
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Angajez menajeră zona Tunari Pipera. 
Relații la tel 0786.031.069.

l Toros Bakery  S.R.L. angajează muncitor 
necalificat la ambalarea produselor solide și 
semisolide (studii generale) cod COR 937904-1 
post . Cerințe de ocupare a postului: Studii 
generale. Așteptăm CV la adresa de 
e-mail: lauraguler@hotmail.com.

l SC Riela Comimpex SRL din Cluj-Na-
poca, B-dul Muncii, nr.18, angajează: sudor -5 
pers. Asteptăm CV-ul dvs.la adresa de 
e-mail office@rielacomimpex.ro.

l Silaghi Emilia PFA angajează Apicultori, 
cod COR 612301, din România sau din străi-
nătate. Cerințe: minim studii medii, vorbitor 
de limba engleză. Contract pe perioadă deter-
minată. Salariul 1.400Lei Net +cazare. Inter-
viul constă în evaluarea și selecția de CV-uri 
care se vor depune la adresa de email: silaghi-
beatrice1@gmail.com sau personal la sediul 
firmei până la data de 16.04.2021. Interviul cu 
persoanele selectate se va face personal la 
sediul firmei sau prin videoconferință în data 
de 17.04.2021, între orele 08:00-14:00. 
Telefon: 0755.283.293.

l Școala Gimnazială Finteușu Mic, cu sediul 
în sat Finteușu Mic, Str.Principală, nr.172, 
judeţul Maramureș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: secretar, 0,5 normă, perioadă 
n e d e t e r m i n a t ă ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 5 
aprilie 2021, ora 10:00; -Proba interviu în data 
de 5 aprilie 2021, ora 13:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: medii; 
-vechime: nu e cazul; -să aibă cetățenie 
română; -să cunoască bine limba română, 
scris și vorbit; -să aibă cunoștințe minime de 
operare pe calculator. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Finteușu 
Mic. Relaţii suplimentare la sediul: Școlii 
Gimnaziale Finteușu Mic, persoană de 
contact: Danciu Rodica, telefon 0737.527.705.

l Primăria comunei Bordei Verde, judeţul 
Brăila, face cunoscut că în ziua de 05.04.2021, 

ora 10:00 proba scrisă și 09.04.2021 ,ora 10.00 
-interviul la sediul Primăriei comunei Bordei  
Verde, va avea loc concursul pentru ocuparea 
unui post de personal contractual: Șofer grad 
I; Condiţiile de participare, documentele 
necesare cat și bibliografia se pot obţine de pe 
saitul instituţiei www.primariabordeiverde.ro, 
sau tel. 0239696088. Dosarele se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data anun-
ţului- până pe data de 26. martie, ora 16:30.

l Școala Gimnazială nr.1 Ciorogârla, Judeţ 
Ilfov organizează concurs de recrutare în 
vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a 
următoarei funcţii contractuale de  execuţie 
vacante de: 1 post secretar, normă întreagă- 
Structura: Școala Gimnazială nr. 1 Cioro-
gârla. Concursul se organizează la sediul 
Școlii Gimnaziale nr.1 Ciorogârla din Str. Șos. 
București nr.110, Comuna Ciorogârla, județul 
Ilfov, în data de 02 Aprilie 2021, ora 11:00, 
proba scrisă și proba practică. Interviul va 
avea loc în data de 08 Aprilie 2021, ora 11:00. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art.3, din Hotărârea nr.286/2011  
(*actualizată*), cu modificările și completă-
rile ulterioare la care se adaugă: •studii supe-
rioare; •vechime în domeniu necesară 
ocupării postului- 5 ani. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 10 de zile lucrătoare de 
la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la Secretariatul 
Școlii Gimnaziale nr.1 Ciorogârla din Str. Șos. 
București nr.110, Judeţul Ilfov, până la data 
de 26 Martie ora 14:00. Dosarul trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din Hotărârea nr.286/2011 
(*actualizată*), iar documentele vor fi prezen-
tate și în original în vederea verificării și 
certificării. Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează la sediul 
unității de învățământ și pe site-ul Școlii 
Gimnaziale nr.1 Ciorogârla. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul unității de învăță-
mânt și la numărul de telefon 021/350.32.30.

