (electrician) din cadrul C.R.P.C.S.A. 
Maramureş: -să fie absolvent de studii minim 
gimnaziale; -să fie absolvent al unui curs de 
calificare profesională în domeniul electri-
cian; -să dețină permis de conducere categoria 
„B”; -să fie declarat apt medical şi apt psiho-
logic. Pentru înscrierea la concursul de 
personal contractual, pentru postul de 
muncitor calificat IV-I (electrician) din cadrul 
C.R.P.C.S.A. Maramureş, este necesară 
vechime în muncă minim 2 ani şi vechime în 
specialitate de minim 2 ani. Pentru postul de 
muncitor calificat IV-I  (instalator) din cadrul 
C.R.P.C.S.A. Timişoara: -să fie absolvent de 
studii minim gimnaziale; -să dețină un certi-
ficat de calificare profesională în domeniul 
rețelelor termice şi sanitare; -să fie declarat 
apt medical şi apt psihologic. Posturile care 
fac obiectul prezentului anunț urmează să fie 
ocupate pe o perioadă nedeterminată. 
Concursul va consta în 2 probe, respectiv 
proba practică ce se va desfăşura în data de 
07.12.2021, ora 10.00, la Centrul pentru 
Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie Publică 
Otopeni, Şos. Bucureşti- Ploieşti nr.257 si 
interviul ce se va desfăşura în data de 
10.12.2021, ora 10.00, la sediul Inspectora-
tului General pentru Imigrări din Bucureşti, 
str. Lt.col. Marinescu Constantin, nr. 15A, 
Sector 5. Dosarele de înscriere la examen/
concurs se vor depune personal la sediul 
Inspectoratului General pentru Imigrări din 
Bucureşti, str. Lt.col. Marinescu Constantin, 
nr. 15A, Sector 5, Serviciul Resurse Umane în 
termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului, în intervalul orar 
09.00–15.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021.410.75.13, interior 
19063- în zilele lucrătoare între orele 9.00-
15.00, persoană de contact inspector de poliţie 
Mavrigu Georgiana.  

l Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat şi Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 

320,organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a func-
ţiei contractuale de execuţie de muncitor 
calificat  I (electrician), din cadrul Comparti-
mentul Întreţinere, Exploatare, în următoa-
rele condiţii: Concursul se organizează la 
sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor 
de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Terito-
rială 320 din str.Abanosului nr.1, comuna 
Dridu, judeţul Ialomiţa,  în data de: 
03.12.2021, ora 10,00 -proba scrisă; 
09.12.2021, ora 10,00 – interviul. Data limită 
până la care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs: 23.11.2021, ora 15,00, la 
sediul instituţiei  din str.Abanosului nr. 
1,comuna Dridu, judeţul Ialomiţa. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 1. Studii 
medii liceale absolvite cu diploma de bacalau-
reat profil energetic, electrotehnic, electrome-
canic ,instalații sau industrial cu specializare 
de lucrător calificat energetic, electrician, 
electrotehnist, electromecanic sau electrician 
pentru construcții; 2.Vechime: 3 ani în 
meseria de electrician; 3.Fără cazier judiciar; 
4.Să deţină autorizaţie  de electrician minim  
gradul II B emisă de către A.N.R.E. sau să 
obţină după angajare autorizaţie de electri-
cian minim  gradul II B, caz în care  trebuie să 
facă dovada, la data înscrierii, că îndeplineşte 
condiţiile de calificare şi experienţă profesio-
nală necesare pentru autorizare; 5.Obţinerea, 
după promovarea concursului, a autorizaţiei 
de acces la informaţii clasificate nivel „secret 
de serviciu”. Condiţiile generale şi specifice 
complete  de participare la concurs, biblio-
grafia stabilită şi actele necesare pentru 
dosarul de concurs se afişează la sediul 
A.N.R.S.P.S. -Unitatea Teritorială 320 şi pe 
site-ul www.anrsps.gov.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul unităţii la telefon: 
0243.283.455 – Neacşu Daniela.

l In temeiul H.G. nr. 286/2011/cu modifica-
rile si completarile ulterioare, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci organizeaza in data 
de 24.11.2021, ora 09.00 concurs pentru 
ocuparea unui post contractual temporar 
vacant de executie/pe perioada determinata, 
de:expert in cadrul Compartimentului Relatii 
Internationale, Directia Juridica. Conditii de 
studii si vechime:studii superioare finalizate 
cu diploma de licenta la institutii de invata-
mant superior din tara sau strainatate recu-
noscute de catre Ministerul Educatiei, in 
domeniu relatiilor internationale/ juridic/ 
comunicare; cunoasterea cadrului de functio-
nare a Oficiului de Stat pentru Inventii si 
Marci, Organizatiei Mondiale a Proprietatii 
Intelectuale, Oficiului Uniunii Europene 
pentru Proprietate Intelectuala, Oficiului 

European de Brevete si al Comisiei Europene; 
experienta necesara nu se solicita; cunostinte 
de operare pe calculator; cunoasterea a doua 
limbi straine (necesitate si grad de cunoas-
tere), obligatoriu limba engleza nivel avansat; 
bune abilitati de comunicare, responsabilitate 
in procesul de executie a activitatii desfasu-
rate, spirit de echipa, adaptabilitate;sa nu fi 
fost destituit dintr-o functie contractuala sau 
sa nu ii fi incetat contractul individual de 
munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 
ani. Concursul va avea loc la sediul OSIM si 
va consta in trei etape succesive selectia dosa-
relor de inscriere; proba scrisa, care se va 
sustine pe data de 24.11.2021, ora 09.00; 
interviul, care se va sustine pe data de 
03.12.2021, ora 09.00. Dosarele de concurs se 
depun in perioada 11.11.2021-17.11.2021, la 
sediul OSIM, str. Ion Ghica nr.5, Sect.3-Bucu-
resti, Compartiment Resurse Umane si vor 
contine documentele prevazute de art.6 din 
HG nr. 286/2011/cu modificarile si completa-
rile ulterioare. Bibliografia si relatii suplimen-
tare la tel.0213060800, int. 325 sau la sediul 
OSIM.

