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OFERTE SERVICIU
l SC angajează îngrijitori spații verzi în Brad, jud.
Hunedoara. Disponibilitate de deplasare. Salariu
atractiv. Tel. 0729.067.039.
l Angajăm manipulant marfă COR 933303, SC
Șapte Culori SRL, Bistrita, Str.Florilor, Nr.1, Spațiu
Comercial. Tel. 0757.258.601.
l Sortwik Intermedieri Import Export SRL din P.
Neamț angajează muncitori necalificați COR 932906
și electrician COR 741110, cunoscători de lb. turcă.
Tel. 0743.823.176.
l Gold Manufactury House Mile S.R.L., cu sediul
social în Sat Ciocănăi, Comuna Moșoaia, Aleea
Marghiolilor, nr.74, Jud.Argeș, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr.J3/1953/19.09.2008,
CUI: 24489860, angajează: bijutier metale prețioase,
cod COR 731302 -1 post și secretar administrativ, cod
COR 334301 -1 post. Pentru CV la adresa de e-mail:
leonard.popescu67@gmail.com.
l Conducerea Școlii Postliceale „Henri Coandă”
Sibiu informează cu privire la intenția de a organiza
concursul pentru ocuparea posturilor didactice,
catedre vacante, la centrul de examen din cadrul școlii
noastre, strada Dealului, nr.4, pentru următoarele
tipuri de catedre: -2 norme didactice -Sănătate și
asistență pedagogică/Medicină generală; -1 normă
didactică -Alimentație publică și turism/Turism; -4
norme didactice -Pregătire -instruire practică/Sănătate și asistență pedagogică/Asistență medicală; -1
normă didactică -Pregătire -instruire practică/Sănătate și asistență pedagogică/Farmacie. Concursul se
va desfășura conform calendarului concursului de
titularizare, după cum urmează: -înscrierea și depunerea dosarelor în perioada 22-25 iunie 2021, la sediul
școlii de pe strada Dealului, nr.4; -în perioada 29, 30
iunie și 1, 2 iulie 2021, vor avea loc inspecțiile speciale
la clasă pentru candidații înscriși, dacă nu mai este
starea de alertă; -proba scrisă se va desfășura în data
10.07.2021, începând cu ora 10.00, la Școala Postliceală „Henri Coandă” Sibiu, strada Dealului, nr.4.
l Centrul Judeţean Ilfov de Asisteţă Medico Socială
pentru Bolnavi Cronici, Comuna Domneşti, Judeţul
Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: Magaziner- 1 post, studii medii, nu necesită vechime; Infirmier- 3 posturi, studii gimnaziale, nu
necesită vechime. Concursul constă în 3 etape, după
cum urmează: Selectarea dosarelor: 28.06.2021, ora
10.00; Proba scrisă: 05.07.2021, ora 10.00; Susţinerea
interviului: 08.07.2021, ora 10.00. Termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs este
25.06.2021. Dosarele pentru înscrierea la concurs se
depun la sediul unitaţii din Comuna Domneşti, Judeţul
Ilfov, persoană de contact: Filip Mircea, telefon:
0721.240.236. Candidaţii vor depune un dosar de
concurs conform cerinţelor pentru înscriere.

l Primăria Dobroeşti cu sediul în str. Cuza Vodă
nr.23, comuna Dobroeşti, județ Ilfov organizează în
data de 05.07.2021 concurs recrutare pentru postul de
Guard– Compartiment Administrativ, Gestionare
Domeniu Public și Privat, Asociații de Proprietari şi
Secretar dactilograf – Compartiment Relații cu
Publicul, Registratură. Condiţii de participare la
concurs pentru Guard: studii medii/ generale, vechime
în muncă: 10 ani. Condiţii de participare la concurs
pentru Secretar dactilograf: studii medii, vechime în
muncă: 10 ani. Dosarele se depun la sediul Primăriei
Dobroeşti în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului, respectiv de la data de
10.06.2021 până la data de 24.06.2021, ora 16:00. Alte
informaţii pot fi obţinute la nr. de telefon 021
255.33.20, Tudor Natalia Emanuela– Referent Principal, email: registratura@primariadobroesti.ro.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Constanţa, cu sediul în Mun. Constanţa, str. Mihai
Viteazu nr.2B, jud. Constanţa organizează, în temeiul
H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată, concurs
pentru ocuparea unui post vacant, încadrare pe perioadă nedeterminată corespunzător fucţiilor contractuale de execuţie, după cum urmează: Serviciul
Publicitate Imobiliară- Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa: 1 post asistent registrator
principal- gradul I. Cerinţele Postului: -studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diploma de licenţă, specializarea drept; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minim 3 ani şi 6 luni; -cunoştinţe operare PC. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
până la data de 25.06.2021 inclusiv, ora 14.00 la sediul
O.C.P.I. Constanţa, secretariat. Concursul se va desfăşura astfel: Proba scrisă: -05.07.2021, ora 10.00. Interviul: -09.07.2021, ora 10.00. Relaţii suplimentare: la
sediul O.C.P.I. Constanţa, Mun. Constanţa, str. Mihai
Viteazu nr.2B, telefon 0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro
şi pe site-ul www.ocpict.ro.
l Primăria comunei Bogaţi, judeţul Argeş, organizează în data de 05.07.2021, ora 10.00 – proba scrisă,
concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de
execuţie vacante de arhivar treapta profesională II în
cadrul compartimentului administrație și stare civilă.
Data şi ora interviului se vor afişa odată cu rezultatele
la proba scrisă. Condiţiile de participare la concurs
sunt următoarele: Condiţii generale prevăzute de art.
3 al Regulamentului cadru aprobat prin HG 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; d) are
capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f)
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor

postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice: studii medii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat; minimum 2 ani vechime în
muncă. Dosarul de înscriere la concurs se depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 10.06.2021 - 24.06.2021 la
sediul Primăriei comunei Bogaţi, din comuna Bogați,
sat Bogați, judeţul Argeş. Dosarul de înscriere trebuie
să conțină în mod obligatoriu: a) cerere de înscriere la
concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să
ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia
publică; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul judiciar sau
o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia
pentru care candidează; f) adeverinţă medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae. Condiţiile de
desfăşurare a concursului şi de participare la concurs,
precum şi bibliografia sunt afişate la sediul și pe site-ul
Primăriei Bogaţi. Relaţii suplimentare se obţin la
sediul Primăriei Bogaţi, telefon: 0248655003.
l În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului
nr.1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, Muzeul Național de Artă Contemporană organizează în perioada
05 iulie 2021-12 iulie 2021, la sediul său din București,
sector 5, Str.Izvor, nr.2-4, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractual vacante: 1 post Șef
Secție Educație II; 1 post Conservator gr.II; 1 post
Economist specialist gr.IA; 1 post Muncitor calificat I
(cu atribuții de gestionar custode). Condiții specifice
de participare: 1 post Șef Secție Educație II: Condiții
specifice pentru ocuparea postului: 1.Nivel de studii:
superioare în domeniul fundamental Științe umaniste
și arte sau Științe economice (HG 493/2013); 2.Perfecționări/specializări: marketing cultural (studii sau
experiență de lucru); 3.Experiența de lucru necesară:
minimum 3 ani în domeniul medierii culturale;
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4.Cerințe specifice: gândire trans-disciplinară și capacitatea de a îmbina abilități din domenii diverse,
precum cel cultural, educațional, social, economic,
digital; 5.Cunoștințe de operare pe calculator: abilități
avansate de lucru: Internet, e-mail, Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint); Programe de grafică și
procesare imagini (constituie un avantaj); 6.Limbi
străine: comunicarea fluentă (scris și oral) în cel puțin
o limbă străină de circulație internațională, preferabil
engleză. 7.Abilități, calități și aptitudini necesare:
spirit analitic, viziune; curiozitate intelectuală și
deschidere culturală; interes pentru cultura vizuală
din România; spirit de echipă; excelente abilități de
exprimare în scris și de vorbire în public. Tematica de
concurs: Educația în muzeele de artă contemporană;
Comunicarea conținutului expozițional către public;
Metode de cercetare a publicului; Dezvoltarea de noi
canale de comunicare a prezenței și mesajului Muzeului în spațiul public; Informarea și mobilizarea de
noi publicuri către MNAC; Abordări instituționale și
practici ale diversității și incluziunii. 1 post Conservator gr.II: Condiții specifice pentru ocuparea
postului: 1.are studii superioare absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în domeniul fundamental
de ierahizare -Științe umaniste și arte; Matematică şi
ştiinţe ale naturii (Chimie şi inginerie chimică); Ştiinţe
biologice şi biomedicale (Biochimie și Biologie); 2.are
activitate în specialitate sau în domeniul conservării
sau al restaurării bunurilor culturale de minimum 2
ani; 3.are cunoștințe de operare pe calculator; 4.
cunoaște la nivel mediu (vorbit, citit, scris) cel puțin o
limbă străină de circulaţie internaţională; 5.Abilități,
calități și aptitudini necesare: disciplină în muncă,
capacitate de lucru în echipă, capacitatea de a se
adapta la sarcini în continuă schimbare, abilități de
comunicare (orală și scrisă) intra și interinstituțională.
Tematica de concurs: Normele de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile; Conservarea
preventivă a bunurilor culturale mobile în depozite și
în expunere; Cunoașterea legislaţiei privind protejarea
patrimoniului cultural national mobil şi organizarea şi
funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice; Etape în
organizarea unui depozit de bunuri culturale mobile.
1 post Muncitor calificat I (cu atribuții de gestionar
custode): Condiții specifice pentru ocuparea postului:
1.Studii de specialitate: pregătire medie liceală; 2.
Activitate specifică în interacțiunea cu bunurile culturale: minimum 5 ani; 3.Cunoștințe de operare calculator nivel mediu; 4.Abilități, calități și aptitudini
necesare: disciplină în muncă, capacitate de lucru în
echipă, capacitatea de a se adapta la sarcini în
continuă schimbare, abilități de comunicare (orală și
scrisă). Tematica de concurs: Evidența bunurilor
culturale într-o instituție muzeală; Inventarierea,
iesirea și intrarea în depozit atât a persoanelor, cât și a
bunurilor culturale. 1 post Economist specialist gr.IA:
Condiții specifice: 1.Studii: studii superioare în domeniul economic; 2.Vechime în muncă: minim 7 ani; 3.
Vechime în specialitate: minim 7 ani; 4.Cunoștințe de
operare/programare pe calculator: program contabilitate computerizat, Excel, Word, programe fiscale; 5.
Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de

comunicare, relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii
noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun
organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi
față de partenerii şi colaboratorii instituționali, spirit
de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală; 6.Cerințe specifice: 1.cunoaşterea
temeinică atribuțiilor și sarcinilor pe care le are postul;
2.cunoștințe temeinice în domeniul contabilității și
fiscalității; 3.capacitate de prelucrare a informațiilor,
de interpretare și valorificare prin luare deciziilor
corecte, oportune și obiective; 4.capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare a anumitor
proceduri interne, control-evaluare; 5.capacitate de
autoorganizare și prioritizare a sarcinilor; 6.capacitate
de asumare a răspunderii; 7.capacitate de sinteză;
8.atenție sporită pentru detalii; 9.disponibilitate
pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
10.disponibilitate pentru deplasări în interes de
serviciu în ţară și străinătate; 11.Creativitate și spirit
de inițiativă; 12.Integritatea morală și etică profesională; 13.Cunoaşterea principiilor de funcţionare a
bazelor de date și a datelor statistice referitoare la
patrimoniul cultural. Tematica de concurs: Organizarea şi conducerea contabilităţii; -Contabilitatea
Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice; -Dispoziţii privind controlul financiar preventiv; -Angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice.
Concursul constă în 3 etape succesive: 25 iunie 2021,
ora 13.00 -data limită pentru depunerea dosarelor; 05
iulie 2021, ora 12.00 -proba scrisă; 12 iulie 2021, ora
12.00 -proba interviu. Bibliografia de concurs este
disponibilă accesând pagina oficială, precum și la
sediul Muzeului National de Artă Contemporană
București, Str. Izvor, nr.2-4, sector 5, telefon
0728.837.665 -Resurse Umane, sau 021/313.07.10.

