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l SC Olimp Impex SRL, angajeaza in
O r a d e a s u d o r, p e n t r u d e t a l i i t e l .
0743022263.
l Verita International School in Bucharest is looking to hire two teachers for
Secondary and Highschool education to
work within a creative and integrative
school. The School is looking for a Secondary English Teacher and Highschool
Teacher. Qualifications: Bachelor’s Degree
in a related field; Master Degree is a plus;
Teacher Certificate of Qualification;
Higher education in pedagogy; minimum
2 years prior experience in schools; an
excellent command of written and spoken
English. Attractive salary. Phone:
0756.622.570.
l SC Pro Dimension Contracts SRL,
având CUI:21568268, cu sediul în Sat
Târșolț, Comuna Târșolț, Strada Principală, Nr.653/A, Județ Satu Mare, angajează: excavatorist pentru excavatoare cu
rotor de mare capacitate, cod COR
811106- 2 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcțiilor. Selecția are loc în
data de 12.05.2021, ora 08.00, la sediul
societății.

dosarului; -certificate care să ateste și alte
calificări. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a la sediul Școlii Gimnaziale Nr.9
Borșa. Relaţii suplimentare la sediul:
Școlii Gimnaziale Nr.9 Borșa, persoană
de contact: Mihali Janeta, telefon
0746.147.882.
l Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța,
cu sediul în localitatea Constanța, Str.
Bdul 1 Mai, nr.5-7, judeţul Constanța,
anunţă amânarea concursului conform
Legii nr.95/2006, O.M.S.nr.284/2007 și
O.M.S.nr.954/2017 pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al
unităţii de director financiar contabil
organizat iniţial: -Proba scrisă în data de
24 mai 2021, ora 9.00; -Susţinere orală a
proiectului de specialitate în data de 25
mai 2021, ora 9.00; -Interviul de selecţie
în data de 25 mai 2021, ora 13.00; astfel:
-la o dată care se va comunica ulterior.
Prin acest anunţ venim în completarea
celui publicat în Monitorul Oficial, Partea
a III-a număr 348/28.04.2021, pagina 8,
cod 283.338.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis,
etaj 1, judeţul Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea unei funcţii
contractuale vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată de asistent registrator treapta I din cadrul BCPI
Zimnicea - Serviciul Publicitate Imobiliară. Concursul se va desfăşura în perioada 04 - 10.06.2021, orele 10.00.
Perioada de depunere a dosarelor este 12
- 25.05.2021, la sediul OCPI Teleorman.
Pentru date suplimentare consultaţi
site-ul OCPI Teleorman: www.ocpitr.ro.

l Primăria comunei Izvoru, judeţul
Argeş, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant, în regim contractual, de şef serviciu voluntar pentru
situaţii de urgenţă, în cadrul compartimentului Situaţii de Urgenţă. Concursul
se va desfăşura la sediul primăriei
comunei Izvoru, sat Izvoru, Strada Principală, nr. 138, judeţul Argeş, astfel: - proba
scrisă: 8 iunie 2021, ora 10:00; - interviul:
9 iunie 2021, ora 10:00. Actele pentru
dosarul de concurs se vor depune până la
data de 24 mai 2021, la registratura
Primăriei Izvoru. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul primăriei comunei
Izvoru, judeţul Argeş, nr. telefon
0248695020.

l Școlala Gimnazială Nr.9 Borșa, cu
sediul în orașul Borșa, str.Decebal, nr.8,
județul Maramureș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: îngrijitor, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
03.06.2021, ora 09.00; -Proba interviu în
data de 10.06.2021, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-absolvent liceu; -vechime minim 3 ani;
-curs igienă valabil la data depunerii

l Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Str.Av.
Sănătescu, nr.48, sector 1, 011478, Bucureşti, tel.: +4021/317.11.00, fax:
+4021/316.34.97, www.anm.ro, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante,
perioadă nedeterminată, în conformitate
cu prevederile H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a
Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului

nr.183/2020 privind desfășurarea pe
perioada stării de alertă a concursurilor
pentru ocuparea posturilor vacante din
cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de
Conturi, respectiv: 1.Direcția Generală
Inspecție Farmaceutică, Direcția
Inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV: -1
(unu) post inspector de specialitate gr.IA,
farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență fabricație medicamente de uz
uman); -1 (unu) post inspector de specialitate gr.IA, farmacist specialist, nivel
studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu
normă întreagă (experiență fabricatie
medicamente de uz uman); -2 (două)
posturi inspector de specialitate gr.IA,
farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6
luni vechime în specialitate, perioadă
nedeterminată, cu normă întreagă (experiență fabricație medicamente de uz
uman); -2 (două) posturi inspector de
specialitate gr.IA, farmacist primar, nivel
studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu
normă întreagă (experiență laborator/
laborator analitic/studii clinice); -1 (unu)
post inspector de specialitate gr.IA,
farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6
luni vechime în specialitate, perioadă
nedeterminată, cu normă întreagă (experiență farmacovigilenţă); -1 (unu) post
inspector de specialitate gr.II, farmacist,
nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă
întreagă (experiență fabricație medicamente de uz uman). Selecția dosarelor
-27.05.2021; -Proba scrisă -03.06.2021,
ora 10.00; Probă interviu -10.06.2021, ora
10.00; Data limită pentru depunerea
dosarelor la concurs -25.05.2021, ora
16.00. Relații suplimentare -Serviciul
personal, salarizare, tel.+4021/317.11.00,
int.: 307, 418.
l Teatrul Municipal „Matei Vişniec”
Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție
vacante de Consilier, grad profesional I -1
post, în cadrul Compartimentului Financiar contabil. Condiţiile de participare la
concurs sunt următoarele: 1)generale: cele
prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru -Anexa la H.G. nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare; 2)
specifice pe post: -nivelul studiilor -superioare; -studii universitare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă
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sau echivalentă (diplomă de licență
pentru absolvenții ciclului I Bologna), în
ştiinţe economice, domeniul Contabilitate, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune; -vechime în
specialitate de minimum 3 ani și 6 luni.
Concursul va consta în susţinerea a două
probe de către candidaţii declaraţi admişi
la selecţia dosarelor, respectiv: proba
scrisă şi interviul. Concursul se organizează conform calendarului următor: -25
mai 2021, ora 12.00 -data limită pentru
depunerea dosarelor; -03 iunie 2021, ora
10.00 -proba scrisă; -07 iunie 2021, ora
10.00 -interviul. Depunerea dosarelor de
concurs și desfășurarea celor două probe
de concurs vor avea loc la sediul Teatrului
Municipal „Matei Vişniec” Suceava,
situat în strada Dragoş Vodă, nr.1, localitatea Suceava, județul Suceava. Detalii
privind condiţiile specifice şi bibliografia
de concurs sunt disponibile accesând
https://www.teatrulmateivisniec.ro/ro/
anunturi/angajari/. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, str.Dragoș
Vodă, nr.1, localitatea Suceava, județul
Suceava, Compartimentul Resurse
Umane -camera 205, telefon:
0330/803.995 sau 0759.048.679.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Neamţ, cu sediul în municipiul
Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu,
nr.26B, organizează concurs în perioada
03-09.06.2021, pentru ocupare a 1 post
vacant, funcţie contractuală de execuţie:
Serviciul Cadastru- 1 post consilier
cadastru debutant. Postul este pe durată
determinată pentru implementarea
Programului Naţional de Cadastru şi
Carte Funciară de la nivelul Biroului de
Înregistrare Sistematică al Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ.
Concursul se va desfăşura după calendarul următor: -Proba scrisă- în data de
03.06.2021, ora 10.00; -Proba interviu- în
data de 09.06.2021, ora 10.00. Cerintele
Postului: -studii de specialitate: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă sau studii superioare de lungă
durată cu diplomă, specializarea
cadastru, geodezie, topografie minieră,
măsurători terestre; -cunoștințe operare
calculator; -vechime în specialitate– nu se
cere. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul instituţiei din municipiul
Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu,
nr.26B, în termen de 10 zile lucrătoare de
la afişarea anunţului, în timpul programului normal de lucru. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul OCPI