CITAŢII
l Se citează paratul Macsim Neculai ultim 
domiciliu cunoscut com. Draganesti, sat 
Ortasti, str. Nucului 14, jud. Neamţ, la Jude-
cătoria Moineşti, dosar 1978/260/2021, termen 
24.02.2022, obiect divorţ, reclamant Radu 
Viviana.    

l Se citează numiții Ciciu Puiu şi Ciciu Ligia 
în calitate de intimați pârâți în dosarul nr. 
3473/263/2018 pe Rolul Tribunalului Gorj, 

Sala 3, Secția 1 Civilă, în contradictoriu cu 
apelant reclamant Ciciu Florin, având ca 
obiect fond furnciar, în data de 07.12.2021.

l Pârâta Ţâncău Petruţa din sat Şupitca, 
comuna Coşula, pentru neplata pensiei 
alimentare pentru minora Mardare Sofia 
Andreea, în Dosarul nr. 2860/193/2019 la 
Judecătoria Botoşani.

l Prin cererea înregistrată pe rolul Judecăto-
riei Oravița sub nr. 80/273/2021, posesorul 
Stângu Nicolae, având domiciliul în comuna 
Ciclova Română, jud. Caraş-Severin, a 
invocat dobândirea prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate asupra imobilului înscris 
în C.F. nr.35590 Ciclova Română (provenită 
din conversia de pe hârtie a CF vechi 3584 
Ciclova Română), nr. top 71, cu teren în 
suprafață de 1439 mp şi casa ncc 61, proprie-
tatea tabulară a defunctei Murgu Maria 
decedată la 18.09.2000. Toți cei interesați sunt 
somați să formuleze opoziție, cu precizarea că 
în caz contrar se va trece la judecarea cererii 
în termen de 30 de zile de la emiterea celei din 
urmă publicatii.

l Prin cererea înregistrată pe rolul Judecăto-
riei Oravița sub nr. 2349/273/2020, posesorii 
Şuşca Iulian- Ioan şi Şuşca Petria, ambii 
domicilați în Timişoara, au invocat dobân-
direa prin uzucapiune a dreptului de proprie-
tate asupra imobilului înscris în C.F. 30759 
Ciclova Română, nr. top 399/a, teren in supra-
fata de 719 mp, proprietatea tabulară a 
defuncților Maran Vasile, decedat în 1983 şi 
Maran Floarea, decedată în 1994. Toți cei 
interesați sunt somați să formuleze opoziție, 

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia 

Generalã Executãri Silite Cazuri Speciale. Directia Operativã de Executare Silitã. 

Serviciul Executãri Silite Cazuri Speciale Regional Ploieºti. Nr. A_EPL 

7017/05.11.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblu de 

bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem 

cunoscut cã, în ziua de 08 decembrie 2021, ora 12.00, în localitatea Bucureºti, 

str. Lucreþiu Pãtrãºcanu, nr. 10, corp A, et. 2, sectorul 3, se va vinde la licitaþie: -

Apartament (3 camere) - situat în Bucureºti, sct. 3, str. Feteºti, nr. 54 - 56, bl. 1, 

et. 5, ap. 41, în suprafaþã utilã de 70,27 mp ºi cota indivizã din teren ºi pãrþile 

comune, înscris în cartea funciarã nr. 221877-C1-U41 a UAT Bucureºti Sector 3, 

preþ de pornire al licitaþiei 343.632 lei (la care se adaugã 19% TVA *), 

proprietatea SC EDILIZZIA AB FACTORY SRL, cu sediul în Vasilaþi, jud. Cãlãraºi, 

licitaþia a II-a. Pentru informaþii suplimentare (condiþii participare, vizionare, 

depunere ofertã º.a.), vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de telefon 

0244.407710, interior 650. Anunþurile cu datele de identificare ale bunurilor 

scoase la licitaþie se gãsesc pe site-ul ANAF (www.anaf.ro) la secþiunea 

„Anunþuri” - „Valorificarea prin licitaþie a bunurilor sechestrate“ - Unitate/ 

Subunitate fiscalã “Ploieºti - Serviciul Executãri Silite Cazuri Speciale Regional 

Ploieºti“ - Categoria „Bunuri mobile“ ºi/sau „Bunuri imobile“. Data afiºãrii: 

09.11.2021.
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cu precizarea că în caz contrar se va trece la 
judecarea cererii in termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urmă publicatii.

l Se citează Ionete Maria și Ciupitu Sevastița 
să se prezinte la data de 18.11.2021, la Jude-
cătoria Craiova, complet Civil 32, ora 11.00, 
în proces cu Zdrancotă Ion, în dosarul 
25504/215/2019.

l Șarpe Florinel Adrian și Șarpe Alin 
Valentin sunt citați în calitate de pârâți 
pentru a se prezenta la Judecătoria Craiova, 
str.A.I.Cuza, nr.30, în data de 12.11.2021, ora 
09.00, în proces cu Șarpe Atena Tatiana 
p e n t r u  p a r t a j  s u c c e s o r a l ,  d o s a r 
16506/215/2019.

