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OFERTE SERVICIU
l SC Gofamakib Impex SRL Brăila angajează 
comisioner cu studii. Relații tel.0722.869.795.

l SC Loulou Development TIA SRL, având CUI 
44072742, angajeaza designer vestimentar –cod 
COR 216307, in Bucureşti, minim 3 luni experiență 
în domeniu; CV-urile se trimit pe email: ioana.
chibulcutean@loulouthebrand.com pana pe 
16.08.2021.

l Suntem în căutarea unei familii care doreşte să 
locuiască permanent în incinta unei ferme pentru 
creşterea păsărilor, pentru asigurarea pazei şi parti-
ciparea la activități specifice (administrative, abator 
etc.). Relații la tel.0758.068.749, George Zota.

l Primăria Comunei Barcani anunță. Primăria 
comunei Barcani organizează concurs în baza HG 
286/2011, la sediul Primăriei comunei Barcani, în 
comuna Barcani, nr.266, județul Covasna, în data 
de 30.08.2021, ora 12.00- proba scrisă şi în termen 
de maxim 4 zile proba interviu, pentru ocuparea 
următoarei funcții contractuale de execuție 
vacante, pe perioadă nedeterminată: -referent de 
specialitate, gradul debutant, studii superioare, 
funcție contractuală de execuție, durată nedetermi-
nată, normă întreagă în cadrul Compartimentului 
asistență socială. Condiții de participare la concurs: 
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniile  asistență socială, administrație publică 
sau inginerie şi management, vechimea în muncă- 
nu se solicită, vechime în specialitate- nu se solicită. 
Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei 
comunei Barcani în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării prezentului anunț în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. Condițiile de 
participare la concurs şi bibliografia /tematica 
stabilită se afişează la sediul Primăriei comunei 
Barcani. Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei comunei Barcani şi la număr de telefon 
0267.372.525.

l Societate comercială, cu sediul în Sebeş, anga-
jează 1 manipulant marfă pentru magazin comer-
cial. Atribuții: sortare, încărcare, descărcare şi 
securizare marfă. Activitate 8 h/zi, 40 h/săpt. 
Cerințe: studii medii, persoană ordonată şi discipli-
nată. Informații la tel.0747.595.777.

l Localitatea: Sighisoara, Jud.Mureş. Domeniu: 
Industria textilă. SC GST Safety Textiles RO SRL 
Sighişoara, jud. Mureş, angajează 15 muncitori 
necalificați în industria confecțiilor, având ca princi-
pale responsabilități: executarea operațiilor de 
coasere, verificarea schimbului de ace, verificarea 
programului de coasere şi verificarea functionalității 
senzorilor, efectuarea autocontrolului. Cerințe 
minime: Experiență la deservirea maşinilor de cusut 
de minim 2 ani, cunoaşterea limbii engleze. Pachetul 
salarial va fi prezentat la interviu. Pentru partici-
parea la interviu vă rugăm să trimiteți CV-ul pe 
adresa: officero@gst-global.com până la data de 
13.08.2021.

l Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează 
concurs pentru încadrarea unui post vacant de 
execuție- personal civil contractual, perioadă nede-
terminată de Asistent Medical Principal în speciali-
tatea radiologie (studii postliceale în laboratorul 
analize medicale- 5 ani vechime ca asistent medical. 
Concursul se va desfăşura astfel: proba scrisă în 
data de 01.09.2021, începând cu ora 11.00, interviu 
în data de 07.09.2021, începând cu ora 11.00. Dosa-
rele pentru înscrierea la concurs se vor depune la 
sediul UM 02412 Bucureşti, microstructura 
personal, etaj 1, camera 113, strada Grigore Cobăl-
cescu nr.26, Sector 1 Bucureşti, până la data de 
24.08.2021, ora 15.00. informații suplimentare se pot 
obține la telefon: 021.313.88.05, int.114.

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul 
Teleorman, Strada Libertății, numărul 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: -1 post economist II în cadrul 
Biroului Achiziții Publice; -1 post economist debu-
tant în cadrul Serviciului Administrativ cu atribuții 
în achiziții. Condiții specifice de participare la 
concurs pentru funcția de Economist II: -Studii: 
superioare absolvite cu diplomă de licență în profil 
economic; -Vechime: 6 luni vechime în specialitate; 
Condiții specifice de participare la concurs pentru 
funcția de Economist debutant: -Studii: superioare 
absolvite cu diplomă de licență în profil economic; 
-Vechime: fără vechime în specialitate. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Județean de 
Urgență în data de 01.09.2021, ora 10.00, proba 
scrisă, iar data şi ora interviului vor fi anunțate după 
rezultatul probei scrise. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Județean de Urgență în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului şi trebuie 
să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevă-
zute la art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia şi relații supli-
mentare la avizierul Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul 
0247/306.723.

l Inspectoratul de Stat în Construcții -I.S.C. scoate 
la concurs pe perioadă nedeterminată următoarele 
funcții contractuale de execuție vacante: -1 post 
expert, gradul profesional I la Compartimentul 
Registratură, Inspectoratul Regional în Construcții 
Bucureşti-Ilfov -minumum 5 ani vechime pe studii 
superioare; -1 post expert, gradul profesional II la 
Compartimentul Registratură, Inspectoratul Regi-
onal în Construcții Bucureşti-Ilfov -minumum 1 an 
vechime pe studii superioare; -1 post expert gradul 
profesional debutant la Compartimentul Registra-
tură, Inspectoratul Regional în Construcții Bucu-
reşti-Ilfov -fără vechime pe studii superioare. Proba 
scrisă a concursului se va desfăşura în data de 
01.09.2021, ora 10.00, la sediul Inspectoratului de 
Stat în Construcții -I.S.C. din Bucureşti, str. C.F.Ro-
bescu, nr.23, sector 3. Data şi ora interviului se 
afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Inspectoratului 
de Stat în Construcții -I.S.C., etajul 5, camera 3. 
Condițiile de participare la concurs şi bibliografia se 
vor afişa la sediul Inspectoratului de Stat în 

Construcții -I.S.C. şi pe site-ul I.S.C. (www.isc.gov.
ro). Informații suplimentare se pot obține la 
numărul de telefon 021/318.17.19, interior 126.

l SC White Dream Internet Cafe SRL, cu sediul în 
Bucureşti, strada Clucerului nr.86, sector 1, anga-
jează lucrători bucătărie, ajutor ospătari, ajutor 
bucătari, lucrători comerciali. Relații la telefon 
0722227793.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Vrancea organizează concurs pentru ocuparea  a 
1(unu) post vacant, pe perioada nedeterminată, 
după cum urmează: -Referent treapta IA- 1 post. 
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile gene-
rale prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții specifice: -Referent treapta IA –Serviciul 
Publicitate Imobiliară- Biroul de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Focşani: -studii: studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: 
minimum 6 ani şi 6 luni. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -01 septembrie 2021- 
ora 10 proba scrisă; -07 septembrie 2021- ora 10 
interviu. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute 
de art.6 din  Hotărârea Guvernului nr.286/2011. 
Detalii privind condițiile specifice, bibliografiile şi 
tematicile de concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială (www.vnocpi.ro) sau la avizierul 
instituției. Relații suplimentare se obțin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Vrancea din Focşani str. Cuza vodă nr.69, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiții, 
telefon 0237/228754- int.21. 

l Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, 
Recipientelor sub Presiune şi Instalațiilor de Ridicat, 
cu sediul în str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucu-
reşti, organizează, la sediul său, concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante: 
1. Consilier grad profesional II, în cadrul IT ISCIR 
Iaşi- Compartimentul Evidență Tehnică - Iaşi- 1 
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată 
cu examen de diplomă/licență.  Vechimea în muncă 
şi în specialitatea studiilor: minim 3 ani. Concursul 
se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 
01.09.2021, ora 10:00; -proba interviu : 08.09.2021, 
ora 09:00. 2. Consilier grad profesional IA, în cadrul 
IT ISCIR Cluj- Compartimentul Evidență Tehnică– 
Cluj-Napoca- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de 
lungă durată cu examen de diplomă/licență. 
Vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor: 
minim 9 ani. Concursul se va desfăşura la sediul 
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 01.09.2021, ora 10:00; 
-proba interviu: 08.09.2021, ora 09:00. 3. Consilier 
grad profesional II, în cadrul IT ISCIR Ploieşti- 
Compartimentul Evidență Tehnică- Ploieşti- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/licență. Vechimea în muncă şi în 
specialitatea studiilor: minim 3 ani. Concursul se va 
desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 
01.09.2021, ora 10:00; -proba interviu: 08.09.2021, 
ora 09:00. 4. Referent treapta profesională II, în 
cadrul ISCIR- Serviciul Inspecție Domeniul Clasic- 
Bucureşti- 1 post. Nivelul studiilor: medii, cu 
diplomă de bacalaureat. Vechimea în muncă: minim 