CITAȚII
l Kurt Halil este citat în calitate de pârât în Dosarul
nr.11709/1748/2020 cu termen de judecată 11.06.2021,
ora 11.00, având ca obiect divorț, Judecătoria Cornetu
din localitatea Cornetu, județul Ilfov.
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
calitate de reclamant în dosar nr. 3909/327/2021.
l Numita Boriceanu Elena, solicită constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra unui teren în suprafață de 3007mp, înscris în
CF. nr. 24969-Chichiș, nr. top. 1744/1, proprietarii
tabulari fiind Nyaguj Istvan și soția Nyaguj Piroska.
Toți cei interesați pot face opoziție în termen de 30 de
zile de la publicarea prezentei la Judecătoria Sfântu
Gheorghe, Dosar. nr. 894/305/2021, termen la
23.09.2021

l Se citează Cernea Iuliana Georgiana, cu ultimul
domiciliu în comuna Apele Vii, sat Apele Vii, strada
Principală, nr.993, județul Dolj, în calitate de intimată-pârâtă în dosarul nr.33048/215/2018, pentru
termenul din 05.07.2021, la Tribunalul Dolj, complet
C7A, ora 12.30.
l Șuteu Ana a lui Iosif, Copos Alexandru a lui
Gheorghe I. Teodor, Copos Ioan a lui Gheorghe I.
Teodor, Spătaru Viorica , Șuteu Gheorghe sunt citați
în calitate de pârâți la Judecătoria Jibou, dosar
613/1752/2017, termen de judecată 01.07.2021, ora
11.00, C3 fond, în proces cu Copos Lodovica și Copos
Vasile, având ca obiect succesiune.

DIVERSE
l Vodafone Romania SA, prin AXA GMC Consulting SRL, titular al proiectului: „Ocupare temporară
teren din fondul forestier național cu defrișarea
vegetației forestiere pentru realizarea obiectivului
“Amplasare stație de bază pentru telefonie mobilă”,
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenția pentru Protecția
Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru proiectul
„Ocupare temporară teren din fondul forestier național cu defrișarea vegetației forestiere pentru realizarea obiectivului „Amplasare stație de bază pentru
telefonie mobilă”, propus a fi amplasat în Municipiul
Fetești, Str.De 136/3, U.P. II Stelnica, u.a. 76 A%,
Jud. Ialomița. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc.
Slobozia, str.Mihai Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi,
08.00-16.30, vineri, între orele 08.00-14.00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro și la
sediul Primăriei Fetești, Jud.Ialomița. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a APM
Ialomița.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform incheiere din data de
07.06.2021 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Biroul faliment, în dosarul nr.2453/105/2021, anunţă
deschiderea procedurii simplificate a insolventei
debitoarei Claus Floor Servinstal SRL cu sediul social
în Sat Popesti, Comuna Brazi, str. Ciresilor, nr. 3,
Județ Prahova, înregistrată la ORC sub nr.
J29/45/2016, cod de identificare fiscală 35402752.
Termenul limită inregistrarea cererilor de admitere a
creantei este 21.07.2021. Termenul limită pentru
întocmirea tabelului preliminar al creanţelor si publicare in BPI este 31.07.2021. Termenul pentru definitivarea tabelului creantelor este 27.08.2021. Adunarea
creditorilor are loc la data de 05.08.2021 ora 11.00 la
sediul lichidatorului judiciar.

