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OFERTE SERVICIU
l Sortwik Intermedieri Import Export SRL din P. Neamț 
angajează muncitori necalificați COR 932906 și electri-
cian COR 741110, cunoscători de lb.  turcă. 
Tel.0743.823.176.

l Societatea comerciala COM ADRANDI SRL, anga-
jeaza ajutor bucatar si cameriste pentru hotel-restaurant. 
Cei interesati sunt rugati sa participe la sesiunea de 
interviuri organizate in Sighisoara, Str. Libertatii nr. 53. 
Pentru mai multe informatii suplimentare ne puteti 
contacta la numarul de telefon 0722.518.961

l Pitt SRL., cu sediul social în Sat Lunca Cetățuii, 
Comuna Ciurea, Str.Pepinierei, nr.8, Jud.Iași, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr.J22/110/1993, 
CUI: 16345901, angajează: secretar administrativ, cod 
COR-334301 -2 posturi, încărcător-descărcător, cod 
COR-933301 -2 posturi și șofer de autoturisme și camio-
nete, cod COR-832201 - 2 posturi. Pentru CV, la adresa 
de e-mail: monica_petrachi@yahoo.com.

l Inspectoratul Școlar Județean Călărași, cu sediul în 
Municipiul Călărași, Str.Sloboziei, nr.28, Județul Călărași, 
anunță organizarea concursului pentru ocuparea postu-
rilor vacante de experți, pe perioadă determinată, în 
cadrul proiectului „Întoarce-te la Școală” nr: 
POCU/665/6/23/136045. Depunerea dosarelor de concurs 
se realizează până la data de 28.06.2021. Relații supli-
mentare la sediul instituției din Str. Sloboziei, nr. 28, tel: 
0242/315.949, email: isjcalarasi@gmail.com.

l SC New Silkiss SPA SRL, având CUI 33768871, cu sediul 
în Oraș Buftea, Strada Mihai Eminescu, Nr. 11, Complex 
Central, etaj 1, camera 5, Județ Ilfov, angajează: maseur de 
întreținere și relaxare, cod COR 514204- 1 post. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul prestării serviciilor, experiență 6 luni. Selecția are 
loc în data de 14.06.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l Workforce Construct SRL, cu sediul în Ploiești, str.
Clementei, nr.28, jud.Prahova, cu cod CAEN 4120, anga-
jează: sudor cod COR 721208- 2 posturi, electrician cod 
COR 740111- 1 post, fierar betonist cod COR 711402- 2 
posturi, dulgher cod COR 711502- 1 post, mecanic utilaje 
cod COR 723302- 1 post și muncitori necalificați cod 
COR 931203- 2 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limba engleză nivel mediu. Selecția are loc în data de 
16.06 2021, ora 10.00, la sediul firmei.

l Administrația Serviciilor Sociale Comunitare cu sediul 
în Ploiești, Piața Eroilor 1A, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de execuție vacant de natură contrac-
tuală de muncitor necalificat la Serviciul Administrativ. 
Condiții de participare: - studii minim 8 clase; - fără 
vechime în muncă. Concursul se va desfășura la sediul 
din Piața. Eroilor nr. 1A, după cum urmează: înscrierile se 
fac în perioada 11-25.07.2021 intre orele 9.00- 14.00; 
proba scrisă va avea loc în data de 06.07.2021 ora 10.00; 
proba interviu va avea loc în data de 08.07.2021 ora 10.00. 
Dosarele de înscriere se depun la registratura instituției și 
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art.6 din H.G. nr. 286/2011, actualizată. Condițiile 
de participare sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul 
www.asscploiesti.ro. Relații suplimentare se pot obține la 
compartiment Resurse Umane - tel. 0740178780 sau 
0244511137 tasta 120.

l Administrația Serviciilor Sociale Comunitare cu sediul în 
Ploiești, Piața Eroilor 1A, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de execuție vacant de natură contrac-
tuală de muncitor calificat – electrician la Serviciul Tehnic, 
Intretinere Patrimoniu. Condiții de participare: - studii 
minim 8 clase; -vechime în specialitate minim 5 ani. 
Concursul se va desfășura la sediul din Piața. Eroilor nr. 
1A, după cum urmează: înscrierile se fac în perioada 
11-25.07.2021 intre orele 9.00- 14.00; proba scrisă va avea 
loc în data de 07.07.2021 ora 10.00; proba interviu va avea 
loc în data de 09.07.2021 ora 10.00. Dosarele de înscriere se 
depun la registratura instituției și trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr. 
286/2011, actualizată. Condițiile de participare sunt afișate 
la sediul instituției și pe site-ul www.asscploiesti.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la compartiment Resurse 
Umane - tel. 0740178780 sau 0244511137 tasta 120.

l Direcţia Generală  de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Gorj organizează concurs în data de 06.07.2021, 
ora 10.00 (proba scrisă) și 12.07.2021 (proba de interviu), la 
Cantina din cadrul Complexului de recuperare și reabili-
tare neuropsihiatrică pentru adulți “Bîlteni”, din Tîrgu Jiu, 
strada Dumbrava, nr. 34/ Cantina din cadrul Complexului 
de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg.
Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/Sala de ședințe 
a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg.Jiu, din 
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, în funcție de numărul 
de candidați, pentru ocuparea a 9 (nouă) posturi vacante 
corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie după 
cum urmează: 1. trei posturi corespunzătoare funcţiei 
contractuale de execuţie de infirmieră la Complexul de 
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți 
”Bîlteni”- Centrul de recuperare și reabilitare; 2. două 
posturi corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie 
de infirmieră la Complexul de recuperare și reabilitare 
neuropsihiatrică pentru adulți ”Bîlteni” - Centrul de recu-
perare și reabilitare neuropsihiatrică; 3. trei posturi cores-
punzătoare funcţiei contractuale de execuţie de infirmieră 
la Complexul de îngrijire și asistență Suseni – Centrul de 
abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 
Suseni. 4. un post corespunzător funcției contractuale de 
execuție de infirmieră la Complexul de îngrijire și asistență 
Suseni- Centrul de îngrijire și asistenţă Suseni. Condiţii 
generale și specifice de îndeplinit de către candidat pentru 
ocuparea unuia dintre posturile de infirmieră scoase la 
concurs: a) absolvent(ă) studii gimnaziale; b) minimum 5 
ani vechime în muncă. Înscrierile la concurs se fac în peri-
oada 11.06.2021-25.06.2021, inclusiv, ora 14:00, la sediul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţiei Copi-
lului Gorj, din Tg-Jiu, strada Siretului, nr.24 – Serviciul 
resurse umane, salarizare și pentru funcţia publică. Relaţii 
suplimentare la telefon 0253212518 sau la camera nr.36 – 
sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact: Turcilă 
Toni-Lavinia, consilier superior,  la Serviciul resurse umane, 
salarizare și pentru funcţia publică - secretar comisie 
concurs, tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.

l Centrul de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilități Urlaţi, cu sediul în Urlaţi, Str. Orzoaia de 
Jos, nr.50B, jud.Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual vacant, perioadă 
nedeterminată: -1 post vacant -Medic primar/S: -studii 
superioare de lungă durată specializarea medicină gene-
rală, absolvite cu diplomă de licenţă; -certificat de medic 
primar; -autorizaţie de liberă practică valabilă; -poliţă 
asigurare pentru răspundere civilă profesională -asigurare 
malpraxix medical -valabilă; -vechime în specialitate: 10 
ani; -vechime în muncă necesară: 10 ani. Concursul se 

organizează la sediul Centrului de Îngrijire și Asistenţă 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Urlaţi, Str. Orzoaia 
de Jos, nr.50B și va consta în proba scrisă, în data de 
06.07.2021 -orele 10.00 și interviu în data de 08.07.2021, 
orele 09.00, în conformitate cu Hotărârea de Guvern 
nr.286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 
cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul Centrului de Îngrijire și Asis-
tenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Urlaţi, Str.
Orzoaia de Jos, nr.50B, până la data de 24.06.2021, inclusiv 
-orele 14.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Centrului de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilităţi Urlaţi, telefon nr.0344/266.017 -persoană de 
contact Popa Ioana Daniela.

l Muzeul Național al Bucovinei, cu sediul în Suceava, str.
Ștefan cel Mare, nr.33, județul Suceava, organizează în 
temeiul H.G. nr. 286/2011cu modificările și completările 
ulterioare, concurs pentru ocuparea unei funcţii contrac-
tuale vacante de: -supraveghetor muzeu, studii generale/
medii -1 post, Serviciul Etnografie /Muzeul Satului Bucovi-
nean. Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în data 
de 06.07.2021, ora 10.00; -proba interviu se susţine într-un 
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 
primei probe. Data, ora și ziua interviului se vor afișa după 
proba scrisă. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: 1.
Supraveghetor muzeu -Serviciul Etnografie /Muzeul 
Satului Bucovinean: 2.Studii de specialitate: generale, 
medii. 3.Vechime: minim 5 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul instituției și pe pagina de internet, 
respectiv până în data de 28.06.2021, orele 16.00. Dosarele 
se vor verifica de către comisia de concurs, iar rezultatele 
selectării dosarelor se vor afișa la sediul instituției și pe 
site-ul www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii suplimentare și 
bibliografia necesară se pot obţine de la sediul instituţiei, 
telefon 0230/216.439 și pe site-ul www.muzeulbucovinei.ro.