l Se aduce la cunoștința celor interesați că 
r e c l a m a n t u l  M a t y a s  A n d r e i ,  C N P 
1531201141048 domiciliat în mun. Sfântu 
Gheorghe, str. Sporturilor nr.15, bl.21, C8, 
sc.C, ap.8, jud.Covasna a solicitat Judecăto-
riei Târgu Secuiesc constatarea dobândirii de 
către antecesorii săi:Matyas Andrei, tatăl 
decedat la data de 07.09.1999 și Matyas 
Ileana, mama decedată la data 24.05.2021 a 
dreptului de proprietate prin uzucapiune de 
peste 20 de ani asupra imobilului înscris în 
CF.nr.28435-Mereni provenit prin conversia 
de pe hârtie a CF-lui.936.Mereni, nr. top.170 
și nr.top.171/1 de natură casă și teren în 
suprafață de 947 mp, proprietar tabular fiind 
M a t y a s  M i h a l y  d e c e d a t  l a  d a t a 
de:23.11.1940, precum și lotului nr.1 cu nr. 
top. nou. 169/1 în suprafață de 695 mp, 
rezultat din dezmembrarea imobilului înscris 
în CF. nr. 28635-Mereni provenit din 
conversia de pe hârtie a CF-ului.nr.772-Me-
reni de la moartea proprietarului tabular 
Gyergyai Istvan identic cu Ștefan decedat la 
data de 26.12.1937, cu îndeplinirea condiți-
ilor prevăzute de art. 130 din Decretul Lege 
nr. 115/1938. Persoanele interesate pot 
formula opoziție la Judecătoria Târgu Secu-
iesc în termen de 30 zile de la data afișării și 
publicării prezentei somații.

l Numitul Rohat Teodor Emanuel, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în București, str.
Ale Radaseni, nr.5, bl.19, et.4, ap.17, Sector 5, 
este citat la Judecătoria Sector 2 București 
din B-dul.Unirii, nr.37, sectorul 3, București, 
în data de 24 noiembrie 2021, ora 10.00, 
camera 113, Complet camera de consiliu- 3, 
în calitate de pârât în Dosarul civil 
nr.13616/300/2020, în proces cu reclamanta 
I.I. Lazăr Petrișor, pentru fond, dosarul având 
ca obiect cerere de valoare redusă.

l Se va cita numitul Dima Cristian, cetăţean 
român, domiciliat în sat Jurilovca, com. Juri-
lovca, Judeţul Tulcea, pentru data de 
4.01.2022, ora 10, la Biroul Individual Nota-
rial Mariana Mocanu din Orașul Babadag, str. 
Mihai Viteazu nr.9, Judeţul Tulcea, în cauza 
succesorală privind pe defuncta Dima Uliana, 
decedată la data de 4.08.2021, fostă cu 
ultimul domiciliu în sat Jurilovca, strada 
Pandurilor nr.48, comuna Jurilovca, Judeţul 
Tulcea, în dosarul succesoral nr. 405/2021.

l Lichidatorul judiciar desemnat de Tribu-
nalul Timiș pentru următoarele societăți: 1.
SC Ugila Center SRL Timișoara, prin Înche-
ierea Civilă nr. 949/07.10.2021 din dosarul 
nr.4328/30/2021. 2.SC Mobile Distr Rom SRL 
Timișoara ,  pr in  Înche ie rea  Civ i lă 
n r. 9 1 0 / 3 0 . 0 9 . 2 0 2 1  d i n  d o s a r u l  n r. 
4232/30/2021. 3.SC Eve Cam Mixt SRL 
Lucareț, jud.Timiș, prin Încheierea Civilă 
1058/28.10.2021 din dosarul nr.4628/30/2021 
solicită administratorilor sociali al debitoarei 
să depună toate documentele prevăzute de 67 
alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind proce-
durile de prevenire a insolvenţei și de insol-
venţă la dosarele  menţionate. De asemenea, 
solicită creditorilor să depună la Registratura 
Tr ibunalulu i  Timiș ,  în  dosarul  nr. 
4 3 2 8 / 3 0 / 2 0 2 1 ,  4 2 3 2 / 3 0 / 2 0 2 1  ș i  n r. 
4628/30/2021 situaţia creanţelor reclamate în 
conformitate cu Legea 85/2014. Pentru întoc-
mirea Tabelului preliminar al creanţelor, se 
vor anexa copii ale actelor doveditoare.

DIVERSE
l S.C.Remat S.A., cu punctul de lucru în 
Năvodari, DN 22B, Km3, jud.Constanța, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de actualizare a autorizaţiei inte-
grate de mediu, pentru activitatea: Turnarea 
metalelor neferoase ușoare, activitate prevă-
zută în categoria 2.5 din Anexa 1 a Legii 
nr.278/2013: „Topirea, inclusiv alierea, de 
metale neferoase, inclusiv de produse recupe-
rate, și exploatarea de turnătorii de metale 
neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 
tone pe zi pentru plumb și cadmiu sau 20 de 
tone pe zi pentru toate celelalte metale”. 
Informaţii privind impactul potenţial asupra 
mediului al activităţii pentru care se solicită 
actualizarea autorizaţiei integrată de mediu 
pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între 
orele 8.30-16.00, și vineri, între orele 8.30-
13.30, la sediul A.P.M.Constanţa, strada 
Unirii nr.23. Observaţiile, sugestiile și propu-
nerile publicului se primesc, în scris, la sediul 
A.P.M.Constanța, strada Unirii nr.23.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insol-
venta Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata 
prin reprezentată prin Ciulianu Elena-Coz-
mina, in calitate de lichidator judiciar al Bloc 
Consult SRL desemnat prin sentinta civila nr. 
5364/28.10.2021, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in dosar nr. 
36992/3/2019*, notificã deschiderea falimen-
tului prin procedura generala prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Bloc Consult 
SRL, cu sediul social in București, Sectorul 2, 
Sos. Pantelimon, Nr. 352, Bloc 3,  Sc.A, Et.9, 
Ap.36, CUI  15366469, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/5070/2003. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un drept de 
creanta nascut dupa data deschiderii proce-
durii insolventei impotriva Bloc Consult SRL, 
vor formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
36992/3/2019*,, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul suplimentar 
al creantelor 13.12.2021; b) termenul limita 

pentru verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului suplimentar 
al creantelor 12.01.2022; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publicarea in BPI a 
tabelului suplimentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv consolidat 
11.02.2022.

