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OFERTE SERVICIU
l Gradiniță și after school sector 2, 
angajăm femeie pentru curățenie. 
Program 08:00-17:00, L-V, Tel: 
0728.694.516.

l Posturi vacante la Școala Gimna-
zială „George Călinescu” București. 
Școala Gimnazială „George Căli-
nescu”, cu sediul în Str. Bachus, nr. 
42, Sector 5, județul București, 
anunță organizarea concursului 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante pe perioadă determinată în 
cadrul proiectului „O nouă șansă 
pentru persoanele care nu au finalizat 
învățământul obligatoriu- sprijin 
pentru o capitală educată!”, 
POCU/666/6/23/ 135469. Depunerea 
dosarelor de concurs se realizează 
până la data de 26 ianuarie 2021. 
Relații suplimentare la sediul institu-
ției din Str.Bachus, nr.42, tel: 
+4(021).423.28.89. Email: scoa-
la148gc@yahoo.com

l  Primăria Orașului Drăgă-
nești-Olt, cu sediul în oraș Dragane-
sti-Olt, str.N.Titulescu, nr.150, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: muncitor calificat, 
tr.I, conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 02.02.2021, 
ora 10:00; -Proba interviu în data de 
05.02.2021, ora 10:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat sau studii 
gimnaziale; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: 6 ani și 6 luni. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Orașului Drăgănești-Olt din Str. N. 
Titulescu, nr. 150. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Str. N.Titulescu, nr. 
150, persoană de contact: Dogaru 
Ileana, telefon 0249/465.815, fax 
0249/465.811.

l Institutul de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creșterea Bovinelor Balotești 
(I.C.D.C.B. Balotești) cu sediul în 
localitatea Balotești, șoseaua Bucu-
rești- Ploiești km. 21, jud. Ilfov, 
anunță scoaterea la concurs a postu-
rilor contractuale vacante de Auditor 
și Electrician. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul I.C.D.C.B. Balotești. 
Condiţiile de participare și alte infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
sediul I.C.D.C.B. Balotești, telefon 
021-3501026 sau pagina web www.
icdcb.ro.

l În condiţiile Legii nr. 53/2003- 
Codul muncii, republicată, H.G. nr. 
286/2011,  H.G. nr.  355/2007, 
O.M.A.I. nr. 23/2015, O.M.A.I. nr. 
291/2011, toate cu modificările și 
completările ulterioare, și având în 
vedere Nota- raport nr. 1026103 din 
19.10.2020 privind aprobarea înca-
drării prin concurs a unor posturi, 
Centrul Medical de Diagnostic și 
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae 
Kretzulescu” București din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, 
organizează concurs în vederea înca-
drării, pe perioadă nedeterminată, 
prin recrutare din sursă externă, a 
postului contractual vacant de asis-
tent medical principal, cu studii 
postliceale, la Asistență medicală de 
specialitate -Specialități clinice- 
Balneologie, Medicină fizică și Recu-
perare medicală, poziţia 277 din 
statul de organizare al Centrului 
Medical de Diagnostic și Tratament 
Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzu-
lescu” București, subordonat Direc-
ției Medicale; Se solicită: -studii 
medii liceul sanitar cu durata de 5 
ani sau echivalare de studii/ studii 
postliceale sanitare sau echivalente 
sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform H.G. nr.797/1997 
privind echivalarea studiilor absol-
venţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994 inclusiv cu nivelul studi-
ilor postliceale sanitare în speciali-
tatea Balneofizioterapie; -vechime în 
specialitate de 5 ani ca asistent 
medical. Pentru înscrierea, candi-
dații vor transmite dosarul de 
concurs, exclusiv în format elec-
tronic, până la data de 22.01.2021, 
ora 14:00, la adresa de e-mail bru.
cmdtank@mai.gov.ro. Concursul se 
va desfășura la sediul Centrului 
Medical de Diagnostic și Tratament 
Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzu-
lescu” București din municipiul 
București, strada Mihai Vodă, nr.17, 
sector 5, astfel: •26.01.2021- selecţia 
dosarelor de concurs; •22.02.2021- 
proba scrisă (test grilă); •26.02.2021- 
interviul. Relații suplimentare 
privind condițiile de participare, 
documentele necesare, calendarul de 
desfășurare a concursului, tematica 
și bibliografia se pot obține de la 
sediul  Centrului  Medical  de 
Diagnostic și Tratament Ambula-
toriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” 
București, telefon 021.303.70.80, 
interior 30.542, precum și pe pagina 
de internet www.cmdta.mai.gov.ro, 
secţiunea -Carieră- Anunţuri.