l În conformitate cu prevederile art.7, alin.1 
din HG nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, Unitatea Medico-Socială 
Ocna Mureș, județul Alba, organizează în data 
de 05.04.2021, ora 10:00, concurs/examen de 

recrutare în vederea ocupării pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor funcții contrac-
tuale vacante: -1 post de bucătar normă 
întreagă; -1 post administrator 2 ore/zi; -1 post 
magaziner normă întreagă. Concursul/
examenul se va desfășura la sediul Unităţii 
Medico-Sociale Ocna Mureș, Strada Axente 
Sever, nr.43A, etajul IV, județul Alba și constă 
din următoarele probe: 1.Proba scrisă care va 
avea loc în data 05.04.2021, ora 10:00, la sediul 
Unităţii Medico-Sociale Ocna Mureș, Strada 
Axente Sever, nr. 43A, județul Alba; 2.Proba 
interviu va fi comunicată candidaților la o 
dată ulterioară cu respectarea termenului de 
maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoa-
rele condiţii specifice: -condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la concurs/
examen și a ocupării funcției contractuale de 
bucătar, administrator și magaziner sunt: 
-studii medii /generale; -curs de calificare, 
bucătar, achiziții publice, administrator; -5 ani 
vechime în muncă, toate posturile. Candidații 
vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Unității Medico-So-
ciale Ocna Mureș, Strada Axente Sever, 
nr.43A, etajul IV, județul Alba. Relații supli-
mentare la sediul  Unității Medico-Sociale 
Ocna Mureș, Strada Axente Sever, nr.43A, 
etajul IV, județul Alba, persoana de contact 
referent Neamţu Liana, telefon/fax 
0258/870.441, e-mail: msocnamures@yahoo.
com

l Unitatea Administrativ-Teritorială Munici-
piul Sebeș  organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă determinată a 
unei funcții  de execuție vacante - personal 
contractual: 1 post- Inspector de specialitate, 
gradul IA la Compartimentul Proiecte cu 
Finanțare Internă și Internațională- aparatul 
de specialitate al primarului Municipiului 
Sebeș. Probele stabilite pentru postul de 
Inspector de specialitate, gradul IA sunt:  
proba scrisă și interviul. Data, ora și locul 
desfășurării concursului: -05.04.2021, ora 
11:00 Parcul Arini, nr. 1 (sediul Primăriei 
Municipiului  Sebeș)  –proba scrisă; 
-08.04.2021,ora 11:00 Parcul Arini, nr. 1 
(sediul Primăriei Municipiului Sebeș) -proba 
interviu. Termenul de depunere al dosarelor 
de înscriere: Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în Moni-

torul Oficial, Partea a III-a la sediul instituției, 
respectiv până în data de 26.03.2021, inclusiv. 
La depunerea dosarelor, actele se prezintă în 
copie și în original. Condiții de participare 
pentru postul de Inspector de specialitate, 
gradul IA  scos la concurs: -Candidatul 
trebuie să îndeplinească condițiile specifice 
prevăzute de art.542 alin.1 lit. a-g din O.U.G. 
nr.57/2019  privind Codul administrativ; 
-Studii universitare de licență absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare  absolvite 
cu diploma de licență sau echivalentă în 
domeniile științe economice/științe juridice 
sau științe tehnice; -vechime în specialitatea 
studiilor - minim 7 ani; -curs de management 
de proiect acreditat ANC sau master în dome-
niul managementului de proiect. 

l Unitatea Militară 02526 București din 
Ministerul Apărării Naţionale organizează în 
conformitate cu Legea nr. 319/2003 privind 
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, 
cu modificările și completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea postului contractual 
de conducere, director institut de cercetare 
grad II. Condiţii pentru înscrierea la concurs: 
-studii doctorale în domeniile știinţe sociale 
sau istorie; -vechime în specialitate de cel 
puţin 8 ani și o vechime de cel puţin 2 ani în 
funcţii de conducere, într-o structură de 
cercetare-dezvoltare sau de cel puţin 5 ani în 
alte funcţii de conducere; -gradul profesional 
minim de cercetător știinţific gradul II în 
domeniile menţionate mai sus. Concursul se 
va desfășura în data de 22.04.2021, ora 09:00, 
la sediul Unităţii Militare 02526 București, 
din str. Constantin Mille nr. 6, sector 1, Bucu-
rești. Dosarele de concurs se pot depune la 
sediul unităţii până la data de 15.04.2021, 
orele 16:00. Datele de contact ale persoanei 
care asigură secretariatul comisiei: Mihaela 
Pană ,  t e l e fon :  021 .313 .79 .55  sau 
021.315.17.00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro.

CITAȚII
l Se citează Labci Ahmed, cu domiciliul în 
Algerie, Constantine, Cite 1013 BT58, nr.4, 
Elkhroub, în calitate de pârât, în dosarul 
nr.11054/302/2019, divorț fără minori, 
completul 5- MF, în proces cu reclamanta 
Căpățână Mădălina Alexandra, pentru data 
de 29.03.2021, ora 11.00, la Judecătoria sector 
5, cu sediul în București, Str.Splaiul Indepen-
denței nr.5, sector 4, sala P01.

l Pop Octavian, Pop Maria, Pop Victor, Pop 
Andrei, Pop Emil sunt citați pe data de 
20.05.2021 la Judecătoria Turda în dos. Nr. 
2886/328/2020, în calitate de pârâți.

l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, Bavla Ida sunt 
citați pe data de 20.04.2021 la Judecătoria Turda, 
în dos. 455/328/2015, în calitate de pârâți.