l Spitalul Orășenesc Balș, județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției vacante de referent I, un post. 
Condițiile specifice de participare la concurs: -studii superi-
oare, finalizate cu diplomă de licență; -vechime în speciali-
tatea studiilor minim 6 ani și 6 luni. Probele stabilite pentru 
concurs: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, inter-
viul. Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura la 
sediul Spitalului Orășenesc Balș, județul Olt. Depunerea 
dosarelor se va efectua până la data de 30.06.2021. Data 
probei scrise este 05.07.2021, ora 10.00. Interviul se va 
realiza în data de 09.07.2021, ora 10.00. Dosarul de 
înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la articolul 3 din H.G.286/2011 cu modifică-
rile și completările ulterioare. Bibliografia și relații 
suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Balș, 
județul Olt, telefon 0249/451.650, persoană de contact 
Andreea Alexandra Balaci, referent I Resurse Umane.

l Spitalul Orășenesc Balș, județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției vacante de registrator medical 
grad debutant, un post. Condițiile specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor -studii medii sau generale în 
domeniul medical; -cunoașterea unei limbi străine de circu-
lație internațională ce poate fi demonstrată cu certificate, 

diplomă, etc; -vechimea în muncă -nu este necesară. 
Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de 
înscriere, proba scrisă, interviul. Probele stabilite pentru 
concurs se vor desfășura la sediul Spitalului Orășenesc 
Balș, județul Olt. Depunerea dosarelor se va efectua până la 
data de 30.06.2021. Data probei scrise este 05.07.2021, ora 
10.00. Interviul se va realiza în data de 09.07.2021, ora 
10.00. Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la articolul 3 din 
H.G.286/2011 cu modificările și completările ulterioare. 
Bibliografia și relații suplimentare se obțin la sediul Spita-
lului Orășenesc Balș, județul Olt, telefon 0249/451.650, 
persoană de contact Andreea Alexandra Balaci, referent I 
Resurse Umane.

l Spitalul Orășenesc Balș, județul Olt organizează concurs 
pentru ocuparea funcției vacante de economist debutant, 
un post. Condițiile specifice de participare la concurs: 
-absolvent studii superioare; -diplomă de licență conform 
cerințelor în profil; -vechime în specialitatea studiilor absol-
vite -nu este cazul. Probele stabilite pentru concurs: selecția 
dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul. Probele 
stabilite pentru concurs se vor desfășura la sediul Spitalului 
Orășenesc Balș, județul Olt. Depunerea dosarelor se va 
efectua până la data de 30.06.2021. Data probei scrise este 
05.07.2021, ora 10.00. Interviul se va realiza în data de 
09.07.2021, ora 10.00. Dosarul de înscriere la concurs va 
conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la arti-
colul 3 din H.G.286/2011 cu modificările și completările 
ulterioare. Bibliografia și relații suplimentare se obțin la 
sediul Spitalului Orășenesc Balș, județul Olt, telefon 
0249/451.650, persoană de contact Andreea Alexandra 
Balaci, referent I Resurse Umane.

l Spitalul Orășenesc Balș, județul Olt organizează concurs 
pentru ocuparea funcției vacante de agent DDD (dezin-
fecție, deratizare, dezinsecție) la Compartimentul SPIAAM, 
un post. Condițiile specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor -studii medii sau generale; -adeverință din 
care să rezulte pregătirea pentru a putea desfășura activi-
tăți de dezinfecție, dezinsecție și deratizare; -vechime în 
muncă minim 6 luni. Probele stabilite pentru concurs: 
selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul. 
Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura la sediul 
Spitalului Orășenesc Balș, județul Olt. Depunerea dosarelor 
se va efectua până la data de 30.06.2021. Data probei scrise 
este 05.07.2021, ora 10.00. Interviul se va realiza în data de 
09.07.2021, ora 10.00. Dosarul de înscriere la concurs va 
conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la arti-
colul 3 din H.G.286/2011 cu modificările și completările 
ulterioare. Bibliografia și relații suplimentare se obțin la 
sediul Spitalului Orășenesc Balș, județul Olt, telefon 
0249/451.650, persoană de contact Andreea Alexandra 
Balaci, referent I Resurse Umane.

l Spitalul Orășenesc Balș, județul Olt organizează 
concurs pentru ocuparea funcției vacante de operator 
date, un post. Condițiile specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor -studii medii sau generale; -curs 
de specialitate -operator introducere, prelucrare și vali-
dare date; -vechime în muncă minim 6 luni. Probele 
stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, 
proba scrisă, interviul. Probele stabilite pentru concurs se 
vor desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Balș, județul 
Olt. Depunerea dosarelor se va efectua până la data de 
30.06.2021. Data probei scrise este 05.07.2021, ora 10.00. 
Interviul se va realiza în data de 09.07.2021, ora 10.00. 
Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la articolul 3 din 

H.G.286/2011 cu modificările și completările ulterioare. 
Bibliografia și relații suplimentare se obțin la sediul Spita-
lului Orășenesc Balș, județul Olt, telefon 0249/451.650, 
persoană de contact Andreea Alexandra Balaci, referent 
I Resurse Umane.

l Spitalul Orășenesc Balș, județul Olt organizează 
concurs pentru ocuparea funcției vacante de garderobier, 
un post. Condițiile specifice de participare la concurs: 
-studii medii/generale, finalizate cu diplomă sau certificat 
de bacalaureat/absolvire; -vechimea în muncă -nu este 

necesară. Probele stabilite pentru concurs: selecția dosa-
relor de înscriere, proba scrisă, interviul. Probele stabilite 
pentru concurs se vor desfășura la sediul Spitalului 
Orășenesc Balș, județul Olt. Depunerea dosarelor se va 
efectua până la data de 30.06.2021. Data probei scrise 
este 05.07.2021, ora 10.00. Interviul se va realiza în data 
de 09.07.2021, ora 10.00. Dosarul de înscriere la concurs 
va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la 
articolul 3 din H.G.286/2011 cu modificările și completă-
rile ulterioare. Bibliografia și relații suplimentare se obțin 
la sediul Spitalului Orășenesc Balș, județul Olt, telefon 
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0249/451.650, persoană de contact Andreea Alexandra 
Balaci, referent I Resurse Umane.

l Spitalul Orășenesc Balș, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției vacante de infirmier 
debutant, 2 (două) posturi, 1 (un) post în cadrul Secției de 
Pediatrie și 1 (un) post în cadrul Secției de Boli Cronice. 
Condițiile specifice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor -studii medii sau generale; -absolventă a Progra-
mului Național de Pregătire a Infirmierelor; -vechimea în 
muncă -nu este necesară. Probele stabilite pentru concurs: 
selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul. 
Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura la sediul 
Spitalului Orășenesc Balș, județul Olt. Depunerea dosa-
relor se va efectua până la data de 30.06.2021. Data probei 
scrise este 05.07.2021, ora 10.00. Interviul se va realiza în 
data de 09.07.2021, ora 10.00. Dosarul de înscriere la 
concurs va conține în mod obligatoriu documentele prevă-
zute la articolul 3 din H.G.286/2011 cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia și relații suplimentare 
se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Balș, județul Olt, 
telefon 0249/451.650, persoană de contact Andreea 
Alexandra Balaci, referent I Resurse Umane.

l Spitalul Orășenesc Balș, județul Olt organizează 
concurs pentru ocuparea funcției vacante de asistent 
medical generalist debutant cu studii superioare în cadrul 
Secției de Medicină Internă. Condițiile specifice de parti-
cipare la concurs: -Vechime ca asistent medical -nu este 
cazul; -Diplomă de licență în specialitate; -Dovada deţi-
nerii certificatului de membru și a asigurării de raspun-
dere civila (în copie), în termen de valabilitate; 
-Adeverință pentru participare la concurs eliberată de 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenţilor Medicali din România. Probele stabilite 
pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, proba 
scrisă, interviul. Probele stabilite pentru concurs se vor 
desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Balș, județul Olt. 
Depunerea dosarelor se va efectua până la data de 
30.06.2021. Data probei scrise este 05.07.2021, ora 10.00. 
Interviul se va realiza în data de 09.07.2021, ora 10.00. 
Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la articolul 3 din 
H.G.286/2011 cu modificările și completările ulterioare. 
Bibliografia și relații suplimentare se obțin la sediul Spita-
lului Orășenesc Balș, județul Olt, telefon 0249/451.650, 
persoană de contact Andreea Alexandra Balaci, referent 
I Resurse Umane.

l Spitalul Orășenesc Balș, județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției vacante de kinetoterapeut specia-
lizarea kinetoterapie în cadrul compartimentului laborator 
recuperare, medicină fizică și balneologie. Condițiile speci-
fice de participare la concurs: -diplomă de licență în specia-
litate; -dovada deținerii certificatului de membru și a 
asigurării de răspundere civilă, în termen de valabilitate; 
-aviz anual Colegiul Fizioterapeuților din România; 
-vechime minim 6 luni în specialitate. Probele stabilite 
pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, 
interviul. Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura 
la sediul Spitalului Orășenesc Balș, județul Olt. Depunerea 
dosarelor se va efectua până la data de 30.06.2021. Data 
probei scrise este 05.07.2021, ora 10.00. Interviul se va 
realiza în data de 09.07.2021, ora 10.00. Dosarul de 
înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la articolul 3 din H.G.286/2011 cu modifică-
rile și completările ulterioare. Bibliografia și relații 
suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Balș, 
județul Olt, telefon 0249/451.650, persoană de contact 
Andreea Alexandra Balaci, referent I Resurse Umane.