l SC Siena Residence SRL, având sediul în 
str.Biruinței, nr.3, bl.C1, ap.6, Popești Leor-
deni, Județul Ilfov, titular al Planului Urba-
nistic Zonal „introducere în intravilan în 
vederea construirii unui ansamblu de imobile 
locuințe colective Ds+P+6E și funcțiuni 
complementare” din localitatea Popești Leor-
deni, Județul Ilfov, T55/7-P12-13-14, NC 
5643/1, 5643/2, 104240, 104226, 5643/4, 
5643/5, 5643/6, 5967/1, 5967/2, 109377, 
109378, 110616, 5967/5/2, 5311/1, 5311/2, 
5311/3, 5311/4, 5311/5, 5311/6, 5311/7, 5311/8, 
5311/9, 5311/10, 5311/11, 5311/12, 5311/13, 
5311/14, 5311/15, 5311/16, 5888, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menționat și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de 
luni până joi, între orele 09.00-13.00. Obser-
vații/comentarii și sugestii se primesc în scris 
la sediul APM Ilfov, (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440) în termen de 18 
zile de la data publicării anunțului.

l Anunţ public privind decizia etapei de 
încadrare. TTS (Transport Trade Services) 
SA, titular al proiectului „Modernizarea 
infrastructurii în portul Giurgiu- zona 
Ramadan- danele 1, 2- platformă portuară, 
utilități, căi de acces’”, anunță publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului, de 
nesolicitare a evaluării impactului asupra 
mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, 
de nesolicitare a evaluării impactului asupra 
corpurilor de apă și de emitere a actului de 
reglementare după completarea documenta-
ției pentru proiectul ,”Modernizarea infras-
t ruc tur i i  în  por tu l  G iurg iu -  zona 
Ramadan- danele 1, 2- platformă portuară, 
utilități, căi de acces”, propus a se realiza în 
jud.Giurgiu, mun.Giurgiu, șos.Portului, nr.1, 
2, CF 30123, CF 40350. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la APM Giurgiu, la urmă-
toarea adresă de e-mail: office@apmgr.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

l Avicola Focșani S.A. anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare revizuite pentru proiectul 
„Desființare corpuri C4, C5, C6, C7, C8, 
C9 și Retehnologizare lanț alimentar la 
Avicola Focșani S.A., achiziție utilaje 
tehnologice și panouri fotovoltaice”, 
propus a fi realizat în municipiul Focșani, 

Calea Munteniei, nr.3, județul Vrancea 
(punct de lucru Abator păsări). Decizia 
autorității de mediu, precum și informa-
țiile relevante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Vrancea, municipiul 
Focșani, str. Dinicu Golescu, nr.2 și la 
sediul Avicola Focșani S.A., municipiul 
Focșani, Bd. București, nr.79, județul 
Vrancea, în zilele luni-joi între orele 8:00-
16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, 
precum și la următoare adresă de internet 
http://apmvn.anpm.ro. Observațiile /
contestațiile publicului se primesc la sediul 
APM Vrancea, municipiul Focșani, str. 
Dinicu Golescu, nr.2, în termen  de 10 zile 
de la publicarea pe pagina de internet a 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Vrancea.

l Asoc. Proprietarilor de Păduri și Pășuni 
Particulare Ghindari -Filiala Ocolul Silvic 
Ghindari anunţă publicul interesat asupra 
depunerii primei versiuni a planului „Amena-
jamentului fondului forestier proprietatea 
publică aparținând comunei Chiheru de Jos și 
privată a persoanelor fizice din cadrul 
AUPPPP Ghindari, județul Mureș, U.P.XI 
Chiheru de Jos”, suprafața: 504,05ha, solici-
tând parcurgerea etapei de încadrare în 
vederea obţinerii avizului de mediu. Informa-
ţiile privind potenţialul impact asupra 
mediului al planului propus pot fi consultate la 
sediul A.P.M.Mureș, Târgu Mureș, str.Podeni, 
nr.10. Observaţiile publicului se primesc în 
scris, cu datele de identificare ale reclaman-
tului, luni până joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri, între 08.00-14.00, la sediul A.P.M.Mureș.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata pe rolul Judecato-
riei Gurahont, sub dosar nr.761/238/2021, 
posesorul Senaci Vasile - Florin a invocat 
dobindirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului inscris in CF 
2260 Sebis, top 1032 - 1031, situat in oras 
Sebis, str.Spicului nr.24, jud.Arad. Recla-
mantul sustine ca a folosit acest imobil de 
peste 20 de ani in mod pasnic, public, 
continuu si sub nume de proprietar. Toti cei 
interesati sunt somati sa formuleze opozitie, 
cu precizarea ca, in caz contrar, se va trece la 
judecarea cererii in termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urma publicatii.  

l Prin cererea inregistrata pe rolul Judecato-
riei Gurahont, sub dosar nr.868/238/2021, 
posesorul Vati Maria a invocat dobindirea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului inscris in CF 300978 Sebis, 
top 75-76/b, situat in oras Sebis, sat Prunisor 
nr.198, jud.Arad. Reclamanta sustine ca a 
folosit acest imobil de peste 20 de ani in mod 
pasnic, public, continuu si sub nume de 
proprietar. Toti cei interesati sunt somati sa 
formuleze opozitie, cu precizarea ca, in caz 
contrar, se va trece la judecarea cererii in 
termen de 30 de zile de la emiterea celei din 
urma publicatii.  