ANUNȚURI
l Subscrisa Private Liquidation Group IPURL, în
calitate de lichidator judiciar provizoriu în dosarul nr.
2498/111/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția
a II-a Civilă, privind pe debitoarea Normati SRL,
CUI 30582059, număr de înregistrare în Registrul
Comerțului J05/1386/2012, îi notifică pe toți creditorii
debitoarei privind faptul că prin hotărârea nr. 201 din
data de 04.06.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor în
dosarul nr. 2498/111/2021 s-a dispus începerea procedurii de faliment, față de societatea debitoare mai sus
menționată, în temeiul art.38 alin.2 lit. d și art.71
alin.1 și art. 67 alin. 1 lit. g din Legea 85/2014. Prin
hotărârea amintită s-au fixat termenul limită, pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanțelor la data
de 20.07.2021, termenul limită pentru verificarea
creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar 02.08.2021, termenul limită de întocmire a
tabelului definitiv 30.08.2021. Lichidatorul judiciar
provizoriu a convocat ședința adunării creditorilor pe
data de 12.08.2021, la ora 12:00, la sediul acestuia din
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor,
ordinea de zi urmând a fi: confirmarea lichidatorului
judiciar provizoriu și aprobarea onorariului acestuia.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea administrativ-teritorială Independența, din județul Călărași,
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 13, 16,
18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 35 începând cu
data de 15.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Independența, conform art. 14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse de către
proprietarii, posesorii sau alți deținători, la sediul
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară.
l Imotrust S.A. având sediul în Municipiul Arad,
strada Bicaz, nr. 1-5, Cladire birouri, apt/birou nr. 3,
etaj 1, jud. Arad, titular al P.U.Z. si R.L.U. – “zona
servicii – construire galerie comerciala, amenajari
incinta, alei auto si pietonale, spatii verzi, imprejmuire, semnale publicitare”, amplasat in loc. Vladimirescu, str. Cetatii Orod, CF nr. 318342 Vladimirescu,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a avizului de mediu pentru P.U.Z.- ul
menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima
versiune a P.U.Z.-ului poate fi consultată la sediul
APM Arad, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea
Arad, judeţul Arad, de luni până joi între orele 09 –
16.00, vineri între orele 09 – 13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Arad,
în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.
l Anunț de mediu: Comuna Țițești, în calitate de
titular al planului „plan urbanistic general al comunei
Țițești” propus a fi implementat în comuna Țițești,
județul Argeș, aduce la cunoștința autorităților
consultate pe durata procedurii de realizare a evaluării de mediu, cât și a publicului interesat de potențialele efecte semnificative asupra mediului ale
implementării planului menționat, luarea, de către
Agenția pentru Protecția Mediului Argeș (APM
Argeș) a deciziei de emitere a avizului de mediu
necesar adoptării acestui plan. Factorii interesați,
îndeosebi publicul, pot consulta informațiile de mai
jos, pe Internet, la adresa APM argeș: www.apmag.
anpm.ro și la sediul acestei autorități, din Pitești, str.
Egalității nr. 50A, jud. Argeș, în intervalul orar 9.00-
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11.00 al fiecărei zile lucrătoare. - Decizia APM Argeș
nr. 279 din 08.06.2021 de emitere a Avizului de mediu
nr. 7 din 08.06.2021 necesar adoptării planului urbanistic general în cauză. - Raportul de mediu, cu
completările aduse pe parcursul procedurii de realizare a evaluării de mediu – în forma avizată de APM
Argeș; - Declarația prevăzută de art. 33, alin. (1), lit.
b) din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri și programe.
l Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani anunţă publiculinteresat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„EXTINDERE PE VERTICALĂ CLĂDIRE RADIOLOGIE – ONCOLOGIE CORP I – FAZA SF +
ELEMENTE SPECIFICE DALI”, propus a fi
amplasat în mun. Botoșani, str. Marchian nr.11, jud.
Botoșani. Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Botoşani, Bd. Mihai Eminescu nr. 44, jud.
Botoşani, în zilele de luni -vineri, între orele 08.00 –
16.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani.
l SC Midocar cu sediul în Șos.Odăi, Nr.219, sector 1,
Bucureşti, înregistrata la ONRC-ORCTB cu CUI
nr.RO4992254, informează pe cei interesaţi că s-a
depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de
mediu pentru activitatea de „Show-Room, serice
auto” desfășurată în Șos.Odăi, 219-225, sector 1,
București. Informaţiile la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Bucureşti din sector 6, Aleea Lacul
Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii -în spatele benzinăriei
Lukoil), între orele 09.00-12.00, de luni până vineri.
Propuneri sau contestaţii se pot depune la sediul
A.P.M.Bucureşti în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ:
Prahova. Denumire: U.A.T.Boldești Grădiștea.
Sectoare cadastrale: 4, 5, 15, 16, 17, 19, 29, 32, 33, 34,
35, 43, 44, 49, 50, 51. OCPI Prahova anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale numerele 4, 5, 15, 16, 17, 19, 29,
32, 33, 34, 35, 43, 44, 49, 50, 51, pe o perioadă de 60 de
zile calendaristice, conform art.14 (alin1) și (2) din
Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 17.06.2021. Data de sfârșit
a afișării: 15.08.2021. Adresa locului afișării publice:
Primăria Boldești-Grădiștea,comuna Boldești-Grădiștea, str.Principală, nr.339. Repere pentru identificarea locației: centrul satului Boldești, str.Principală,
nr.339. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul: Primăria
Boldești-Grădiștea, comuna Boldești-Grădiștea, str.
Principală, nr.339 și site-ul ANCPI. Alte indicații utile
pentru cei interesați: tel.0244/448.000, fax
0244/448.200, e-mail: primaria_boldesti_gradistea@
yahoo.com. Informații privind Programul național de
cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține de
pe site-ul ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf/.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ:
Prahova. Denumire: U.A.T.Plopu. Sector cadastral:
28. OCPI Prahova anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarul cadastral
nr.28, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice,
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
conform art.14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și
a publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Data de
început a afișării: 17.06.2021. Data de sfârșit a afișării:
15.08.2021. Adresa locului afișării publice: Primăria
Plopu, comuna Plopu, sat Plopu, str.Principală,
nr.162. Repere pentru identificarea locației: centrul
satului Plopu. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Plopu
și pe site-ul ANCPI. Alte indicații utile pentru cei
interesați tel.0244/460.592, email: primariaplopu@
yahoo.com. Informații privind Programul național de
cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe
site-ul ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Comuna Mireșu Mare, comuna
Mireșu Mare, str.Dorobanților nr.39, județul Maramureș, telefon/fax 0262/284.205, 0262/284.001, e-mail:
primaria@miresu-mare.ro, cod fiscal 3627625. Invită
persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial,
respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform
legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea
nr.350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii
contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru
domeniile: cultură, sport, culte. 1.Procedură aplicată
pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, sport, culte
pe anul 2021, este prevăzută de art.6 din Legea
nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități
nonprofit de interes general. 2.Sursa de finanțare a
contractului: buget local. 3.Valoarea: 144.000 lei,
astfel: -Cultură: 30.000 lei; -Sport: 34.000 lei; -Culte:
80.000 lei. 4.Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 15.07.2021, ora 14.00. 5.Adresa la care
trebuie depuse propunerile de proiect: comuna Mireșu
Mare, str.Dorobanților nr.39, județul Maramureș. 6.
Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii
finanțării nerambursabile se va face de către comisia
de evaluare, în perioada 16-23.07.2021.
l Vehicule aflate pe domeniul public sau privat al
Sectorului 5 ce prezintă indicii pentru a fi încadrate
în categoria vehiculelor fără stăpân: - autovehicul
marca Renault Clio, culoare GRI, număr de înmatriculare CC 8526 CB, identificat în strada Nedeleanu
Ion nr. 12, Sector 5; - autovehicul marca Skoda Fabia,
culoare ALB, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Ion Nedeleanu x Calea 13 Septembrie,
Sector 5; - autovehicul marca Iveco Daily, culoare
ALB, număr de înmatriculare, 9045 HSK, identificat
în strada Munții Carpați nr. 33, Sector 5; - autovehicul marca Hyundai Santa Fe, culoare NEGRU,
fără număr de înmatriculare, identificat în strada
Munții Carpați nr. 14A, Sector 5; - autovehicul marca
Volkswagen Golf, culoare GRI, număr de înmatriculare P 1860 AP, identificat în strada Munții Carpați
nr. 48, Sector 5; - autovehicul marca Opel Vectra,