Neamţ, la adresa sus-menţionată, telefon
0233-21.71.42.
l Unitatea militară 01919 Otopeni din
Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs pentru încadrarea unui
număr de 2 posturi vacante de execuție
de personal civil contractual la U.M.
01919, astfel: -tehnician IA în cadrul
formației echipamente electrice, electronice și radionavigație din atelierul fabricație avion fără pilot la secția reparații și
lucrări complexe aeronave (locația
Otopeni), a U.M. 01919, studii medii
(studii liceale cu diplomă de bacalaureat
sau studii postliceale) în domeniile electrotehnică, electronică, proiectare, fabricare, asamblare, constituire, operare,
întreținere și reparare a echipamentelor
electrice sau electronice, 6 ani și 6 luni
vechime minimă în muncă din care
vechime minimă în domeniu: 3 ani,
cunoștințe de operare pe calculator–
Microsoft Office (fără atestat); -muncitor
calificat I (îmbuteliator f luide sub
presiune) în cadrul formației butelii sub
presiune, din atelierul fabricații și lucrări
speciale (locația Otopeni), a U.M. 01919,
studii medii (școli de arte și meserii, școli
profesionale, studii liceale cu sau fără
diplomă de bacalaureat) în domeniile
operatori mașini care sunt utilizate
pentru îmbuteliat recipiente sub presiune
sau atestat, diplomă de specializare/
absolvire a unui curs de formare profesională în domeniul îmbuteliat recipiente
sub presiune, vechime minimă în muncă
6 ani și 6 luni din care vechime minimă în
domeniu: 3 ani. Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01919 Otopeni, astfel:
-25.05.2021, până la ora 14:00– data
limită de depunere a dosarelor;
-03.06.2021, începând cu ora 11:00- proba

scrisă; -15.06.2021, începând cu ora 11:00
-proba practică; -22.06.2021, începând cu
ora 11:00- interviu. Depunerea dosarelor
și organizarea concursului se vor face la
sediul U.M. 01919, Strada Zborului nr.1,
localitatea Otopeni, județul Ilfov, unde
vor fi afișate și detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon: 021.350.61.33 int. 534, de
luni până vineri, între orele 07.00-15.00.
l Unitatea militară 01919 Otopeni din
Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs pentru încadrarea unui
număr de 2 posturi vacante de execuție
de personal civil contractual la U.M.
01919, astfel: -tehnician IA în cadrul
stației inspecții tehnice la secția reparații
și lucrări complexe tehnică auto și autospeciale (locația Târgșoru Nou), a U.M.
01919, studii medii (studii liceale cu
diplomă de bacalaureat sau studii postliceale) în domeniul electromecanic auto
sau proiectare, fabricare, asamblare,
constituire, operare, întreținere și reparare a autovehiculelor, 6 ani și 6 luni
vechime minimă în muncă din care
vechime minimă în domeniu 3 ani, autorizație R.A.R. (în situația în care nu
deține autorizație este necesar acordul
scris al persoanei care dorește să candideze, privind obținerea cu prioritate a
autorizației, în situația în care va fi declarată „admisă”), cunoștințe de operare pe
calculator– Microsoft Office (fără
atestat), permis de conducere categoriile
B, C și E; -tehnician debutant în cadrul
formației celulă- motor, din atelierul
fabricație avion fără pilot la secția reparații și lucrări complexe aeronave (locația
Otopeni), a U.M. 01919, studii medii
(studii liceale cu diplomă de bacalaureat
sau studii postliceale) în domeniile meca-
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nică sau electromecanică, proiectare,
fabricare, asamblare, constituire, operare,
întreținere și reparare a componentelor și
echipamentului mecanic, vechimea în
muncă nu este o cerință la angajare,
cunoștințe de operare pe calculatorMicrosoft Office (fără atestat). Concursul
se va desfășura la sediul U.M. 01919
Otopeni, astfel: -25.05.2021, până la ora
14:00– data limită de depunere a dosarelor; -03.06.2021, începând cu ora 08:00proba scrisă; -15.06.2021, începând cu ora
08:00- proba practică; -22.06.2021, începând cu ora 08:00- interviu. Depunerea
dosarelor și organizarea concursului se
vor face la sediul U.M. 01919, Strada
Zborului nr.1, localitatea Otopeni, județul
Ilfov, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon: 021.350.61.33
int. 534, de luni până vineri, între orele
07.00-15.00.