l In dosarul civil cu nr. 2248/210/2021 al 
Judecatoriei Chisineu Cris avand ca obiect 
uzucapiune, reclamantul Vekas Ioan a soli-
citat ca prin hotatarea ce se va pronunta, sa se 
constate ca a dobandit prin uzucapiune, 
posesia utila, a dreptului de proprietate 
asupra intregului imobil situat in Comuna 

Zerind nr. 77, constand in teren intravilan cu 
casa, in realitate demolata, suprafata de 800 
mp, inscris in CF 302907 Zerind, nr. top 
233-234/a/1 si teren intravilan adiacent de 640 
mp, din CF 302908 Zerind, top 233-234/a/2, 
radierea inscrierii prin constructia, numita 
casa, de sub a1 din CF 302907 Zerind. Toti cei 
interesati in cauza pot formaula opoitii la 
prezenta somatie, in termen de 30 de zile de la 
publicarea si respectiv afisarea somatiei, in 
dosar cu numarul de mai sus al Judecatoriei 
Chisineu Cris. Emis in baza rezolutiei din 
data de 29.09.2021, conform art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. Termen de afisare 
pe o durata de 30 de zile.

LICITAŢII
l Comuna Ștefan cel Mare, județul Argeș, 
organizează în data de 29.11.2021 licitație 
publică pentru concesionarea terenului în 
suprafață de 2500 mp. Informații și detalii se 
obțin la serviciul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Ștefan cel Mare, tel. 0248-
696704.

l HIDROJET SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică proprietate imobiliară situată în 
Breaza, str. Griviței, nr. 18, județ Prahova, 
compusa din teren în suprafață de 20.513 mp 
și constructiile C10 (hala monobloc), C11 
(punct poarta), C20 (baraca metalica), teren 
în suprafață de 358 mp, teren în suprafață de 
1.725 mp și teren în suprafață de 445,38 mp 
la prețul total de 1.000.000 euro. Licitaţia va 
avea loc în 17.11.2021, ora 15/00 la sediul 
lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
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519800. Persoanele interesate se pot programa 
pentru vizionare la numărul de telefon 
susmentionat, iar ulterior vor achizitiona 
dosarul de prezentare de la sediul lichidato-
rului judiciar şi vor depune documentația 
însoțită de taxa de garanţie de 10% din prețul 
de pornire cu cel putin o zi înainte de data 
licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în data de 24.11.2021, aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Anunţ licitaţie concesionare spaţiu Anexă 
Cămin Cultural Mihăeşti: 1. Informaţii 
generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Mihăeşti, cu 
sediul în comuna Mihăeşti, sat Mihăeşti, 
Strada Principală nr. 26A, județul Argeş, 
telefon 0248560002, fax 0248560005, e-mail: 
primarie@mihaesti.cjarges.ro, cod fiscal 
4122540. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Spaţiu în suprafaţa de 38,13 mp 
compus din spaţiu birou – 34,58 mp şi grup 
sanitar – 3,55 mp, proprietate publică a 
Comunei Mihăeşti, identificat prin nr. cadas-
tral 81331, situat în imobilul reprezentând 
Anexa Cămin Cultural Mihăeşti, din 
comună Mihăeşti, sat Mihăeşti, str Princi-
pală, nr. –, judeţul Argeş, pentru furnizarea 
de servicii poştale/de curierat, conform HCL 
nr. 53/28.10.2021, în baza OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Prin solicitare 
scrisă de la registratură Primăriei Comunei 
Mihăeşti, din comuna Mihăeşti, str Princi-
pală nr. 26A, judeţul Argeş, pe suport de 
hârtie, contra cost. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei Mihăeşti, 
comună Mihăeşti, Strada Principală nr. 26A, 
județul Argeş. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 50 lei/exemplar, la casieria 
Primăriei Mihăeşti. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 22.11.2021, ora 
15.00 . 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
03.12.2021, ora 09.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primă-
riei Comunei Mihăeşti, comuna Mihăeşti, 
Strada Principală nr. 26A, județul Argeş. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 

depusă fiecare ofertă: În două exemplare 
(original şi copie). 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 03.12.2021, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Mihăeşti, comuna 
Mihăeşti, Strada Principală nr. 26A, județul 
Argeş. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Argeş, Piteşti, B-dul 
I.C. Brătianu nr. 7, județul Argeş, telefon 
0248/216599, fax 0248/ 212410, e-mail: 
tr-arges@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 05.11.2021.

l Debitorul SC Monalisa Investments SRL 
societate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L., scoate la 
vanzare urmatoarele imobile: 1.Teren extra-
vilan in suprafata de 30.093 mp, parcela 
A99/1A, situat in com. Tuzla, jud. Constanta. 
Pretul de pornire al licitatiei este de 231.716 
euro, exclusiv TVA. Pretul caietului de sarcini 
este de 5.000 lei exclusiv TVA. 2.Teren extra-
vilan in suprafata de 34.200 mp, parcela 
A107/16, sola 32, situat in com. Sacele, judetul 
Constanta. Pretul de pornire al licitatiei este 
de 47.880 euro exclusiv TVA. Pretul caietului 
de sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. 
Participarea la licitatie este conditionata de 
consemnarea in contul nr. RO31BFER 
140000010832 RO01, deschis la Banca 
Comerciala Feroviara, Ag. Popa Tatu, pe 
seama debitoarei Monalisa Investments SRL, 
sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu cu o 
zi inainte de data si ora sedintei de licitate, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a lici-
tatiei si de achizitionarea pana la aceeasi data 
a Caietului de sarcini. Pretul Caietelor de 
sarcini se achită prin OP in contul nr. RO43 
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING 
BANK –Sucursala Dorobanti, pe seama lichi-
datorului judiciar Dinu Urse si Asociatii 
SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et.5, 
cam. 504, sector 1. Pentru imobilele mentio-
nate mai sus, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 22.11.2021 ora 14.00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor avea loc in datele 
de 29.11.2021, 06.12.2021, 13.12.2021, 
20.12.2021, 27.12.2021, 10.01.2022 si 17.01.2022,  
ora 14.00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 
tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@gmail.com.