3 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, 
astfel: -proba scrisă: 01.09.2021, ora 10:00; -proba 
interviu: 08.09.2021, ora 09:00. 5. Consilier debutant, 
în cadrul ISCIR -Compartimentul Securitate şi 
Sănătate în Muncă- PSI Situații de Urgență- Bucu-
reşti- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/licență- în domenii 
tehnice. Curs în domeniul securității şi sănătății în 
muncă, cu o durată de cel puțin 80 de ore. Permis de 
conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. 
Vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor:  0 
ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, 
astfel: -proba scrisă: 01.09.2021, ora 12:00; -proba 
interviu: 08.09.2021, ora 09:00. Anunțul cuprinzând 
condițiile generale şi specifice, calendarul de desfă-
şurare a concursului, cererea (formular) tipizat de 
înscriere, Anexa GDPR şi bibliografia, se regăsesc pe 
site-ul oficial ISCIR, www.iscir.ro, la secțiunea –
Carieră. Dosarul de concurs, conținând documen-
tele necesare pentru înscriere, se depune personal de 
către candidat, pentru postul pe care candidează, la 
sediul ISCIR din str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, 
Bucureşti, zilnic între orele 10:00-12:00 şi 13:00-
14:30, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunț. Informații suplimen-
tare se pot obține la telefon 021.411.97.60 int. 147.   

l Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Reci-
pientelor sub Presiune şi Instalațiilor de Ridicat, cu 
sediul în str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucureşti, 
organizează, la sediul său, concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale vacante: 1. Auditor 
public grad profesional II, în cadrul ISCIR -Compar-
timentul Audit Public- Bucureşti-  2 posturi. Nivelul 
studiilor: superioare de lungă durată cu examen de 
diplomă/licență, în domeniile: ştiințe juridice sau 
ştiințe economice. Certificat de atestare pentru funcția 
de auditor intern în sectorul public. Vechimea în 
muncă şi în specialitatea studiilor: minim 3 ani.  
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: 
-proba scrisă: 06.09.2021, ora 12:00; -proba interviu: 
1309.09.2021, ora 09:00. Candidații declarați Admis 
după finalizarea concursului, trebuie să obțină avizul 
de numire în funcția de auditor public în conformitate 
cu prevederile pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului 
nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale 
privind exercitarea activității de audit public intern. 2. 
Consilier juridic debutant, în cadrul ISCIR -Serviciul 
juridic, Biroul Recuperări Creanțe- Bucureşti- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/licență- Facultatea de drept. 
Vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor:  0 ani. 
Să fie consilier juridic stagiar sau definitiv. Concursul 
se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 
06.09.2021, ora 14:00; -proba interviu: 1309.09.2021, 
ora 09:00. Anunțul cuprinzând condițiile generale şi 
specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, 
cererea(formular) tipizat de înscriere, Anexa GDPR şi 
bibliografia, se regăsesc pe site-ul oficial ISCIR, www.
iscir.ro, la secțiunea –Carieră. Dosarul de concurs, 
conținând documentele necesare pentru înscriere, se 
depune personal de către candidat, pentru postul pe 
care candidează, la sediul ISCIR din str. Sf. Elefterie 
nr. 47-49, sector 5, Bucureşti, zilnic între orele 10:00-
12:00 şi 13:00-14:30, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării prezentului anunț. Informații supli-
mentare se pot obține la telefon 021.411.97.60 int. 147.   

l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” organizează, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii de guvern nr.286/2011 şi Ordinului 
1470/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: •12 posturi Asistent medical debu-
tant generalist studii postliceale; •2 posturi Asistent 
medical debutant generalist studii superioare; •23 
posturi Asistent medical generalist studii postliceale; 
•5 posturi Asistent medical generalist studii superi-
oare; •14 posturi  Asistent medical principal genera-
list studii postliceale; •1 post  Asistent medical 
principal generalist studii superioare; •1 post  Asis-
tent medical principal farmacie studii postliceale; •1 
post  Asistent medical principal radiologie studii 
superioare. Condiții generale de înscriere la concurs: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului 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 exercițiu; e) are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinței medi-
cale eliberate de medicul de familie sau de unitățile 
sanitare abilitate; f) îndeplineşte condițiile de studii 
şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals 
ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. Condiții specifice de înscriere 
la concurs:  Pentru posturile de Asistent Medical 
Debutant Generalist (Studii superioare): -diploma de 
licență în specialitate; -certificat de membru OAMG-
MAMR şi adeverința de înscriere la concurs  elibe-
rată de OAMGMAMR conform Hotărârii 35/2015 a 

OAMGAMR; -fără vechime în specialitate.  Pentru 
posturile de Asistent Medical Generalist Debutant 
(Studii postliceale): -diploma de şcoală sanitară 
postliceală; -certificat de membru OAMGMAMR  şi 
adeverința de înscriere la concurs eliberată de 
OAMGMAMR conform Hotărârii 35/2015 a 
OAMGAMR; -fără vechime în specialitate. Pentru 
posturile de Asistent Medical Generalist (Studii 
superioare): -diploma de licență în specialitate; 
-certificat de membru OAMGMAMR însoțit de aviz 
şi adeverința de înscriere la    concurs  eliberată de 
OAMGMAMR conform Hotărârii 35/2015 a 
OAMGAMR; -6 luni vechime în specialitate. Pentru 
posturile de Asistent Medical Generalist (PL): 
-diploma de şcoală sanitară postliceală; -certificat de 
membru OAMGMAMR însoțit de aviz şi adeverința 
de înscriere la concurs  eliberată de OAMGMAMR 
conform Hotărârii 35/2015 a OAMGAMR; -6 luni 
vechime în specialitate. Pentru posturile de Asistent 
Medical Principal Generalist (Studii superioare): 
-diploma de licență în specialitate; -certificat de 
membru OAMGMAMR însoțit de aviz şi adeverința 
de înscriere la    concurs  eliberată de OAMGMAMR 
conform Hotărârii 35/2015 a OAMGAMR; -certificat 
care atestă dobândirea gradului principal; -5 ani 
vechime în specialitate. Pentru posturile de Asistent 
Medical Principal Generalist (Studii postliceale): 
-diploma de şcoală sanitară postliceală; -certificat de 
membru OAMGMAMR însoțit de aviz şi adeverința 
de înscriere la concurs  eliberată de OAMGMAMR 
conform Hotărârii 35/2015 a OAMGAMR; -certificat 
care atestă dobândirea gradului principal; -5 ani 
vechime în specialitate. Pentru posturile de Asistent 
Medical Principal Farmacie (Studii postliceale): 
-diploma de şcoală sanitară postliceală; -certificat de 
membru OAMGMAMR însoțit de aviz şi adeverință 
de înscriere la concurs  eliberată de OAMGMAMR 
conform Hotărârii 35/2015 a OAMGAMR;  -certi-
ficat care atestă dobândirea gradului principal; -5 ani 
vechime în specialitate. Pentru posturile de Asistent 
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Medical Principal Radiologie  (Studii superioare): 
-diploma de licență în specialitate; -competențe în 
radiologie; -certificat care atestă dobândirea gradului 
principal; -certificat de membru OAMGMAMR 
însoțit de aviz  şi adeverința de înscriere la concurs  
eliberată de OAMGMAMR conform Hotărârii 
35/2015 a OAMGAMR; -5 ani vechime în speciali-
tate. Concursul se va desfăşura la sediul spitalului 
Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
astfel: proba scrisă în data de 31.08.2021, începând 
cu ora 08.00 iar proba interviu în data de 06.09.2021 
începând cu ora 08.00. În funcție de numărul candi-
daților înscrişi ora şi sala de desfăşurare a concursu-
rilor (proba scrisă şi proba de interviu) vor fi 
anunțate pe site-ul www.spital-obregia.ro. Perioada 
de înscriere va fi 10.08.2021- 23.08.2021 ora 15:00, 
dosarul de concurs urmând să fie depus la sediul 
Spitalului Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru 
Obregia”, Serviciul Resurse Umane. Înscrierea 
candidaților se va face pe post, cu respectarea condi-
țiilor generale şi specifice de înscriere la concurs 
publicate pe site-ul spitalului www.spital-obregia.ro 
şi pe posturi.gov.ro. Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0770.433.540.