Ilfov, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon: 021.350.61.33
int. 534, de luni până vineri, între orele
07.00-15.00.

l Unitatea militară 01919 Otopeni din
Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs pentru încadrarea unui
număr de 2 posturi vacante de execuție
de personal civil contractual la U.M.
01919, astfel: -tehnician IA în cadrul
formației reparații sisteme de radiocomunicații, radionavigație și radiolocație, din
atelierul reparații avionică la secția reparații și lucrări complexe aeronave (locația
Otopeni), a U.M. 01919, studii medii
(studii liceale cu diplomă de bacalaureat
sau studii postliceale) în domeniile telecomunicații, comunicații, proiectare, fabricare, asamblare, constituire, operare,
întreținere și reparare a componentelor și
echipamentului de telecomunicații,
instrumentelor electronice și sistemelor de
control sau a echipamentului de transmitere a datelor; vechime minimă în muncă:
6 ani și 6 luni din care vechime minimă în
domeniu: 3 ani, cunoștințe de operare pe
calculator– Microsoft Office (fără
atestat); -muncitor calificat I (strungar/
frezor) în cadrul formației prelucrări
mecanice din atelierul fabricație și lucrări
speciale (locația Otopeni) a U.M. 01919,
studii medii (școli de arte și meserii, școli
profesionale, studii liceale cu sau fără
diplomă de bacalaureat) în domeniile
operatori mașini unelte care sunt utilizate
pentru realizarea de toleranțe precise sau
atestat, diplomă de specializare/ absolvire
a unui curs de formare profesională în
domeniul operării mașinilor unelte care
sunt utilizate pentru realizarea de toleranțe precise, vechime minimă în muncă:
6 ani și 6 luni din care vechime minimă în
domeniu: 3 ani. Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01919 Otopeni, astfel:
-25.05.2021, până la ora 14:00- data
limită de depunere a dosarelor;
-09.06.2021, începând cu ora 08:00- proba
scrisă; -28.06.2021, începând cu ora
08:00- proba practică; -02.07.2021, începând cu ora 08:00- interviu. Depunerea
dosarelor și organizarea concursului se
vor face la sediul U.M. 01919, Strada
Zborului nr.1, localitatea Otopeni, județul

l Se citează SC Suveran Confort SRL, în
c a l i t a t e p â r â t î n D o s a r u l n r.
7508/109/2019, pentru termenul din 24
mai 2021, la Tribunalul Argeș, în proces
cu Corbeanu Vasile Decebal, în calitate de
reclamant.

CITAȚII
l Se citează pârâta Matură Carmen, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat Tifu,
com.Banca, jud.Vaslui, la Judecătoria
Vaslui, în data de 28.05.2021, ora 09.30, în
dosar nr.10464/333/2019, având ca obiect
partaj succesoral, în contradictoriu cu
reclamanta Popa Emilia.
l Se citează Roth Wilhelm Lorenz la
Judecătoria Făgăraş în data de
2 6 . 0 5 . 2 0 2 1 , o r a 0 8 . 3 0 , D o s a r n r.
91/226/2019, Fond Funciar- anulare Titlu
de proprietate, cu reclamantul Debu
Werner R.

l Gusila Elena, loc. Valul lui Traian, str.
Fundatura Garoafa nr.6, jud Constanta şi
Gusila Viorica, loc. Valul lui Traian, str.
Fundatura Garoafa nr.6, jud. Constanta,
sunt citate la Judecatoria Dorohoi la 26
mai 2021 ora 13:00 pentru litigiul revendicare cu reclamanta Amariei Maria.
l Corcoveanu Sandu Ramon este chemat
la Judecătoria Craiova, cu sediul în
Craiova, str.Brestei, nr.12, în data de
05.07.2021, ora 10.00, în calitate de pârât
în dosarul nr.10654/215/2020*, complet
CMF 7, având ca obiect divorț, reclamantă fiind Corcoveanu Veronica.
l Se citează pârâta (persoană dispărută)
Nitescu Florentina, cu ultimul domiciliul
în Mun.București, Str.Mașina de Pîine,
nr.1, bl, OD32, sc.A, ap.47, sector 2, în
fața Judecătoriei Sector 2 București,
B-dul.Unirii, nr.37, Sector 3, Cam.123,
Compleul 9 MF, în dosarul 8177/3/2020,
cu termen de judecată la 22.06.2021, ora
12.00, cauza având ca obiect declararea
judecătorească a morţii la solicitarea
reclamantei Nitescu Vasilica în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară a Sectorului
2 București.
l Gangal Florin - cu domiciliul în
Comuna Miroslava, sat Vorovesti, str.
Paraului nr.1, jud.Iași, este citat în calitate de pârât, în dosarul nr. 5330/99/2020,
avînd ca obiect acțiune în răspundere
patrimonială, materia litigii de muncă, în
data de 31.05.2021, ora 10.00, la Tribunalul Iași, cu sediul în str.Elena Doamna
nr.1A, Iași, Secția I Civila, camera S.V.etaj IV, complet civ cm7, reclamanta fiind
Societatea Salubris S.A. Iași, cu sediul în
Iași, Sos.Nationala nr.43, jud.Iași.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Gurahont , sub nr.275/238/2021 , posesorul Petrisor Floare Iulia a invocat
dobindirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului inscris in CF
300074 Virfurile , top 1216/4 , compus din
fineata in suprafata de 5755 mp. Toti cei
interesati sunt somati sa formuleze opozitie
, cu precizarea ca , in caz contrar , se va
trece la judecarea cererii in termen de 30 de
zile de la emiterea celei din urma publicatii.
l Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Gurahont , sub nr.253/238/2021 ,
posesorul Mihit Lavinia Daniela a invocat
dobindirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului inscris in
CF 301519 Halmagiu , top 273/a , compus
din casa si teren in suprafata de 702 mp .
Toti cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie , cu precizarea ca , in caz
contrar , se va trece la judecarea cererii in
termen de 30 de zile de la emiterea celei
din urma publicatii .

DIVERSE
l Blue Ink Residence SRL, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: „Modificare de proiect în timpul
execuției autorizat cu ac nr.614/19.11.2020
din „Construire imobil P+2E cu spațiu
comercial la parter și împrejmuire” în
„Imobil locuințe colective P+4E cu spațiu
comercial la parter și împrejmuire teren”,
amplasat în județul Constanța, orașul
Năvodari, zona Mamaia Nord, str.A5, nr.
FN. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Constanța: municipiul
Constanța, str.Unirii, nr.23 și la sediul
titular Blue Ink Residence SRL din județul
Constanța, orașul Năvodari, str.Promenada, nr.FN, zona Mamaia Nord, etaj
demisol, ap.2D, în zilele de luni-vineri, între
orele 09.00-13.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediu autorității competente pentru Protecția Mediului Constanța.
l Subsemnatul, Nagy-Vajda Levente cu
domiciliul în Loc. Păsăreni, nr. 293, jud.
Mureș, telefon 0759015804, titular ai
planului/programului Amenajamentul
silvic al fondului forestier proprietate
privată aparținând Parohiei Romano-Catolice Sângeorgiu de Mureș, Parohiei
Romano-Catolice Tg. Mureș, Parohiei
Ortodoxe Sângeorgiu de Mureș, Parohiei
Romano-Catolice Acățari, Parohiei Unitariene Troița, Parohiei Reformate
Sângeorgiu de Mureș, Parohiei Unitariene
Sinvasii, Parohiei Reformate Gălățeni,
Parohiei Reformate Păsăreni, Parohiei
Reformate Păsăreni filiala Maiad, Parohiei
Reformate Bedeni filiala Troița, Parohiei
Reformate Bedeni, Parohiei Reformate
Miercurea Nirajului, Parohiei Reformate
Sântandrei, Parohiei Ortodoxe Miercurea
Nirajului, Parihiei Romano-Catolice

