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OFERTE SERVICIU
l Firma SunSet Blvd angajeaza vorbitori de limba 
germana pentru ingrijit persoane varstnice in 
Germania. Informatii gasiti pe www.sunset24.eu 
sau la telefon: 0741.889.531

l Federația Română de Alpinism și Escalada 
angajează Antrenor federație sportivă în București. 
Documentația aferentă postului poate fi obținută 
de la: office@frae.ro

l S.C. Sanaf Productions S.R.L., cu sediul social în 
oraș Bragadiru, șos.Alexandriei, nr.251, lot nr.8, 
ap.8, jud. Ilfov, înregistrată sub nr. J23/3526/2018, 
CUI: 39678921, angajează: lucrător comercial cod 
COR -522303 -2 posturi. Pentru CV, la adresa de 
e-mail: igen92241@gmail.com

l Patiserie Brutarie Olti SRL din Liești angajează 
2 lucrători bucătărie (spălători vase mari), cod 
COR 941201. Condiții minime: studii primare (8 
clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se depun 
pe e-mail la adresa: cameliabulearca@yahoo.com. 
Vor fi luate în considerare CV-urile primite până la 
data de 14.10.2021. Selecția candidaților va avea 
loc în data de 15.10.2021 și constă în concurs de 
CV-uri. Informații la telefon: 0744.816.829.

l SC Alemitech Serv SRL, cu sediul în Ploiești, str.
Crișan, nr.3A, bl.126A, sc.A, et.4, ap.19, jud.
Prahova, CUI: 27686084, angajează: Electrician 
construcții cod COR 741101- 15 posturi, muncitor 
necalificat cu cod COR 931301- 10 posturi, insta-
lator cu cod COR 712609- 15 posturi și faianțari cu 
cod COR 712201- 10 posturi. Cerințe: studii medii 
și vorbitor de limba engleză, nivel mediu. Selecția 
va avea loc la sediul firmei în data de 14.10.2021, 
ora 10.00.

l Primăria Comunei Valea Moldovei, cu sediul în 
comuna Valea Moldovei, sat Valea Moldovei, 
nr.280, judeţul Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
muncitor calificat, conform H.G.nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba practică în 
data de 05.11.2021, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 08.11.2021, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: generale; -vechime: nu 
se solicită vechime. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Valea Moldovei. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei Valea Moldovei, 
persoană de contact: Ivanovici Mihaela Veronica, 
telefon: 0751.126.956,fax: 0230.573.064, e-mail: 
primariavaleamoldovei@yahoo.ro

l Liceul Tehnologic „Paul Bujor”, cu sediul în oraș 
Berești, str.Trandafirilor nr.210, judeţul Galați, 
anunţă  amânarea  concursu l u i  c onform 
H.G.nr.286/2011 pentru ocuparea postului contrac-
tual vacant de Informatician I SSD, organizat 
iniţial: -Proba scrisă în data de 28.10.2021, ora 
10.00, -Proba interviu în data de 29.10.2021, ora 
10.00, astfel: la o dată care se va comunica ulterior. 

Prin acest anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a, număr 
981/06.octombrie.2021, pagina 1, cod 303552.

l Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
”General Magheru” al Judeţului Vâlcea, cu sediul 
în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Decebal, 
numărul 7, organizează concurs pentru ocuparea 
unui post de execuţie vacant de personal contrac-
tual, respectiv îngrijitor la Echipa de întreținere și 
reparații imobile - Serviciul Logistic, cod C.O.R. 
515301. Nivelul studiilor și vechimea în speciali-
tatea studiilor: a) minim studii gimnaziale; b) 
vechimea în muncă – nu este cazul; c) vechimea în 
specialitate –nu este cazul; Concursul se va desfă-
șura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă ”General Magheru” al Judeţului Vâlcea, 
strada Decebal, numărul 7, municipiul Râmnicu 
Vâlcea, judeţul Vâlcea și va consta în 3 etape succe-
sive: a) selecţia dosarelor de înscriere: maxim 2 zile 
lucrătoare de la expirarea timpului de depunere a 
dosarelor de concurs (până la 25.10.2021); b) proba 
practică: 08.11.2021, ora 10.00; c) interviul: 
11.11.2021, ora 10.00. Înscrierea candidaţilor la 
concurs se face la sediul inspectoratului, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului.  
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul 
Resurse Umane, telefon 0250/748201, 0250/748202, 
interior 27010.  