culoare GRI, număr de înmatriculare P 3156 BK,
identificat în strada Munții Carpați nr. 133, Sector 5;
- autovehicul marca Dacia Logan, culoare ALB, fără
număr de înmatriculare, identificat în strada Pucheni
nr. 136, Sector 5; - autovehicul marca Mercedes Vito,
culoare ALB, număr de înmatriculare E QR 6098,
identificat în strada Pucheni nr. 146B, Sector 5; autovehicul marca Opel Corsa, culoare NEGRU,
fără număr de înmatriculare, identificat în strada
Pucheni nr. 146B, sector 5; - autovehicul marca Fiat,
culoare GRI, fără număr de înmatriculare, identificat
în strada Pucheni nr. 136B, sector 5; - autovehicul
marca Nissan, culoare GRI, număr de înmatriculare
SCO2 WXG, identificat în strada Pucheni nr. 75,
Sector 5; - autovehicul marca Volkswagen Passat,
culoare VERDE, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Pucheni nr. 80, Sector 5; - autovehicul
marca Volkswagen, culoare GALBEN, fără număr
de înmatriculare, identificat în strada Uraniului x str.
Șinei, Sector 5; - autovehicul marca Skoda, culoare
GRI, număr de înmatriculare P 5429 BM, identificat
în strada Oltina nr. 1, Sector 5; - autovehicul marca
Daewoo, culoare GRI, fără număr de înmatriculare,
identificat în Aleea Sălaj nr. 1, Sector 5; - autovehicul
marca BMW, culoare NEGRU, număr de înmatriculare P 1890 BX, identificat în Aleea Pricopan nr. 6A,
Sector 5; - autoutilitară marca MAN, culoare
ALBASTRU, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Olteanu x str. Vasile Croitoru, Sector 5;
- autovehicul marca Opel, culoare ALB, fără număr
de înmatriculare, identificat în strada Măgurei nr. 1-5
(spate bloc), Sector 5; - autovehicul marca BMW,
culoare NEGRU, număr de înmatriculare P 1890
BX, identificat în Aleea Pricopan nr. 6A, Sector 5; autovehicul marca Audi, culoare GRI, număr de
înmatriculare B 1284 TM, identificat în strada
Inginer Dumitru Teodoru nr. 2-4, Sector 5; - autovehicul marca Mercedes, culoare NEGRU, fără număr
de înmatriculare, identificat în Calea Ferentari nr. 17
(spate bloc), Sector 5; - autovehicul marca
Volkswagen, culoare ALBASTRU, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Mândrești nr. 12,
Sector 5; - autovehicul marca Opel, culoare GRI, fără
număr de înmatriculare, identificat în strada Nivelării nr. 17, Sector 5; - autovehicul marca BMW,
culoare CREM, număr de înmatriculare P 2989 BM,
identificat în strada Roznov nr. 5, Sector 5; - autovehicul marca Peugeot, culoare GRI, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Petre Ispirescu nr.
40, Sector 5; - autovehicul marca Ford, culoare
ALBASTRU, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Conțești (spate bloc), Sector 5; - autovehicul marca Audi, culoare NEGRU, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Păpușoiului, nr.
11, Sector 5; - autovehicul marcă neidentificată,
culoare NEGRU, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Prundeni, nr. 21, Sector 5; - autovehicul marca Peugeot, culoare ALBASTRU, fără
număr de înmatriculare, identificat în strada Consecvenței, nr. 10, Sector 5; - autovehicul marca Opel,
culoare GRI, fără număr de înmatriculare, identificat

în strada Leopardului, nr. 23, Sector 5; - autovehicul
marca Opel, culoare NEGRU, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Leopardului, nr. 15,
Sector 5; - autovehicul marca Opel, culoare NEGRU,
număr de înmatriculare KM 54 GTF, identificat în
strada Leopardului, nr. 15, Sector 5; - autovehicul
marca Opel, culoare NEGRU, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Leopardului, nr. 15,
Sector 5; - sutovehicul marca BMW, culoare
NEGRU, număr de înmatriculare MKK FB 76,
identificat în strada Gheorghe Iorga, nr. 55A, Sector
5; - autovehicul marca Predom 1269, culoare ALB,
fără număr de înmatriculare, identificat în strada
Popina X strada Pecineaga, Sector 5; - autovehicul
marca VW, culoare ALB, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Mihail Sebastian, nr. 31,
Sector 5; - autovehicul marca Trabant, culoare ALB,
număr de inmatriculare 7 B 5883, identificat în
strada Doina, nr. 11, Sector 5; - autovehicul marca
Renault, culoare ALBASTRU, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Int. Cartojani, nr. 7,
Sector 5; - autovehicul marca Daewoo, culoare ALB,
fără număr de înmatriculare, identificat în strada
Iacob Andrei, nr. 12, Sector 5; - autovehicul marca
Dacia, culoare ROȘU, fără număr de înmatriculare,
identificat în strada Int. Dărăști, nr. 12, Sector 5; rulotă marca Kip Grey-Ling, culoare ALB, număr de
înmatriculare HL 68 WP 91, identificat în strada
Radu Constantin, nr. 21, Sector 5; - autovehicul
marca Renault, culoare ROȘU, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Fragmentului, nr. 9,
Sector 5; - autovehicul marca Peugeot, culoare
ALBASTRU, număr de înmatriculare RZ BC 661,
identificat în strada Teliu, nr. 4, Sector 5; - autovehicul marca BMW, culoare NEGRU, număr de
înmatriculare B 2621 TS, identificat în strada Gara
Dealul Spirii, nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca Lti,
culoare NEGRU, număr de înmatriculare W 823
WGT, identificat în strada Suzana, nr. 1A, Sector 5; autovehicul marca Citroen, culoare GRI, fără număr
de înmatriculare, identificat în strada Buzoieni, nr. 2,
Sector 5; - autovehicul marca Saab, culoare ROȘU,
număr de înmatriculare K M05DXO, identificat în
strada Ion Ștefănescu, nr. 1, Sector 5; - autovehicul
marca Trabant, culoare ALB, număr de înmatriculare 19 B 8589, identificat în strada Tăcerii, nr. 3,
Sector 5; - autovehicul marca Fiat, culoare GALBEN,
fără număr de înmatriculare, identificat în strada
Vigoniei, nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca Dacia,
culoare ALB, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Imașului, nr. 34, Sector 5; - autovehicul
marca Ope,, culoare VERDE, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Lacul Orza, nr. 18, Sector
5; - autovehicul marca Mercedes, culoare
ALBASTRU, număr de înmatriculare P 4240 AM,
identificat pe strada Livezilor, nr. 50, Sector 5; - autovehicul marca BMW, culoare GRI, număr de înmatriculare P 9207 BX, identificat în strada Sînpaul,
Sector 5; - autovehicul marca VW, culoare GALBEN,
număr de înmatriculare B 019689, identificat în
strada Bârcă, nr. 11, Sector 5.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C.
ICPET Turbo S.A. Bucureşti–cu sediul social în Bucureşti, sector 4, Şos. Berceni nr.104, C.U.I.
RO16951576, Nr.Ord. Reg. Com. J40/18782/
17.11.2004 –convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din S.C. ICPET Turbo S.A. Bucureşti pentru data de 12 Iulie 2021 ora 12,00– la sediul
social din Bucureşti sector 4, Şos. Berceni nr.104
(Centru de Cercetare ICPET Anexă Laboratoare,
et.2). În cazul neîntrunirii cvorumului, a doua convocare este fixată în data 13 Iulie 2021 la aceeaşi oră şi
în acelaşi loc. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din S.C. ICPET
Turbo S.A. Bucureşti este următoarea: 1.Consultarea
privind cesionarea celor 19 părți sociale deținute de
SC ICPET Turbo S.A București, deținute la ICPET
Intrometic SRL; 2.Împuternicirea Dlui. Mărculescu
Ștefan Traian –Administrator să reprezinte societatea
în faţa Notarului Public şi a oricăror autorităţi pentru
îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare pentru
realizarea cesionării 3.Desemnarea persoanei care să
reprezinte societatea pentru efectuarea menţiunilor la
O.R.C.T.B. cu privire la hotărârea acţionarilor şi
publicarea în Monitorul Oficial al României partea a
IV-a. Preşedinte Consiliu de Administraţie Ing. Victor
Mihail Andreian.