CITAȚII
l Se citează Popovici Corneliu, în 
calitate de pârât,  la data de 
28.01.2021 la Judecătoria Botoșani, 
în dosarul nr. 1980/193/2020, pentru 
succesiune.

l  Se citează Șontropel  Toni 
Gheorghe, la Judecătoria Tg-Jiu, în 
data de 26.02.2021, sala 4, ora 9:00 
în calitate de pârât în dosar nr. 
2782/318/2020 având ca obicet 
grănițuire în contradictoriu cu 
Brădiceanu Andi.

l Numitul Ciocea Marian este 
chemat în data de 12.03.2021 la 
Judecătoria Brăila în dosarul 
nr.195/196/ 2019 în calitate de pârât 
de către Onoae Nicoleta în calitate 
de reclamant.

l Balalau Petru și Balalau Floare 
sunt chemați la Judecătoria Chiși-
neu-Criș, în data de 21.01.2021, 
orele 12:00, în calitate de pârâți, în 
proces cu Zsigmond Augustin 
Remus, în calitate de reclamant, în 
dosar civil 123/210/2020, cu obiect 
hotărâre ce ține loc de act autentic.

l Se citează numitul Hoștinaru 
M i h a i  C l a u d i u ,  C N P 
1920214020127, cu ultimul domi-
ciliu faptic necunoscut  și domici-
liul din cartea de identitate, în 
Arad, str. Tarafului bloc 2, et.1, 
ap.16, județul Arad, în calitate de 
pârât, pentru data de 12 ianuarie 
2021 la Judecătoria Arad, sala 144, 
ore le  10 :00  în  dosarul  c iv i l 
nr.3441/55/2020, reclamant Hoști-
naru Elena, având ca obiect înce-
tare drept locativ.

l România. Curtea de Apel Bucu-
rești. Secţia I Penală. Dosarul 
nr.22606/3/2015. Materia: Penal. 
Stadiul procesual al dosarului: 
Apel. Obiectul dosarului: constitu-
irea unui grup infracţional orga-
nizat (art.367 NCP). Citaţie emisă 
la data de 07 Decembrie 2020. 
Destinatar: Teglaș Traian, Abouriţei 
Cristian, Andrei Silviu, Badea 
Costel, Băcanu Adrian, Bălan 
Elena, Bejan Victor, Bîju Marian, 
Boșneanu Ion, Breban Anton, 
Bugeac Radu,  Burcea Ionel , 
Burlacu Gheorghe, Burtea Adrian, 
Buturugă Costel, Calotă Marius 
Bogdan, Călin Nicolae, Călinescu 
Octavian Ionuţ, Cimpoi Vasile 
Daniel, Cone Florea, Constanti-
nescu Dumitru, Costache Ion, 
Costache Ionuţ Alexandru, Cristea 
Marian, Demeter Dorel Iulian, 
Dinu Sorin Mihai, Dinu Ștefan 
Gheorghe, Dumitru Mihai, Efta 
Marius, Făgărășanu Constantin, 
Fătu Ana Cristina, Fătu Viorel, 
Feder Constantin, Florea Ionel, 
Fumea Gheorghe, Gani Galip, 
Gheorghiţă Marcel Mircea, Giogu 
Răzvan, Roman (Gîfei) Loredana, 
Grădinaru Bogdan Constantin, 
G r i g o r e  Va l e r i c ă ,  G u r a n 
Constantin, Guran Dobre, Horeica 
Adr ian ,  Iancu  Ione l ,  I ch im 
Vladimir Constantin, Iconaru Ion 