l Primăria Comunei Focuri, judeţul  Iași organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
postului vacant, contractual de execuție din 
aparatul de specialitate, cu normă întreagă, pe 
durată nedeterminată. A. Postul vacant: 1). 
Muncitor în cadrul compartimentului gospodărire 
comunală; B. Condiții de studii și specifice pentru 
ocuparea postului: a) Studii: generale/ școală profe-
sională; b) Vechime în muncă -----; c) Adeverință/ 
certificat calificare instalator instalații tehnico–
sanitare și de gaze; d) Permis ----; e) Condiții gene-
rale conform art.3 din anexa la Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, republicată cu modificările 
și completările ulterioare. C. Probele stabilite 
pentru concurs: -selecţia dosarelor de înscriere în 
data de 27.10.2021, ora 11,00; -probă scrisă în data 
de 04.11.2021, ora 11,00; -interviu în data de 
09.11.2021 ora 11,00. Toate probele concursului se 
desfășoară la sediul Primăriei Comunei Focuri, 
județul Iași. D. Data-limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de concurs: 
26.10.2021, ora 15,00. E. Date de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul comisiei de 
concurs :  -Primăria Comunei  Focuri ,  te l . 
0232413620. Anunțul detaliat privind desfășurarea 
concursului, precum și bibliografia de concurs sunt 
afișate la avizierul Primăriei Comunei Focuri, 
județul Iași și pe site-ul www.comunafocuri.ro, 
secțiunea știri și evenimete– concursuri.

l Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului 
Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin cu 
sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, strada 
Serpentina Roșiori nr.3–5, județul Mehedinți, orga-
nizează concurs pentru ocuparea a (2) două posturi 
vacante de personal contractual, cu contract indivi-
dual de muncă pe durată nedeterminată, astfel: -1 
post de muncitor calificat IV– I (bucătar)– C.O.R. 

512001 la Compartimentul Intendență– Popotă din 
cadrul Biroului Logistic al școlii, poziția 42/d din 
statul de organizare; -1 post de muncitor calificat 
IV– I (bucătar)– C.O.R. 512001 la Compartimentul 
Intendență– Popotă din cadrul Biroului Logistic al 
școlii, poziția 42/e din statul de organizare. Condiţii 
generale: -Art.3 din H.G. nr. 286/23.03.2011. 
Condiții specifice: Pentru postul de muncitor cali-
ficat IV– I (bucătar): -să fie absolvent de studii 
gimnaziale cu diplomă de absolvire/ certificat de 
capacitate; -să aibă calificarea în meseria de bucătar. 
Dosarele de concurs se depun la Școala de Perfecți-
onare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră 
Drobeta Turnu Severin cu sediul în municipiul 
Drobeta Turnu Severin, strada Serpentina Roșiori 
nr.3–5, județul Mehedinți- Compartimentul Resurse 
Umane, până la data de 25.10.2021, ora 15:00. 
Concursul se va desfășura la sediul Școlii de Perfec-
ționare a Pregătirii Personalului Poliției de Fron-
tieră Drobeta Turnu Severin cu sediul în municipiul 
Drobeta Turnu Severin, strada Serpentina Roșiori 
nr.3–5, județul Mehedinți și va consta în 3 etape 
succesive, după cum urmează: a) selecția dosarelor 
de înscriere; b) proba practică; c)interviul. Se pot 
prezenta la următoarea etapă numai candidații 
declarați “admis” la etapa precedentă. Calendarul 
de desfășurare al concursurilor: Data limită de 
depunere a dosarelor de concurs- 25.10.2021, ora 
15:00. 1. Selecția dosarelor de concurs: •Verificarea 
dosarelor de concurs: 26.10.2021; •Afișarea rezulta-
telor, cu menținea “admis” sau “respins”: 
26.10.2021; •Depunerea eventualelor contestațiilor: 
27.10.2021; •Soluționarea contestațiilor: 28.10.2021; 
•Afișarea rezultatelor finale ale selecției dosarelor: 
28.10.2021. 2. Proba practică: •se va susține la 
sediul S.P.P.P.P.F. Drobeta Turnu Severin, strada 
Serpentina Roșiori nr.3-5, județul Mehedinți, în data 
de 20.11.2021, ora 09:00. Afișarea rezultatelor: 
-20.11.2021; Depunerea eventualelor contestații: 
-22.11.2021; Soluționarea contestațiilor: -23.11.2021; 
Afișarea rezultatelor finale la proba practică: 
-23.11.2021. 3. Interviul: •se va susține la sediul 
S.P.P.P.P.F. Drobeta Turnu Severin, strada Serpen-
tina Roșiori nr.3-5, județul Mehedinți, în data de 
24.11.2021, după finalizarea probei practice; 
Afișarea rezultatelor: -24.11.2021; Depunerea even-
tualelor contestații: -25.11.2021; Soluționarea 
contestațiilor: -26.11.2021; Afișarea rezultatelor 
finale la proba interviu: -26.11.2021. Afișarea rezul-
tatelor finale la concurs: -26.11.2021. Relații supli-
mentare se pot obține în zilele lucrătoare, între orele 
10:00–14:00 la Compartimentul Resurse Umane, 
telefoane 0252/208000, interior 26215 sau la sediul 
Școlii de Perfecționare a Pregătirii Personalului 
Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin, strada 
Serpentina Roșiori nr.3–5, județul Mehedinți.