l Spitalul Orășenesc Balș, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției vacante de asistent 
medical specializarea balneo-fiziokinetoterapie și recupe-
rare în cadrul Laboratorului de medicină fizică și balneo-
logie. Condițiile specifice de participare la concurs: 
-Vechime ca asistent medical -nu este cazul; -Adeverință 
pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asisten-
ţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medi-
cali din România; -diplomă de școală sanitară postliceală 

sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 
privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sani-
tare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare, specialitatea balneo-fiziokinetoterapie 
și recuperare; -Dovada deţinerii certificatului de membru 
și a asigurării de raspundere civilă (în copie), în termen de 
valabilitate. Probele stabilite pentru concurs: selecția 
dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul. Probele 
stabilite pentru concurs se vor desfășura la sediul Spita-
lului Orășenesc Balș, județul Olt. Depunerea dosarelor se 
va efectua până la data de 30.06.2021. Data probei scrise 
este 05.07.2021, ora 10.00. Interviul se va realiza în data de 
09.07.2021, ora 10.00. Dosarul de înscriere la concurs va 
conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la 
articolul 3 din H.G.286/2011 cu modificările și completă-
rile ulterioare. Bibliografia și relații suplimentare se obțin 
la sediul Spitalului Orășenesc Balș, județul Olt, telefon 
0249/451.650, persoană de contact Andreea Alexandra 
Balaci, referent I Resurse Umane. Metodologia privind 
procedura de desfășurare a concursului, condițiile de 
participare, documentele necesare înscrierii la concurs, 
bibliografia și tematica sunt afișate la sediul unității și pe 
site-ul unității: www.spitalulbals.ro.

l Curtea de Apel București organizează concurs, în 
condiţiile legii, în zilele de 05 și 08 iulie 2021, pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante pe durată nede-
terminată: Tribunalul București– 1 post agent procedural 
și 1 post șofer, Judecătoria Oltenița– 1 post grefier arhivar, 
Judecătoria Roșiori de Vede– 1 post agent procedural, 
Tribunalul Giurgiu– 1 post șofer și Tribunalul Ilfov– 1 
post șofer, precum și pe durată determinată: Judecătoria 
Sectorului 2 București– 2 posturi grefier arhivar. Condi-
ţiile de participare, bibliografia, tematica și actele nece-
sare înscrierii vor fi afișate la sediul Curţii de Apel 
București și pe pagina de Internet la adresa: http://www.
cab1864.eu, la rubrica Resurse Umane– Concursuri/ 
Examene. Cuantumul taxei de concurs este de 150 lei și se 
achită prin mandat poștal sau virament bancar, cu indi-
carea următoarelor specificații: Curtea de Apel București, 
cod de identificare fiscală 17019105, cod IBAN beneficiar 
RO86TREZ70020E330500XXXX, deschis la Trezoreria 
ATCPMB. Dosarele de concurs se vor transmite prin 
poștă la adresa: Curtea de Apel București– Comparti-
mentul Resurse Umane, Splaiul Independenţei nr.5, 
sectorul 4, sau prin e-mail la  adresa resurseumane.cab@
just.ro;  până la data de 24.06.2021 (inclusiv), scanate 
într-un singur document pdf.

l În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiu-
rilor anunţă scoaterea la concurs în data de 06 iulie 2021, 
ora 10.00- proba scrisă și interviul- care se va stabili ulte-
rior de către comisie, conform prevederilor legale, după 
perioada contestaţiilor, a următoarelor posturi aferente 
unor funcţii contractuale de execuţie vacante: -1 post 
vacant de referent IA- Centrul pentru Testarea Soiurilor 
Sibiu, Județul Sibiu; -1 post vacant de muncitor calificat 
I- Centrul pentru Testarea Soiurilor Dâlga, Judeţul Călă-
rași; -1 post vacant de muncitor calificat I- Centrul pentru 
Testarea Soiurilor Portărești, Judeţul Dolj. Condiţii 
specifice prevăzute în fișa postului pentru postul vacant 
de referent IA: -Studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
Minimum 7 ani. Condiţii specifice prevăzute în fișa 
postului pentru posturile vacante de muncitor calificat I 
din cadrul CTS Dâlga și  CTS Portărești: -Studii gene-
rale/ medii; -Vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: -. Concursul va avea loc la sediul 
Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiu-
rilor din Bd. Mărăști nr.61, Sector 1, București, în data de 
06 iulie 2021, ora 10.00- proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, respectiv în perioada 
11.06.2021- 25.06.2021, la secretarul comisiei de concurs. 
Persoana de contact: doamna Damian Roxana- Andreea- 
consilier, în cadrul Compartimentului resurse umane, tel.: 

0213184380, fax: 0213184408, e-mail: secretariat@istis.ro. 
Bibliografia, condiţiile generale și specifice de participare, 
precum și actele solicitate candidaţilor la înscriere vor fi 
publicate pe site-ul I.S.T.I.S. www.istis.ro și afișate la 
sediul I.S.T.I.S. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
nr. de tel.: 021/3184380.

CITAȚII
l Husein Veronica și Ivan Ramona Mihaela (Petcu) 
sunteți chemate la Judecătoria Tulcea, camera sala nr. 3, 
complet C2, în ziua de 24 iunie 2021, ora 09.00, în calitate 
de pârâte, în proces cu Consiliul Local Tulcea -Direcția 
Întreținere și Administrare Patrimoniu, în calitate de 
reclamant în dosar nr. 3909/327/2021.

l Ciocodeica Constantin, cu ultimul domiciliu în com.
Buciumeni, sat Dealu Mare, jud.Dâmbovița, pârât în 
dosarul civil 439/283/2021, având ca obiect revendicare 
imobiliară, este citat la Judecătoria Pucioasa în data de 
07.09.2021, ora 09.20. Reclamanți sunt Ciocodeica 
Smaranda și Ciocodeica Romulus Radu.

l Numita Calotă Lidia, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
com.Cârcea, str.Prunului, nr.3, jud.Dolj, este chemată în 
judecată de Stancu Rodica în dosarul nr.15710/215/2018, 
aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, cu termen de judecată 
la 08.07.2021, ora 11.00, în dosarul având ca obiect ieșirea 
din indiviziune după autorii Spătărelu Elena și Spătărelu 
Gheorghe.

DIVERSE
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Geo 
Sonda Aqua SRL, CIF: 40237783, J25/678/2018, dosar nr. 
2960/101/2020 –Tribunalul Mehedinti. Termen pentru depu-
nerea cererilor de creanţă la 12.07.2021; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului suplimentar al creanţelor la 26.07.2021; 
Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 
zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
a tabelului suplimentar și pentru afișarea tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor la 09.08.2021. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debito-
rului Gogonetu Melania Gabriela Intreprindere Individuala, 
CIF: 36145916; F25/292/2016, dosar nr. 286/101/2021 - Tribu-
nalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă 
la 08.07.2021; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 19.07.2021; Termen pentru depunerea eventua-
lelor contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar și pentru 
afișarea tabelului definitiv al creanţelor la 13.08.2021. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Bucuresti

l S.C. Freon Total S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, Sect. 
3, Str. Lt. Alexandru Popescu, Nr. 9B, Mansarda, Cam. 1, 
Modul S1 și punctul de lucru în Oras Magurele, 
parcela.112/58, tarlaua 31, jud. Ilfov (Str. Atomiștilor nr. 22, 
Măgurele), Cod Unic de Inregistrare 39581120, nr. de ordine 
în Registrul Comerţului-București J40/9570/04.07.2018, 
reprezentată prin Dl. Smaranda Alexandru- Romulus- Admi-
nistrator, informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizației de mediu pentru activitatea 
Comerţ cu ridicata al produselor chimice- cod CAEN 4675; 
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și 
al produselor derivate-cod CAEN 4671; Transporturi rutiere 
de marfuri- cod. CAEN 4941; Servicii de mutare- cod CAEN 
4942; 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 Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichi-
dator judiciar al Algex Press SRL desemnat prin hotararea 
nr.3215 din data de 09.06.2021, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 12706/3/2020, 
notificã deschiderea falimentului prin procedura simplifi-
cata prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva Algex Press 
SRL, cu sediul social in București, Sectorul 5, Strada Dr. 
Carol Davila, Nr. 16, CORP B, CUI  17846455, nr. de 
ordine in registrul comertului J40/13632/2005. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii procedurii insolventei impo-
triva Algex Press SRL vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului București - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 12706/3/2020, 
in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor in tabelul supli-
mentar al creantelor 05.07.2021; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 23.07.2021; 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 13.08.2021.

l Stimați artiști, CREDIDAM va efectua, începând cu 
data de 15.06.2021, repartiția remunerațiilor aferente 
trimestrelor IV 2020 și I 2021, încasate în perioada 1 
decembrie 2020 –  31 mai 2021 (inclusiv sume recuperate 
pentru perioade din urmă), pentru sursele Radio, TV și 
Cinema, a sumelor aferente și încasate în perioada 1 
decembrie 2020 – 31 mai 2021 (inclusiv sume recuperate 
pentru perioade din urmă), pentru sursele Cablu, Comuni-
care publică și Internet, precum și a sumelor din sursa 
Copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la 
datele 31.12.2020, 15.02.2021, 16.03.2021, 15.04.2021, 
27.05.2021 (inclusiv recuperări). Viramentele încep la data 
de 15.06.2021 și vor continua în lunile iunie și iulie 2021, în 
funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt 
repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea 
reală a repertoriului declarat la CREDIDAM de fiecare 
artist interpret, în baza playlistelor primite de CREDIDAM 
de la utilizatori și a unui studiu de piață pentru sursa Copia 
privată. În cazul în care, membrii CREDIDAM/nemembrii 
nu au înregistrat la CREDIDAM repertoriul care înțeleg să 
fie protejat, CREDIDAM este exonerat de răspundere a 
plății remunerațiilor către aceștia. Pentru sursele de 
gestiune colectivă obligatorie, artiștii interpreți sau execu-
tanți care nu sunt membri CREDIDAM, sunt invitaţi să 
solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita 
prescrierea acestora. Prezentul anunţ reprezintă notificare 
prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul 
de autor și drepturile conexe (republicată). Potrivit alin.3 
din art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și 
drepturile conexe (republicată) revendicarea sumelor 
prevăzute la alin.2 de către autori sau titularii de drepturi se 
poate face în 3 ani de la data notificării. Prezenta notificare 
va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la 
data de 10.06.2021, precum și într-un ziar de largă circu-
lație. Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția 
efectuată, începând cu data de 02.08.2021, la numărul de 
telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.ro sau la 
sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, 
București. Respectuos vă solicităm să respectați acest 
termen (02.08.2021), astfel încât toate resursele să poată fi 
alocate realizării și verificării repartiției.