Eugen, Ioniţă Alin, Iordache Vasi-
lică, Isa Nejla, Istrate Dănuţ, Lala 
Dorin, Mardar Dumitru, Marinescu 
Dorel Florian, Mihai Gheorghe, 
Moise Marius Săndel ,  Moise 
Mircea, Mortu Viorel, Munteanu 
Lenuţa, Mureșan Marin, Nastasă 
Mihaela Didina, Nicolae Ion, Nico-
laescu (Nicolescu) Valentin, Niculae 
Marian, Niculescu Cristian Flavius, 
Niculescu Gheorghe, Niţă Bogdan, 
Niţică Adrian, Oprea Dan, Opri-
șanu Petre, Otcă Costel Marian, 
Panait Mihai, Pană Petruţa, Petcu 
Virgil, Petre Marian, Petrișor Cris-
tian, Pîrvu Marinică, Pojoranu 
Dumitru Mircea, Popescu Valentin 
Gheorghe, Popovici Dragoș, Popo-
vici Sebastian, Prună Nicolae, 
Pruteanu Cristinel, Puţeanu Mihai, 
Radu Elena, Raus George Michael, 
Rotariu Romică Mitică, Rotaru 
Claudiu Gheorghe Adrian, Silistră 
Marius, Sîrbu Dumitru, Spătaru 
Dragoș  Danie l ,  Spr încenatu 
Daniela, Stan Gheorghe, Stan 
Marian Eugen, Stanciu Vasile, State 
Constantin, Stăncescu Ioana Mădă-
lina, Stemate Romeo, Ștefan Victor, 
Șufaru Cristinel, Tocală Ovidiu 
Virgil, Todirașcu Daniel, Todoruţ 
Ion, Tudor George, Tufaru Ciprian 
Ovidiu, Tunsu Cătălin Marian, 
Turcan Grigore, Ungureanu Ovidiu, 
Ursu Emilian, Vasile Costel, Vătă-
manu Neculai, Velicu Valentin, 
Zaharia Ionuţ, Zaharia Radu, 
Z a i n e a  M i h a i ,  D o b r e  I o n 
Alexandru, Andreiu Angelo Cris-
tian, Cadar Marian, Chirilă Victor 
Costel, Iordăchescu Adrian, Pavel, 
Laurenţiu Cristinel, Robu Marin, 
Ștefan Lucica. Stimată doamnă/
Stimate domn, sunteţi chemat în 
această instanţă, camera P55 -Ioan 
Tanoviceanu, Complet s1 c10 a, în 
data de 22 Ianuarie 2021, ora 11:30, 
în calitate de intimat în dosarul cu 
obiectul: constituirea unui grup 
infracţional organizat (art.367 
NCP). Menționăm că: Partea citată 
are dreptul la un avocat cu care să 
se prezinte la termenul fixat; preve-
derea nu se aplică în cazul marto-
ri lor.  Asistența juridică este 
asigurată atunci când cel puțin 
unul dintre avocații părții citate 
este prezent; prevederea nu se 
aplică în cazul martorilor. În cazu-
rile prevăzute de art.90 și art.93 
alin.4 din Legea 135/2010 privind 
Codul  de procedură penală, 
apărarea este obligatorie, iar în 
cazul în care partea nu își alege un 
avocat care să se prezinte la 
termenul fixat, i se va desemna un 
apărător din oficiu; prevederea nu 
se aplică în cazul martorilor. În 
vederea exercitării dreptului la 
apărare, partea citată poate să 
consulte dosarul af lat la arhiva 
instanţei; prevederea nu se aplică în 
cazul martorilor. Partea căreia, 