l Liceul cu Program Sportiv Suceava, cu sediul în 
Suceava, Bd.G.Enescu nr.26A, județul Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante, de execuție, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011, modificată și completată de HG 
nr.1027/2014. Denumirea posturilor: -Paznic -1 post 
vacant contractual, pe perioadă nedeterminată. 
Condiții specifice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: gimnaziale sau medii cu Atestat Agent 
Pază și Ordine; -vechime în specialitate -1 an. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 

data de 04.11.2021, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 04.11.2021, ora 12.00. -Muncitor I (bucătar) 
-1 post vacant contractual, pe perioadă nedetermi-
nată: -nivelul studiilor: gimnaziale sau medii; 
-certificat de calificare profesională de bucătar; 
-vechime în specialitate -1 an. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba practică în data de 
04.11.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
04.11.2021, ora 13.00. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul: 
Bd.G.Enescu, nr.26A. Relaţii suplimentare la sediul 
liceului, persoană de contact: Huțanu Angela, 
secretar, telefon: 0230.524.931, fax: 0230.524.901.

l Primaria Sector 5 organizează concurs conform 
Hotărârii nr. 1027/2014 pentru modificarea și 
completarea Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 286/2011 în data de 05.11.2021 pentru 
ocuparea functiei contractuale vacante de execuție 
de: 1 post pe funcţie contractuală de execuție 
vacantă de inspector de specialitate Gr. IA la Servi-
ciul Investiții – Direcția Investiții – Direcţia Gene-
rală de Achiziții și Investiții – Primăria Sector 5, 
concurs organizat în data de 05.11.2021 ora 09:00. 
Conditiile de participare, continutul dosarului de 
înscriere și condiţiile de desfasurare a concursului, 
bibliografia de concurs, sunt afisate pe site-ul și la 
sediul institutiei. Condiţiile de participare, condi-
ţiile de desfășurare ale concursului și alte date 
necesare desfășurării acestuia, sunt afișate la sediul 
instituţiei, pe site-ul Primariei Sector 5 si publicate 
pe portalul  www.posturi.gov.ro. Dosarele se depun 
la sediul Primariei Sectorului 5 se va face în peri-
oada 13.10.2021 – 26.10.2021 pana la ora 16:00  din  
Str. Fabrica de Chibrituri  nr.19-11, Sector 5, Bucu-
rești, Directia de Resurse Umane. Informaţii supli-
mentare la tel. 021.314.43.18 interior 1118 - Directia 
de Resurse Umane.

l Primaria Sector 5 organizează concurs conform 
Hotărârii nr. 1027/2014 pentru modificarea și 
completarea Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 286/2011 în data de 04.11.2021 pentru 
ocuparea functiei contractuale vacante de condu-
cere de: 1 post de conducere vacant de Șef Serviciu 
al Serviciului Administrativ – Direcția Administra-
tivă – Primăria Sector 5, concurs organizat în data 
de 04.11.2021 ora 10:00. Conditiile de participare, 
continutul dosarului de înscriere și condiţiile de 
desfasurare a concursului, bibliografia de concurs, 
sunt afisate pe site-ul și la sediul institutiei. Condi-
ţiile de participare, condiţiile de desfășurare ale 
concursului și alte date necesare desfășurării aces-
tuia, sunt afișate la sediul instituţiei, pe site-ul 

Primariei Sector 5 si publicate pe portalul www.
posturi.gov.ro. Dosarele se depun la sediul Prima-
riei Sectorului 5 se va face în perioada 13.10.2021 
– 26.10.2021 pana la ora 16:00 din Str. Fabrica de 
Chibrituri nr.19-11, Sector 5, București, Directia de 
Resurse Umane. Informaţii suplimentare la tel. 
021.314.43.18 interior 1118 - Directia de Resurse 
Umane.