LICITAȚII
l Hidroconstructia UCM Argeș organizeaza licitatie
vanzare mijloace fixe 18.06.2021, ora-11.00 Informatii: 0248635500, cosmin.chitu@hidroconstructia.
com
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 şi servicii”.
l ANAF intenţionează să închirieze spațiu amenajat,
platformă betonată, pentru depozitarea 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 şi
servicii”.
l S.C. Andibo SRL prin lichidator judiciar CII
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica stoc de
produse destinate amenajari de tamplarie pvc la
pretul de 75989,77 lei plus TVA, pret redus cu 40%.
Licitatiile vor avea loc in zilele 14, 16, 18, 22, 24 si 25
iunie, orele 13 la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. Relatii
suplimentare la tel: 0728.878298.
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde prin
licitatie publica echipamente IT si birotica, proprie-

tatea debitoarei S.C. Geonet Systems SRL, la pretul
de 7.803 lei plus TVA. Licitatia va avea loc in zilele de
14, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 28 si 30 iunie orele 11 la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor
nr. 47 jud.Prahova. Relatii suplimentare la tel:
0728.878298.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în mun.
Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.
Olt, organizează, în conformitate 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 alimentație 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 Municipal 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 Anunț privind concesionarea prin licitație publică a
unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați,
situat în str. Jiului, nr. 7B. 1. Informaţii generale
privind concedentul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul
Galați - cod fiscal 3814810, strada Domnească nr. 54,
Tel: 0236307718, Fax: 0236461460, E-mail: contracte.
teren@primariagalați.ro, persoană de contact:
Mardare Petru Eugen sau Chițu Laura Iulia; 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Teren intravilan, în suprafață de 128 mp,
situat în strada Jiului nr. 7B, care se identifică în
cartea funciară a municipiului nr. 127647, nr. cadastral 127647, în vederea edificării unui imobil - locuinţă
și spațiu birouri. Terenul aparţine domeniului privat
al Municipiului Galați. Concesionarea se face
conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 178 din data de 31.03.2021. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul
Primăriei Municipiului Galați. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Serviciul închirieri,
concesiuni și vânzări terenuri, cabinete medicale,
localitatea Galaţi, strada Domnească nr. 54, judeţul
Galaţi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar la