l S.C. Goldbach Design&Build S.R.L. având sediul în 
București, sector 1, Intrarea Murmurului, nr.2-4, ap. 3B, 
titular al documentației „Elaborare P.U.Z. în vederea 
construirii unui hypermarket cu regim de înălțime Parter + 
1 Etaj (parțial), având specific comercializarea de produse 
alimentare, nealimentare și confecții, amplasare container 
reciclare, amplasare tonetă food, cort food, post trafo, bazin 
rezervă incendiu, bazin retenție, stații încărcare vehicule 
electrice, amenajări exterioare în incintă (platformă parcare, 
spații verzi, drumuri, trotuare, padocuri cărucioare) împrej-
muire, steag și elemente de semnalistică publicitară, accese 
rutiere și pietonale, racorduri la drumurile publice, branșa-
mente utilități; instalații interioare; rețele exterioare; organi-

zare de șantier, construire galerie comercială”, Mun.
Urziceni, jud.Ialomița, Calea București, nr.93, 95, 97, nr.cad. 
22522, 22521, 20995, anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menţionat și declanșarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul A.P.M Ialomița, str.Mihai Viteazul, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomița, de luni până joi, între orele 08.00-
16.00 și vineri, între 08.00-14.00. Observaţii/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M Ialomița, în 
termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

l SC MCV Media cu sediul în Str.Constantin Aricescu, 
Nr.26-30, sector 1, București, înregistrata la ONRC-ORCTB 
cu CUI nr.8010641495, informează pe cei interesaţi că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea Demembrări auto, desfășurată în Șos.
Odăi, 219-225, sector 1, București. Informaţiile la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului București din sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii -în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 09.00-12.00, de luni până 
vineri. Propuneri sau contestaţii se pot depune la sediul 
A.P.M.București în termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

l SC HB POTLOGI SRL anunță publicul asupra depunerii 
raportului privind impactul asupra mediului în cadrul 
procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Realizare balastieră cu redarea terenului în circuitul 
agricol, Perimetrul Potlogi-Terasa, Comuna Potlogi, Județul 
Dâmbovița”, propus a fi amplasat în Comuna Potlogi, Sat 
Potlogi. Tipul deciziei posibile luate de APM Dâmbovița 
poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solici-
tării de emitere a acordului. Documentele menționate sunt 
disponibile la următoarea adresă: www.apmdb.anpm.ro. 
Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru 
Situații Speciale de Urgență nr.52 din 05.11.2020, privind 
stabilirea unor măsuri suplimentare necesare a fi aplicate 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19. Raportul privind impactul asupra mediului 
poate fi consultat doar electronic. Publicul interesat poate 
transmite în scris comentarii, opinii, observații privind 
documentele menționate, la sediul APM Dâmbovița, Târgo-
viște, Str.Calea Ialomiței, nr.1, Județul Dâmbovița, fax: 
0245.213.944, email: office@www.apmdb.anpm.ro, până la 
data 22.06.2021.

l Comuna Sărmaș, cod fiscal 4367868, cu sediul în comuna 
Sărmaș, nr. 657, județul Harghita, telefon 0266 350 603, 
email sarmas@hr.e-adm.ro, vă înștiințează că la data de 
17.06.2021 se vor publica documentele tehnice ale cadas-
trului din cadrul proiectului „Realizarea lucrărilor de înre-
gistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale nr. 
70, 74, 79, 81, 96, 100, 102, 104, 105, 107, 110, 111, 113, 114, 
115, 116, în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat 
de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Sărmaș, 
județul Harghita”, în conformitate cu prevederile art. 12 
alin. (93) lit. a) și b), coroborat cu art. 14 alin. (1) din Legea 
cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. Afișarea documen-
telor tehnice ale cadastrului se va realiza pe o perioadă de 60 
de zile, la nivel local la Căminul Cultural Sărmaș din 
comuna Sărmaș, sat Sărmaș, nr. 622, județul Harghita și pe 
pagina de internet a Primăriei Comunei Sărmaș (www.
sarmas.ro), iar la nivel central pe pagina de internet creată 
de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
(www.ancpi.ro). Cererile de rectificare formulate în legătură 
cu documentația afișată, însoțite de documentele dovedi-
toare, pot fi depuse la locul afișării (Căminul Cultural 
Sărmaș), în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00, pe 
perioada afișării și pe pagina de internet creată de Agenția 
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de 
rectificare însoțite de documentele doveditoare pot fi trans-
mise la sediul primăriei prin poștă sau curier, ori prin 
mijloace electronice sau formulate în sistemul informatic, 
caz în care certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor 
doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic va fi 
făcută de către deponent prin semnătură electronică califi-
cată.

l Anunt public la solicitarea autorizatiei de mediu. Covo-
rescu SRL, cu sediul social în Rm. Vâlcea, Str. Mihai 
Viteazu, nr. 45, bl. 3, sc. A, et. 1, ap. 34, județul Vâlcea, a 
depus documentația tehnică în vederea obținerii autorizației 
de mediu pentru activitatea de spălarea și curățarea(uscată) 
articolelor textile și a produselor din blană, cod CAEN 9601, 
în Rm. Vâlcea, str. Gib Mihaescu, Nr. 8, spatiul 5, corp C20, 
județul Vâlcea. Informații suplimentare se pot obține la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului, strada Remus 
Bellu nr.6, Rm. Valcea. Eventualele contestatii si sugestii 
legate de activitate se vor depune in scris sub semnatura si 
cu datele de identificare la APM Valcea.

l A.P.M Vrancea și Primăria Comunei Ruginești, cu sediul 
în comuna Ruginești, județul Vrancea, anunță publicul 
interesat asupra deciziei de încadrare a planului „Amenaja-
ment pastoral al pășunilor aparținând comunei Ruginești, 
județul Vrancea”, propus a fi amplasat pe teritoriul admi-
nistrativ al comunei Ruginești, județul Vrancea, titular 
proiect: Primăria Comunei Ruginești- în procedura de 
adoptare fără evaluare de mediu. Observațiile publicului se 
vor primi în scris, sub semnătură și cu date de identificare la 
sediul A.P.M Vrancea, de luni până joi între orele 8.00-16.00 
și vineri între orele 8.00-14.00, în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Lupșanu, din județul 
Călărași, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.2, 3, 6, începând cu data 
de 17.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Lupșanu, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprie-
tarii, posesorii sau alți deținători, la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

l Marbriz Construct S.R.L. și Expert Construct XBM 
S.R.L., cu sediul în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Călărași, nr. 
FN, bl. 68, sc.3, et.7, ap.64, titular al proiectului: Construire 
imobil locuințe colective P+4E + spații tehnice și împrej-
muire teren, propus a fi amplasat în jud.Constanța, oraș 
Năvodari, zona Mamaia Sat, str. M12, nr. 53, parcela 
A216/5/2, lot 1+2, lot 1+lot 2, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. 
Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, din mun.
Constanța, str. Unirii, nr. 23, județul Constanța, zilnic, între 
orele 09.00-13.00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia 
mediului.

l SC Cernica Hale SRL, județ Mureș, mun. Târgu Mureș, 
Str.Privighetorii, nr.4, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul Construire hală depozitare, parter înalt, împrej-
muire și utilități, propus a fi amplasat în Comuna Cernica, 
Sat Căldăraru, Tarla 1, Parcela 18, lot 2, nr. cad 57778, județ 
Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul autorității competente pentru protecția mediului 
A.P.M.Ilfov, str.Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6 și la sediul 
SC Cernica Hale SRL, Comuna Cernica, Sat Căldăraru, 
Tarla 1, Parcela 18, lot 2, nr.cad 57778, județ Ilfov, în zilele 
de Marti–Joi, între orele 10.00-15.00. Observațiile publicului 
se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru 
protecția mediului A.P.M.Ilfov.

l Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu (SC KIRPPIK SRL și SC Imobis 
Central Trading SRL): SC KIRPPIK SRL și SC Imobis 
Central Trading SRL anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul Construire ansamblu format din 4 imobile 
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S+P+4E+5R, Locuinţe Colective, Spaţii Comerciale, 
Amenajare incintă, Împrejmuire şi Utilităţi propus a fi 
amplasat în Jud. Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Strada Biru-
inţei, Nr.87. Informaţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov, din Bucureşti, Sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, şi la sediul titularului din Bucureşti, 
Strada Octavian, nr.35, Sector 3. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

l Unitatea Administrativ- teritorială Nicolae Bălcescu cu 
sediul în str. Principele Mihai nr.37, comuna Nicolae 
Bălcescu, județul Călăraşi, anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 
3, 4, 5, 9, 13, 16, 18, 19 şi 20 începând cu data 16.06.2021 
timp de 60 de zile, la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse de către proprietarii sau de alți dețină-
tori, la sediul primăriei şi pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Lidl Discount SRL cu sediul social în comuna Ariceştii 
Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, KM 73+810, sat 
Nedelea, județul Prahova, anunţă public solicitarea de obți-
nere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „SUPER-
MARKET LIDL” amplasat în municipiul Târgovişte, Calea 
Ialomiței, nr.11, județul Dâmbovița. Eventualele propuneri 
şi sugestii din partea publicului privind activitatea menţio-
nată vor fi transmise în scris şi sub semnătură la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmbovița, municipiul 
Târgovişte, Calea Ialomiței, nr.1, tel: 0245.213.959/ 
0245.213.944, e-mail:  office@apmdb.anpm.ro, în zilele de 
luni – joi, între orele 8.00–16.30, vineri 8.00–14.00.