l Anunţ. Primăria Orașului Videle organizează la 
sediul său din str. Republicii, nr. 2, în data de 
09.11.2021, ora 10.00 -proba scrisă, respectiv 
12.11.2021, ora 12.00 -proba interviu, concurs 
pentru ocuparea postului vacant de muncitor cali-
ficat, treapta II, din cadrul Compartimentului 
Personal Contractual Parc Auto și Auxiliari al 
Direcţiei Resurse Umane, Salarizare, Informatică, 
Problemele Romilor și Parc Auto. Condiţiile nece-
sare ocupării unui post de natură contractuală 
vacant sau temporar vacant sunt prevăzute la art. 3 
din HGR 286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile specifice de înscriere și parti-
cipare la concurs pentru ocuparea postului vacant 
mai sus menţionat sunt următoarele: -Studii: liceu 
absolvit cu diploma de bacalaureat sau școala 
profesională absolvită cu diplomă, profil lăcătuș 
mecanic/ mecanic; -vechime în specialitate nece-
sară: 6 ani vechime în specialitatea studiilor nece-
sară exercitării funcţiei. Dosarele de participare la 
concurs se pot depune la secretariatul comisiei de 
concurs -Direcţia Resurse Umane, Salarizare, 
Informatică, Autorizări Taximetrie și Comerţ, 
Problemele Romilor și Parc Auto din cadrul Primă-
riei Orașului Videle, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afișării anunţului și vor conţine, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6, alin. 
(1) din Regulamentul cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat de Hotărârea Guvernului 

nr. 286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare. Coordonate de contact pentru primirea dosa-
relor de concurs: sediul Primăriei Orașului Videle, 
str. Republicii, nr. 2, oraș Videle, judeţul Teleorman, 
telefon: 0247/453017 interior 106, fax: 0247/453015, 
e-mail: primariavidele@yahoo.com, persoana de 
contact: Sîrbu Liliana Monica -inspector. Informații 
suplimentare referitoare la organizarea și desfășu-
rarea concursului se afișează la sediul și pe pagina 
de internet a instituţiei -www.primariavidele.ro

l Autoritatea pentru Digitalizarea României orga-
nizează concurs/ examen pentru ocuparea unei 
funcții contractuale de conducere vacante în cadrul 
Direcției Suport Aplicații, astfel: -1 post de Șef 
serviciu la Serviciul ghișeul.ro și SAET. Desfășu-
rarea concursului/ examenului: -Proba scrisă 
-04.11.2021, ora 10:00; -Interviul -data și ora se 
afișează odată cu rezultatele la proba scrisă. Locul 
de desfășurare: sediul Autorității pentru Digitali-
zarea României situat în Str. Italiană, nr. 22, Sector 
2, București, România. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 
13.10.2021 -26.10.2021. Data limită de depunere a 
dosarelor este 26.10.2021, ora 17:00. Selecția dosa-
relor de concurs are loc în termen de maximum 2 
zile lucrătoare de la expirarea termenului de depu-
nere a dosarelor, respectiv în perioada 27.10.2021 
-28.10.2021. Rezultatele selectării dosarelor de 
înscriere se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de 
la expirarea termenului de selecție a dosarelor de 
concurs, respectiv în data de 29.11.2021, la sediul și 
pe pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro 
la secțiunea Carieră. Comunicarea rezultatelor 
probei scrise și interviului, după caz, se face în 
termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data 
finalizării probei, prin afișare la sediul și pe pagina 
de internet a instituției: www.adr.gov.ro la secțiunea 
Carieră. Candidații nemulțumiți pot depune 
contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de 
la data afișării rezultatului selecției dosarelor, 
respectiv de la data afișării rezultatului probei 

ANUNȚ
Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. – in procedura generala a falimentului, cu se-

diul  în Bocsa, str. Binisului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în regis-
trul comerţului  J11/288/1999, CUI RO 12192473, prin lichidator judiciar LICEV 
GRUP SPRL vă face cunoscut faptul ca in data de  21.10.2021 ora 11,00 va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia 
publica cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri aparţinând debitoarei  

-Teren intravilan in suprafaţă de 19.021 mp şi clădiri industriale (2 hale, 
1 clădire administrativă, 1 staţie de pompe şi rezervor) situate în Bocşa, str. 
Binişuluikm. 3, jud. Caraş-Severin ( CF nr.30761 Bocşa nr. cad 30761) la preţul de 
742.532 euro + TVA reprezentând 90% din Raportul de evaluare;