CITAȚII
l Numita Grigore Angela Marina, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Com. Snagov, Sat Ghermăneşti, 
Str. Oituz, Bl.P2, sc.1, et.2, ap.8, județul Ilfov, este 
citată la Judecătoria Buftea, în data de 09 septem-
brie 2021, ora 08.30, camera Sala 3, Complet c1, în 
calitate de pârâtă în dosar nr.2343/94/2021, în proces 
de divorț cu copii, reclamant Grigore Iulian Marius.

l Citație. Prin prezenta moştenitorii Robescu Dorii, 
în calitate de fiu şi Albu Nicoleta, în calitate de fiică, 
şi toți moştenitori legali sau testamentari ai 
defunctei Bente Jenita, CNP 2320710400949, dece-
dată la data de 27 iunie 2020, cu ultimul domiciliu 
în comuna Zăvoi, sat Zăvoi, număr 76, județ 
Caraş-Severin, sunt citați pentru data de 20.08.2021, 
ora 12.00, să se prezinte la sediul Societății Profesio-
nale Notariale Simescu -Ponețchi din comuna 
Zăvoi, sat Zăvoi, numărul 34, județul Caraş-Severin, 
în vederea dezbaterii procedurii succesorale pentru 
defuncta menționată mai sus. În caz de neprezen-
tare la termen, dezbaterile vor avea loc în lipsă şi se 
va proceda conform legii.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii 
generale a insolventei in dosarul nr. 2292/105/2021 
Tribunal Prahova, conform Sentintei nr. 363 din 
03.08.2021 privind pe SC Solemax Consrep SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 17.09.2021, 
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 
07.10.2021, întocmirea tabelului definitiv 02.11.2021, 
prima Adunare a Creditorilor avand loc in data  
12.10.2021, orele 15:00 in Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii 
generale a insolventei in dosarul nr. 2719/105/2021 
Tribunal Prahova, conform sentintei civile nr.364 
din 03.08.2021 privind pe Sc Mariklar Eco Invest 
SRL, cu termenele: depunere declarații creanță 
17.09.2021, întocmirea tabelului preliminar al crean-
țelor 07.10.2021, întocmirea tabelului definitiv 
02.11.2021, prima Adunare a Creditorilor avand loc 
in data  12.10.2021, orele 12:00 la sediul administra-
torului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l Societatea SC Outlet Parchet SRL, CUI 
RO33303590, înregistrat la Registrul Comerțului 
sub nr. J23/1815/2014, titular al activității cod 

CAEN 1610 -tăierea şi rindeluirea lemnului la 
punctul de lucru din str. Valea Lungă, nr.30, sector 6, 
Bucureşti, anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a autorizației de mediu 
pentru activitate. Informațiile privind potențialul 
impact asupra mediului al activității pot fi consul-
tate la sediu A.P.M.Bucureşti, str.Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, Bucureşti, tel: 021/430.66.77, în zilele de 
luni-vineri, între orele 09.00-12.00. Observațiile 
publ icului  se  pr imesc  z i ln ic ,  la  sediul 
A.P.M.Bucureşti, str.Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
Bucureşti.

l  Anunt Procedură Achiziții. Nr. Inreg. 
69/04.08.2021. Subiect: achiziție echipamente intre-
tinere faciala si corporala. Prin proiect “Înființarea 
salonului de înfrumusețare şi întreținere corporală 
DO ESTET”,  cofinanțat din FSE prin POCU 
proiect “Structuri de economie socială SOLI-
DARe”, SC DO ESTET SRL, sediul soc. in B-dul 
Unirii, bl.14B, sc.B, ap.9, Fagaras, jud. Bv, înreg. la 
ORC J8/2723/2020 din 15.12.2020, CF 43454590, 
achiziționează echipamentele: 1. Echipament 
pentru intretinere corporala si faciala - Combina 5 
terapii premium, transferate din domeniul medical: 
CrioRadiofrecventa, HiFu multifocal HImFu, 
Masaj Transdermic – terapie LED, Radiofrecventa 
tetrapolara, Microdermabraziune cu stick cu 
pulbere de diamante. 2.  Echipament sistem inte-
grat de intretinere corporala 4-in-1 si tratamente 
faciale 3-în-1, ce combina functiile vacuum, 
radiofrecventa, led si oscilatiile transdermice 
Vacuum, Radiofrecventa, LED si Oscilatii transder-
mice*Toate mențiunile sau referirile la marcă, 
denumire, cerință sau dimensiune se interpretează 
„sau echivalent”. Vă invităm să ne transmiteți 
oferta dumneavoastră în condițiile enunțate în 
prezentul anunț până cel târziu la data de 
18.08.2021, ora 15.00. Ofertele primite după această 
dată nu vor fi luate în considerare. Persoana contact 
Sandru Claudia, 0745023995, clasandru@yahoo.
com. Administrator SC Do Estet SRL, Sandru 
Claudia – Mariana.

ERATĂ
l In Convocarea publicata in cotidianul national 
Jurnalul din data de 09.08.2021, “La adunarea 
generală ordinară a acționarilor Societății au 
dreptul să participe şi să voteze, potrivit legii, toți 
acționarii Societății înregistrați în registrul acționa-
rilor Societății la data de 17 august 2021, care este 
stabilită ca Dată de Referință pentru fiecare 
adunare.» se va rectifica in «La adunarile generale 
ale acționarilor Societății au dreptul să participe şi 
să voteze, potrivit legii, toți acționarii Societății 
înregistrați în registrul acționarilor Societății la data 
de 17 august 2021, care este stabilită ca Dată de 
Referință pentru fiecare adunare.

LICITAȚII
l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în 
str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformi-
tate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria nr. 190/26.07.2021, organi-
zează licitație publică  pentru vânzarea unei unități 
locative, aparținând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, cu numărul cadas-
tral 23376-C1-U9, situată în blocul F, strada Ion 
Creangă, zona Modern. Licitația va avea loc în data 
de 02.09.2021 ora 10.00 la sediul Primăriei Munici-
piului Alexandria, str. Dunării, nr.139. Documen-
tația de licitație poate fi studiată şi achiziționată, 
contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexan-
dria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi 
Privat. Împotriva licitației se poate face contestație 
în condițiile Legii 554/2004, a contenciosului admi-

nistrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Informații suplimentare se pot obține la Serviciul 
Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul 
Primăriei municipiului Alexandria, telefon 
0247317732, int.132. Clarificările privind licitația se 
pot obține maxim până la data de 24.08.2021.

l Tip anunt: Invitatie de participare la procedura 
de atribuire prin achizitie directa, finalizata cu nego-
ciere. Achizitor: Beneficiar privat: Asocierea Alstom 
Transport SA-Aktor Technical Societe Anony-
me-Arcada Company-Euro Construct Trading 98, 
denumita: Asocierea RailWorks prin asociat: Euro 
Construct Trading 98, cu sediul in:Bucuresti, Str.
Razoare, nr.32, etaj 4,  sect.6. Persoana contact: 
Nicoleta Zamfir, e-mail: nicoleta.zamfir@eurocon-
struct98.ro. Beneficiar Final: Compania Nationala 
de Cai Ferate “CFR”-SA; Denumirea proiectului si 
a contractului: Denumirea proiectului: Reabilitarea 
liniei de cale ferată Braşov- Simeria, componentă a 
Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza 
maximă de 160 km/h, secțiunea Braşov-Sighişoara, 
subsecțiunile: 1. Braşov-Apața şi 3. Cața-Sighi-
şoara”; Denumirea contractului: lucrarile de proiec-
tare al obiectivul: Protejare /deviere conducte de 
transport gaze naturale, in statia Stupini, km. 
175+200 (subtraversare) si de la km. 175+950 la km. 
176+250 (paralelism); Tipul si durata contractu-
lui:Lucrari, 60 zile(inclusiv aviz CTE-Trangaz si 
CFR); Valoarea estimata, care va fi valoarea 
maxima admisa (cu avize solicitate in CU): 110.810; 
Criteriul de atribuire: Cel mai scazut preț; Data si 
ora-limita de depunere a ofertelor:16.08.2021, ora 
12.00; Data si ora sedintei de deschidere: 17.08.2021, 
ora 12.00; Locul si modul de obtinere a documenta-
tiei de atribuire:e-mail: nicoleta.zamfir@eurocon-
struct98.ro; Locul de depunere a ofertelor:România, 
Brasov, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 3, etaj 5; Fina-
lizarea procedurii cu o negociere: DA.