NOTIFICĂRI
l Cabinet Individual de Insolvenţă Domide Nicoleta, 
administrator judiciar, anunţă creditorii V&G Hernea-
cova SRL,  cu sediul în Mun. Timişoara, strada Pomicul-
turii, nr.48, etaj 1, camera 2,  judeţ Timiş, înmatriculată 
la ORC Timiş, sub nr. J35/3330/2017, având C.U.I. 
RO38050065, că a fost deschisă procedura generala a 
insolvenţei prevăzută de Legea nr.85/2014 de către 
Tribunalul Timis în dosarul 1904/30/2020. Termenul 
limită pentru depunerea cererilor de creanta este 
12.07.2021, termenul pentru verificarea creanţelor şi 
comunicarea tabelului preliminar este 02.08.2021, 
termenul limită pentru întocmirea si afisarea  tabelului 
definitiv este 20.08.2021. Informaţii suplimentare la tel. 
0748.887.700.

ADUNĂRI GENRALE
l CONVOCATOR PENTRU ȘEDINȚA ADUNĂRII 
GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR. 
DORNA APEMIN S.A. („Societatea”) cu sediul social în şos. 
Bucureşti Nord, nr. 10, clădirea O23, etaj. 1, cam. 2, Voluntari, 
Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J23/4064/2017, CUI 742581, AVÂND ÎN VEDERE a. Hotă-
rârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Dorna 
Apemin S.A. nr.6 din 30.09.2013 („Hotărârea AGEA de 
Dobândire a Propriilor Acțiuni”) prin care a fost aprobată 
achiziționarea de către Societate a unui număr de 100 acțiuni 
ale Societății de la acționarul Canulescu Dumitru, având o 
valoare nominală totală de 100 RON, în scopul anulării 
acestora la un moment ulterior, în conformitate cu prevederile 
art. 207 alin. (1) litera. c) din Legea Societăților; b. Hotărârea 

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Dorna 
Apemin S.A. nr.3 din 02.07.2018 („Hotărârea AGEA de 
Majorare Capital Social”) prin care s-a decis majorarea capi-
talului social al Societății cu o valoare totală maximă de 
53.179.875 RON, prin noi aporturi în numerar, prin emisi-
unea unui număr maxim de 53.179.875 acțiuni nominative 
noi, fiecare acțiune nou-emisă având valoare nominală de 1.
RON; c. Potrivit Hotărârii AGEA de Majorare Capital Social, 
acțiunile subscrise urmau să fie plătite, la data subscrierii, în 
proporție de:30% din valoare nominală şi, integral, în termen 
de cel mult 3.ani de la data publicării Hotărârii AGEA de 
Majorare Capital Social în Monitorul Oficial al României, 
partea a-IV-a, respectiv de la data de:09.08.2018; d. În cadrul 
majorării capitalului social aprobată prin Hotărârea AGEA 
de Majorare Capital Social, acționarii au subscris acțiunile 
emise de Societate după cum urmează: a. DORNA INVEST-
MENTS LIMITED a subscris un număr de 42.301.973 
acțiuni, dintre care doar:34.165.773 de acțiuni, cu o valoare 
nominală de 34.165.773 RON, au fost vărsate la data 
prezentei; b. DEEPWATERS INVESTMENTS LIMITED a 
subscris un număr de:10.877.482 acțiuni, dintre care doar 
8.785.363 de acțiuni, cu o valoare nominală de 8.785.363 
RON, au fost vărsate la data prezentei; e. Intenția acționarilor 
subscriitori de a nu vărsa sumele aferente restului de acțiuni 
subscrise şi neplătite la data prezentei, respectiv: a. Un număr 
de 8.136.200 acțiuni sunt subscrise şi neplătite de 
către:DORNA INVESTMENTS LIMITED; şi b.Un număr 
de:2.092.119 acțiuni sunt subscrise şi neplătite de către 
DEEPWATERS INVESTMENTS LIMITED; f.Prevederile 
art. 113, art. 117, art. 118 şi art. 207 alin.(2) lit.a) din Legea 
societăților nr. 31/1990/republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare („Legea Societăților”); g. Dispozițiile art. 11 
lit. e) şi q) şi art.13 din Actul Constitutiv al Societății; CONSI-
LIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII 
CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDI-
NARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII („Adunarea”) la 
sediul Societății, situat în şos.Bucureşti Nord, nr. 10, clădirea.
O23, etaj.1, cam. 2, Voluntari, Jud.Ilfov pentru data de 
12.07.2021, ora:10.00, având următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea anulării unui număr de 100 de acțiuni ale Socie-
tății dobândite de Societate de la Dl. Canulescu Dumitru 
conform Hotărârii AGEA de Dobândire a Propriilor Acțiuni. 
2.Luarea la cunoştință de intenția acționarilor subscriitori în 
cadrul majorării capitalului social aprobat prin Hotărârea 
AGEA de Majorare Capital Social de a nu vărsa sumele 
aferente restului de acțiuni subscrise şi neplătite la data 
prezentei, respectiv: a.Un număr de 8.136.200 acțiuni sunt 
subscrise şi neplătite de către DORNA INVESTMENTS 
LIMITED; şi b.Un număr de 2.092.119 acțiuni sunt subscrise 
şi neplătite de către DEEPWATERS INVESTMENTS 
LIMITED; 3.Aprobarea scutirii acționarilor subscriitori în 
cadrul majorării capitalului social aprobat prin Hotărârea 
AGEA de Majorare Capital Social de plata sumelor aferente 
restului de acțiuni subscrise şi neplătite la data prezentei 
menționate la pct.1 de mai sus. 4.Ca urmare a (i) anulării 
celor 100 de acțiuni deținute de către Societate conform pct. 
1 de mai sus şi:(ii) scutirii acționarilor subscriitori de plata 
sumelor menționate la pct. 2 de mai sus, aprobarea reducerii 
capitalului social al Societății cu suma de 10.228.419 RON, de 
la valoarea de 126.065.972 RON la valoarea de 115.837.553 
RON, prin reducerea numărului total de acțiuni de la 
126.065.972 la 115.837.553. Ca urmare a reducerii capitalului 
social, structura capitalului social al Societății va fi următoa-
rea:a.DORNA INVESTMENTS LIMITED-92.143.409.
acțiuni subscrise în natură şi în numerar, reprezen-
tând:79,54537% din capitalul social, având o valoare nomi-
nală de 92.143.409 RON, din care aport în natură echivalent 
a 503.738 RON şi aport în numerar echivalent a 91.639.671 

RON. Acțiunile subscrise au fost integral vărsate; b. 
DEEPWATERS INVESTMENTS LIMITED- 23.693.667 
acțiuni subscrise, reprezentând:20,45422% din capitalul 
social, având o valoare nominală totală de:23.693.667 RON. 
Acțiunile subscrise au fost integral vărsate; c. PERSOANE 
FIZICE (conform anexei nr.1 la Actul constitutiv)- 477 
acțiuni subscrise şi plătite, reprezentând 0,00041 % din capi-
talul social, având o valoare nominală totală de 477.RON. 5. 
Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății pentru 
a reflecta propunerile ce fac obiectul pct.1-4 de mai sus, care 
vor produce efectele la expirarea termenului de opoziție 
conform art.208 din Legea Societății, respectiv: a. Art. 6.1 din 
actul constitutiv al Societății se modifică parțial după cum 
urmează: „Art. 6.1- Capitalul social total subscris de către 
acționari este de 115.837.553 RON, împărțit în 115.837.553 
acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1 RON /acțiune. 
Capitalul social este alcătuit în proporție de 99,5651% din 
aporturi în numerar, iar restul de:0,4349% din aporturi în 
natură. [...]Aporturile, atât cele în natură, cât şi cele în 
numerar sunt subscrise şi plătite integral.”.b.Art.6.2 din actul 
constitutiv al Societății se modifică după cum urmea-
ză:”Art.6.2-Acțiunile numerotate de la 1 la 115.837.553 sunt 
subscrise şi plătite de acționari astfel:1. DORNA INVEST-
MENTS LIMITED- 92.143.409 acțiuni subscrise şi plătite în 
natură şi în numerar, reprezentând:79,54537% din capitalul 
social, având o valoare nominală de 92.143.409 RON, din 
care aport în natură echivalent a:503.738.RON şi aport în 
numerar echivalent a 91.639.671 RON (din care 116.059,34 
USD, şi 20.633 RON şi 20.356.284,71 EUR). 2. DEEPWA-
TERS INVESTMENTS LIMITED- 23.693.667 acțiuni 
subscrise şi plătite în numerar, reprezentând 20,45422% din 
capitalul social, având o valoare nominală totală de 
23.693.667 RON (din care 156.868.RON şi 5.234.432,86.
EUR).3. PERSOANE FIZICE-(conform anexei nr. 1 la Actul 
constitutiv)-477.acțiuni subscrise şi plătite, reprezen-
tând:0,00041% din capitalul social, având o valoare nominală 
totală de 477 RON.”. 6.Aprobarea altor modificări ale actului 
constitutiv al Societății, după cum urmează a. Art. 13.3 din 
actul constitutiv al Societății se modifică după cum urmea-
ză:”Art. 13.3- Convocarea va curprinde locul, data si ora 
tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea 
explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezba-
terii adunarii, precum si textul integral al modificarilor 
propuse pentru actul constitutiv al Societatii. In cazul in care 
pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in 
convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profe-
sionala ale persoanelor propuse pentru functia de adminis-
trator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si 
completata de acestia. Convocarea se va publica in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a si intr-unul din ziarele de 
larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii 
sau din cea mai apropiata localitate, cu cel putin:30 de zile 
inainte de data tinerii adunarii. Convocarea poate fi făcută şi 
numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare trans-
misă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic 
asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 
30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționa-
rilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu 
i-a fost comunicată în scris de acționar. Convocarea, precum 
si orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actiona-
rilor se vor publica si pe pagina de internet a Societatii, pentru 
liberul acces al actionarilor.”. b.După art. 14.4 din actul 
constitutiv al Societății se introduce un nou articol, art.14.5, 
cu următorul conținut:”Art.14.5-A.G.A. poate fi ținută şi prin 
corespondență. În situaţia ţinerii adunării prin corespon-
denţă, convocatorul va preciza şi termenul limită de expri-
mare a votului, prin transmiterea buletinului de vot. Decizia 