personal, prin reprezentant sau 
apărător ales sau prin funcţionarul 
sau persoana însărcinată cu 
primirea corespondenţei, i s-a 
înmânat în mod legal citaţia pentru 
un termen de judecată nu mai este 
citată pentru termenele ulterioare, 
chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre 
aceste termene, cu excepţia situaţi-
ilor în care prezenţa acesteia este 
obligatorie potrivit legii; prevederea 
nu se aplică în cazul martorilor. În 
caz de neprezentare nejustificată 
urmare a citării sau sustragere de la 
primirea citaţiei, o persoană poate fi 
adusă în faţa instanţei de judecată 
pe baza unui mandat de aducere. 
L.S.Președinte (ștampilă). Semnă-
tura grefierului.

SOMAȚII
l Somaţie. În dosarul civil înregis-
trat sub nr.5200/296/2020 al Judecă-
toriei Satu Mare, având ca obiect 
uzucapiune, reclamanţii Boitor 
Firuta Mangeta și Boitor Gheorghe 
Viorel, solicită să se constate faptul 
juridic al uzucapiunii asupra imobi-
lului situat în localitatea Băbășești, 
nr.209, comuna Medieșu Aurit, 
compus din casă de locuit tip P, în 
suprafaţă de 79mp, anexă gospodă-
rească în suprafaţă construită de 
68mp și teren intravilan în supra-
faţă de 3.359mp, înscrise în titlul de 
proprietate nr.31-89622 eliberat la 
data de 17.05.1995, pe seama 
defunctului Pop George (sau 
Gheorge), născut la data de 1924, 
format din parcela nr. top. 620, în 
suprafaţă de 2.075 mp, parcela nr. 
top. 619 în suprafaţă de 272mp, 
parcela nr. top. 618 în suprafaţă de 
274mp, parcela nr. top. 617 în 
suprafaţă de 386mp, parcela nr. 
top. 616 în suprafaţă de 325mp. 
Toţi cei interesaţi în cauză pot 
formula opoziţ i i  la  prezenta 
somaţie, în termen de 30 de zile de 
la publicare și, respectiv, afișarea 
somaţiei în dosarul cu numărul de 
mai sus al Judecătoriei Satu Mare. 
Prezenta a fost emisă în baza înche-
ier i i  de ședinţă din data de 
09.12.2020, conform dispoziţiilor 
a r t . 1 3 0  d i n  D e c r e t u l  L e g e 
nr.115/1938.

l Se aduce la cunoștința celor inte-
resați că petenții Zorca Pavel Ioan 
și Zorca Marioara au solicitat Jude-
cătoriei Brașov să se constate că au 
dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobilului 
situat în Vlădeni (Com.Dumbră-
vița), Str.Bisericii, nr.181, Jud.
Brașov, în suprafață de 684mp, 
compus din: casă și teren în supra-
față de 324mp, înscris în CF 
nr.101697 Dumbrăvița (CF vechi 
2905A+1 Vlădeni) sub nr. top 
219/a/1/cc/3; teren în suprafață de 
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360mp, înscris în CF nr.101706 
Dumbrăvița (CF vechi 2905A+2 
Vlădeni) sub nr. top 219/b/1/c, 
proprietari tabulari fiind Podariu 
Maria și Zorca Pavel, cu mențiunea 
că în cazul în care nu se va formula 
opoziție, instanța va proceda la 
judecarea cererii. Persoanele intere-
sate pot face opoziție la Judecă-
toria Brașov în termen de 30 de zile 
de la data afișării și publicării 
prezentei somații. Somația face 
parte integrantă din încheierea 
pronunțată la data de 24.11.2020 în 
dosarul civil nr.13785/197/2020, cu 
termen de judecată la data de 
09.03.2021, sala J2, ora 09:00.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-terito-
rială Vela, din județul Dolj, anunță 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr.15, începând cu data 
de 18.01.2021, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul primăriei Vela, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin 
orice alte mijloace de  comunicare  
decât cele menționate mai sus nu 
vor fi luate în considerare.