l 1. Informații generale privind autoritatea 
contractanta, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Oraş Sântana, str. 
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, telefon: 
0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: contact@
primariasantana.ro. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitatie publica, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie vandut: imobilul- casa şi teren intravilan- din 
Sântana, str.Ghioceilor, nr. 42, evidențiat în CF 
300270, nr. Top 6/2, 7/2 având suprafața de 832 mp, 
aparținând domeniului privat al oraşului Sântana, 
aprobată prin HCL nr. 109/30.06.2020 a Oraşului 
Sântana conform OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 3. Informații privind documentația 
de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1 
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: documentația de atri-
buire poate fi obținută, de la sediul Primăriei 
Oraşului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul 
Arad, de catre persoanele interesate, care transmit o 
solicitare in acest sens prin: mijloace electronice, 
e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea şi 
adresa serviciului /compartimentului din cadrul 
vanzatorului, de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: compartiment Fond 
locativ din cadrul Primăriei Oraşului Sântana, str. 
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3 Costul şi condițiile 
de plată pentru obținerea documentatiei de atri-
buire, unde este cazul: documentația de atribuire 
poate fi obținută, de către persoanele interesate, care 
transmit o solicitare în acest sens prin: - mijloace 
electronice, e-mail (pentru care în solicitare este 
necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără 
costuri; - pe suport de hârtie, contravaloarea aces-
teia fiind de 50 lei. Plata poate fi făcută la casieria 

Primăriei Oraşului Sântana sau în contul 
RO53TREZ0215006 XXX016717, deschis la Trezo-
reria Arad. 3.4. Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 18.08.2021, ora 10:00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1.  Data limită de depunere a ofertelor: 
31.08.2021, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oraşul Sântana, str. Muncii, nr. 120 
A, jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 01.09.2021, ora 
10:00, sala de şedințe a Primăriei Oraşului Sântana. 
6. Instanța competenta în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraş 
Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax: 
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 09.08.2021.

l 1. Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Comuna Mărculeşti, cu sediul în comuna 
Mărculeşti, Str. Dumitru N. Seceleanu nr. 1, județul 
Ialomița, telefon/fax 0243/279.384, email: primaria-
marculesti@yahoo.com, codul fiscal 17541604. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunurilor care 
urmează să fie concesionate:  se concesionează în 
vederea construirii unor locuințe şi spații contruite 
asociate acestora, conform H.C.L. nr. 31/27.05.2021, 
modificată prin H.C.L. nr. 43/21.07.2021 şi O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019, următoarele terenuri: -Teren în 
suprafață de 936 mp, proprietate privată a Comunei 
Mărculeşti, situat în intravilanul comunei, tarlaua 
266, lot nr. 81, Str. Independenței nr. 34, nr. cadastral 
21512; -Teren în suprafață de 938 mp, proprietate 
privată a Comunei Mărculeşti, situat în intravilanul 
comunei, tarlaua 266, lot nr. 82, Str. Independenței 
nr. 36, nr. cadastral 21513. 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 exem-
plar al documentației de atribuire: Documentația de  
atribuire se va pune la dispoziția persoanei intere-
sate care a înaintat o solicitare scrisă în acest sens, 
pe suport hârtie, la sediul concedentului. 3.2.Denu-
mirea şi adresa serviciului /compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Comparti-
mentul Urbanism din cadrul Primăriei Comunei 
Mărculeşti, comuna Mărculeşti, Str. Dumitru N. 
Seceleanu nr. 1, județul Ialomița. 3.3. Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar: Documentația de atribuire se poate achiziționa 
contra sumei de 25 lei, achitată în numerar la casi-
eria concedentului. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 19 august 2021, ora 16.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 30 august 2021, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se 
depun la sediul concedentului, Primăria Comunei 
Mărculeşti, Str. Dumitru N. Seceleanu nr. 1, județul 
Ialomița. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă în două 
exemplare, un exemplar original şi un exemplar 
copie. 4.4.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 30 august 
2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Mărcu-
leşti, comuna Mărculeşti, Str. Dumitru N. Seceleanu 
nr. 1, județul Ialomița. 5. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Judecătoria Slobozia, cu sediul în municipiul 
Slobozia, B-dul. Cosminului nr. 12, județul Ialomița, 
cod poştal 920064, telefon 0243/236.953, fax 

0243/233.666, E-mail: jud-slobozia@just.ro. 6. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 06 august 2021.

l 1. Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Comuna Mărculeşti, cu sediul în comuna 
Mărculeşti, Str. Dumitru N. Seceleanu nr. 1, județul 
Ialomița, telefon/fax 0243/279.384, email: primaria-
marculesti@yahoo.com, cod fiscal 17541604. 2. 
Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunurilor care 
urmează să fie concesionate: se concesionează în 
vederea construirii unui garaj, conform H.C.L. nr. 
36/27.05.2021, modificată prin H.C.L. nr. 
46/21.07.2021 şi O.U.G. nr. 57/03.07.2019, terenul în 
suprafață de 440 mp, proprietate privată a Comunei 
Mărculeşti, situat în intravilanul comunei, Str. 
Dumbravei nr. 1A, nr. cadastral 21505. 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: Docu-
mentația de  atribuire se va pune la dispoziția 
persoanei interesate care a înaintat o solicitare scrisă 
în acest sens, pe suport hârtie, la sediul conceden-
tului. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Compartimentul Urbanism din cadrul Primă-
riei Comunei Mărculeşti, comuna Mărculeşti, Str. 
Dumitru N. Seceleanu nr. 1, județul Ialomița. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar: Documentația de atribuire se 
poate achiziționa contra sumei de 25 lei, achitată în 
numerar la casieria concedentului. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 19 august 2021, ora 
16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 30 august 2021, ora 10.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele 
se depun la sediul concedentului, Primăria Comunei 
Mărculeşti, Str. Dumitru N. Seceleanu nr. 1, județul 
Ialomița. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă în două 
exemplare, un exemplar original şi un exemplar 
copie. 4.4.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 30 august 
2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Mărcu-
leşti, comuna Mărculeşti, Str. Dumitru N. Seceleanu 
nr. 1, județul Ialomița. 5. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Judecătoria Slobozia, cu sediul în municipiul 
Slobozia, B-dul. Cosminului nr. 12, județul Ialomița, 
cod poştal 920064, telefon 0243/236.953, fax 
0243/233.666, E-mail: jud-slobozia@just.ro. 6. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 04 august 2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, precum denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Comuna Mărculeşti, cu sediul 
în comuna Mărculeşti, Str. Dumitru N. Seceleanu nr. 
1, județul Ialomița, telefon/fax 0243/279.384, email: 
primariamarculesti@yahoo.com, cod fiscal 
17541604. 2. Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie vândut: 
Teren în suprafață de 147 mp, proprietate privată a 
Comunei Mărculeşti, situat în intravilanul comunei, 
Str. Aleea Bărăganului nr. 1B, nr. cadastral 21507, 
conform H.C.L. nr. 37/27.05.2021, modificată prin 
H.C.L. nr. 44 din 21.07.2021 şi O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
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Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: Documentația de  atri-
buire se va pune la dispoziția persoanei interesate 
care a înaintat o solicitare scrisă în acest sens, pe 
suport hârtie şi /sau pe suport magnetic. 3.2.Denu-
mirea şi adresa serviciului/ compartimentului din 
cadrul autorității contractante, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei 
Comunei Mărculeşti, comuna Mărculeşti, Str. 
Dumitru N. Seceleanu nr. 1, județul Ialomița. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar: Documentația de atribuire se 
poate achiziționa contra sumei de 25 lei, achitată în 
numerar la casieria autorității contractante. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19 
august 2021, ora 16.00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 31 
august 2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul autori-
tății contractante, Primăria Comunei Mărculeşti, 
Str. Dumitru N. Seceleanu nr. 1, județul Ialomița. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un singur 
exemplar. 4.4. Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 31 august 
2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Mărcu-
leşti, comuna Mărculeşti, Str. Dumitru N. Seceleanu 
nr. 1, județul Ialomița. 5. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Ialomița, cu sediul în municipiul 
Slobozia, B-dul. Cosminului nr. 12, județul Ialomița, 
cod poştal 920064, telefon 0243/236.952, fax 
0243/232.266, E-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 6. 
Data transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 04 august 2021.

l Debitorul LEMAR SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1.”Spatiu comercial”, constituit 
din teren intravilan in suprafata de 716mp. si 
cladire edificata pe acesta in suprafata de 193,31 
mp., nr. cadastral 153, C.F 20017 a localitatii 
Calvini, situat in Sat Calvini, Comuna Calvini, 
Judet Buzau. Pret pornire licitatie – 53.305,00 Euro 
exclusiv TVA. 2.”Spatiu comercial”, constituit din 
teren intravilan in suprafata de 50 mp. si cladire 
edificata pe acesta in suprafata de 34,54mp., nr. 
cadastral 228, C.F 20002 a localitatii Calvini, situat 
in Sat Biscenii de Jos, Comuna Calvini, Judet 
Buzau. Pret pornire licitatie – 9.640,00 Euro exclusiv 
TVA. 3.”Spatiu comercial”, constituit din teren 
intravilan curti constructii in suprafata de 159 mp., 
nr. cadastral 480, C.F 20009 a localitatii Chiojdu, 
teren intravilan curti constructii in suprafata de 260 
mp., nr. cadastral 481, C.F 20005 a localitatii 
Chiojdu, teren intravilan agricol in suprafata de 594 
mp., si cladiri edificate pe acestea, C1 in suprafata 
de 87,60mp. + Cladire C2 in suprafata de 72,35mp., 
situat in Sat Lera, Comuna Chiojdu, Judet Buzau. 
Pret pornire licitatie – 47.188,00 Euro exclusiv TVA. 
4.”Spatiu comercial”, constituit din teren intravilan 
in suprafata de 148, 83mp. si cladire edificata pe 
acesta in suprafata de 148,83 mp., nr. cadastral 37, 