adoptată prin corespondenţă va fi comunicată de către 
Preşedintele Consiliului de Administrație sau un alt membru 
al Consiliului de Administrație desemnat în acest sens tuturor 
Acţionarilor în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul 
primirii hotărârilor semnate de toţi Acţionarii care au votat 
asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi.”. c.Lit.b) şi c) al 
Art.16.1 din actul constitutiv al Societății se modifică după 
cum urmează:”[...] ”b.Dl. DIMITRIOS ROMPIS SATSKOS, 
de cetățenie greacă, născut la data de 06.08.1974, cu domici-
liul în:Grecia-Atena, Str. Kriezotou nr.15-17, Pireu, cod 
poştal.18543, identificat cu paşaport tip.P nr.AT0982058, emis 
de către autoritățile din Grecia la data de 01.12.2020, şi fiind 
valabil până la data de 30.11.2025. Durata mandatului va fi 
de 4 ani de la data de 12.06.2020. c.Dl JOVAN RADOSAVL-
JEVIC, de cetățenie sârbă, născut la data de 20.01.1973, 
identificat cu paşaport tip P nr.014641897, emis de către 
autoritățile din Serbia la data de 29.08.2019, şi fiind valabil 
până la data de 29.08.2029, CNP 2001973710048. Durata 
mandatului va fi de 4 ani începând cu data de 06.08.2018.” 
d.Litera.g) al art.17 din actul constitutiv al Societății „Atribu-
țiile principale ale Consiliului de Administrație sunt următoa-
rele:[…]numeşte experţii independenţi, romani si/sau străini, 
care vor audita Societatea si aproba contractele incheiate cu 
aceştia” se elimină, iar paragrafele subsecvente vor fi renume-
rotate în mod corespunzător. e.Art.19 din actul constitutiv al 
Societății se modifică după cum urmează:”Art.19-Reprezen-
tarea societății-Societatea este reprezentată în raport cu terții 
de către Preşedintele Consiliului de Administrație. Consiliul 
de Administrație poate să delege, în scris, dreptul de a repre-
zenta Societatea unor terțe persoane.”. f.Anexa Nr.1 la Actul 
Constitutiv al Societății se modifică parțial astfel:”ANEXA 
NR.1 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC DORNA 
APEMIN SA;1.DORNA INVESTMENTS LIMITED deține 
92.143.409 acțiuni, reprezentând 79,54537 % din capitalul 
social al Societății. 2 DEEPWATERS INVESTMENTS 
LIMITED deține 23.693.667 acțiuni, reprezentând 20,45422 
% din capitalul social al Societății. 3. PERSOANE FIZICE, 
menționate în tabelul de mai jos dețin 477 acțiuni, reprezen-
tând 0,00041 % din capitalul social al Societății[...]”. 7. În 
măsura în care propunerile ce fac obiectul punctelor anteri-
oare de pe ordinea de zi sunt aprobate de Adunare, aprobarea 
împuternicirii Dnei.Carniciu Carmen, cetățean român, cu 
domiciliul în Ilfov, Voluntari, str. Scarlat Lambrino, nr.8, 
identificată cu CI seria IF nr.698553, emis de SPCLEP- 
Voluntari la data de 22.01.2020, să semneze versiunea Actului 
Constitutiv actualizată cu modificările prevăzute la pct.5, la 
expirarea termenului prevăzut de art. 208 din Legea Societă-
ților, precum şi versiunea Actului Constitutiv actualizată cu 
modificările prevăzute la pct.6 de mai sus. 8. Aprobarea 
împuternicirii următoarelor persoane:-Dl.Sergiu Creţu, cetă-
țean român, identificat cu CI seria RX, nr. 762334, emisă de 
SPCEP-S6 biroul nr.4, la data de 07.08.2015; sau  -Dna.Ioana 
Pătraşcu, cetățean român, identificată cu CI seria RX, nr. 
848874, emisă de SPCEP-S1, la data de 29.01.2016; sau orice 
alt avocat din cadrul SCA. Ţuca Zbârcea & Asociaţii, o soci-
etate civilă de avocați cu sediul în Șos. Nicolae Titulescu nr. 
4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, et.8, Sect. 1, 
Bucureşti, înregistrată la Baroul Bucureşti prin decizia nr. 
1444/28.03.2005,acționând împreună sau separat, cu puteri şi 
autoritate depline, să reprezinte Societatea şi acționarii aces-
teia pentru îndeplinirea oricăror şi/sau tuturor formalităților 
necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum şi 
în faţa oricăror alte autorități publice şi/sau entități private în 
scopul înregistrării şi asigurării opozabilității hotărârii. 
Mandatarii sunt împuterniciți să semneze orice documente 
necesare, cererile şi formularele necesare în acest proces, 
precum şi să efectueze orice demersuri necesare în relația cu 
Oficiul Registrul Comerțului, inclusiv să plătească taxele 

aferente înregistrării hotărârilor, precum şi să depună docu-
mentele necesare înregistrării şi asigurării opozabilității 
rezoluțiilor adoptate şi să ridice documentele eliberate de 
autoritate in acest scop. Mandatarii sunt autorizați să delege 
exercitarea puterilor acordate prin prezenta oricărei alte 
persoane fizice, după cum consideră necesar. În situația neîn-
deplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se 
convoacă o nouă Adunare pentru data de 13.07.2021, la ora 
10.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Accesul acționa-
rilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis pe baza 
actului de identitate al reprezentantului, însoțit de docu-
mentul care face dovada calității de reprezentant. Procura 
specială trebuie înregistrată la sediul Societății cel târziu la 
data la care se ține Adunarea, sub sancțiunea pierderii exerci-
țiului dreptului de vot în Adunare. Adunarea poate hotărî cu 
privire la orice probleme înscrise pe ordinea de zi sau care 
sunt ridicate în cursul şedinței şi incluse pe ordinea de zi pe 
baza hotărârii Adunării. Prezenta convocare şi orice alt punct 
adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor se vor publica 
şi pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al 
acționarilor. Consiliul De Administrație Prin Dl. Jovan Rado-
savljevic- Preşedinte.

LICITAȚII
l ANAF intenţionează să închirieze cabină control vamă 
PFT Bechet. Detaliile complete pot fi găsite pe site-ul www.
anaf.ro, sectiunea “Info ANAF” - ”Anunțuri”- “Anunţuri 
de achiziţie de bunuri şi servicii”.

l ANAF intenţionează să închirieze spațiu amenajat, plat-
formă betonată, pentru depozitarea bunurilor confiscate în 
materie penală şi civilă, în scopul valorificării bunurilor, la 
nivelul D.G.E.S.C.S.-D.O.V.B.C.-S.T.V.B. nr. 6. Detaliile 
complete pot fi găsite pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea 
“Info ANAF” - ”Anunțuri”- “Anunţuri de achiziţie de 
bunuri şi servicii”.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în mun.Slatina, 
str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt, organi-
zează, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului 
Local al mun.Slatina nr. 182/18.05.2021, la data de 
25.06.2021, ora 10.00, licitație publică pentru închirierea 
spațiului destinat comerț alimentație publică din incinta 
Clubului Nautic şi de Agrement „Plaja Olt” reprezentând 
foişor din lemn în suprafață construită la sol de 27,35mp, iar 
suprafața utilă de 23,65mp. Procurarea documentației pentru 
participarea la licitație se face de la Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun. Slatina, str. Bld.  Sf. Constantin 
Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, persoana de contact Cirstea Lidia, 
telefon/fax: 0349/881.148, e-mail: csmslatina@yahoo.com. 
Depunerea ofertelor se face la sediul Clubului Sportiv Muni-
cipal Slatina până la data de 24.06.2021, ora 12.00.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Consiliul Local Solonț, comuna Solonț, Str. Înv.Iosub 
Ion, nr.3, județul Bacău, telefon/fax 0234/387.701, e-mail: 
primaria@comunasolont.ro, cod fiscal 4353102. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: spațiu în suprafață de 48,90mp, situat în satul 
Sărata, Str.Ștefan cel Mare, nr.47, comuna Solonț, județul 
Bacău, C.F. nr.600031, constituit din 6 camere după cum 
urmează: Cabinet 1 -13,80mp, Cabinet 2 -9,00mp, Cabinet 3 
-13,80mp, Centrală termică -4,50mp, Toaletă bărbați -2,60mp, 
Toaletă femei -5,20mp, ce aparține domeniului public al 
Consiliului Local Solonț, județul Bacău, conform H.C.L. 
nr.13/24.02.2021 şi temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, 

art.332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Secretar General. 3.2.Denumirea 
şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate obține de la Secretarul 
General al comunei Solonț din cadrul Primăriei Comunei 
Solonț, comuna Solonț, Strada Înv.Iosub Ion, nr.3, județul 
Bacău. 3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.06.2021, 
ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 02.07.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Solonț, Str. Înv.
Iosub Ion, nr.3, județul Bacău. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi unul inte-
rior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 05.07.2021, ora 11.00, Primăria 
Comunei Solonț, Str. Înv.Iosub Ion, nr.3, județul Bacău. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Bacău, Bacău, 
Strada Cuza Vodă, nr.1, județul Bacău, telefon 0234/207.604, 
fax 0234/207.606, e-mail: tr-bacau-info@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.06.2021.