l  Comuna Ghiroda titular al 
proiectului „Modernizare străzi în 
comuna Ghiroda -Lot 1 (fost Lot 
2): str.Vălișoara, str.Oituz, str.
Ialomița, legătură str.Predeal, str.
Sinaia -tronson str.Prdeal și sens 
giratoriu Cl.Lugojului, str.Câmpiei 
1, str.Câmpiei 2’’ comuna Ghiroda, 
str.Vălișoara, str.Oituz, str.Ialomița, 
legătură str. Plopilor cu str.Predeal, 
str.Sinaia -tronson str.Predeal și 
sens giratoriu Cl.Lugojului, str.
Câmpiei 1, str. Câmpiei 2, jud.
Timiș anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Timiș, în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului.

l Vonvea Gheorghe anuntă elabo-
rarea primei versiuni a planului/ 
programului  P.U.Z. Zona De Locu-
inte Si Functiuni Complementare, 
și declanșarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului/ P.U.Z. Zona De Locuinte 
Si Functiuni Complementare, 
Livada , zilnic între arele 8:30 
-12:00. Comentariile și sugestiile se 
vor transmite în scris la sediul  
APM Arad, Splaiul Muresului  FN, 

jud. Arad, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data ultimului  
anunt. 

l SC Panfora Oil & Gas (prin 
proiectant SC Expert Serv SRL 
Ploiesti) anunta publicul interesat 
asupra depunerii raportului la 
studiul de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul 
“Sonde De Explorare 1e - Curtici Si 
2e - Curtici” propus a fi realizat in 
orasul Curtici, FN, extravilan (CF 
nr. 307341), judetul Arad. Tipul 
deciziei posibile luate de Agentia 
pentru Protectia Mediului Arad, 
poate fi emiterea acordului de 
mediu sau respingerea solicitarii de 
emitere a acordului de mediu. 
Studiul poate fi consultat la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Arad, Splaiul Muresului, FN si la 
sediul SC Panfora Oil & Gas SRL, 
din municipiul Cluj-Napoca, BD. 
21 Decembrie 1989, nr. 77, cladirea 
C-D The Office, camera C.1.2, et. 1, 
judetul Cluj, zilnic, intre orele 09:00 
- 14:00. Documentele mentionate 
sunt disponibile si la urmatoarea 
adresa de internet: www.apmar.
anpm.ro. Dezbaterea publica a 
raportului privind impactul asupra 
mediului va avea loc la Primaria 
orasului  Curtici ,  in data de 
24.02.2021, incepand cu ora 13:00. 
Publicul interesat poate transmite 
in scris comentarii / observatii / 
opinii privind documentele mentio-
nate, la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Arad, Splaiul 
Muresului, FN, pana la data de 
23.02.2021.

l SC Panfora Oil & Gas (prin 
proiectant SC Expert Serv SRL 
Ploiesti) anunta publicul interesat 
asupra depunerii raportului la 
studiul de evaluare a impactului 
auspra mediului pentru proiectul 
“Sonda De Explorare 1e - Doro-
banti” propus a fi realizat in 
comuna Dorobanti, FN, extravilan 
(CF nr. 302267) judetul Arad. 
Tipul deciziei posibile luate de 
Agentia pentru Protectia Mediului 
Arad, poate fi emiterea acordului 
de mediu sau respingerea solici-
tarii de emitere a acordului de 
mediu. Studiul poate fi consultat 
la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Arad, Splaiul Muresului, 
FN si la sediul SC Panfora Oil & 
Gas SRL, din municipiul Cluj-Na-
poca, BD. 21 Decembrie 1989, nr. 
77, cladirea C-D The Office, 
camera C.1.2, et. 1, judetul Cluj, 
zilnic, intre orele 09:00-14:00. 
Documentele mentionate sunt 
disponibile si  la urmatoarea 
adresa de internet: www.apmar.
anpm.ro. Dezbaterea publica a 
raportului  privind impactul 
asupra mediului va avea loc la 