C.F 20742 a localitatii Chiojdu, situat in sat Bisca 
Chiojdului, Comuna Chiojdu, Judet Buzau. Pret 
pornire licitatie – 41.538,00 Euro exclusiv TVA. 
5.«Spatiu depozitare» constituit din teren intravilan 
faneata in suprafata de 360mp., nr. cadastral 20062, 
C.F 20062 a localitatii Chiojdu, teren intravilan 
arabil in suprafata de 280 mp., nr. cadastral 20051, 
C.F 20051 a localitatii Chiojdu si cladire (Baraca 
metalica), in suprafata de 130mp., situat in sat Bisca 
Chiojdului, Comuna Chiojdu, Judet Buzau. Pret 
pornire licitatie – 7.942,00 Euro exclusiv TVA. 
6.«Hala depozitare si birouri» Cladirea de birouri + 
Hala de depozitare are o suprafata construita de 
784,08mp. si o suprafata desfasurata de 1002,38mp. 
Cladirea de birouri are o suprafata construita de 
109,15mp. si o suprafata utila de 279,90mp., fiind 
formata din, Parter cu o suprafata utila de 
80,04mp., Etajul 1 cu o suprafata utila de 99,93 mp., 
Etajul 2 cu o suprafata utila de 99,93mp.,Hala de 
depozitare are o suprafata consturita de 674,93mp. 
si o suprafata utila de 669,36mp. Cladirea de birouri 
+ Hala de depozitare sunt edificate pe terenul 
proprietatea persoanelor fizice Leonte Gheorghe si 
Leonte Margareta. Pret pornire licitatie – 262.123,00 
Euro exclusiv TVA.  7.autoturism marca Skoda, tip/
varianta Octavia, nr. inmatriculare PH-66-LEO, nr. 
identificare TMBBG41U212434193. Pret pornire 
licitatie – 241,00 Euro exclusiv TVA.  8.autoutilitara 
marca Mercedes – Benz, tip/varianta Atego 815, nr. 
inmatriculare PH-95-LEO, nr. identificare 
WDB9700151K852922. Pret pornire licitatie – 
499,00 Euro exclusiv TVA. -Pretul Caietului de 
sarcini pentru proprietatile imobiliare ”Spatiu 
comercial” -3.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul Caie-
tului de sarcini pentru proprietatea imobiliara ”Hala 
depozitare si birouri” -5.000,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul Regulamentului de licitatie pentru ”autove-
hicule„ - 500,00 Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire 
al licitatilor pentru proprietatile imobilare si autove-
hicule, apartinand LEMAR SRL, reprezinta 100% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare; Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul nr. cod 
IBAN RO26 BREL 0002 0029 2050 0100 deschis la 
Libra Internet Bank – Ploiesti pana la orele 14 am 
din preziua  stabilita licitației, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietului de sarcini si Regulamen-
tului de licitatie pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatile imobiliare si autovehicule, prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 27.08.2021, 
ora 10:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 03.09.2021; 10.09.2021; 17.09.2021; 
24.09.2021, ora 10:00. Toate sedintele de licitatii se 
vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr.4, Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Debitorul SC Competent Serv SRL, cu sediul în 
Dr.Tr. Severin, str. Walter Maracineanu, nr.110, jud. 
Mehedinți, CIF: 6098138, J25/932/1994 aflata în 
procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în 

dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil 
Popescu, cu sediul in loc. Dr.Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti, scoate la vânzare, la 
pretul diminuat cu 20% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare, conform hotarare adunare 
creditori din data de 30.06.2021, urmatorul bun: 
Proprietate imobiliara Teren+Constructii situat in 
Malovat, str. Calea Targu Jiului, nr.6, jud.Mehedinti, 
nr. C.F. 50145 (Nr. CF vechi 292) la pretul de  
178.544,00  EURO, pret neafectat de TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii)  formata 
din: • Teren intravilan in suprafata totala de 16833 
mp. nr. cadastral – 50145; • Ateliere (2buc.) cu o 
suprafata utila de 559,50 mp, nr. cadastral 50145-
C1; • Magazie Materiale (2 buc.) cu o suprafata 
construita de 367,03 mp, nr. cadastral 50145-C2; • 
Birou si Laborator cu o suprafata construita de 
297,15 mp, nr. cadastral 50145-C3; • Sopron cu o 
suprafata construita de 387,65 mp, nr. cadastral 
50143-C4; • Magazie cu o suprafata construita de 
87,35 mp. Pretul pentru bunul imobil descris ante-
rior este diminuat cu 20% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare depus la dosarul cauzei si se 
afla în garanția rang I a creditorului G-Trust MH 
SRL (succesor de drept al Invest Capital Malta 
LTD),  cu rangul I conform contract de ipoteca nr. 
2015/24.07.2008 emis de BNP Marin Andreca 
Alexandra si contract de cesiune creanta. Licitația 
publica cu strigare organizata la data de 25.08.2021 
orele 14:00 , la biroul lichidatorului judiciar din Dr. 
Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti. 
Informăm toți ofertanții faptul că sunt obligați să 
depuna o garanție reprezentând 10% din prețul de 
pornire al licitației pentru fiecare bun şi să achizițio-
neze caietul de sarcină in suma de 1.000 lei pana la 
data de 24.08.2021 orele 17.00. Nr. cont: 
RO11BRMA0999100085359511 deschis la Banca 
Romaneasca. Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la şedința de licitație organizata pentru data de 
26.07.2021 să transmita secretariatului lichidato-
rului judiciar oferte de cumpărare, documentele 
prevazute pentru a participa la licitatie in caietul de 
sarcini, dovada achitarii garantiei de participare si a 
caietului de sarcini, în copie xerox, la adresa de 
email office@consultant-insolventa.ro sau la cutia 
postala. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, 
administratorul judiciar recomanda ca participarea 
la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, 
iar in masura in care se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autoprotectie (masca, 
manusi, etc.). Titlul executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o reprezinta incheierea din 
data de 19.12.2016 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunului imobil descris 
anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. In masura in care creditorul 
garantat doreste sa participe la licitatia publica cu 

strigare prin sistemul de videoconferinta, acesta este 
obligat sa achite cheltuielile de procedura pana la 
data de 24.08.2021 orele 17.00 dupa cum urmeaza: 
Cheltuieli privind onorariu administrator /lichidator 
judiciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata 
la valoarea  de evaluare a bunului imobil  Proprie-
tatea imobiliarra situata in loc. Malovat, str. Tg. 
Jiului nr.6 ,jud Mehedinti –cheltuieli de procedura 
pentru participare la licitatia publica cu strigare in 
suma de 144.191,76 lei. (118832,61 cheltuieli 
onorariu fix lichidator judiciar si 25359,15 lei cheltu-
ieli de procedura). Relații la telefon 0742592183, tel./
fax : 0252354399 sau: office@consultant-insolventa.
ro.; Lichidator judiciar, Consultant Insolvență 
SPRL.