l Licitație cu strigare organizată de Direcția 
Generală de Administrare a Unităților de 
Învățământ şi de Sport Sector 4–D.G.A.U.I.S. 
Sector 4-pentru închirierea spațiilor exceden-
tare-Săli de sport, în cele 3. unități de învăță-
mânt preuniversitar de stat de pe raza 
Sectorului. 4 listate mai jos: Obiectul închiri-
erii sala de sport, durata până la 31.12.2022, 
prețul de pornire 15.euro/oră, licitația şi 
depunerea documentației au loc la sediul 
D.G.A.U.I.S.Sector.4 din B-dul.George 
Coşbuc nr.6-16, Sect.4-Bucureşti. Caietul de 
sarcini se obține în mod gratuit/la cerere, pe 
email la adresa: office@dgauis.ro. Școala 
Gimnazială Nr.99 data de desfăşurare a licita-
ției 25.11.2021 ora 11:00; interval depunere 
documentație 08.11.2021-24.11.2021; ultima 
zi de depunere a documentației: 24.11.2021 
ora 14:00; Școala Gimnazială Nr. 165 data de 
desfăşurare a licitației 25.11.2021 ora 13:00; 
interval depunere documentație 08.11.2021-
24.11.2021; ultima zi de depunere a documen-
taț ie i  24.11.2021 ora 14:00;  Școala 
Gimnazială: ”Mărțişor” data de desfăşurare a 
licitației 25.11.2021 ora 15:00; interval depu-
nere documentație 08.11.2021-24.11.2021; 
ultima zi de depunere a documentației 
24.11.2021 ora 14:00; Documentația se 
depune la data şi ora stabilite în anunț/într-un 
plic sigilat, indicandu-se pe plic obiectul 
închirierii şi unitatea de învățământ. Docu-
mentele de eligibilitate: a)Adresa de înaintare 
a documentelor de participare şi OPIS-ul  
documentelor.b) Dovada plăţii garanţiei de 
participare la licitaţie de 2% din pretul minim 
pe ora înmulțit cu numărul total de ore 
aferent perioadei care face obiectul contrac-
tării. Garanţia de participare, constituită de 
ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca 
fiind câştigătoare, se restituie de către autori-
tatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare 
de la data constituirii garanţiei de bună 
execuţie. Garanţia de participare achitată de 
ofertantul adjudecat câştigător se consideră 
plată parţială a garanției de bună execuție.c) 
Documentele care certifică identitatea şi cali-
tatea ofertantului, care vor fi depuse în 
original: A) Pentru persoanele juridice scri-
soare de intenţie de participare la licitaţie 
publică cu nominalizarea spațiului exce-
dentar, orele  şi zilele din saptămână pentru 
care se solicită închirierea, semnată de repre-
zentantul legal al ofertantului în cazul persoa-
nelor juridice;certificat constatator eliberat de 
ONRC sau extras din Registrul National 
ONG ori extras eliberat de entitatea juridică 
ce a autorizat constituirea persoanei juridice 
participante, emis cu cel mult 15 zile înainte 
de data depunerii documentelor de eligibilita-
te;copie conformă cu originalul de pe certifi-
catul de înregistrare fiscală; procura acordată 

persoanei care reprezintă ofertantul în 
şedinţa de licitaţie şi puterile conferite aces-
tuia pentru şedinţa de licitaţie, semnată de 
reprezentantul legal al societăţii, pentru susţi-
nerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea 
procesului-verbal de licitaţie, a adjudecării şi 
semnării actului de adjudecare;declaraţie pe 
propria răspundere a administratorului că 
societatea participantă la licitaţie că nu se află 
în lichidare voluntară sau judiciară ori în 
faliment, că nu are datorii fața de Sectorul 4 
al Municipiului Bucureşti şi unitățile de învă-
țământ preuniversitar de stat din Sectorul 4, 
că nu se află în  litigiu  cu organizatorul licita-
ției; declarația administratorului că şi-a 
însuşit conținutul caietului de sarcini, al 
regulamentului de închiriere şi a modelului 
contractului de închiriere, că a inspectat 
spațiul, că îi cunoaşte situația juridică şi că 
ințelege să participe la licitație cu scopul de 
a-l închiria în nume propriu. B) Pentru 
persoanele fizice:scrisoare de intenţie de a 
participa la licitaţie cu nominalizarea 
spațiului excedentar, orele disponibile, zilele 
din saptamănă, perioadă scurtă de timp, 
pentru care se depun documentele eligibile, la 
care se va adăugă  copie de pe actul de identi-