Primaria comunei Dorobanti, in 
data de 17.02.2021, incepand cu 
ora 13:00. Publicul interesat poate 
transmite in scris comentarii / 
observatii / opinii privind docu-
mentele mentionate, la sediul 
A g e n t i e i  p e n t r u  P r o t e c t i a 
Mediului Arad, Splaiul Muresului, 
FN, pana la data de 16.02.2021.

l Unitatea Administrativ-Terito-
r ială Armășeșt i  din judeţul 
Ialomiţa, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru Sectoarele Cadastrale nr. 8, 
9, 12, 13 și nr. 14 începând cu data 
de 19.01.2021, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Armă-
șești din sat Armășești, Com. 
Armășești, conform art. 14 alin 
(1); (2) din Legea Cadastrului și a 
Publicităţii Imobiliare Nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Publicarea 
se va face și pe site-ul: www.comu-
naarmasesti.ro Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Reviga din judeţul Ialomiţa, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
Sectoarele Cadastrale nr. 26, 21, 
17, 13 și 7 începând cu data de 
19.01.2021 , pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Reviga din 
Com. Reviga, str. Al. I. Cuza, nr. 
19, conform art. 14 alin (1) și (2) 
din Legea Cadastrului și a Publici-
tăţii Imobiliare Nr. 7/1996, republi-
c a t ă ,  c u  m o d i f i c ă r i l e  ș i 
completările ulterioare. Cererile de 
rectif icare ale  documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Munteni-Buzău, din judeţul 
Ialomiţa, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru Sectoarele Cadastrale nr. 10 
și nr. 14, începând cu data de 19 
ianuarie 2021, pe o perioadă de 60 
de  z i le ,  la  sediul  Pr imărie i 
Munteni-Buzău, str. Primăriei, nr. 
116, judeţul Ialomiţa, conform art. 
14, alin.(1) și (2) din Legea Cadas-
trului și Publicităţii Imobiliare nr. 
7/1996 republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Munteni-Buzău, 
str. Primăriei, nr. 116, judeţul 
Ialomiţa și pe site-ul Agenţiei Naţi-
onale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

SELECȚIE PROIECTE
l Anunţ de Participare: Programul 
Naţional- Fondul pentru Azil, 
Migraț ie  ș i  Integrare ,  Ref : 
FAMI/21.01: Inspectoratul General 
pentru Imigrări desfășoară o 
procedură de evaluare și selecţie a 
proiectelor de grant, vizând imple-
mentarea acţiunii Operațiuni de 
selecție și relocare a persoanelor 
aflate în nevoie de protecție inter-
națională din cadrul Programului 
Naţional- Fondul pentru Azil, 
Migraţie și Integrare. Data limită 
pentru depunerea propunerilor 
este: 25.01.2021, ora 09:00. Peri-
oada de selecție și evaluare a 
proiectelor este: 25.01.2021, ora 
10:00- 22.02.2021. Instrucţiunile 
pentru  so l ic i tanţ i  în  forma 
completă se găsesc pentru consul-
tare la Inspectoratul General 
pentru Imigrări,  str.  Lt. col. 
Constantin Marinescu nr. 15A, 
sector 5, București și pe pagina de 
Internet, www.igi.mai.gov.ro. 
Pentru informaţii detaliate și clari-
ficări puteţi să ne contactaţi la tel. 
+4021.410.75.13 sau e-mail: sip.
igi@mai.gov.ro. Procedura de 
evaluare și selecţie a proiectelor de 
grant se desfășoară pe baza preve-
derilor Ordinului MAI nr.75 din 9 
iulie 2015 privind evaluarea și 
selecţia proiectelor de grant în 
cadrul Programului naţional al 
României de sprijin din Fondul 
pentru azil, migraţie și integrare 
pentru perioada 2014-2020. Anunţ 
publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 3/07.01.2021, Partea a 
VI-a.