l Lichidatorul judiciar al Praxcom Impex SRL Botosani- in 
faliment, anunta organizarea de licitatii publice cu strigare 
pentru valorificarea urmatorului bun mobil: Autoturism M1, 
marca Volkswagen, tipul Passat Variant, an de fabricaţie 
2002, preţul de pornire la licitaţie este 7.230 lei (1.470 euro). 
Prima licitatie va avea loc in data de 18.06.2021 orele 11,00 
la sediul lichidatorului din Botosani, str. Primaverii, nr. 2, sc. 
C, ap. 2. In caz de neadjudecare licitatia se reia inca o 
şedintă, saptamana următoare, in ziua de vineri, 25.06.2021, 
in acelasi loc la aceeasi ora. Relatii suplimentare la 
tel.0745614406.

l S.C. “CITADIN” S.A. IASI, cu sediul in Bd. T.Vladimi-
rescu, nr. 32C, organizeaza procedura “licitatie deschisa”, cu 
oferte de pret in plic inchis, in vederea atribuirii contractului 
de achizitie: bitum rutier. Procedura de achizitie se va desfa-
sura conform prevederilor “Regulamentului privind organi-
zarea si desfasurarea achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi.
Pentru participare la procedura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in “Documentatia 
de achizitie”. Documentatia de achizitie va fi postata pe 
site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi accesata pana pe 
data de 22.06.2021 pe baza de cod unic de acces, ce va fi 
comunicat doar persoanelor care solicita in scris accesul la 
documentatie cu date de identificare clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind siguranta informatiilor pentru 
evitarea introducerii unor virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofer-
telor: pretul cel mai scazut. Documentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC CITADIN SA pana la data de  
28.06.2021, ora 10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc la 
data de 28.06.2021, ora 12:00, la sediul S.C. CITADIN S.A. 
Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot obtine la tel.: 0751048290.

l Primăria Municipiului Mediaş cu sediul în Mediaş P-ța 
Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârea Consi-
liului Local - Mediaş nr.152/27.05.2021 şi OUG nr.57/2019, 
anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru 
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concesionarea unui imobil, aparținând domeniului public al 
Municipiului Mediaș. Imobilul este situat în intravilanul 
municipiului Mediaș str. Moșnei f.n., identificat în CF 
Mediaș nr. 114112 sub nr. cadastral /nr. topografic 114112 
(nr.top vechi 4183, 4184) teren împrejmuit și nr. cadastral 
114112-C1 parcare în suprafață de 2.187 mp. Licitația va 
avea loc în data de 08 iulie 2021, la sediul Primăriei Munici-
piului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora 11,oo. Prețul 
minim de pornire a licitației este de 6.400 lei, reprezentând 
redevența minima anuală. Procurarea documentației de 
licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în peri-
oada 16 iunie 2021 – 07 iulie 2021 ora 15.oo la Centrul de 
Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului 
Mediaș. Informații suplimentare se pot obține zilnic de la 
Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 
0269803818.

l Anunț privind concesionarea prin licitație publică a unui 
teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în 
str. Jiului, nr. 7B. 1. Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de 
contact: Municipiul Galați - cod fiscal 3814810, strada 
Domnească nr. 54, Tel: 0236307718, Fax: 0236461460, 
E-mail: contracte.teren@primariagalați.ro, persoană de 
contact: Mardare Petru Eugen sau Chițu Laura Iulia; 2. 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren intravilan, în suprafață de 128 mp, 
situat în strada Jiului nr. 7B, care se identifică în cartea 
funciară a municipiului nr. 127647, nr. cadastral 127647, în 
vederea edificării unui imobil - locuinţă și spațiu birouri. 
Terenul aparţine domeniului privat al Municipiului Galați. 
Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 178 din data de 31.03.2021. 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de 
atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului 
Galați. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/ compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul 
închirieri, concesiuni și vânzări terenuri, cabinete medicale, 
localitatea Galaţi, strada Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 
3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate 
achita cu numerar la caseria primăriei. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 22.06.2021, ora 14.00. 3.5. 
Persoane de contact: Mardare Petru Eugen sau Chițu 
Laura Iulia, Tel. 0236/307.718; 4. Informaţii privind ofer-
tele: La licitaţie pot participa persoane fizice/ juridice 
române, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
Au achiziţionat caietul de sarcini și au achitat garanţia de 
participare la licitaţie, în cuantum de 1.131 lei, reprezen-
tând 1% din valoarea de piaţă total propusă a imobilului 
teren; Au depus oferta împreună cu toate documentele 
solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevă-
zute în cadrul acesteia; Au îndeplinit la zi toate obligaţiile 
de plată exigibile a impozitelor, taxelor și a contribuţiilor 
către bugetul consolidat al statului și către bugetul local; 
Nu sunt în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare; 
Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Galaţi, 
str. Domnească nr. 54, Serviciul Închirieri, Concesiuni, 
Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, în două plicuri sigi-
late, unul exterior și unul interior și se vor înregistra în 
ordinea primirii lor. 4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 30.06.2021, ora 12.00 (între data publicării anunţului 
și data limită de depunere a ofertelor trebuie să fie minim 
20 zile calendaristice). 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Galați, strada Domnească 
nr. 54, judeţul Galaţi, Registratura generală. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 06.07.2021, ora 15.30, la 
sediul Primăriei Municipiului Galați, strada Domnească 
nr. 54, judeţul Galaţi. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 

sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galați, strada 
Brăilei nr. 153, judeţul Galați, tel: 0236/412130, email: 
tr-galati-comunicare@just.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: Comuna Gura Șuții, Str. Principală, nr. F.N., județul 
Dâmbovița, telefon/fax 0245/682.259, e-mail: primariagura-
sutii@yahoo.com, cod fiscal 4402701. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închi-
riat: un spațiu în suprafață de 16mp, aflat în domeniul 
public al Comunei Gura Șuții, situat în cadrul Centrului 
Medical, comuna Gura Șuții, sat Gura Șuții, Str.Principală, 
nr.F.N., județul Dâmbovița, cu destinația punct recoltare 
probe biologice, conform H.C.L. nr.31/27.05.2021 și conform 
O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: documentația de atribuire se poate elibera pe 
suport de hârtie sau prin mijloace electronice pe baza unei 
solicitări scrise. 3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartiment Achiziții publice, Comuna Gura Șuții, sat 
Gura Șuții, Str.Principală, nr.F.N., județul Dâmbovița. 
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: documentația de 
atribuire costă 100 Lei și se achită la casieria unității. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.06.2021, 
ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: ofertele se depun la 
sediul instituției. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
02.07.2021, ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Comuna Gura Șuții, Str. Principală, nr.F.N., județul 
Dâmbovița, Registratură. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 05.07.2021, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Gura Șuții, Str.Principală, nr. F.N., 
județul Dâmbovița. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/ sau adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Găești, oraș Găești, Str.Nicolae Titu-
lescu, nr.13, județul Dâmbovița, cod poștal 135200, telefon 
0245/710.375, fax 0245/712.125, e-mail: just-gaesti@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 10.06.2021.

l Direcţia Naţională de Probaţiune, cu sediul în București, 
str.Apolodor, nr.17, sector 5, demarează procedura de închi-
riere a unui spaţiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului 
de Probaţiune Constanţa. Documentaţia de atribuire a 
contractului de închiriere este pusă la dispoziţia persoanelor 
interesate de către Direcţia Economică -Compartimentul 
Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Naţionale de Proba-
ţiune, camera 40, etajul 6, între orele 08.00-16.30, persoană 
de contact -Simona Chiriţă, telefon 0738.672.618, e-mail: 
simona.chirita@just.ro sau se poate regăsi pe site-ul www.
just.ro, accesând secţiunea Informaţii de interes public/
achiziţii publice. Ofertele vor respecta cerinţele tehnice din 
documentaţia de atribuire. Criteriul de atribuire al contrac-
tului de închiriere este „cel mai mic preţ/metru pătrat”, 
aplicat ofertelor care îndeplinesc toate cerinţele de selecţie și 
calificare solicitate. Durata contractului de închiriere: 5 ani, 
cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional pentru o peri-
oadă de încă 5 ani. Ofertele pot fi depuse până la data de 
05.07.2021, ora 10.00, la secretariatul Direcţiei Naţionale de 
Probaţiune.