l Numită Marinescu Ecaterina (născută Catrina 
Boncan), cu ultimul domiciliu cunoscut  în Bucu-
rești, str.Laptelui nr.54, sector 3 este citată pentru 
data de 18.03.2021, ora 11:40, la Judecătoria 
Sector 3 București, Completul 10 Civil, cu sediul 
în București, str.Ilfov nr.6, sector 5, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr.26.958/301/2019  având ca 
obiect cererea formulată de reclamanta Dridea 
Michaela-Laurenţia de declarare judecătorească a 
morţii pârâtei Marinescu Ecaterina (născută 
Catrina Boncan).
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l Numitul Panainte Ioan, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat  Voinești, com.Voinești, 
Jud.Iași este citat în calitate de pârât la Jude-
cătoria Iași în dosar civil nr.28713/245/2020, 
termen 31.03.2021, ora 08:30, sala 1, complet 
C13 , având  ca obiect-declararea judecăto-
rească a morții.

l Se Citează, în calitate de intimat, numita 
Ciuculete Maria, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Mozăceni, sat Babaroaga 
nr. 240, județul Argeș, dispărută de la domi-
ciliu din anul 2006, pentru a se prezenta la 
Judecătoria Costești, jud. Argeș, în Dosarul 
nr. 3568/214/2020, având ca obiect Declararea 
Judecătorească A Morții, în proces cu 
Dragomir Lazarina, petent. 

l Se citează Micu Bodea Alin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în loc.Târnăveni, strada 
Frumoasa, nr.12, Bl.B, ap.14, jud.Mureș, la 
Judecătoria Târnăveni, pentru data de 
30 .03 .2021,  ora  13 :00 ,  în  dosarul 
2112/323/2019, în proces cu Gabor Mathe, 
dosar având ca obiect hotărâre care să țină 
loc de act autentic.

l Numita Spătărelu Lidia, cu ultimul domi-
ciliu 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 01.04.2021, în dosarul având ca 
obiect ieșirea din indiviziune după autorii 
Spătărelu Elena și Spătărelu Gheorghe.

SOMAȚII
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.nr. 
196/246/2021. Petenta Petruț Mariana solicită 
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune asupra imobilului  identificat în  
c.f.303009  Cermei (provenit din c.f. 347 
Cermei)  A1 nr.top.539 intravilan  în supr. de 
2.877 mp. imobil asupra căruia figurează ca 
proprietari  întabulați sub B.1 Moț Finica 
născ. Finicean decedată în 23.12.1930 , sub 
B.2 Moț Nicolae decedat în 05.08.1952. 
Petenta susţine că folosește acest imobil de 
peste 40 de ani de la moartea proprietarilor în 
mod continuu,pașnic,public și sub nume de 
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să 
depună de îndată  opoziţie la Judecătoria 
Ineu deoarece în caz contrar, în termen de 30 
de zile de la ultima publicaţie, se va proceda 
la rezolvarea cererii.

l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.nr. 
304/246/2021. Petenta Dagău Tiana Lucreția 
solicită înscrierea dreptului de proprietate pe 
titlu de uzucapiune asupra imobilului  identi-
ficat în  c.f. 371 Chișlaca nr.top. 496/1 arabil 
în supr. de 1328 mp. imobil asupra căruia 
figurează ca proprietari  întabulați sub B.1 
Szava   Sînza decedată în data de 18.03.1939. 
Petenta susţine că folosește acest imobil de 

peste 40 de ani de la moartea proprietarilor în 
mod continuu,pașnic,public și sub nume de 
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să 
depună de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar, în termen de 30 de 
zile de la ultima publicaţie, se va proceda la 
rezolvarea cererii.

l Se notifica, pentru termenul de judecata 
din data de 25 martie 2021, invocarea drep-
tului de proprietate prin uzurpaciune de catre 
petentul Alda Alexandru - Casian - Emil, 
domiciliat in Municipiul Arad, str. Sabin 
Dragoi, bl. 8, ap. 9, jud. Arad, pentru doban-
direa dreptului de proprietate, prin uzurpa-
ciune, asupra imobilului inscris in CF nr. 
310016 Conop (CF vechi nr. 914 Odvos), 
avand nr. Top. 475/b.1 Odvos, constituit din 
teren intravilan si casa, in suprafata de 1440 
mp, proprietari tabulari fiind Bart Petru, 
Brecher Elisabeta, Brecher Antonie si Steis 
Elisabeta.