LICITAȚII
l CEC Bank SA, organizează 
licitaţie deschisă fără preselecție 
(ofertă în plic sigilat) în data de 
29.01.2021, ora 11.00, pentru 
vânzarea autoturismului Dacia 
Logan 2008, proprietate CEC 
Bank S.A, Sucursala Târgoviște. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 
7.700Lei (TVA inclus). Termenul 
limită de depunere/transmitere a 
ofertelor este 27.01.2021, ora 
11:00. Garanţia de participare la 
licitaţie este de 700Lei și poate fi 
constituită în numerar la ghișeele 
CEC Bank SA sau prin virament 
î n  c o n t u l  R 0 3 5 C E C E D -
B0103RON0000001. Contrava-
loarea Dosarului de prezentare 
este de 20Lei, acesta fiind dispo-
nibil la Sucursala CEC Bank 
Târgoviște. Autoturismul poate fi 
vizionat zilnic de luni până vineri 
între orele 09:00-15:00. Detalii la 
telefon 0245/214.434.

l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează să 

încheie un contract de achiziție 
publică pentru Lucrări de proiec-
tare, realizare, achiziție și montare 
de butaforii pentru proiectul 
„Amenajare parc tematic” în 
Parcul Pantelimon. „Documen-
tația de atribuire” se poate solicita 
la adresa de email: achizitii@
as3-strazi.ro sau la adresa din 
Șoseaua Gării Cățelu, nr.1M (Parc 
Pantelimon), Sector 3, București. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 13.01.2021, ora 12:00. 

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Săucești, locali-
tatea Săucești, str.1 Decembrie, 
nr.101, comuna Săucești, județul 
Bacău, cod fiscal 4455595, telefon 
0234 215.131, fax 0234 215.218, 
e-mail public@primariasaucesti.ro. 
2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Spațiu din imobilul -Dispensar 
uman, având o suprafață de 
28,09mp, situat în satul Săucești, 
str.Salcâmului, nr.3, comuna 
Săucești, județul Bacău, imobil 
af lat  în domeniul  public  al 
comunei Săucești. Concesionarea 
se face conform OUG nr.57/2019, 
precum și conform Hotărârii 
Consiliului Local Săucești nr.97 
din 05.10.2020, respectiv a Hotă-
rârii Consiliului Local Săucești 
nr.124 din 17.12.2020. 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 ridică, 
contra cost, de la Compartimentul 
Juridic din cadrul Primăriei 
Comunei Săucești sau se solicită 
prin e-mail la adresa public@
primariasaucesti.ro. 
3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţ ia  de  a tr ibuire : 
Compartimentul Juridic din 
c a d r u l  P r i m ă r i e i  C o m u n e i 
Săucești, localitatea Săucești, str.1 
Decembrie ,  nr.101,  comuna 
Săucești, județul Bacău, tel: 0234 
215 131, e-mail: public@ primaria-
saucesti.ro. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 50 de lei 
și se poate achita cu ordin de plată 
la Trezoreria operativă Municipiul 
Bacău în contul RO94TREZ 
0615006 XXX000210, sau în 
numerar la casieria Primăriei 
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Comunei Săucești. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
20.01.2021, ora 10:00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită 
d e  d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
01.02.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Compartiment Registratură, 
Informare Publică, Stare Civilă și 
Arhivă din cadrul Primăriei 
Comunei Săucești, localitatea 
Săucești, str.1 Decembrie, nr.101, 
comuna Săucești, județul Bacău. 
Ofertele pot fi transmise și prin 
poștă. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar. 5.Data și locul 
la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
02.02.2021, ora 10:00, Primăria 
Comunei Săucești, localitatea 
Săucești, str.1 Decembrie, nr.101, 
comuna Săucești, județul Bacău. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Bacău, Secția a II-a 
civilă și de contencios adminis-
trativ și fiscal, Municipiul Bacău, 