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea 300 lei + TVA. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini 
se poate face in fiecare zi de luni pana vineri  cu excepţia zilei in care are loc 
licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei. Informaţii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar. 
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scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din 
acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face 
imediat după soluționarea contestațiilor. Rezulta-
tele finale se afișează în termen de maximum 1 zi 
lucrătoare de la expirarea termenului de soluțio-
nare a contestațiilor pentru ultima probă a concur-
sului/ examenului. (1) Pentru înscrierea la concurs 
candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va 
conţine următoarele documente conform art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului -cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare: a) cerere de 
înscriere la concurs adresată conducătorului auto-
rităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia 
actului de identitate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile 
documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale 
altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condi-
ţiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, 
conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau 
în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar sau o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are antece-
dente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia 
pentru care candidează; f) adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) 
curriculum vitae; h) alte documente relevante 
pentru desfășurarea concursului. (2) Adeverinţa 
care atestă starea de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii. (3) În cazul documentului prevăzut la 
alin. (1), lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are antecedente penale, 
are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la 
data desfășurării primei probe a concursului. (4) 
Actele prevăzute la alin. (1), lit. b), c) și h) vor fi 
prezentate și în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. În vederea parti-
cipării la concurs/ examen, candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 
3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului -cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: a) are cetățenia 
română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în România; b) 
cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; d) are 
capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unitățile 
sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii 
și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în 

care a intervenit reabilitarea. Condiții specifice de 
participare stabilite pe baza fișei postului pentru 
postul de natură contractuală vacant: -Nivelul 
studiilor: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în unul din 
domeniile fundamentale: științe sociale din care 
ramura de științe: științe juridice, știinte economice, 
științe administrative; științe ale comunicării, 
științe socio-umane, psihologie și științe comporta-
mentale; științe umaniste și arte; științe inginerești 
sau matematică și științe ale naturii; -Cunoașterea 
unei limbi străine -limba engleză, în vederea colabo-
rării constante cu reprezentanții instituțiilor euro-
pene, nivel mediu/ avansat (scris, vorbit, citit) 
competențe testate în cadrul probelor de concurs; 
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției contractuale de conducere -3 ani. 
Coordonate de contact: Adresa de corespondență: 
Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Mun. Bucu-
rești, Telefon/Fax: 0374.541.187, Email: resurse.
umane@adr.gov.ro, Persoana de contact: Elena 
Calotă, Consilier superior, Biroul Resurse Umane.

l Primăria orașului Bragadiru, judeţul Ilfov, în 
temeiul H.G. 286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, scoate la concurs  a urmatoarelor 
posturi contractuale vacante: -2 posturi– îngrijitor– 
debutant- Compartiment monitorizare și adminis-
trare a unităţilor de învăţământ. Condiţii: -studii 
medii/ generale; -condiţii de vechime: nu necesită 
vechime. Data limită depunere dosare: 28.10.2021, 
ora 12:00, la sediul Primăriei orașului Bragadiru. 
Concursul începe în data de: 08.11.2021, ora 10:00– 
proba scrisă. Data și ora interviului vor fi comuni-
cate ulterior. Concursul se desfășoară la sediul 
Primăriei orașului Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia și tematica de concurs se află 
afișate la avizierul unităţii și pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primă-
riei orașului Bragadiru sau la telefon 021/4480795.

CITAŢII
l Numitul Stancu Mircea, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Foișor, comuna Drănic, județul 
Dolj, este citat la Judecătoria Segarcea, pe data 
de 19.10.2021, ora 10.00, Completul c3, în cali-
tate de pârât, dosarul nr.1094/304/2021, în 
procesul de divorț cu reclamanta Stancu 
Dumitra.

l Numiţii Rusu Romiţa, Rusu Valeria și Rusu 
Corina, toţi cu ultimul domiciuliu cunoscut în 
municipiul Sibiu, str. Intrarea Siretului, nr. 6, sc. 
C, et. 2, ap. 35, judeţ Sibiu, sunt citaţi la Judecă-
toria Săveni,  jud. Botoșani,  în data de 
04.11.2021, ora 09:00, cu menţiunea personal la 
interogatoriu, în calitate de pârâţi în dosarul nr. 
1422/297/2019 ce are ca obiect partaj judiciar, în 
care reclamantă este numita Formagiu Litizia.

l Popoiu Marcela, Popoiu Rodica și Popoiu 
Valeriu sunt chemați la Judecătoria Bârlad, Str.
Republicii, nr. 277, Completul C5 civil, în ziua de 
03 noiembrie 2021, ora 08.30, în calitate de 
pârâți, în proces cu Popoiu Valeria, în calitate de 
reclamantă, pentru fond-succesiune, ieșire din 
indiviziune, în dosarul nr. 3479/189/2019.