DIVERSE
l Comuna Ghiroda anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „Moderni-
zare străzi în comuna Ghiroda: str.Codrului, 
str.Liniștei, str.Fagului, str. Caraiman, str. 
Mesteacănului, legătura cl. Lugojului-Co-
drului -str. Biruinței, str. Holdelor, str. 
Soarelui, str. Arinului, str. Pelegrinului, str. 
Talian, str.Dorului, str.Armoniei -lot 6.

l Unitatea Administrativ-Reritorială Rugi-
nești, din județul Vrancea, anunță publicarea 
d o c u m e n t e l o r  t e h n i c e  a l e  c a d a s -
trului pentru sectorul cadastral nr.30, înce-
pând cu data de 17.03.2021, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei Ruginești, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Anunț public.  SC Lidl Discount SRL cu 
sediul în sat Nedelea, com. Ariceștii Rahti-
vani, DN 72 Crângul lui Bot, km 73+810, 
județul Prahova, anunţă public solicitarea de 
obținere a autorizaţiei de mediu pentru obiec-
tivul „Supermarket Lidl” amplasat în munici-
piul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr. 14, 
județul Giurgiu. Eventualele propuneri și 
sugestii din partea publicului privind activi-
tatea menționată vor fi transmise în scris și 
sub semnătură la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. 
București, bl. 111, sc. A+B, et.1, de luni până 
joi între orele 9:00-14:00 și vineri între orele 
9:00-12:00.

l Agroindcom Chitila SA cu domiciliul in 
orasul Otopeni-Jud.Ilfov, in calitate de titular 

al planului: Intocmire Plan Urbanistic Zonal 
Pentru Obiectivul:Construire Ansamblu Hale 
Depozitare Si Spatii Administrative_(P+1e), 
Utilitati Si Amenajari Incinta in Sos.Odaii 
nr.22, T33,P367,369,370, 376,377, 378, 379, 
387, NC.112957 Orasul Otopeni-Jud.Ilfov, 
anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului Consultativ. 
Observatii/comentariile si sugestii se primesc 
in scris la Biroul de Urbanism in cadrul 
Consiliului Judetean.Ilfov, cu sediul in muni-
cipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, 
sector 6 (tel.021/212.56.93), in termen de 
15.zile calendaristice de la publicarea anun-
tului.

l Anunt public privind depunerea solicitarii 
de emitere a acordului de mediu. SC Ober-
hauser Invest SRL, cu sediul in Baia Mare, 
str. Dealul Florilor, nr. 14 B, judetul Mara-
mures, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului de 
mediu, pentru proiectul „Imobil Multifuncti-
onal S+ P+ 4E+ 5R Cu Spatii Comerciale La 
Parter, Locuinte La Etaj Si Parcare La 
Subsol” propus a fi amplasat in municipiul 
Baia Mare, str. Petre Dulfu, f.n., judetul 
Maramures. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM Mara-
mures, din localitatea Baia Mare, str. Iza, in 
zilele de luni- joi intre orele 08:00 - 16:30 si 
vineri intre orele 08:00 - 14:00, si la sediul 
beneficiarului. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Maramures.

l S.C. Lidl Discount S.R.L. anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obţi-
nere a autorizaţiei de mediu privind activi-
tatea -Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi și tutun, ce se 
desfășoară în „Supermarket LIDL” amplasat 
în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. George 
Coșbuc, nr.2, județul Vâlcea. Informaţiile 
privind potenţialul impact asupra mediului 
pot fi consultate la sediul APM Vâlcea, 
Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, 
județul Vâlcea, zilnic între orele 9:00-14:00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Vâlcea până la data de 
26.03.2021. 

l Avicola Focșani SA, cu sediul în mun. 
Focșani, Bd. București, nr.79, jud. Vrancea, 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de revizuire a autorizației integrate 
de mediu nr. 4/28.09.2018, în scopul desfășu-
rării activității „Creșterea intensivă a păsă-
rilor de curte, cu capacitate de peste 40000 
de locuri”, pe amplasamentul din mun. 
Focșani, str. Cuza Vodă, nr.78, jud. Vrancea, 
activitate prevăzută la categoria 6.6. lit. a din 
anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale. Informațiile privind impactul 
potențial asupra mediului al activității 

pentru care se solicită revizuirea autorizației 
integrate de mediu, pot fi consultate zilnic de 
luni până joi între orele 8:00-14:00 și vineri 
între orele 8:00-12:00, la sediul APM 
Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 
2, jud. Vrancea. Observațiile, sugestiile și/sau 
propunerile publicului se primesc în scris la 
sediul APM Vrancea, în termen de 30 zile de 
la data apariției anunțului.