tate; declaraţie pe propria răspundere a ofer-
tantului din care să rezulte că nu are datorii 
față de Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat 
din Sectorul 4 şi că nu se află în  litigiu cu 
organizatorul licitației; declarația ofertantului 
din care să rezulte ca şi-a însuşit conținutul 
caietului de sarcini, al regulamentului de 
închiriere şi a modelului contractului de 
închiriere, că a inspectat spațiul, că îi 
cunoaşte situația juridică şi că înțelege să 
participe la licitație cu scopul de a-l închiria 
în nume propriu; d) Declaraţia ofertantului 
privind contul în care se poate restitui 
garanţia de participare la licitaţie, în cazul 
neadjudecării spațiilor scoase la licitaţie; e) 
Certificatul de atestare fiscală, valabil în 
conditiile Codului de procedură fiscală, din 
care să rezulte că participantul nu înregis-
trează datorii față de bugetul de stat şi față de 
bugetele locale; Toate documentele menţio-
nate la punctele:a)-e) vor fi depuse într-un plic 
sigilat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de 
ziua  licitaţiei, 24.11.2021, ora 14.00 Nepre-
zentarea de către ofertanții a oricărora dintre 
documentele prevăzute la pct.a)-e) conduce la 
pierderea dreptului de a participa la licitaţie. 

Nu sunt admişi la licitație ofertanții care se 
află în lichidare voluntară sau judiciară, au 
datorii fața de Sectorul 4 al Municipiului 
Bucureşti şi/sau se află în  litigiu  cu organiza-
torul licitației;nu fac dovada depunerii garan-
ției de participare; nu şi-au achitat integral 
obligațiile rezultate din contracte similare, 
față de unitățile de învățământ preuniversitar 
de stat de pe raza Sectoului  4, până la data 
depunerii ofertei; prezintă documente/certifi-
cate expirate /neconforme cu realitatea.
Operatorul economic va anexa modalitatea de 
calcul a garanției de participare ca document 
justificativ la dovada plății garanției de parti-
cipare. Plata garanției se va face în contul 
RO69TREZ7045006XXX013271, deschis de 
D.G.A.U.I.S. Sector 4. Este obligatorie 
dovada faptului că plata s-a efectuat în contul 
menționat (ordin de plată, trasfer bancar, etc). 
Pasul de licitare este de 5%. Criteriul de atri-
buire-prețul cel mai mare ofertat.

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, persoana 
de contact: Primăria Oraşului Recaş, Recaş, 
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Calea Timișoarei, nr.86, județul Timiș, cod 
poștal 307340, telefon 0356/177.278, fax 
0356/177.279, e-mail: contact@primaria-
recas.ro, cod fiscal 2512589. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 6 
imobile teren +1 imobil clădire, proprietate 
privată a Orașului Recaș, identificate astfel: 
-teren 3.003mp, intravilanul localității Stan-
ciova, oraș Recaș, C.F.417596 Recaș, nr.
cadastral 417596 (Tarla CV36, A36), 
conform H.C.L. Recaș nr.284/28.10.2021, și a 
temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019; 
-teren 2.878mp, intravilanul localității Stan-
ciova, oraș Recaș, C.F.416608 Recaș (nr.CF 
vechi 593 Stanciova), nr.top. 1845, conform 
H.C.L. Recaș nr.285/28.10.2021 și a teme-
iului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019; -teren 
3.741mp, intravilanul localității Stanciova, 
oraș Recaș, C.F.417598 Recaș, nr. cadastral 
4 1 7 5 9 8 ,  c o n f o r m  H . C . L .  R e c a ș 
nr.286/28.10.2021 și a temeiului legal O.U.G. 
nr.57/03.07.2019; -teren 5.755 mp, intravi-
lanul localității Stanciova, oraș Recaș, 
C.F.416525 Recaș, (nr. CF vechi 594 Stan-
ciova), nr.top. 1846, conform H.C.L. Recaș 
nr.287/28.10.2021 și a temeiului legal O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019; -teren 1.587 mp, intravi-
lanul localității Herneacova, oraș Recaș, 
C.F.417586 Recaș, nr. cadastral 417586 
(parcela 1), conform H.C.L. Recaș nr. 
289/28.10.2021 și a temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019; -teren 8.300mp, extravilanul 
localității Bazoș, oraș Recaș, C.F.417415 
Recaș, nr. cadadastral 417415 (tarla A13, 
parcela 22/1), conform H.C.L. Recaș 
nr.290/28.10.2021 și a temeiului legal O.U.G. 
nr.57/03.07.2019; și 1 imobil construcție, 
identificat astfel: -imobil construcție 
25,60mp, intravilanul orașului Recaș, 
C.F.408979-C 1-U 2 Recaș, nr.cadastral 
408979-C 1-U 2, constând din „SAD nr. 2, 
parter-spațiu comercial, Piața Sfânta 
Treime, nr.6,  conform H.C.L. Recaș 
nr.291/28.10.2021 și a temeiului legal O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019. 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: la cerere, de la sediul instituției, 
Serviciul Economic sau se poate consulta pe 
site-ul: www.primariarecas.ro, secțiunea 
„Anunțuri-Licitații”. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/ comparti-
mentului din cadrul vânzătorului, de la care 
pot obține un exemplar din documentația de 
atribuire: se poate obține de la Serviciul 
Economic din cadrul Primăriei Orașului 
Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, județul 
Timiș. 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/ exem-
plar -se achită numerar la Casieria institu-
ției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 24.11.2021, ora 12.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 06.12.2021, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Orașului Recaș, orașul Recaș, 
Calea Timișoarei, nr.86, județul Timiș, 

Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 07.12.2021, ora 10.00, 
Primăria Orașului Recaș, orașul Recaș, 
Calea Timișoarei, nr. 86, județul Timiș, Sala 
de ședințe. 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 și Fiscal 
a Tribunalului Timiș, Timișoara, Piața Țepeș 
Vodă, nr.2, județul Timiș, telefon/fax 
0256/221.990, e-mail: tr-timis-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 08.11.2021.