l Debitorul SC Lory Com SRL - in insolventa, ,,in 
insolvency”, ,,en procedure collective”, cu sediul in 
Dr. Tr. Severin, str. Romană nr. 4A, jud.Mehedinti, 
J25/481/1991, C.U.I.1615365 prin administrator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL Filiala Timis 
reprezentata de Şerban Valeriu, cu sediul ales în 
Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinți, 
conform Incheiere de sedinta din data de 
04.01.2021, pronuntata de Tribunalul Mehedinti 
Secția a II - a Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal, în dosarul nr. 2959/101/2020 scoate la 
vânzare la pretul DIMINUAT CU 25% fata de 
pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 
97/29.03.2021 si aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 05.08.2021 bunul imobil: *Proprietate 
imobiliara nr. CF50029 Simian , nr. CF vechi 47, nr. 
cadastral vechi 4* compusa din: - TEREN intra-
vilan, avand S = 1.365 mp si numar cadastral 50029 
si MOTEL “PERLA” Sp+P+M, avand Scd = 981,64 
mp si Sc la sol = 662,91 mp, format din urmatoarele 
corpuri de cladire: C1, avand regim de inaltime 
Sp+P+M, cu Scd = 575,64 mp, Sc = 256,91 mp si nr. 
cad.50029-C1; C2, avand regim de inaltime P, cu Sc 
= 193 mp si numar cadastral 50029-C2; C3, avand 
regim de inaltime P, cu Sc = 213 mp si numar cadas-
tral 50029-C3; situate in sat Poroina, com. Şimian, 
DE70 (DN6), jud.Mehedinți. Pretul de vanzare a 
proprietatii imobiliare este in cuantum total de 
130.241,25 Euro Exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii), conform hotarare 
adunare creditori din data de 05.08.2021. Bunul 
imobil descris anterior se afla in garantia credito-
rului  Daba Minodora pentru o creanta in cuantum 
total de 269049,45 lei conform tabel prelimiar al 
creantelor si sentinta nr. 57/22.04.2021. De asemenea 
este notat sechestru asigurator asupra terenului si 
bunului imobil C1 (A1 si A1.1 din extrasul de CF de 
catre PArchetul de la langa Judecatoria Baia de 
Arama) conform incheiere nr. 19063/23.07.2020 
emisa in baza actului administrativ nr. 336/P/2018 
din data de 16.07.2020 emis de Ministerul Afacerilor 
Interne Inspectoratul General al Politiei Romane 
Serviciul de Investigare a criminalitatii economice. 
Titlul executoriu în baza căruia administratorul 
judiciar procedează la vânzarea bunului imobil 
descris anterior, o reprezinta sentinta nr. 59 din data 
de 22.04.2021 pronunțată de către judecătorul sindic 
in dosarul nr. 2959/101/2020 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti. Licitația va avea loc la biroul lichi-
datorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinți la data de 

17.08.2021 orele 14:00. Informăm toți ofertanții 
faptul că sunt obligați să depuna o garanție repre-
zentând 10% din prețul de pornire al licitației şi să 
achiziționeze caietul de sarcini in cuantum de 1000 
lei exclsuiv TVA. Contul de insolvență al debitoarei 
SC Lory Com  SRL este deschis la Banca Romane-
asca– RO11BRMA09991000 92691741. Invităm pe 
toti cei care vor să participe la şedința de licitație din 
data de 17.08.2021 să depună oferte de cumpărare şi 
documentele în copie xerox din care rezultă faptul 
că a fost achitată garanția de licitație şi contrava-
loarea caietului de sarcină in suma de 1000 lei 
exclusiv TVA până la data de 16.08.2021 orele 16,00 
la adresa menționată anterior, respectiv Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinți. 
Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii 
virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si 
a ordonantelor militare emise, administratorul judi-
ciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc 
prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care 
se doreste participarea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa respecte masurile 
impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, 
etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunului imobil sa anunțe administratorul 
judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relații la 
sediul administratorului judiciar din loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, județul Mehedinți, 
telefon 0756482035, 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Administrator judiciar, Consul-
tant Insolvență SPRL Filiala Timis prin ec. Şerban 
Valeriu.

l Debitorul SC Repede SRL –, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, b-dul Carol I, nr.14, jud. Mehedinți, CIF: 
17052039, J25/625/2004, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
4822/101/2016 prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentat de Popescu Emil, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud. 
Mehedinți, scoate la vânzare conform hotararii 
adunarii creditorilor din data de 18.05.2021: Propri-
etate imobiliara formata din: - CLADIRE P+1+M 
cu Sc la sol = 145,46 m, Scd = 436,38 mp si Su = 
372,73 mp avand nr.cad. 3264-C1 situata in Dr. Tr. 
Severin, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 40, jud. Mehe-
dinți; teren intravilan cu S = 106 mp, avand nr.cad. 
3264, situat in Dr. Tr. Severin, str. Dimitrie Bolinti-
neanu nr.40, jud.Mehedinți; Teren intravilan cu S= 
204 mp., Nr. cadastral 53901, situat in Mun. Dr. Tr. 
Severin, str. Brancoveanu nr. 3, jud. Mehedinti, ce 
apartine debitoarei SC Repede SRL; Teren intra-
vilan cu S= 214 mp, nr.cad. 209, situat in Dr.Tr. 
Severin, str. Bolintineanu nr. 40, jud. Mehedinti; 
Teren intravilan cu S= 100 mp – in concesiune pana 
la data de 25.03.2058, ce apartine Primariei Mun. 
Dr. Tr. Severin, situat in Dr. Tr. Severin, str. Bolinti-
neanu nr.1, jud.Mehedinti. Valoarea totala a propri-
etatii imobiliare este in cuantum total de 174.080 
Euro Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunului mobil descris anterior, o reprezinta sentinta 
nr.12 din data de 25.05.2020 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de către judecătorul 

sindic in dosarul de insolvență nr.4822/101/2016. 
Licitația va avea loc la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinți la data de 24.08.2021 orele 15:00. 
Informam toti ofertanții care vor să participe la 
sedinta de licitație faptul că sunt obligați să depuna 
o garanție reprezentand 10% din prețul de pornire al 
licitație si sa achiziționeze caietul de sarcini in suma 
de 1000 lei plus TVA. Cont unic de insolvență: 
RO11BRMA0999100083702751 deschis la Banca 
Romaneasca. Invităm pe toti cei care vor sa parti-
cipe la şedința de licitația din data de 24.08.2021 să 
depună oferte de cumpărare pana la data de 
23.08.2021 orele 1700 dovada de consemnare a 
pretului de 10%. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise ante-
rior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului COVID 19 
(CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor mili-
tare emise, administratorul judiciar recomanda ca 
participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de 
videoconferinta, iar in masura in care se doreste 
participarea fizica se impune prezenta unui singur 
participant care sa respecte masurile impune de 
autoprotectie (masca, manusi, etc.). Relații la sediul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrău-
țului, nr.7A, jud.Mehedinți, telefoane: 0742592183, 
tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvență SPRL prin ec. Emil Popescu.

l Debitorul Mola N. Sorin Laurențiu P.F.A. - socie-
tate în faliment, in bankrupcy, en faillite, cu sediul 
în Com. Devesel, sat Scăpău, str. Principală nr.249, 
jud. Mehedinți, CUI 368227395, F25/573/2016, prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul social în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud. Mehedinți, RFO II-0649, CIF 31215824, repre-
zentată de ec. Emil Popescu, conform Sentintei nr. 
53 din data de 05.10.2020, pronunțată de Tribunalul 
Mehedinti, în dosarul nr. 937/101/2020, scoate la 
vânzare, la preturile stabilite prin Raportul de 
Evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021, urmatoarele 
bunuri mobile: -Tractor Case IH Luxxum 120 cu 
seria DBDLX120KJSS01200, An fabricatie 2018, 
Culoare Rosu, Ore functionare 2.117, la pretul de 
pornire al licitatiei de 42.000 Euro; -Tractor Case IH 
Farmall 115C cu seria HLRFC115HJLF03409, An 
fabricatie 2018, Culoare Rosie, Ore functionare 
2.150 ore, la pretul de pornire al licitatiei de 33.000 
Euro; -Tractor Case IH Magnum 340 cu seria 
JJAM0340AHRF01276, An fabricatie 2017, Culoare 
Rosie, Ore functionare 2.162 ore, la pretul de 
pornire al licitatiei de 103.000 Euro; -Grapa cu 
discuri Gregoire Besson cu seria N142994, Model 
XRVP 666-44 – Big Pro 4.8, An fabricatie 2017, 
Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de pornire al 
licitatiei de 25.000 Euro; -Incarcator frontal Stoll FZ 
10 cu cupa, Serie 7096667, An fabricatie 2018, Stare 
Buna, Culoare rosu, la pretul de pornire al licitatiei 
de 6.000; -Semanatoare paioase Sulky Tramline SX4 
M, Serie 18NX03110, An fabricatie 2018, Stare 
Buna, Culoare Albastru deschis, la pretul de pornire 
al licitatiei de 9.000 Euro Exclusiv T.V.A (-Semana-
toare Gaspardo MTR 6, Serie HG9271020, An 
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fabricatie 2017, Stare Buna, Culoare rosie, la pretul 
de pornire al licitatiei de 14.000. Licitația va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str. 
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 
24.08.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile, conform Raportului de evaluare 
nr. 19726/EB/06.04.2021, il reprezinta Sentinta nr. 53 
din data de 05.10.2020, de deschidere a procedurii 
de faliment impotriva debitoarei Mola N. Sorin 
Laurențiu P.F.A., pronunțată de Tribunalul Mehe-
dinti Secția a II - a Civilă de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal în dosarul nr. 937/101/2020. 
Participarea la licitație este condiționată de consem-
narea în contul unic de insolventa al debitoarei Mola 
N. Sorin Laurențiu P.F.A., pana la data de 
23.08.2021 orele 17.00 a unei cauțiuni de 10% din 
prețul de pornire pentru bunul mobil pe care inten-
tioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziționarea 
caietului de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA. 
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. sub nr. 
RO11BRMA0999100091403775. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedința de licitație să trans-
mita oferte de cumpărare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa de email: office@consultant-insol-
venta.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, 
lichidatorul judiciar recomanda ca participarea la 
licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, 
iar in masura in care se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autoprotectie (masca, 
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor mobile descrise ante-
rior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relații suplimentare la telefoa-
nele: 0742592183, 0756482035, 0252/354399, email 
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvență SPRL,

l Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise SRL - 
societate în reorganizare judiciara, in judicial reorga-
nisation, en redressement, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.George Cosbuc nr.3,  jud.Mehedinti, J25/272/2006, 
C.U.I. 18704890, prin administrator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in 
Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, 
prin reprezentant asociat coordonator Serban 
Valeriu, scoate la vânzare, la preturile diminuate cu 
50% fata de preturile stabilite prin Raportul de 
Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform hotarare adunare 
creditori din data de 27.07.2021, urmatoarele bunuri 
imobile: Teren si vita de vie in suprafata de 212.500 
mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50225 si nr cadastral 50225 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 325.125,00 Euro, Teren si vita de 
vie in suprafata de 60.938 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr cadas-
tral 50171 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
93.235,00 Euro; Teren si vita de vie in suprafata de 
66.000 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 50175 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 100.980,00 Euro, Teren 
si vita de vie in suprafata de 84.000 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr 
cadastral 50173 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 128.520,00 Euro, Teren si vita de vie in 
suprafata de 320.546 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadas-
tral 50092 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
490.435,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de 
56.600 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50267 si nr cadastral 50267 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 86.597,50 Euro, Teren si 

vita de vie in suprafata de 90.834 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr 
cadastral 50072 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 138.975,00 Euro, Total suprafata de teren si 
vita de vie valorificata in bloc - 891.418 mp. Valoarea 
totala a bunurilor este de 1.363.867,50 Euro, pret 
neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Licitația va avea loc la biroul admi-
nistratorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str. Zabrau-
tului nr.7A, jud. Mehedinti la data de 23.08.2021, 
orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia adminis-
tratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, il reprezinta Incheierea de 
sedinta din data de 20.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC D&G Agri-
colture Enterprise SRL, pronunțată de Tribunalul 
Mehedinti Secția a II - a Civilă de Contencios Admi-
nistrativ si Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019. Credi-
tori ipotecari: DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, 
U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si 
Cabinet Av. Predescu Daniela. Participarea la licitație 
este condiționată de consemnarea în contul unic de 
insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture Enter-
prise SRL, pana la data de 20.08.2021 orele 17.00 a 
unei cauțiuni de 10% din prețul de pornire pentru 
bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze 
precum şi achiziționarea caietului de sarcini in suma 
de 1.000,00 lei + TVA. Cont deschis la Banca Roma-
neasca S.A., sub nr. RO11BRMA09991000 87949896. 
Invităm pe toti cei care vor să participe la şedința de 
licitație să transmita oferte de cumpărare şi docu-
mentele în copie xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație şi contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORO-
NAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, 
administratorul judiciar recomanda ca participarea 
la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, 
iar in masura in care se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autoprotectie (masca, 
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise ante-
rior sa anunte administratorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relații suplimentare la tele-
foanele: 0756482035, 0742592183 0252/354399, email 
office@consultant-insolventa.ro. Administror judiciar, 
Consultant Insolvență SPRL Filiala Timis, prin ec. 
Serban Valeriu.

l Debitorul Popovici Nelu Persoana Fizica Autori-
zata cu sediul în sat Zlagna nr.65, com. Turnu 
Ruieni, jud. Caras – Severin, F11/496/2015, C.U.I. 
34952987, prin lichidator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, 
CUI:38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, 
prin reprezentant asociat coordonator Serban 
Valeriu, conform Sentintei nr. 11 din data de 
23.01.2020, pronunțată de Tribunalul Caras Severin, 
Secția a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, în dosarul nr. 2427/115/2019, scoate la 
vânzare, la pretul stabilit prin Raportul de Evaluare 
nr. 20258/28.06.2021, bunurile mobile: - Tractor 
Deutz Fahr 6155 cu seria WSXCA40200LD50228, 
An fabricatie 2018, Culoare Verde, Stare: Foarte 
buna, Ore functionare 60, la pretul de pornire al 
licitatiei de 78.000 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul 
in lei la cursul BNR din ziua platii); -Incarcator 
frontal Stoll FZ 60.1 cu serie 7124711, An fabricatie 
2019, Stare Foarte Buna, Culoare negru, la pretul de 
pornire al licitatiei de 7.000 Euro Exclusiv T.V.A 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii); 
-Cupa Stoll Robust M 2,40 MH cu seria 5954455, An 
fabricatie 2019, Stare Foarte Buna, Culoare negru, 
la pretul de pornire al licitatiei de 900 Euro Exclusiv 
T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 

platii). Total valoare bunuri mobile valorificate in 
bloc 85.900 Euro  exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). Licitatia va avea loc în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.Mehedinți 
la data de 25.08.2021 orele 14:00. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurile mobile, conform Raportului de 
evaluare nr. 20258/28.06.2021 o reprezinta Sentința 
nr. 11 din data de 23.01.2020 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de către judecătorul 
sindic în dosarul de insolvență nr. 2427/115/2019. 
Participarea la licitație este condiționată de consem-
narea în contul unic de insolventa al debitoarei 
Popovici Nelu Persoana Fizica Autorizata pana la 
data de 24.08.2021 orele 17:00, a unei cauțiuni de 
10% din prețul de pornire pentru bunurile mobile şi 
achiziționarea caietului de sarcini in suma de 500,00 
lei exclusiv TVA Cont deschis la Banca Romaneasca 
S.A., sub nr. RO11BRMA099910009 0497019. 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra 
bunului imobil sa anunțe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. Relații suplimen-
tare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399 emai-
l:office@consultant-insolventa.ro. Lichidator 
judiciar,  Consultant Insolvență SPRL Filiala Timis, 
prin ec. Serban Valeriu.

l Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, 
jud. Mehedinți, RFO II-0649, CIF 31215824, repre-
zentată de asociat coordonator ec. Emil Popescu, în 
calitate de lichidator judiciar al SC Fit Romania 
SRL cu sediul în Bucuresti, str.Mircea Voda nr.43, 
bl.M32, et.2, ap. 8, Sector 3, având CUI 3683030, 
J40/4781/1993, aflata in procedura de faliment în 
faliment, in bankruptcy, en faillite în dosarul nr. 
16556/3/2020, scoate la vanzare, conform hotararii 
adunarii creditorilor din data de 28.06.2021, urma-
torul bun imobil: *Proprietatea imobiliara* 
compusa din: -teren intravilan avand S = 5.222,50 
mp si numar cadastral 1888, inscris in Cartea 
Funciara nr. 905 a localitatii Barlad, la pretul de 
177.565 Euro; - DEPOZIT cu rampe, avand Sc = 
1.422,96 mp, la pretul de 162.675 Euro; - BIROU, 
avand Sc = 166,27 mp., la pretul de 19.010 Euro. 
Valoarea totala a proprietatii imobiliare situata in 
Municipiul Bârlad, str.Tecuciului nr. 7, Stadion, 
Județul Vaslui, este in cuantum de 359.250 Euro 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Titlul executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea bunului 
imobil descris anterior o reprezinta Incheierea de 
sedinta din data de 27.07.2020 privind deschiderea 
procedurii de faliment impotriva debitoarei SC Fit 
Romania SRL, pronunțată de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-A Civila,  prin judecătorul - sindic în 
dosarul nr. 16556/3/2020. Licitația va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinți la data de 
18.08.2021 orele 14:00. Informam toti ofertanții 
care vor să participe la sedinta de licitație faptul că 
sunt obligați să depuna o garanție reprezentand 
10% din prețul de pornire al licitație pentru bun 
imobil respectiv sa achiziționeze caietul de sarcini in 
cuantum de 1.000,00 lei Exclusiv TVA, in contul 
unic de insolventa al debitoarei SC Fit Romania 
SRL, deschis sub nr. RO11BRMA09991000 
91916905 – pana la data de 17.08.2021 orele 17.00. 
Invităm pe toti cei care vor să participe la şedința 
de licitație să transmita oferte de cumpărare şi 
documentele în copie xerox din care rezultă faptul 
că a fost achitată garanția de licitație şi contrava-
loarea caietului de sarcină la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere 
măsurile de prevenire a răspândirii virusului 
COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordo-
nantelor militare emise, lichidatorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin 