l SC Porto Petrol SRL titular al planului 
“PUZ Zona locuinte cuplate cu regim de 
inaltime max.P+2E”, municipiul Timisoara, 
str. Rudolf Walter, nr.21, CF.nr.437330, jud.
Timis, aduc la cunostinta publicului ca 
decizia etapei de incadrare, din procedura de 
reglementare conform H.G. nr.1076/2004, 
este cea de adoptare a planului fara aviz de 
mediu. Propunerile de reconsiderare ale 
deciziei se vor transmite in scris, in termen 
de 10 zile calendaristice, la sediul 
A.P.M.Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 
18-18A, Timisoara.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al 
Durofil Comimpex SRL desemnat prin hota-
rarea nr. 1200 din data de 10.03.2021, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 7646/3/2020, notificã 
deschiderea falimentului prin procedura 
simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Durofil Comimpex SRL, cu sediul 
social in București, Sectorul 6, Aleea Bucse-
nesti, Nr. 5, Bloc E8, Scara 1, Etaj 8, Ap. 45, 
CUI  469822, nr. de ordine in registrul comer-
tului J40/21730/1992. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii procedurii insol-
ventei impotriva Durofil Comimpex SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi inre-
gistrata la grefa Tribunalului București - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
7646/3/2020, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul suplimentar 
al creantelor: 31.03.2021; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului suplimentar 
al creantelor 19.04.2021; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publicarea in BPI 
a tabelului suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 12.05.2021.

l Informare. În conformitate cu prevederile 
OUG nr. 78/2017 de modificare și completare 
a Legii apelor nr. 107/1996 și a Legii 310/2004, 
SEG Secom S.R.L., cu sediul în Mun. 
Constanța, stațiunea Mamaia- Complex 
Perla, județul Constanța, CUI RO 98779316, 
înregistrată la ORC Constanța sub nr. 
J13/235/2018, telefon: 0724585977, e-mail: 
office.segg@gmail.com și societatea 

SUNQUEST S.R.L., cu sediul în stațiunea 
Venus, Hotel Sunquest, județul Constanța, 
CUI RO 2823554, J13/1882/1992, intenţi-
onăm să solicităm de la Administraţia Bazi-
nală de Apă Dobrogea - Litoral avizul de 
Gospodărire a Apelor pentru proiectul: Punct 
de lucru: “Amenajare Parcare Inierbată - 
Fără realizare săpături, aferentă Imobilului 
din Bulevardul Mamaia nr. 341B” destinație 
precizată în Act Adițional la c.v.c. autentificat 
sub nr. 1648/15.11.2014” amplasat în Munici-
piul Constanța, Stațiunea Mamaia, Zona 
Restaurant Harlequin Romance, Lot 2, 
Județul Constanța. Această investiție este 
nouă. Persoanele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor, pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa sus menționată. 
Persoanele care doresc să transmită obser-
vații, sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului: SEG Secom S.R.L. și Sunquest 
S.R.L., cu sediul social în Municipiul 
Constanța, Stațiunea Mamaia- Complex 
Perla, județul Constanța, CUI RO 98779316, 
înregistrată la ORC Constanța sub nr. 
J13/235/2018, telefon: 0724585977, e-mail: 
office.segg@gmail.com, după data de 
12.03.2021.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Adunării Generale Ordinare 
a Societății Agricole Ceres Miroși, cu sediul în 
localitatea Miroși, județul Argeș: 1.Comisia 
de Cenzori, prin prezenta convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a asociaților în data de 
19.03.2021 / 25.03.2021, ora 10:00, în curtea 
Căminului Cultural din localitate. Adunarea 
Generală va avea următoarea ordine de zi: 
Raport de activitate pe 2020 al Consiliului de 
Administrație; Situația economico-financiară 
a unității; Raportul Comisiei de cenzori pe 
anul 2020; Aprobarea Bilanțului contabil la 
data de 31.12.2020; Prezentarea Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli pe 2021; Alegerea unui 
nou Consiliu de Administratie și a Comisiei 
de Cenzori; Modificarea statutului asociației 
la anumite articole prin Act adițional; 
Diverse. 2. În cazul neîndeplinirii condițiilor 
de validitate la prima convocare, următoarea 
Adunare Generală a Asociaților este convo-
cată pe data de 25.03.2021, cu menținerea 
ordinii de zi, orei și locului de desfășurare. 
Măsuri pentru prevenirea și combaterea 
pandemiei de Covid-19:  a) purtarea măștii de 
protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, 
de către toți participanții; b) dezinfectarea 
obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele 
care sosesc în spațiul în care se desfășoară 
adunarea generală; c) menținerea distanței 
fizice de minimum 1 metru între participanți 
și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 
mp/persoană; d) aplicarea regulilor de igienă 
colectivă și individuală pentru prevenirea 
contaminării și limitarea răspândirii virusului 
SARS-CoV-2. Comisia de Cenzori
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l SC Compania Industrială Pentru Trans-
porturi SA, cu sediul în Craiova, str.
Caracal, nr.146, jud.Dolj, tel.0744.796.232, 
înregistrată la Registrul Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Dolj sub nr.J16/33/1991, 
CUI:2314514, capital social subscris și 
vărsat în sumă de 897 947,5Lei, reprezen-
tată prin Avramescu Georgiana, în calitate 
de administrator unic, în conformitate cu 
dispoziţiile Legii nr.31/1990 privind societă-
ţile comerciale, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 
28.04.2021, ora 09:00, la sediul societății. În 
cazul în care nu sunt întrunite condiţiile de 
cvorum pentru desfășurarea ședinţei  se 
convoacă o nouă adunare generală a acţio-
narilor pentru data de 29.04.2021, ora 
09:00, la sediul societății. La ședință vor 
participa acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor la data de referință 22.04.2021. 
Ordinea de zi: 1.Discutarea și aprobarea 
raportului de gestiune al administratorului 
unic pentru anul financiar 2020. 2.Discu-
tarea și aprobarea raportului auditoriului 
financiar asupra situațiilor financiare întoc-
mite la 31.12.2020. 3.Aprobarea situațiilor 
financiare întocmite la 31.12.2020. 4.Apro-
barea descărcării de gestiune a administra-
torului pentru anul financiar 2020. 5.
Prezentarea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 6.
Aprobarea planului de investiții din fonduri 
proprii pentru anul 2021. 7.Informarea 
acționarilor cu privire la concluziile inven-
tarierii patrimoniului societății la 
31.12.2020 conform procesului-verbal de 
inventariere întocmit de comisia de inventa-
riere și aprobarea propunerilor privind 
scoaterea din funcțiune, casarea și valorifi-
carea unor mijloace fixe, obiecte de inventar 
neamortizate integral. 8.Alegerea Adminis-
tratorului Unic pentru o perioadă de 4 ani și 
fixarea indemnizației acestuia. 9.Manda-
tarea persoanei care va semna în numele 
acționarilor hotărârea adunării generale și 
care va îndeplini formalitățile cerute de lege 
în vederea înregistrării la autoritățile 
competente a hotărârii și pentru asigurarea 
opozabilității față de terți. Persoanele care 
au calitatea de acționar la data de referință 
22.04.2021 pot exercita dreptul de vot 
personal sau prin reprezentant cu procură 
specială care se depune la sediul societății 
până la data de 20.04.2021 inclusiv. Docu-
mentele și materialele informative  privind 
ordinea de zi vor fi puse la dispoziție la 
sediul societății. 