Sântandrei și persoanelor fizice asociate,
UP I Valea Nirajului propus a fi amplasat
în UAT Miercurea Nirajului, Vărgata,
Neaua, Gălești, Corunca, Acățari,
Sângeorgiu de Mureș și Ernei, jud. Mureș,
anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a avizului de mediu
pentru planul/programul menționat și
declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Mureș din Mun. Tg.
Mureș, str. Podeni, nr. 10, de luni până
vineri între orele 900 – 1300 . Observații/
comentarii și sugestii se primesc în scris la
sediul APM Mureș, în termen de 18 zile de
la data publicării anunțului.
l S.C. Astron Chemicals S.R.L.- Sediu
Social: Bucuresti, Sect.3, Dudesti-Pantelimon, Nr.19, telefon: +04.21.255.17.2326, Cod Unic de Inregistrare 14525230,
nr.de ordine în Registrul Comerţului
București J40/2201/20.03.2002, reprezentată prin DoamnaCristescu CarmenConducator unitate, informează pe cei
interesați că s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizației de mediu pentru
activitatea–Comerț cu ridicata al produselor chimice- cod.CAEN: 4675. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei
Pentru Protectia Mediului București din
sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul
Lacul Morii- in spatele benzinariei
Lukoil), intre orele 9.00-12.00, de luni
pana vineri. Propuneri sau contestatii se
pot depune la sediul A.P.M.București in
termen de 10 zile de la data publicarii
prezentului anunt.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin Ciulianu
Elena-Cozmina, in calitate de lichidator
judiciar al Damfed Tehnical SRL
desemnat prin sentinta civila nr.
2411/27.04.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in
dosar nr. 19882/3/2020, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Damfed Tehnical SRL, cu
sediul social in Bucureşti Sectorul 2, Str.
Caimatei, Nr. 22, Et.1, Ap.4, CUI
28058479, nr. de ordine in registrul
comertului J40/1829/2011. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta nascut dupa data deschiderii procedurii insolventei impotriva
Damfed Tehnical SRL, vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti Secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 19882/3/2020, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor
i n t a b e l u l s u p l i m e n t a r a l c r e a ntelor27.05.2021; b) termenul limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea
si comunicarea tabelului suplimentar al
creantelor 28.06.2021; c) termenul pentru
depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea in
BPI a tabelului suplimentar; d) termen
pentru intocmirea si afisarea tabelului
definitiv consolidat 27.07.2021.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax

şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: 1.Comuna Slatina-Timiș, cu
sediul în localitatea Slatina-Timiș, strada
Principală, nr.32, județul Caraș-Severin,
telefon 0355/401.711, 0720.060.657, fax
0255/260.899, e-mail: primaria@slatina-timis.ro, cod fiscal 3227211. 2.Reglementări legale: Legea 350/2005 privind
regimul finanțărilor din fonduri publice
alocate pentru activitățile nonprofit de
interes general, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.36/12.04.2021
privind aprobarea bugetului local al
Comunei Slatina-Timiș pe anul 2021,
H.C.L nr.46/07.05.2021, privind aprobarea planului anual de finanțare nerambursabilă. 3.Solicitanții pot fi: persoane
fizice sau persoane juridice fără scop
patrimonial -asociații și fundații constituite conform legii. 4.Procedura aplicată:
finanțare nerambursabilă se acordă din
bugetul Comunei Slatina-Timiș pe bază
de contract de finanțare nerambursabilă
semnat între finanțator și beneficiar, în
urma aplicării procedurii de selecție
proiecte și a declarării proiectelor câștigătoare. 5.Se acordă finanțare nerambursabilă pentru: activități sportive. 6.Suma
aprobată pentru anul 2021: 25.000Lei.
7.Durata programului: anul 2021. 8.Locul
și data limită de depunere a propunerilor
de proiecte: Registratura Primăriei
Comunei Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș, nr.32, județul Caraș-Severin:
15.06.2021, ora 12.00. 9.Perioada de
selecție și evaluare a propunerilor de
proiecte: 16.06.2021-23.06.2021. 10.Solicitarea finanțării nerambursabile: documentația de solicitare a finanțării poate fi
pusă la dispoziție prin Compartimentul
Publicitate
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Registratură din cadrul Primăriei
Comunei Slatina-Timiș.
l Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
-cu sediul în Bucureşti, str. Gl.Candiano
P o p e s c u , n r. 6 , s e c t o r 4 , t e l e f o n :
021.3351176, fax: 021.3351185, site: https://
once.mapn.ro, e-mail: once@mapn.ro
-anunţă organizarea unei sesiuni de selecţie
publică de proiecte, pentru atribuirea unor
contracte de finanţare nerambursabilă din
fonduri publice, pentru proiecte de restaurare în domeniul mormintelor şi operelor
comemorative româneşti sau străine,
amplasate pe teritoriul naţional. Bază
legală: Legea nr.350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr.379/2003
privind regimul mormintelor şi operelor
comemorative de război, cu modificările şi
completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr.635/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, cu
modificările şi completările ulterioare.
Programul Oficiului Naţional pentru Cultul
Eroilor pentru acordarea de finanţări
nerambursabile pe anul 2021 a fost publicat
în Monitorul Oficial nr.71, din 13.04.2021,
partea a Vl-a. Documentaţia cuprinzând
condiţiile de participare, elementele privind
elaborarea, prezentarea şi selecţia propunerilor de proiect poate fi accesată la adresa:
https://once.mapn.ro secţiunea: informaţii
de interes public, pagina: utilitate publică.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute folosind
datele de contact de mai sus. Proiectele pot
fi trimise prin poştă la adresa: Str. Gl.
Candiano Popescu, nr.6, sector 4, Bucureşti.
Termen de depunere: 15.06.2021, ora 16.00.