str.Ștefan cel Mare, nr.4, fax: 
0234/525.211, e-mail registratură: 
tr-bacau-reg2@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 08.01.2021.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare 
fiscală,  adresa,  numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Comuna Moara, cu sediul în sat 
Moara Nică, Str.Universității, 
nr.213, județul Suceava, telefon 
0230/536.025, fax 0230/536.136, 
email: primariamoara@yahoo.
com, cod fiscal 4441026. 2.Infor-
mații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea 
și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 3 
imobile, aflate în domeniul privat 
al Comunei Moara, aprobate prin 
H.C.L. nr.54 din 27.11.2020 și 
O.U.G. nr.57/03.07.2019: -teren în 
suprafață de 327mp -arabil, nr.
cadastral 2252 Moara, situat în 
intravilanul satului Bulai; -teren 
în suprafață de 300mp -arabil, 

nr.cadastral 2172 Moara, situat în 
intravilanul satului Bulai; -teren 
în suprafață de 300mp -arabil, 
nr.cadastral 7188 Moara, situat în 
intravilanul satului Liteni. 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: cerere la sediul 
Pr imăr ie i  Comunei  Moara . 
3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţ ia  de  atr ibuire : 
P r i m ă r i a  C o m u n e i  M o a r a , 
Compartimentul Juridic, sat 
Moara Nică, Str.Universității, 
n r. 2 1 3 ,  j u d e ț u l  S u c e a v a . 
3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 10Lei, ce se 
achită  numerar la  Casier ia 
unității și gratuit în format elec-
tronic, de pe www.comunamoara.
ro. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 28.01.2021, 
ora 16:00. 4.Informaţii privind 

ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 05.02.2021, ora 
16:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura 
Primăriei Comunei Moara, sat 
Moara Nică, Str.Universității, 
n r. 2 1 3 ,  j u d e ț u l  S u c e a v a . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un singur exemplar. 5.Data și 
locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 08.02.2021, ora 13:00, la 
sediul UAT Moara, sat Moara 
Nică, Str.Universității, nr.213, 
județul Suceava. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax 
ș i /sau adresa de e-mail  a le 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Suceava, Secția de 
C o n t e n c i o s  A d m i n i s t r a t i v, 
Suceava, Str.Ștefan cel Mare, 
nr.62, județul Suceava, cod poștal 
720062, teleon 0230/214.948, fax 
0230/522.296, email: trsv-ar-
hcont@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 08.01.2021.

DISPARIȚII
l  Declar decedat pe Crăciun 
Eugen, cu domiciliul în Mun.Fălti-
ceni,  jud.Suceava. Rog orice 
persoană care îl cunoaște să comu-
nice informații.

PIERDERI
l Pierdut 4 polițe seria F002135, 
F002139, F002140, F002147 din anul 
2013, aparținând ABC Asigurări, 
af late în gestiunea SC Campion 
Broker De Asigurare Și Reasigurare 
SRL. Se declară nule.

l Pierdut atestat transport marfa 
si persoane, plus ADR colete. Stoi-
nescu Gheorghe Razvan

l Subsemnatul Fedorneac Iosif am 
pierdut CPC Marfa si Persoane in 
data de 28.12.2020 in Brasov si il 
declar Nul. 

l S.C. L.A.V. Sunny Travel S.R.L., 
C.U.I. RO 37129021, anunţă pier-
derea foilor de parcurs cu numărul  
24 și 25 din carnetul INTERBUS 
cu nr. 0012711. Se declară nule.