LICITAȚII
l CEC BANK SA Sucursala Craiova orga-
nizează în data de 24.03.2021, ora 10:00, 
licitație deschisă fără preselecție pentru 
vânzarea a două (2) autoturisme Dacia 
Logan cu următoarele nr. de înmatriculare: 
1. DJ 07 YPV, an fabricație 2007. 2. DJ 10 
DPD, an fabricație 2006. Vizionarea  auto-

turismelor se poate face la sediul sucursalei, 
numai în zilele lucrătoare din perioada 
10-23 martie 2021, în intervalul orar 09:00-
15:00. Informații suplimentare la telefon: 
021.311.11.19 int.27063.

l Agenția Națională de Administrare a 
Bunurilor Indisponibilizate declanșează 
procedura privind închirierea a unui imobil 
-spațiu de depozitare -cu o suprafață utilă 
de minimum 2000 mp, în București sau în 
jud. Ilfov. Spațiul trebuie să fie ușor acce-
sibil, dotat cu utilități, acoperit, păzit, să 
dețină autorizațiile necesare utilizării. 
Condițiile tehnice minime și documentele 
obligatorii sunt detaliate în caietul de 
sarcini. Numărul minim de candidați: un 
candidat. Departajarea candidaților care 
îndeplinesc condițiile minime prevăzute în 
caietul de sarcini se va face în funcție de 
prețul cel mai scăzut. Adresă depunere 
oferte: București, sector 3, bd. Regina Elisa-
beta nr.3, etaj 3. Termen limită pentru 
depunere oferte: 31.03.2021, ora: 17:00. 
Informații privind documentația de atri-
buire: 0372.573.000, https://anabi.just.ro

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Mărișelu, 
comuna Mărișelu, Str.Principală, nr.150, 
județul  Bis tr i ța-Năsăud,  te lefon 
0263/272.710, telefax 0263/272.585, e-mail: 
primaria.mariselu@gmail.com, cod fiscal 
4426948. 2. Procedura aplicată pentru atri-
buirea contractului de concesiune de 
bunuri/informații cu privire la repetarea 
procedurii de licitație dacă e cazul: licitație 
publică. 3. Data publicării anunţului de 
licitaţie/anunţului negocierii directe în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a: 11.01.2021, conform O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 4. Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei câștigătoare: 
cel mai mare nivel al redevenței. 5. 
Numărul ofertelor primite și al celor decla-
rate valabile: 2 oferte primite, 2 oferte 
declarate valabile. 6. Denumirea/numele și 
sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a 
fost declarată câștigătoare: S.C. RCS&RDS 
S.A., București, Str. Dr.Staicovici, nr.75, 
Forum 2000 Building, Faza I, Etaj 2, Sector 
5. 7. Durata contractului: 20 ani. 8. Nivelul 
redevenţei: 1.000 lei/an. 9. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Bistri-
ța-Năsăud, municipiul Bistrița, Str. Alba-
Iulia, nr.1, județul Bistrița-Năsăud, cod 
poștal 420178, telefon 0263/213.528, fax 
0263/231.509, e-mail: tribunalul-bistritana-
saud-info@just.ro. 10. Data informării 
ofertanţilor despre decizia de stabilire a 
ofertei câștigătoare: 02.02.2021. 11. Data 

transmiterii anunţului de atribuire către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
11.03.2021.