sistem de videoconferinta, iar in masura in care se 
doreste participarea fizica se impune prezenta unui 
singur participant care sa respecte masurile impune 
de autoprotectie (masca, manusi, etc.). Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept asupra bunului 
imobil descris anterior sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relații 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL, prin ec. Emil Popescu

l Primăria Comunei Ciulnița, Str. Matei Basarab, 
nr.68, județul Ialomița, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției 
contractuale vacante de şofer microbuz în cadrul 
compartimentului administrativ al primarului 
comunei Ciulnița. Probele stabilite pentru concurs 
sunt: -proba scrisă în data de 31.08.2021, ora 10.00; 
-interviul în data de 02.09.2021, ora 10.00. Termenul 
de depunere al dosarelor 10 de zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, respectiv până la data de 23.08.2021, 
orele 12,00, la registratura primăriei. Condiții de 
participare la concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante de şofer 
microbuz - funcție de execuție: -să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art. 3 din HG 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Condiții specifice: 
- studii generale/ profesionale /medii, -posedă 
permis de conducere categoria B; C; D, atestat 
profesional transport persoane, -vechime în muncă 
- 5 ani, -disponibilitate privind programul de lucru. 
Relații suplimentare privind depunerea dosarelor se 
pot obține de la Chițu Nela -inspector SPCEP,  str.
Matei Basarab nr.68, jud.Ialomița,  tel/fax 
0243/218.082, e-mail primariaciulnita@yahoo.com,

l 1. Informații generale privind autoritatea contrac-
tanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Oraş Sântana, str. Muncii, 
nr. 120 A, județul Arad, telefon: 0357/100074, fax 
0357/100075, e-mail: contact@primariasantana.ro. 2. 
Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitatie publica, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie vandut: imobilul teren 
intravilan din Sântana, , evidențiat în CF nr. 316219, 
nr. top 316219 având suprafața de 3.460 mp, aparți-
nând domeniului privat al oraşului Sântana, apro-
bată prin HCL nr. 118/15.07.2020 a Oraşului Sântana 
conform OUG nr. 57/2019 privind Codul adminis-
trativ. 3. Informații privind documentația de atri-
buire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1 
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: documentația de atribuire 
poate fi obținută, de la sediul Primăriei Oraşului 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de catre 
persoanele interesate, care transmit o solicitare in 
acest sens prin: mijloace electronice, e-mail sau pe 
suport de hartie. 3.2 Denumirea şi adresa serviciului 
/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la 
care se poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: compartiment Fond locativ din cadrul 
Primăriei Oraşului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, 
jud. Arad. 3.3 Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea documentatiei de atribuire, unde este 
cazul: documentația de atribuire poate fi obținută, de 
către persoanele interesate, care transmit o solicitare 
în acest sens prin: - mijloace electronice, e-mail 

(pentru care în solicitare este necesar a ne comunica 
adresa de e-mail) fără costuri; - pe suport de hârtie, 
contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata poate fi 
făcută la casieria Primăriei Oraşului Sântana sau în 
contul RO53TREZ0215006 XXX016717, deschis la 
Trezoreria Arad. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.08.2021, ora 12:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 31.08.2021, ora 12:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oraşul Sântana, str. Muncii, 
nr. 120 A, jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 01.09.2021, 
ora 12:00, sala de şedințe a Primăriei Oraşului 
Sântana. 6. Instanța competenta în soluționarea liti-
giilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraş Arad, 
județul Arad, telefon 0257/250114, fax: 0257/251700, 
e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 09.08.2021.

l 1. Informații generale privind autoritatea contrac-
tanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Oraş Sântana, str. Muncii, 
nr. 120 A, județul Arad, telefon: 0357/100074, fax 
0357/100075, e-mail: contact@primariasantana.ro. 2. 
Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitatie publica, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie vandut: imobilul teren 
intravilan din Sântana, , evidențiat în CF nr. 312271 
, nr. top 312271 având suprafața de 61.268 mp, apar-
ținând domeniului privat al oraşului Sântana, apro-
bată prin HCL nr. 117/15.07.2020 a Oraşului Sântana 
conform OUG nr. 57/2019 privind Codul adminis-
trativ. 3. Informații privind documentația de atri-
buire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1 
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: documentația de atribuire 
poate fi obținută, de la sediul Primăriei Oraşului 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de catre 
persoanele interesate, care transmit o solicitare in 
acest sens prin: mijloace electronice, e-mail sau pe 
suport de hartie. 3.2 Denumirea şi adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: compartiment Fond locativ din cadrul 
Primăriei Oraşului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, 
jud. Arad. 3.3 Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea documentatiei de atribuire, unde este 
cazul: documentația de atribuire poate fi obținută, de 
către persoanele interesate, care transmit o solicitare 
în acest sens prin: - mijloace electronice, e-mail 
(pentru care în solicitare este necesar a ne comunica 
adresa de e-mail) fără costuri; - pe suport de hârtie, 
contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata poate fi 
făcută la casieria Primăriei Oraşului Sântana sau în 
contul RO53TREZ0215006 XXX016717, deschis la 
Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.08.2021, ora 11:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 31.08.2021, ora 11:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oraşul Sântana, str. Muncii, 
nr. 120 A, jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 01.09.2021, 
ora 11:00, sala de şedințe a Primăriei Oraşului 
Sântana. 6. Instanța competenta în soluționarea liti-
giilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraş Arad, 
județul Arad, telefon 0257/250114, fax: 0257/251700, 
e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 09.08.2021.

l 1. Informații generale privind autoritatea contrac-
tanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Oraş Sântana, str. Muncii, nr. 
120 A, județul Arad, telefon: 0357/100074, fax 
0357/100075, e-mail: contact@primariasantana.ro. 2. 
Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitatie publica, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie vandut: imobilul teren 
intravilan din Sântana, , evidențiat în CF nr. 316220, 
nr. top 316220 având suprafața de 3.880 mp, aparți-
nând domeniului privat al oraşului Sântana, aprobată 
prin HCL nr. 119/15.07.2020 a Oraşului Sântana 
conform OUG nr. 57/2019 privind Codul adminis-
trativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: 
se regasesc in caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau 
modalitățiile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: documentația de atribuire poate fi obținută, de 
la sediul Primăriei Oraşului Sântana, str. Muncii, nr. 
120 A, județul Arad, de catre persoanele interesate, 
care transmit o solicitare in acest sens prin: mijloace 
electronice, e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denu-
mirea şi adresa serviciului /compartimentului din 
cadrul vanzatorului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: comparti-
ment Fond locativ din cadrul Primăriei Oraşului 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3 Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea documentatiei de 
atribuire, unde este cazul: documentația de atribuire 
poate fi obținută, de către persoanele interesate, care 
transmit o solicitare în acest sens prin: - mijloace 
electronice, e-mail (pentru care în solicitare este 
necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără costuri; 
- pe suport de hârtie, contravaloarea acesteia fiind de 
50 lei. Plata poate fi făcută la casieria Primăriei 
O r a ş u l u i  S â n t a n a  s a u  î n  c o n t u l 
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezo-
reria Arad. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 18.08.2021, ora 13:00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1.  Data limită de depunere a ofertelor: 
31.08.2021, ora 13:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oraşul Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, 
jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 01.09.2021, ora 13:00, sala de 
şedințe a Primăriei Oraşului Sântana. 6. Instanța 
competenta în soluționarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, Bd. 
Vasile Milea, nr. 2-4, oraş Arad, județul Arad, telefon 
0257/250114, fax: 0257/251700, e-mail: tr-arad@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09.08.2021.

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator eliberat de ORC 
Mehedinți în anul 2017 pe numele SCS Germa-
nactiv SRL. Se declară nul.

l S-a pierdut un carnet de student pe numele 
Rădeanu Roxana-Ionela, eliberat de Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” 
Cluj-Napoca. Îl declar nul.

l Pierdut legitimație RATB cu nr.322 valabilă până 
la data de 11.02.2022 pe numele Cercelariu Adrian. 
Declar nulă.

l Pierdut Atestat Agent Pază pe numele de Dinu 
Cristin, com.Clinceni, Ilfov. 

l Societatea comercială SC Roads&Bridges 
Consulting-Design SRL, cu datele de identificare 
J40/12806/2012, CUI 30860023, în data de 
07.08.2021, a pierdut ştampila societății de forma 
rotundă R40. Se declară nula!