4677; Transporturi rutiere de mărfuri
(nepericuloase)- cod CAEN 4941; Colectarea deșeurilor nepericuloase- cod
CAEN 3811 la la punctul de lucru din
Pantelimon, strada Depozitului, nr.6,
județul Ilfov, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a
autorizaţiei de mediu pentru activitate.
Informaţiile privind potenţialul impact
asupra mediului al activităţii pot fi
consultate la sediul APM Ilfov, Aleea
Lacul Morii Nr.1, Bucureşti, Tel/Fax:
021.430.66.77, în zilele de luni-joi între
orele 09.00-12.00. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Ilfov.
l Vlad Gheorghe, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Mun.Târgoviște, str.Fluturilor, bl.22, sc.A, ap.33, jud.Dâmbovița,
este căutat. Persoanele care pot oferi
informații care să conducă la depistarea
acestuia, să anunțe cea mai apropiată
unitate de poliție cu mențiunea: “Referitor la dosarul nr.2453/259/2019 al Judecătoriei Târgoviște, cu sefiul în Mun.
Târgoviște, B-dul.Unirii, nr.28, jud.
Dâmbovița, cu termen de judecată la data
de 22.06.2021, când pârâtul se poate
prezenta”.

l S.N.G.N. Romgaz S.A. Sucursala
Tg.Mureș, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
Instalație de suprafață sonda 232 Măgherani, propus a fi amplasat în extravilanul
localității Ghindari, județul Mureș. Informațiile privind proiectul propus pot fi
obținute la A.P.M.Mureș, la numărul de
telefon 0265/314.984, fax 0265/314.985,
adresa de e-mail office@apmms.anpm.ro,
și la S.N.G.N.Romgaz S.A. -Sucursala
Târgu Mureș, adresa de e-mail secretariat.mures@romgaz.ro.

l Orange Romania SA, titular al proiectului „Instalare rețea magistrală de fibră
optică Orange pe traseul Grădiștea
-Gruiu -Moara Vlăsiei -Dascălu -Afumați
-Ștefăneștii De Jos, Jud.Ilfov”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenția
Pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul propus
a fi amplasat în județul Ilfov, UAT:
Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei,
Dascălu, Afumați, Ștefăneștii de jos.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului A.P.M.Ilfov din București, Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în
zilele de luni-vineri, între orele 09.0013.00, precum și la următoarea adresă de
internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția
mediului.

l Vrancart SA, titularul activităţilor:
Recuperarea materialelor reciclabile
sortate- cod CAEN 3832; Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor- cod CAEN

l SC AFFOGATO SRL cu sediul social
in ARAD, str. Closca nr 1, Parter, jud
Arad, tel. 0744-766904, doreste sa obtina
autorizatie de mediu pentru sediul

deschis in Arad, str. Closca nr. 1 Parter
unde se desfasoara urmatoarele activitati:cod CAEN 5610 Restaurante; cod
CAEN 5621 Activitati de alimentatie
(catering) pentru evenimente avand ca
principale faze de desfasurare a activitatii: aprovizionarea cu materii prime
alimentare si bauturi alcoolice si nealcoolice; receptia calitativă si cantitativă a
materiilor prime; depozitare, prepararea
produselor culinare, a bauturilor, a cafelei
etc, servirea clientilor la mese si distribuirea in sistem catering la comanda catre
clienti; debarasarea meselor, spalarea,
dezinfectarea veselei si igienizarea spatiilor. Masuri de protectie a factorilor de
mediu: apa-canalizare; separatoare de
grasimi; aer- ventilatoare, instalatie
exhaustare, cosuri de fum; sol- platforme
betonate; gestiune deseuri- pubele si
contracte cu operatori autorizati in
vederea colectarii deseurilor; Observatiile
publicului formulate in scris/informatiile
privind potentialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate la
sediul Agentiei de Protectia Mediului
Arad, Splaiul Muresului, FN, judetul
Arad tel 0257-280331, timp de zece zile
lucratoare dupa data publicarii prezentului anunt.
l Comuna Stolnici, str.Principala, nr.160,
Stolnici, judeţul Arges, telefon
0248676201, fax 0248676201, email
primariastolnici@yahoo.com, închiriază imobil teren domeniu public, suprafața de 196,25 ha, situat în Blocul Fizic
429- Complex Lac, Blocul Fizic 666 –
Complex Pădure, Blocul Fizic 589 – Gară
Fîlfani, Blocul Fizic 580 Gară Fîlfani,cu
destinație pășune din comuna Stolnici.
Închirierea se face conform prevederilor
OUG 57/2019 și conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 25 din 23.04.2021 ·
Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
Documentația se ridică de la serviciul
secretariat din cadrul Primăriei Comunei
Stolnci str.Principală, nr.160, pe baza unei
cereri și a chitanței de la casieria unității.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: 50 lei, se
achită în numerar la casieria Primăriei
Stolnici Data-limită pentru solicitarea
clarificarilor: 25/05/2021, ora: 10.00 Informații privind ofertele: · Data-limită de
depunere a ofertelor: 01/06/2021, ora:
10.00 · Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele se depun la Primăria
comunei Stolnici, comuna Stolnici, str.

Principală, nr.160, compartiment Registratură · Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele se
depun într-un singur exemplar original.
· Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 01/06/2021, ora 15.00, la sediul
Primăriei Comunei Stolnici, str. Principală, nr.160, Sala de Consiliu.