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: Orașul Țicleni, str. Petroliștilor, 
nr.769, Țicleni, judeţul Gorj, telefon: 
0253/234.361, fax: 0253/234.333, e-mail: 
primaria_ticleni@yahoo.com, cod fiscal: 
4898657, persoană de contact: Drăguți 
George. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: Imobilul ce 
face obiectul licitației, atelier C 10 este 
compus din suprafață utilă 196 mp, aparține 
domeniului public al orașului Țicleni, 
județul Gorj. Imobilul este situat în orașul 
Țicleni, str. Petroliștilor, nr. 710, judeţul 
Gorj. Închirierea se face în vederea desfășu-
rării activității de asamblare cablaje pentru 
autovehicule. Închirierea se face conform 
prevedrilor art.333-334 din O.U.G.57/2019 și 
prevederilor HCL nr. 83/28.10.2021. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: Se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: La cerere de la 
sediul instituției, Compartiment Relații cu 
publicul. 3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Relații cu publicul din 
cadrul Primăriei Orașul Țicleni, str.Petroliș-
tilor, nr.769, Țicleni, judeţul Gorj, telefon: 
0253/234.361, fax: 0253/234.333, e-mail: 
primaria_ticleni@yahoo.com, cod fiscal: 
4898657. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
c a z u l ,  p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul adminis-
trativ: Taxă participare 100Lei și contrava-
loare caiet de sarcini 50Lei, se achită cu 
numerar la Casieria Primăriei Orașului 
Țicleni. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 24/11/2021, ora 16.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 03/12/2021, ora 10.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
La registratura Primăriei Țicleni, str.Petro-
liștilor, nr.769, loc. Țicleni, județul Gorj. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un 

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: 03/12/2021, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Țicleni, str. Petroliștilor, nr.769, 
loc.Țicleni, județul Gorj. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția Contencios Admi-
nistrativ și Fiscal a Tribunalului Gorj, loc.
Tg-Jiu, județul Gorj, e-mail: tr-gorj-caf@
just.ro, tel./fax: 0253/212.337. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 05/11/2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Șușani, cu 
sediul în comuna Șușani, Str.Principală, nr.89, 
județul Vâlcea, telefon 0250/764.234, mail: 
primariasusani@yahoo.com, cod fiscal 
2573977. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: -Spațiu în suprafață 
totală de 103,16mp din cadrul clădirii Dispen-
sarului Medical Uman Șușani, comuna 
Șușani, Str. Principală, nr.164, bun aparținând 
domeniulul public al Comunei Șușani, județul 
Vâlcea, în vederea desfășurării de activității 
medicale; -Spațiul în suprafață de 56,75mp 
din cadrul clădirii Punctului Sanitar Medical 
Șușani, comuna Șușani, Str.Principală, nr.184, 
bun aparținând domeniulul public al 
Comunei Șușani, județul Vâlcea, în vederea 
desfășurării de activității medicale; Închiri-
erea se face conform art. 333-art. 335 din 
O.U.G.nr.57/03.07.2019 și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.54/31.08.2021. 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: la cerere, de la 
sediul instituției sau prin accesarea paginii de 
internet a comunei Șușani la secțiunea Anun-
țuri/Anunțuri licitații. 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 din cadrul Primăriei Șușani, Str.
Principală, nr.89, județul Vâlcea. 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: 20Lei se pot achita la Casieria 
Primăriei Comunei Șușani sau în contul 
nr.RO63TREZ67221A300530XXXX, deschis 
la Trezoreria Drăgășani. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 22.11.2021, 
ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
02.12.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primă-
riei Comunei Șușani, Str.Principală, nr.89, 
județul Vâlcea. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
03.12.2021, ora 12.00, Primăria Comunei 

Șușani, Str.Principală, nr.89, județul Vâlcea. 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 Drăgă-
șani, cu sediul în Drăgășani, Str.Gib 
Mihăescu, nr.25, județul Vâlcea, telefon 
0250/810.631, fax 0250/811.130, e-mail: 
primariasusani@yahoo.com. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 08.11.2021.

l SCP Insolvein SPRL Timișoara, cu sediul 
in Timișoara, str.Simion Bărnuţiu  nr.71, ap.1, 
în calitate de lichidator judiciar al SC TCG 
Ticula Trans SRL Timișoara, J35/546/2016, 
CUI:35695520, organizează licitație publică 
cu strigare în fiecare zi de vineri a fiecărei 
săptămâni, începând cu data de 19.11.2021, 
ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar, 
pentru vânzarea bunurilor mobile după cum 
urmează: Autotractor DAF Tip XF 105460, 
TM 15 TIK- preț de pornire 53.100Lei; Auto-
tractor DAF Tip XF 105460, TM 29 TIK- preț 
de pornire 54.300Lei. Prețurile de pornire a 
licitaţiei la aceste bunuri nu conţin TVA. Cei 
interesaţi sa participe la licitaţia publică cu 
strigare vor depune ofertele de cumpărare la 
sediul lichidatorului judiciar indicat mai sus. 
Toţi cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile licitate să anunţe lichida-
torul judiciar, înainte de data stabilită pentru 
licitaţie (19.11.2021) sub sancţiunea de a nu 
mai fi ţinuţi in seama după aceasta data. Alte 
informaţii le puteţi afla de la lichidatorul 
judiciar la tel. 0256.206.661.

PIERDERI
l Pierdut certificat OAMMR Ilfov seria IF 
Nr.002654/13.04.2021 nume Garagaianu-Du-
mitru S. Florentina-Loredana. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de înregistrare seria B, 
nr. 1529628 eliberat de O.R.C. Mehedinţi la 
data de 08.10.2008, pe numele S.C. Perspec-
tive Consulting S.R.L. Se declară nul.

DECESE