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 Dobroteasa, comuna 
Dobroteasa, sat Dobroteasa, Str.Principală, nr.95, județul 
Olt, cod poștal 237145, telefon 0249/469.005, fax 
0249/469.010, e-mail: contabil@primariadobroteasa.ro, cod 

fiscal 5102338. 2. Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie vândut: 2 parcele de 
teren, proprietate privată a Comunei Dobroteasa, identifi-
cate astfel: -Parcela A, în suprafață de 6.300mp, situată în 
intravilanul satului Câmpu Mare, zona pod peste pârâul 
Cungra, cu acces la Strada Oltului, în Tarla 81, Parcela 5, 
număr cadastral 50462, carte funciară 50462; -Parcela B, 
în suprafață de 1.490mp, situată în intravilanul satului 
Dobroteasa, zona fost CAP Dobroteasa, cu acces la 
DN67B, în Tarla 68, Parcela 16, număr cadastral 50279, 
carte funciară 50279; conform H.C.L. nr. 10/30.03.2021, 
nr.23/31.05.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 
3. Informații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, compartiment secretariat sau se poate 
consulta pe site-ul: www.primariadobroteasa.ro, secțiu-
nea-licitații. 3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de la 
care poate obține un exemplar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Dobroteasa, Str.Principală, 
nr.95, județul Olt. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10 
Lei /exemplar, ce se achită numerar la Casieria instituției, 
sau se poate descărca de pe site-ul instituției: gratuit. 3.4. 
Data- limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.06.2021, 
ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 05.07.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Dobro-
teasa, comuna Dobroteasa, Str.Principală, nr.95, județul 
Olt, Compartimentul Secretariat. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exem-
plar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va 
desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
05.07.2021, ora 13.00, Primăria Comunei Dobroteasa, 
comuna Dobroteasa, Str. Principală, nr.95, județul Olt, 
Compartiment Impozite și Taxe, parter. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Str.Mănăstirii, 
nr. 2, județul Olt, cod poștal 230038, telefon 0249/414.989, 
0249/435.638, fax 0249/437.370; e-mail: coresponden-
ta-olt@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 10.06.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de 
contact: Municipiul Bârlad, cu sediul în municipiul Bârlad, 
Str.1 Decembrie, nr.21, județul Vaslui, telefon 0235/411.760, 
fax 0235/416.867, e-mail: corespondenta@primariabarlad.
ro, cod fiscal 4539912. 2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie vândut: un număr de 17 
terenuri, în suprafaţă totală de 6.604,90mp, conform caie-
telor de sarcini, aparţinând domeniului privat al 
U.A.T.Bârlad, conform H.C.L.M. Bârlad nr. 199/30.06.2020, 
H.C.L.M. Bârlad nr. 200/30.06.2020, H.C.L.M. Bârlad 
nr.305/27.11.2020 și temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul institu-
ției, Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere și 
Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă și Informatică, parter, 
camera 12. 3.2. Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care 
pot obține un exemplar din documentația de atribuire: se 
poate obține de la Primăria Municipiului Bârlad, Bârlad, 
Str.1 Decembrie, nr. 21, județul Vaslui -Serviciul Contracte 
de Concesionare, Închiriere și Vânzare, Autorizare, Liberă 
Iniţiativă și Informatică, parter, camera 12. 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: 20 Lei/ exemplar, se achită cash la 

C a s i e r i a  i n s t i t u ţ i e i ,  s a u  c u  O P  î n  c o n t u l 
RO94TREZ65721360250XXXXX deschis la Trezoreria 
Bârlad. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
25.06.2021, ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 05.07.2021, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Munici-
piului Bârlad, Bârlad, Str.1 Decembrie, nr.21, județul Vaslui, 
cam. 10 -Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: se depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate -unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 07.07.2021, ora 10.00, Primăria Municipiului 
Bârlad, Bârlad, Str. 1 Decembrie, nr.21, județul Vaslui. 6. 
Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul 
Vaslui, Str.Ștefan cel Mare, nr.53, județul Vaslui, cod poștal 
730171, telefon /fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 
Termenele și condițiile pentru sesizarea instanţei: conform 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, 
cu modificările și completările ulterioare. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.06.2021.

l Anunţ privind vânzarea, prin licitaţie publică, a unui 
număr de 5 (cinci) imobile-terenuri, proprietate privată a 
comunei Ghiroda, situate în comuna Ghiroda, jud.Timiș. 
1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscal, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria comunei Ghiroda, strada Victoria, nr.46, 
localitatea Ghiroda, comuna Ghiroda, cod 307200, jud.
Timiș, telefon 0256/205.201; 0256/219.193, fax 0256/287.406, 
e-mail: achiziţii.publice@primariaghiroda.ro. 2.Informaţii 
generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie inchiriat: terenuri identificate prin Cartea Funciară: 
CF409469, în suprafaţă de 664mp, CF409476 în suprafaţă 
de 836 mp, CF409512 în suprafaţă de 597mp, CF409463 în 
suprafaţă de 486mp, CF409572 în suprafaţă de 811 mp, 
situate în intravilanul comunei Ghiroda, judeţul Timiș, 
domeniul privat al comunei Ghiroda, categoria de folosinţă 
pășune. Vânzarea se face conform art.363 și 314 din O.U.G. 
nr.57/2019 și HCL nr. 118 din 27.05.2021. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: la cerere de la sediul Primăriei 
Comunei Ghiroda. 3.2.Denumirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compar-
timentul Achiziţii publice, Primăria Comunei Ghiroda, 
strada Victoria, nr. 46, telefon 0256/205.201; 0256/219.193. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50Lei caietul de sarcini se va achita în numerar la 
Casieria Primăriei Comunei Ghiroda, strada Victoria, nr.46, 
Ghiroda, sau în contul organizatorului licitaţiei 
RO34TREZ62121180250XXXXX deschis la Trezoreria 
Timișoara. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
24.06.2021, ora 14,30. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor: 05.07.2021, ora 15.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Ghiroda, strada Victoria, nr.46, Ghiroda, jud.
Timiș, Compartimentul Registratură -Relaţii cu Publicul. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original, într-un plic sigilat. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 07.07.2021, ora 16.30, la Căminul Cultural 
Ghiroda, strada Victoria, nr.48, Ghiroda, jud.Timiș. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/ sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Timiș, P-ţa Ţepeș Vodă, nr.2, etaj 1, Timișoara, tel.: 
0256.498.230; 0256.498.070, E-mail: tr-timis@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 08.06.2021.

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 Drăguș, sat Drăguș, Str. Principală, nr. 42, județul 
Brașov, telefon 0268/249.618, e-mail: primariadragus@
yahoo.com, cod fiscal 16436600. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: teren 
extravilan în suprafață de 1.629mp, situat în comuna 
Drăguș, județul Brașov, parcela 4509/2/4. Terenul care 
urmează să fie concesionat conform H.C.L. nr. 
38/27.05.2021 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019 aparține dome-
niului privat al Comunei Drăguș. 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 documen-
tației de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Primă-
riei Comunei Drăguș. 3.2. Denumirea și adresa serviciului 
/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei Drăguș, comuna Drăguș, 
Str.Principală, nr.42, județul Brașov. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea 
documentației de atribuire de 100 lei, se achită la Casieria 
Primăriei. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
25.06.2021, ora 16.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 05.07.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi 
depusă la Registratura Primăriei Comunei Drăguș, 
comuna Drăguș, Str. Principală, nr. 42, județul Brașov. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original și 1 exemplar copie. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 05.07.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Drăguș, comuna Drăguș, Str.Principală, nr.42, 
județul Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului Brașov, B-dul 
15 Noiembrie, nr.45, Brasov, județul Brașov, telefon 
0268/419.615, fax 0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 10.06.2021.

l Primăria comunei Dumești, judeţul Iași, cod fiscal 
4540585 organizează licitaţie publică pentru concesionarea 
unui teren în suprafață de 5,00 hectare (50.000mp), propri-
etate privată a comunei Dumești, situat în extravilanul 
comunei Dumești, T 66  P 1586/1, înscris în cartea funciară 
nr. 62547 a comunei Dumești, conform art. 302-331 din 
O.U.G. 57/2019  și Hotărârii Consiliului Local Dumești nr.23 
din 31.05.2021. Documentaţia de atribuire și caietul de 
sarcini se pot obţine de la compartimentul secretariat din 
cadrul Primăriei comunei Dumești, judeţul Iași. Dată limită 
privind solicitarea clarificărilor:  25.06.2021, ora 13.00. Data 
limită de depunere a ofertelor:  02.07.2021, ora 09.00. Data 
și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 02.07.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei 
comunei Dumești, județul Iași. Pentru informaţii suplimen-
tare: tel. 0232/322020, e-mail: registratura@comunadumesti.
ro.  

PIERDERI
l Declar pierdute CUI, certificat constatator și rezoluție 
aparținând Nicolau Florin PFA, CUI 33637140, 
F40/4017/2014. Le declar nule.

l Subscrisa Novinger Klaus Grup cu sediul in Bucuresti, 
sector 6, Al. Campul cu Flori, nr. 3A, bl. M49A, sc. B, et. 
9, ap. 82, J40/6204/2003, CUI 15422313 declar pierdut 
certificatul de inregistrare. Il declar nul.

l Societatea BMG Design Studio SRL anunță pierderea 
actului de înmatriculare și autorizare, respectiv Încheiere 
judecătorească nr. 77702/22.08.2011- ONRC de pe langa 
Tribunalul București.