ACHIZIȚII
l Anunț De Participare: Subiect: Achiziție Echipamente. Tipografia Sib Print
SRL, cu sediul social in Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 35, jud. Sibiu, înregistrată la
Registrul Comerțului cu
J32/1744/22.12.2020, cod fiscal 43479498
email: catananicolae79@yahoo.com,
telefon: 0721.260.760 vă invită să depuneți oferta de preț în scopul atribuirii
contractului de achiziție Echipamente. Vă
invităm să ne transmiteți oferta dumneavoastră în condițiile enunțate în prezenta
cerere de ofertă până cel târziu la data de
17.05.2021, ora 16.00. Ofertele primite
după această dată nu vor fi luate în considerare. Toţi ofertanţii vor fi înştiinţaţi în
scris cu privire la rezultatul în urma
selecţiei ofertelor în data 19.05.2021
Pentru informații suplimentare privind
procesul de trimitere a ofertelor, precum
și în vederea obținerii de clarificări cu
privire la această procedură, vă rugăm să
vă adresați către persoana de contact
desemnată, respectiv Cătană Nicolae, la
adresa de email: catananicolae79@yahoo.
com. Tipografia Sib Print SRL achiziţionează 2 echipamente cu următoarele
specificații minime: Multifuncțională presă digitală destinată mediului de tipar
-1 buc. - tehnologie laser; - funcții de
printare, copier, scanare; - posibilitate
printare banner simplex/duplex; - viteză
copiere/ printare A4 - 66 ppm alb negru/
color; Imprimantă multifunctinală – 1
buc. - funcții de copiere, printare, scanare
fată - verso automat; - posibilitate inserare copertă, pagină, etc; - funcție creare
broșură; - funcție finisare documente
(capsare, perforare, pliere, etc); - format
hartie - A5 - SRA 3. *Toate mențiunile
sau referirile la marcă, denumire, cerință
sau dimensiune se interpretează „sau
echivalent” Termenul limită (zi, ora)
până la care pot fi trimise ofertele:
17.05.2021, ora 16.00. Ofertele primite
după termenul limită nu vor fi evaluate.
Ofertele trebuie transmise la următoarea
adresă de email: catananicolae79@yahoo.
com.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administrație al SAVA SA,
cu sediul în sat Nanov, comuna Nanov, str.
Dunării, nr.11, C21- Biroul P3, jud.
Teleorman, înregistrată la Registrul Comerțului Teleorman sub nr.J34/178/1991, Cod
unic de înregistrare 1399784, convoacă prin
Președintele Consiliului de Administrație,
în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990
republicată și al art.14 din Actul constitutiv,
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 17.06.2021, ora 10.00, la
sediul societății din Com.Nanov, Sat Nanov,
str.Dunării, nr.11, C21- Biroul P3, Jud.
Teleorman, având următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea vânzării a unui număr de
244.524 de acțiuni nominative, la o valoare
nominală de 2Lei/fiecare, deținute de către
Caussade Semences Est Europa SRL,
reprezentând 99% din capitalul social al
societății SAVA SA, la prețul total de
230.312,56Euro fără TVA. 2.Modificarea
actului constitutiv al societății SAVA SA
conform vânzării de acțiuni. 3.Diverse.
Pentru validitatea deliberărilor Adunării
Generale Extraordinare este necesară
prezența acționarilor care să dețină cel
puțin 50% din capitalul social. În situaţia în
care nu se va întruni cvorumul legal în data
de 17.06.2021, se convoacă cea de-a doua
Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor la adresa anterior menţionată, în
data de 21.06.2021, ora 10.00. Adunarea ce
se va întruni la a doua convocare poate să
delibereze asupra punctelor de pe ordinea
de zi a celei dintâi adunări, indiferent de
cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Toate documentele aflate și/sau la care se face referire în
ordinea de zi se afla la sediul societății spre
consultare și analiză, în zilele lucrătoare de
la ora 08.00-15.30.

LICITAȚII
l Licitație Închiriere Teren: Comuna Ștefan
cel Mare, județul Argeș, organizează în data
de 02.06.2021 licitație publică pentru închirierea unui teren. Informații și detalii se
regăsesc la serviciul secretariat din cadrul
Primăriei Comunei Ștefan cel Mare, telefon
0248/696704.
l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică buldoexcavator
Komatsu D58E la prețul de 59.500 lei.
Persoanele interesate vor cumpăra dosarul
de prezentare de la lichidatorul judiciar şi
vor depune documentele de participare la
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data lici-

taţiei. Licitaţia va avea loc în 14.05.2021, ora
15:30 la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de 21.05.2021
și 28.05.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l U.A.T. Comuna Probota, județul Iași,
CUI 4540364, telefon 0232/297572, email:
primariaprobota@ yahoo.com; Vânzare prin
licitație publică teren intravilan domeniul
privat în suprafață de 0,1894ha, situat în T
155, P 1792/6, CF. Nr. 60653. Vânzare prin
licitație publică teren intravilan domeniul
privat în suprafață de 0,0546ha, situat în T
155, P 1792/6, CF. Nr. 60648. Vânzările se
fac cu drept de preempțiune, conform
art.364 din O.U.G. 57/2019 şi conform
H.C.L. nr. 30/19.04.2021 și H.C.L. nr.
31/19.04.2021.
l Consiliul Judeţean Arad prin Centrul
Cultural Judeţean Arad lansează invitaţia
de participare la licitaţia publică de proiecte
sesiunea I-a 2021 pentru activităţi non profit
de interes general, organizată potrivit legilor
în vigoare. Pentru obţinerea documentaţiei
standard (cererea de finanţare-cadru şi
Ghidul solicitantului) puteţi consulta site-ul:
www.ccja.ro; tel. 0357 405 386; fax: 0357 405
387; Perioada depunerii proiectelor este:
12.05.2021 – 09.06.2021. Documentaţia se
va depune la sediul Centrului Cultural
Judeţean Arad, str. George Bariţiu, nr.16, în
plic închis pe care se va menţiona denumirea solicitantului şi aria tematică (direcţia
de finanţare). Anunţul de participare la
licitaţie a fost publicat în Monitorul Oficial
al României Partea a VI-a nr.85/05.05.2021.
l CONPET S.A. Ploieşti, organizează licitații cu strigare, pentru vânzare de mijloace
de transport auto, țeavă recuperată aflată în
magazii și țeavă îngropată provenite din
lucrări de înlocuire de conducte. Ședințele
de licitație se organizează astfel: - în fiecare
zi de marți: - ora 10:00 pentru mijloace de
transport auto; - ora 11:00 pentru țeavă
recuperată aflată în magazii; - în fiecare zi
de joi, ora 10:00, pentru țeavă îngropată,
până la epuizarea stocului. Pentru mijloacele de transport auto și țeava recuperată
din magazii, garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din valoarea
bunurilor pentru care ofertantul a optat să
liciteze, iar taxa de participare la licitație
este de 50 lei. Pentru țeava îngropată
garanția de participare la licitație este în
cuantum de 10% din valoarea acesteia, taxa
de participare la licitație este de 100 lei, iar
taxa de vizitare este în cuantum de 600 lei.
Taxa de vizitare și taxa de participare sunt