caseria primăriei. 3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 22.06.2021, ora 14.00. 3.5. Persoane de
contact: Mardare Petru Eugen sau Chițu Laura Iulia,
Tel. 0236/307.718; 4. Informaţii privind ofertele: La
licitaţie pot participa persoane fizice/ juridice române,
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: Au
achiziţionat caietul de sarcini şi au achitat garanţia de
participare la licitaţie, în cuantum de 1.131 lei, reprezentând 1% din valoarea de piaţă total propusă a
imobilului teren; Au depus oferta împreună cu toate
documentele solicitate în documentaţia de atribuire,
în termenele prevăzute în cadrul acesteia; Au îndeplinit la zi toate obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor către bugetul
consolidat al statului şi către bugetul local; Nu sunt în
stare de insolvenţă, faliment sau lichidare; Ofertele se
depun la sediul Primăriei Municipiului Galaţi, str.
Domnească nr. 54, Serviciul Închirieri, Concesiuni,
Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, în două plicuri
sigilate, unul exterior şi unul interior şi se vor înregistra în ordinea primirii lor. 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 30.06.2021, ora 12.00 (între data
publicării anunţului şi data limită de depunere a
ofertelor trebuie să fie minim 20 zile calendaristice).
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Municipiului Galați, strada Domnească nr. 54, judeţul
Galaţi, Registratura generală. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 06.07.2021, ora
15.30, la sediul Primăriei Municipiului Galați, strada
Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galați, strada Brăilei nr. 153,
judeţul Galați, tel: 0236/412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro.
l Primăria Cândești, județul Neamț, organizează
licitație publică în vederea închirierii unor bunuri
aparținând domeniului public al Comunei Cândești,
județul Neamț, după cum urmează: 1) spațiu în
suprafață de 24,09m.p. situat în incinta Dispensarului
medical Cândești și destinat amplasării unei stații de
emisie GPON; 2) teren în suprafață de 18,19mp
aferent Dispensarului medical Cândești, având destinația amplasare antene recepție semnal satelit; 3)
spațiu în suprafață de 8,20mp situat în incinta
Dispensarului medical Cândești ,având destinația
spațiu administrativ, birouri. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 7.07.2021 ora 16:00. Data limită
de depunere a ofertelor: 14.07.2021 ora 16:00. Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.07.2021 ora 10:00 la sediul Primăriei Cândești. Relații suplimentare la telefon
0233294951.
l Dinu, Urse si Asociatii SPRL, in calitate de lichidator judiciar al Gremlin Computer SRL, scoate la
vanzare imobilele aflate in proprietatea debitoarei,
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avand ca pret de pornire pretul evaluat al acestora
(exclusiv TVA), respectiv: -Teren 6.450 mp, platforma
betonată 2800 mp si atelier 137,97 mp - Murfatlar, sat
Siminoc – 158.582 Euro; -Teren 4500 mp - Constanța,
zona Palas CFR -29.250 Euro; -Teren 10.108 mp -sat
Șipotele, com. Deleni -10.108 Euro. Pretul Caietului
de Sarcini este de 2.000 lei (exclusiv TVA) si se achită
prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051
3726 deschis la Ing Bank – Sucursala Dorobanti, pe
seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asociatii
SPRL. Participarea la licitatie este conditionata de:
-achitarea, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul
de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel mai tarziu
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie a
Caietului de sarcini, ce va fi achitat in contul lichidatorului judiciar. Sedintele de licitatie au fost fixate
dupa cum urmeaza: -in datele de 17.06.2021,
24.06.2021, 01.07.2021 si 08.07.2021, la ora 14:00, la
un pret de pornire reprezentand pretul evaluat; -in
datele de 15.07.2021, 22.07.2021, 29.07.2021 si
05.08.2021 la ora 14:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 10% fata de pretul evaluat; -in
datele de 12.08.2021, 19.08.2021, 26.08.2021 si
02.09.2021, la ora 14:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 20% fata de pretul evaluat; -in
datele de 02.09.2021, 09.09.2021, 16.09.2021 si
23.09.2021, la ora 14:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 30% fata de pretul evaluat; -in
datele de 30.09.2021, 07.10.2021, 14.10.2021 si
21.10.2021, la ora 14:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 40% fata de pretul evaluat; -in
datele de 28.10.2021, 04.11.2021, 11.11.2021 si
18.11.2021, la ora 14:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 50% fata de pretul evaluat.
Sedintele de licitatie 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, email dinu.urse@gmail.
com.
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: U.A.T.Comuna Grădinari, cu sediul în comuna Grădinari, nr.190, județul
Caraș-Severin, telefon/fax 0255/575.722, e-mail:
primariagradinari@yahoo.com, cod fiscal 3227424.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: teren intravilan
în suprafața de 385mp, înscris în Cartea Funciară
nr.35880 a comunei Grădinari, aflat în domeniul
public al Comunei Grădinari, nr.top. 35880 și nr.
cadastral 35880, aprobat conform H.C.L. nr.36 din
31.05.2021 și O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul
Administrativ. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se pune la dispoziție un exemplar pe suport de hârtie, în urma solicitării scrise de la
sediul primăriei. 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 generală, comuna
Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin. 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: 25 lei/bucata,
se va achita la Casieria autorității contractante.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:

14.07.2021, ora 11.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 22.07.2021,
ora 11.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
U.A.T.Comuna Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, datat și
semnat pe fiecare pagină. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
23.07.2021, ora 11.00, sediul U.A.T.Comuna Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Caraș-Severin, municipiul Reșița, Str.Horia, nr.2-4,
județul Caraș-Severin, cod poștal 320061, telefon
0255/213.304, fax 0255/211.554, e-mail: cosmin.didu@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09.06.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Comuna Coțofănești, cu
sediul în comuna Coțofănești, sat Coțofănești, Str.
Principală, nr.412, județul Bacău, cod poștal 607130,
telefon/fax 0234/330.001 /0234/330.216, e-mail:
contact@comunacotofanesti.ro, cons_loc_cotofanesti@yahoo.com, cod fiscal 4353110. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: un teren extravilan aflat în domeniul
privat al Comunei Coțofănești, în suprafață de 15Ha,
situat în T16, nr.212, CF nr. 61722 comuna Coțofănești, în lunca Trotușului, pentru înființare exploatare
piscicolă, sursă apă de irigație și valorificarea material
rezultat, conform H.C.L. nr.22/28.05.2021 și temei
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.302-331. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate obține de orice
persoană interesată în urma transmiterii unei solicitări către primărie, pe suport hârtie contra cost, prin
e-mail, sau poate fi descarcată de pe pagina de
internet a autorității www.comunacotofanesti.ro. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: se poate
obține de la Biroul Finaciar-Contabil, Achizitii și
Investiții din cadrul Primăriei Comunei Coțofănești,
cu sediul în sat Coțofănești, Str.Principală, nr. 412,
județul Bacău. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Costul
este de 50Lei pentru documentația pe suport de
hârtie, se achită numerar la Casieria Primăriei.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
28.06.2021, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 05.07.2021,
ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Coțofănești, sat Coțofănești, Str.
Principală, nr.412, județul Bacău, la Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un singur exemplar. 5. Data şi locul
la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 05.07.2021, ora 10.00, Primăria Comunei
Coțofănești, cu sediul în sat Coțofănești, Str.Principală, nr.412, județul Bacău, Sala de ședințe. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul de pe lângă Judecătoria Onești,