l 1. Informatii generale privind locatorul: 
Unitatea Administrativ Teritorial` Deleni, 
cu sediul în sat Deleni com. Deleni, str. 
Principala nr. 1217 B, jud. Iasi cod fiscal 
4541203, loc.Deleni, telefon / fax 
0232732070/ 0232722043. 2. Informatii 
generale privind obiectul închirierii, în 
special descrierea si identificarea bunului 
care urmeaza sa fie închiriat: a).Teren în 
suprafata de 44 ha islaz, împartit în 2 ( 
doua) loturi, destinat pasunatului vitelor / 
ovinelor din comuna Deleni, amplasat 
conform planurilor cadastrale  nr : 61523 , 
61493, apartinînd domeniului public al 
comunei Deleni, aprobat prin Hotarirea 
Consiliului Local Deleni nr.21 / 25.02.2021 
și OUG 57 / 2019 privind Codul Adminis-
trativ b). Teren în suprafata de 1168 m.p.
destinat construirii de locuinta pentru 
cetatenii comunei Deleni, amplasat 
conform planurilor cadastrale: 516,517 
apartinînd domeniului privat al comunei 
Deleni, aprobat prin Hotarirea Consiliului 
Local Deleni  nr.7 din 31.01.2019 și OUG 57 
/ 2019 privind Codul Administrativ; 3. 
Informatii privind documenta]ia de atri-
buire: se regasesc în caietul de sarcini; 3.1 
Documenta]ia de atribuire se poate achizi-
tiona de la sediul Primariei Deleni printr-o 
solicitare scrisa sau verbala; 3.2 Denumirea 
si adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul locatorului , de la care se poate ob]
ine un exemplar din documenta]ia de atri-
buire: Compartimentul Achizi]ii publice din 
cadrul Primariei com. Deleni, str. Principala 
nr. 1217 B; 3.3 Costul si conditiile de plata 
pentru obtinerea acestui exemplar :Docu-
mentatia de atribuire este gratuita.3.4 Data 
limita pentru solicitarea clarificarilor: 
24.03.2021, ora 14:00; 4. Informatii privind 
ofertele: 4.1 Data limita de depunere a ofer-
telor: 02.04.2021, ora 14:00; 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primaria 
comunei Deleni, sat Deleni , jud. Iasi; 4.3 
Numarul de exemplare în care trebuie 
depusa fiecare oferta: un singur exemplar. 5. 
Data si locul la care se va desfasura sedinta 
publica de deschidere a ofertelor: 
05.04.2021 ora 11:30, la sediul Primariei 
com. Deleni, jud. Iasi. 6. Denumirea, 
adresa, numarul de telefon, fax si/sau 
adresa de email a instantei competente în 
solutionarea litigiilor aparute: Tribunalul 
Iasi str.Atanasie Panu nr.25 telefon 0232/ 
260600 , fax: 0232 / 260411; e-mail tr-ia-
si-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
tului de licitatie catre institutiile abilitate în 
vederea publicarii: 11.03.2021. Reprezen-
tant legal, Dumitru Prigoreanu : primar

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, precum: denumirea, codul fiscal, 
adresa, datele de contact, persoană de 
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contact: Orașul Horezu, CIF: 2541479,  
Strada 1 Decembrie, nr.7, Horezu, judeţul 
Vâlcea,  telefon:  0250/860.190,  fax: 
0250/860.481, email: primaria@orasul-ho-
rezu.ro. 2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesi-
onat: Teren intravilan în suprafaţă de 
10 .000mp,  propr ie tatea  publ ică  a 
U.A.T.Orașul Horezu, situat in Orașul 
Horezu, str.T.Vladimirescu, nr. 147, județul 
Vâlcea, înscris în C.F. nr.37916, număr cadas-
tral 37916, în vederea construirii unui 
complex de sere, solarii, spațiu de prezentare 
și plantații/pepiniere pentru material floricol, 
arbori și arbuști decorativi, pomi fructiferi. 
Concesionarea se face conform OUG 
nr.57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare și conform HCL nr. 27/04.03.2021. 
3.Informaţii privind documentaţia de atri-
buire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
Documentația de atribuire se poate ridica, pe 
bază de solicitare, de la sediul Primăriei 
Orașului Horezu. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartimentul juridic, adminis-
trație publică locală din cadrul Primăriei 
Orașului Horezu, Strada 1 Decembrie, 
numărul 7, camera 6. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 31Lei și se achită la casieria 
Primăriei Orașului Horezu. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 24.03.2021, 
ora 15:00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
01.04.2021, ora 15:00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului 
Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, județul 
Vâlcea, secretariat. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un 
exemplar original în plic sigilat. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 02.04.2021, ora 
11:00, în Sala de Conferinţe a Casei de 
Cultură „Constantin Brâncoveanu” Horezu, 
str.1 Decembrie, nr.11, județul Vâlcea. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Vâlcea, Scuarul Revoluției, nr.1, județul 
Vâlcea, Telefon (0250)739.120, Fax 
(0250)732.207, adresă email: tribunalul-va-
lcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
licitației către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 10.03.2021.

l Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate de 
lichidator judiciar al societății Exploatarea 
Miniera Harghita SA -în faliment, vinde prin 

licitație publică în data de 17.03.2021, orele 
10:00 -următoarele bunuri imobile aflate în 
proprietatea societății: 1.Ansamblu imobiliar 
situat în com Ciceu-Piricske, jud.Harghita, 
compus din: -Teren intravilan+construcții 
protocol -1.493mp -C.F.51188 a loc.Ciceu, 
jud.Harghita, teren intravilan 572mp, 
C.F.51186 a loc.Ciceu, jud.Harghita -teren de 
tenis, teren extravilan+instalație electrică 
-14.455mp, C.F.51156 a loc.Ciceu, jud.
Harghita, linie electrică 6kw Harghita 
Băi+Pricske, teren extravilan -768mp 
-C.F.51184 a loc.Ciceu, jud.Harghita, teren 
extravilan -1.097mp -C.F.51193 a loc.Ciceu, 
jud.Harghita, teren extravilan -660mp 
-C.F.51185 a loc.Ciceu, jud.Harghita. Preț de 
pornire la  l ic i taț ie  total /ansamblu 
1.027.570Lei; 2.Teren Zona Jigodin, M-Ciuc, 
jud.Harghita, în suprafață de 63.385mp, cate-
goria de folosință -altele -C.F.52242 a loc.

Miercurea Ciuc, jud.Harghita. Preț de pornire 
la licitatie 1. 169.026Lei; 3.Teren intravi-
lan+post de transformare zona Băilor, 
M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață de 45mp. 
Preț de pornire la licitație 4.784Lei; 4.Teren 
intravilan+stația de pompe zona Băilor, 
M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață de 197mp 
(stația de pompe 52mp). Preț de pornire la 
licitație 9.369Lei; 5. Ansamblu imobil situat în 
Voslobeni, respectiv: teren intravilan în supra-
față de 12.383mp +remiză locomotivă 122mp, 
linie electrică 20KW -10.315ml. Preț de 
pornire la licitație total/ansamblu 2. 
002.610Lei; 6.Teren intravilan situat în loc.
Harghita Băi, în suprafață de 1.269mp, 
C.F.56994 a loc.Harghita Băi, jud.Harghita. 
Prețul de pornire la licitație 3.030Lei; 7.Teren 
intravilan situat în loc.Harghita Băi în supra-
față de 533mp, C.F.50110 a loc.Harghita Băi, 
jud.Harghita, pe care se află edificat post de 

transformare în suprafață de 210mp. Prețul 
de pornire la licitație 32.230Lei; 8.Teren intra-
vilan în suprafață de 1.269mp, situat în loc.
Harghita Băi, C.F.56994 a loc.Harghita Băi, 
jud.Harghita. Prețul de pornire la licitație 
3.030Lei.  în caz de neadjudecare licitația se va 
relua în data de 24.03.2021 și 31.03.2021 la 
aceleași prețuri și în aceleași condiții. La prețu-
rile de pornire se adaugă TVA în funcție de 
legislația în vigoare. Vânzările vor avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Sfântu 
Gheorghe, str. Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, 
parter. Pentru participarea la licitație este obli-
gatorie achiziționarea caietului de sarcini. 
Garanția de participare la licitație este de 
20% din prețul de pornire. Informații prin 
e-mail contact@continental2000.ro sau la 
telefoanele 0267/311.644; 0728.137.515 -și pe 
pagina de internet www.continental2000.ro.

PIERDERI
l Pierdut hotărârea privind înființarea firmei 
SC ROCK ȘI BERE SRL.

l  Pierdut certificat de competenţă  
profesională pentru transport rutier de 
marfă (manager transport marfă) cu 
numărul 038105 eliberat de ARR pe 
n u m e l e  I o n  I o n u ţ  C o s m i n .  
Îl declar nul.

l  X P O  S u p p l y  C h a i n  R o m a n i a 
S.R.L., J40/21010/2017, cod unic de înregis-
trare (CUI) 18902723, anunță pierderea 
certificatului constatator din data de 
11.12.2018 pentru punctul de lucru din 
Florești, str.Uzinei, nr.1, jud.Prahova. Se 
declară nul.
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