ANUNȚURI
nerambursabile. Garanția de participare se
restituie ofertanților care nu întrunesc
condițiile de participare la licitație precum
și celor care nu au adjudecat bunuri la licitație. Taxa de participare, taxa de vizitare și
garanția de participare se achită până la
data licitației prin virament în contul
deschis la BCR Ploieşti, cod IBAN
RO38RNCB 02050448657 00001, ori cu
numerar la caseria societăţii, situată la
Dispeceratul Central, str. Anul 1848 nr. 1-3
Ploiești. Pentru informaţii privind condiţiile
de participare la licitaţie, modelul de
contract, lista bunurilor ce fac obiectul licitaţiei accesați pagina web www.conpet.ro
secţiunea Noutăţi/ Licitaţii vânzare bunuri
de interes general. Data limită până la care
se poate depune documentaţia de participare la licitaţie este ziua anterioară licitaţiei,
ora 10.00, la adresa valorificare.bunuri@
conpet.ro. Licitaţiile vor avea loc în zilele
mai sus menționate, la sediul administrativ
nr. I, str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.
l Penitenciarul Spital Mioveni cu sediul în
localitatea Mioveni, bd. Dacia nr.1, județul
Argeș, intenționează să încheie contract de
prestări servicii medicale cu un medic generalist (medicină de familie), pentru anul
2021 cu posibilitatea prelungirii contractului
până la sfârșitul anului, 7 ore/zi, 5 zile/
săptămână – 35 ore/ săptămână. Serviciile
vor fi prestate în cadrul Penitenciarului
Deva cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr.
1, județul Hunedoara. Cerințe specifice:
Prestatorii de servicii să dețină și să prezinte
următoarele documente: -autorizație de
liberă practică; -asigurare de malpraxis; -să
fie înscris în Colegiu Medicilor din
România; -specialitatea: medicină de
familie/ generală; -să încheie contract cu
CASAOPSNAJ; -certificat de înregistrare
fiscală. Valoarea fondurilor ce pot fi alocate
pentru serviciile prestate este de maxim 60
lei/oră. La elaborarea ofertei de preț, ofertantul va avea în vedere toate cerințele solicitate mai sus. Oferta de preț reprezentând
tariful pe oră, se va transmite până la data
de 14.05.2021, ora 12:00, în plic închis cu
mențiunea ”A nu se deschide până la data
de 14.05.2021 -ora 12:00”_ prin oricare din
următoarele mijloace: poștă, curier sau
depunere directă la sediul instituției. Caietul
de sarcini poate fi obținut gratuit de la Penitenciarul Spital Mioveni. Informații suplimentare la telefon fix 0248/260.560 int. 223,
248, 245.
l C.N. Administraţia Porturilor Dunării
Fluviale S.A. Giurgiu, organizează în data
de 02.06.2021, ora 13.00, la sediul companiei
din Giurgiu, şos.Portului, nr.1, licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 1.500mp teritoriu portuar,
din Portul Drobeta Turnu Severin, Județul
Mehedinți. Licitația publică deschisă cu
strigare se organizează pentru desfăşurarea
de activităţi portuare, în conformitate cu
prevederile: -H.G. nr.520/1998 privind înfiinţarea CN APDF SA Giurgiu, modificată şi
completată cu H.G.596/13.05.2009; -OG
nr.22/1999 republicată, privind adminis-
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trarea porturilor și căilor navigabile, utilizarea infrastructuriI de transport naval
aparţinând domeniului public, precum şi
desfăşurarea activităţilor de transport naval
în porturi şi pe căile navigabile interioare;
-Ordinului MTI nr.1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea
infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este
concesionată administraţiilor portuare şi/
sau de căi navigabile interioare. Documentaţia de licitaţie, în valoare de 100Lei, la care
se adaugă TVA, poate fi achiziţionată de la
sediul CN APDF SA din Giurgiu, şos.
Portului, nr.1, începând cu data de
20.05.2021, iar ofertele pot fi depuse la
sediul CN APDF SA din Giurgiu, şos.
Portului, nr.1, până la data de 31.05.2021,
ora 15.00. În situația în care la data de
02.06.2021 procedura nu va fi finalizată,
licitația publică deschisă cu strigare se va
relua în fiecare zi de miercuri, ora 13.00,
până la atribuirea contractului de închiriere
a suprafeței de 1.500mp teritoriu portuar,
din portul Drobeta Turnu Severin, Județul
Mehedinți. Pentru această procedură, ofertele vor fi depuse în ziua de luni a săptămânii, până la ora 15.00. Precizăm că nu se
percepe taxă de participare la licitaţie.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la
tel.0246/213.003, fax 0246/211.888, e-mail:
secretariat@apdf.ro.
l C.N. Administraţia Porturilor Dunării
Fluviale S.A. Giurgiu, organizează în data
de 03.06.2021, ora 13.00, la sediul companiei
din Giurgiu, şos.Portului, nr.1, licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 1.500mp teritoriu portuar,
din Portul Moldova Veche, Județul
Caraș-Severin. Licitația publică deschisă cu
strigare se organizează pentru desfăşurarea
de activităţi portuare, în conformitate cu
prevederile: -H.G. nr.520/1998 privind înfiinţarea CN APDF SA Giurgiu, modificată şi
completată cu H.G.596/13.05.2009; -OG
nr.22/1999 republicată, privind administrarea porturilor și căilor navigabile, utilizarea infrastructuriI de transport naval
aparţinând domeniului public, precum şi
desfăşurarea activităţilor de transport naval
în porturi şi pe căile navigabile interioare;
-Ordinului MTI nr.1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea
infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este
concesionată administraţiilor portuare şi/sau
de căi navigabile interioare. Documentaţia
de licitaţie, în valoare de 100Lei, la care se
adaugă TVA, poate fi achiziţionată de la
sediul CN APDF SA din Giurgiu, şos.
Portului, nr.1, începând cu data de
20.05.2021, iar ofertele pot fi depuse la sediul
CN APDF SA din Giurgiu, şos.Portului,
nr.1, până la data de 01.06.2021, ora 15.00.
În situația în care la data de 03.06.2021
procedura nu va fi finalizată, licitația publică
deschisă cu strigare se va relua în fiecare zi
de joi, ora 13.00, până la atribuirea contractului de închiriere a suprafeței de 1.500mp
teritoriu portuar, din portul Moldova Veche,
Județul Caraș-Severin. Pentru această