Oneşti, Str.Tineretului, nr.1, județul Bacău, cod poștal
601068, telefon 0234/311.224, fax 0234/326.170, email:
jud-onesti-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.06.2021.
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, persoana de contact: Primăria Orașului
Recaș, cu sediul în oraș Recaș, Calea Timișoarei,
nr.86, județ Timiș, cod poștal 307340, telefon
0356/177.278, fax 0356/177.279, e-mail: contact@
primariarecas.ro, cod fiscal 2512589. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 4 imobile teren, proprietate privată a Orașului Recaș, identificate astfel:
-teren 720mp, intravilan oraș Recaș, C.F.413070
Recaș, nr.cadastral 413070; -teren 775mp, extravilan
oraș Recaș, C.F.417344 Recaș, nr.cadastral 417344;
-teren 1.930mp, extravilan oraș Recaș, C.F.417349
Recaș, nr. cadastral 417349; -teren 1.670mp, extravilan oraș Recaș, C.F.417351 Recaș, nr.cadastral
417351, conform H.C.L.Recaș nr.136/21.04.2021,
nr.149, 150, 151/27.05.2021 și a temeiului legal: O.U.G.
nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Serviciul Economic sau se poate consulta pe
site-ul: www.primariarecas.ro, secțiunea „Anunțuri
-Licitații”. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului 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/exemplar, se achită
numerar la casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 23.06.2021, ora 12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 05.07.2021, 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 desfașura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 06.07.2021,
ora 12.00, 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 0256/498.054,
0736.332.230, fax 0256/221.990, e-mail tr-timis-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09.06.2021.
l 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Unitatea Administrativ-Teritorială Copșa Mică
cu sediul administrativ în Copșa Mică, cod poștal
55400, Aleea Castanilor, județul Sibiu, cod fiscal
4406207, telefon 0269/840.120, int.109, fax:
0269/840.149, e-mail: primaria_copsa@birotec.ro,
e-mail persoană de contact: urbanism@copsa-mica.ro.
2.Informaţii generale privind obiectul vânzării: Imobilul

propus este situat în orașul Copșa Mică, str.Laborator,
F.N, CT1 (fosta centrală termică), cu destinație comercială sau economică. Imobilul are o suprafață de 372mp
cu teren pe care se află o construcţie în suprafață de
310mp, aflat în domeniul privat al U.A.T.Copșa Mică.
Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform
Hotărârii Consiliului Local nr.23/21.04.2021. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: -la cerere, de la sediul instituției,
sau electronic prin e-mail. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului,
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Urbanism din
cadrul Primăriei Copșa Mică, Oraşul Copșa Mică,
Aleea Castanilor, nr.8, Jud.Sibiu. 3.3. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 50Lei ce se achită la casierie. 3.4. Dată limită
privind solicitarea clarificărilor: 23.06.2021, ora 14.00.
4.Informații privind ofertele: sigilate în plic. 4.1.Data
limită de depunere a ofertelor: 02.07.2021, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Copșa Mică, oraşul Copșa Mică, Aleea Castanilor, nr.8,
jud.Sibiu, Registratură. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data și
locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 05.07.2021, ora 11.00, Primăria
Orașului Copșa Mică, Aleea Castanilor, nr.8. 6.Instanța
competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Mediaş, str.
Unirii, nr.10, loc.Mediaş, jud.Sibiu, telefon:
0268/845.048, Fax: +40269/846.707, e-mail: jud.
medias@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării:
02.06.2021.
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: U.A.T.Comuna Țigănești, comuna Țigănești, Str.Dunării, nr.167, județul
Teleorman, telefon 0247/330.001, fax 0247/330.339,
email: primariatiganesti@yahoo.com, cod fiscal
5296579. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu
în suprafață de 16,20mp din imobilul C1 -Dispensar
Uman, ce aparține domeniului public al Comunei
Țigănești, județul Teleorman, situat în comuna Țigănești, județul Teleorman, Str. Necula Capră, nr.10,
conform H.C.L. Țigănești nr.20/19.04.2021 și temeiul
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere,
la sediul Primăriei Țigănești, Compartiment Secretar
general. 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: Compartiment Secretar general din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei
Țigănești la adresa din localitatea Țigănești, Str.
Dunării, nr.167, județul Teleorman. 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: costul unui
exemplar în format tipărit este de 10Lei și se achită,
numerar, la Casieria Primăriei Țigănești. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.06.2021, ora
16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită

de depunere a ofertelor: 05.07.2021, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Țigănești, comuna Țigănești, Compartiment
Registratură, Str.Dunării, nr.167, județul Teleorman.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar în
două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 05.07.2021, ora 10.00,
Primăria Comunei Țigănești, comuna Țigănești, Str.
Dunării, nr.167, județul Teleorman. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalul Teleorman,
localitatea Alexandria, Str. Independenţei, nr.22,
județul Teleorman, telefon 0247/311.323, fax
0247/315.604, Email: tribunaltr@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 09.06.2021.

PIERDERI
l Se declară pierdut certificat constatator ORC
Timiș, eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr.32849 în 09.11.2007, al SC
MAXIMUM COM SRL- în original.
l Pierdut Certificat de Clasificare și Anexa Nr.25878
din 13.11.2012 din București a firmei SC Mik Special
Invest SRL pentru pensiunea turistică “LA
NUFERI”, cu sediul în București, sec.2, str.Popa
Nicolae, nr.21, Bl.9, Sc.1, et.2 ap.22. Tel.0721.118.265.
l Pierdut Atestat Instructor Auto eliberat pe numele
Pleşcan Gheorghiță Bogdan, seria AIC, nr.0051391.
l Pierdut Ordinul Prefectului Județului Ilfov,
Nr.1063/30.07.2008, titular Baban Elena, pe adresa
Comuna Clinceni, Str.Principală, nr.272. Ordinul este
declarat nul.
l Pierdut carnet și legitimație de student pe numele
Stefan Maria-Emanuela, student la Facultatea de
Medicină “Carol Davila”.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în mun. Iași, șos.
Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul
nr.2-3, jud.Iași, declară pierdute certificatele constatatoare originale și certificatul de înregistrare original,
pentru Black Tulip Agency SRL-D cu sediul în Iaşi, str.
Niciman nr. 2, corp A, et. 2, biroul nr. 6, jud. Iași,
J22/105/2016și CUI 35435563, Aquamet Trade SRL cu
sediul în Iaşi, str. Străpungere Silvestru nr. 40, bl. CL9,
parter, cam. 2, jud. Iași, J22/2921/2017și CUI 38214249.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în mun. Iași, șos.
Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul
nr.2-3, jud.Iași, declară pierdute certificatele constatatoare originale și certificatul de înregistrare original,
pentru Nessi Construct SRL cu sediul înMun. Piatra
Neamț, str. 1 Decembrie 1918 nr. 38, bl. B11, sc. A,
parter, ap. 2, jud. Neamț, J27/914/2009 și CUI
26359440.
l Firma Triangle Square SRL a pierdut pentru casele
de marcat cu seriile OT19105452 și OT19105489
următoarele documente: Registrele speciale și Cărțile
de intervenție.