procedură, ofertele vor fi depuse în ziua de
marți a săptămânii, până la ora 15.00.
Precizăm că nu se percepe taxă de participare la licitaţie. Informaţii suplimentare pot
fi obţinute la tel.0246/213.003, fax
0246/211.888, e-mail: secretariat@apdf.ro.
l C.N. Administraţia Porturilor Dunării
Fluviale S.A. Giurgiu, organizează în data
de 02.06.2021, ora 11.00, la sediul companiei din Giurgiu, şos.Portului, nr.1, licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 4.000mp teritoriu
portuar, din Portul Cetate, Județul Dolj.
Licitația publică deschisă cu strigare se
organizează pentru desfăşurarea de activităţi portuare, în conformitate cu prevederile: -H.G. nr.520/1998 privind înfiinţarea
CN APDF SA Giurgiu, modificată şi
completată cu H.G.596/13.05.2009; -OG
nr.22/1999 republicată, privind administrarea porturilor și căilor navigabile, utilizarea infrastructuriI de transport naval
aparţinând domeniului public, precum şi
desfăşurarea activităţilor de transport
naval în porturi şi pe căile navigabile interioare; -Ordinului MTI nr.1286/2012
pentru aprobarea Regulamentului privind
închirierea infrastructurii de transport
naval care aparţine domeniului public al
statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare. Documentaţia de licitaţie, în valoare
de 100Lei, la care se adaugă TVA, poate fi
achiziţionată de la sediul CN APDF SA
din Giurgiu, şos.Portului, nr.1, începând cu
data de 20.05.2021, iar ofertele pot fi
depuse la sediul CN APDF SA din
Giurgiu, şos.Portului, nr.1, până la data de
31.05.2021, ora 13.00. În situația în care la
data de 02.06.2021 procedura nu va fi finalizată, licitația publică deschisă cu strigare
se va relua în fiecare zi de miercuri, ora
11.00, până la atribuirea contractului de
închiriere a suprafeței de 4.000mp teritoriu
portuar, din portul Cetate, Județul Dolj.
Pentru această procedură, ofertele vor fi
depuse în ziua de luni a săptămânii, până
la ora 13.00. Precizăm că nu se percepe
taxă de participare la licitaţie. Informaţii
suplimentare pot fi obţinute la
tel.0246/213.003, fax 0246/211.888, e-mail:
secretariat@apdf.ro.
l C.N. Administraţia Porturilor Dunării
Fluviale S.A. Giurgiu, organizează în data
de 03.06.2021, ora 11.00, la sediul companiei din Giurgiu, şos.Portului, nr.1, licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 25.000mp teritoriu
portuar, din Portul Corabia, Județul Olt.
Licitația publică deschisă cu strigare se
organizează pentru desfăşurarea de activităţi portuare, în conformitate cu prevederile: -H.G. nr.520/1998 privind înfiinţarea
CN APDF SA Giurgiu, modificată şi
completată cu H.G.596/13.05.2009; -OG
nr.22/1999 republicată, privind administrarea porturilor și căilor navigabile, utilizarea infrastructurii de transport naval
aparţinând domeniului public, precum şi
desfăşurarea activităţilor de transport

naval în porturi şi pe căile navigabile interioare; -Ordinului MTI nr.1286/2012
pentru aprobarea Regulamentului privind
închirierea infrastructurii de transport
naval care aparţine domeniului public al
statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare. Documentaţia de licitaţie, în valoare
de 100Lei, la care se adaugă TVA, poate fi
achiziţionată de la sediul CN APDF SA
din Giurgiu, şos.Portului, nr.1, începând cu
data de 20.05.2021, iar ofertele pot fi
depuse la sediul CN APDF SA din
Giurgiu, şos.Portului, nr.1, până la data de
01.06.2021, ora 13.00. În situația în care la
data de 03.06.2021 procedura nu va fi finalizată, licitația publică deschisă cu strigare
se va relua în fiecare zi de joi, ora 11.00,
până la atribuirea contractului de închiriere a suprafeței de 25.000mp teritoriu
portuar, din portul Corabia, Județul Olt.
Pentru această procedură, ofertele vor fi
depuse în ziua de marți a săptămânii, până
la ora 13.00. Precizăm că nu se percepe
taxă de participare la licitaţie. Informaţii
suplimentare pot fi obţinute la
tel.0246/213.003, fax 0246/211.888, e-mail:
secretariat@apdf.ro.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei Buciumi, cu
sediul în comuna Buciumi, localitatea
Buciumi, Str.Principală, nr.124, județul
Sălaj, telefon 0260/624.608, 0260/624.833,
fax 0260/624.608, email: primaria.buciumi@
mynextgen.ro, secretar@comunabuciumi.ro,
cod fiscal 4291611. 2.Informații generale

privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: două
terenuri intravilane după cum urmează:
-teren intravilan în suprafaţă totală de
924mp, aparținând domeniului public al
Comunei Buciumi, înscris în CF, nr.51261
Buciumi; -teren intravilan în suprafaţă
totală de 1.700mp, aparținând domeniului
public al Comunei Buciumi, înscris în CF,
nr.50351 Buciumi, pe durata lucrărilor de
alimentare cu apă în comuna Buciumi în
vederea realizarii organizarii de șantier;
conform H.C.L. nr.12 din 31.03.2021, aprobată în baza prevederilor O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Buciumi. 3.2.Denumirea
și datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația
de atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Buciumi, Str.Principală, nr.124,
județul Sălaj. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 30Lei în
contul concedentului: RO46TREZ56121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Zalău,
cod fiscal al concedentului: 4291611, sau la
Casieria Primăriei Comunei Buciumi.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.05.2021, ora 15.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere

a ofertelor: 02.06.2021, ora 15.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi
depusă la Registratura Primăriei Comunei
Buciumi, Str.Principală, nr.124, județul
Sălaj. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03.06.2021, ora 13.00, la sediul
Primăriei Comunei Buciumi, Str.Principală,
nr.124, județul Sălaj. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Judecătoria Zalău,
Zalău, Str. T.Vladimirescu, nr.12, județul
Sălaj, telefon/fax 0260/612.296, E-mail:
judecatoria-zalau@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 10.05.2021.

PIERDERI
l Declar pierdut și nul Atestat transport
persoane eliberat de ARR Dolj pe numele
Buzatu Bogdan Cristian.
l Pierdut Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto (transport
marfă), pe numele Tigvă Cătălin Ion, din
comuna Săpata, jud. Argeș, eliberat de
ARR Argeș. Se declată nul.
l Pierdut atestat de pregătire profesională a instructorilor auto, seria AIC,
nr.0045050, pe numele Sinpopa Marian
Răzvan, eliberat de ARR Dolj. Se declară
nul.