DIVERSE
l SC Smart Management Invest SRL cu sediul 
în localitatea Arad, B-dul Decebal, nr. 2, ap.307, 
et. 3,  judetul Arad anunţă intenţia de revizuire  
a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod 
CAEN (rev 2) 4730 - Comert cu amănuntul al 
carburantilor pentru autovehicule în magazine 
specializate, desfășurată la punctul de lucru din 
Loc. Ploiesti, str. Sferei, nr. 5, Judetul Prahova.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă a debitorului SC Elena & Gabi 
Construct SRL, CIF: 39197766, J25/666/2019, 
dosar nr. 1867/101 anul 2021 -Tribunalul Mehe-
dinţi. Termen pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 19.11.2021; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 
09.12.2021; 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 03.01.2021. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

l Anunţ prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea 
administrativ - teritorială Mărculești din Judeţul 
Ialomiţa, anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru Sector Cadastral 
nr. 9, 10, începând cu data de 20.10.2021, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Comuna Mărcu-
lești, str. Dumitru N. Seceleanu, nr. 1, judetul 
Ialomiţa, conform art. 14, alin, (1) si (2) din 
Legea Cadastrului și a Publicităţii Imobiliare Nr. 

7/1996, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei si pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Pro Romedica 
SRL desemnat prin hotararea nr.4924 din data 
de 11.10.2021, pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti,  Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
10958/3/2020, notifică deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata prevazuta de Legea 
nr.85/2014 împotriva Pro Romedica SRL, cu 
sediul in București Sectorul 3, Sos. Mihai Bravu, 
Nr. 223, CUI  13610833, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/11779/2000. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii procedurii insol-
ventei impotriva Pro Romedica SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului București - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 10958/3/2020, in 
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a creantelor in 

tabelul suplimentar al creantelor 12.11.2021; b) 
termenul limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului 
suplimentar al creantelor 23.11.2021; 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 intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv consolidat 
10.12.2021.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Admiral Marine 
SRL desemnat prin hotararea nr.4928 din data de 
11.10.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 25723/3/2020, 
notifică deschiderea falimentului prin procedura 
simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014 împo-
triva ADMIRAL MARINE SRL, cu sediul in 
București,  Sectorul 2, Strada Scheiul De Sus, Nr. 
1, Corpul A, CUI  33105593, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/5113/2014. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii procedurii insol-
ventei impotriva Admiral Marine SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi inregis-

trata la grefa Tribunalului București - Secţia a 
VII-a Civi la ,  cu refer ire  la  dosarul  nr. 
25723/3/2020, in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al creantelor 
12.11.2021; b) termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 23.11.2021; 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 
09.12.2021.

l Societatea Central Eastern Real Estate Services 
SRL, titular al: PUZ-“introducere in intravilan in 
vederea construirii unui complex rezidential 
multifunctional, amenajare circulatii, utilitati, 
imprejmuire si modificare functiune din zona 
industriala in zona de locuinte”, in loc. Popesti-Le-
ordeni, Sos. Oltenitei, nr. 181 sau identificat prin 
n.c. 116388, 116389, 116390, 111773, 119142, 
anunta publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de mediu  si declan-
sarea etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul Agentiei 
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Protectia Mediului.Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sect.6, de luni 
pana joi intre orele: 9°°-11°°. Observatii si sugestii 
se primesc in scris la sediul A.P.M. ILFOV in 
termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

l Saleh Adina-Alina, Saleh Hisham, titulari 
al:PUZ–“introducere in intravilan, alipire si 
construire centru multifunctional-hale depozitare, 
birouri, servicii, comert si locuinte de serviciu”, in 
loc. Nuci, Tarlaua 40, Parcela 223 sau identificat 
prin n.c. 52839,53824, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu si declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului.Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), 
sect.6, de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. Obser-
vatii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. 
ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii 
anuntului.

l Comunicarea sentinței civile nr. 1369 din 
08.09.2021, pronunțată de Judecătoria Caracal în 
dosar 3472/207/2019, pentru pârâta Nicolae Anca, 
cu ultima adresă în com. Fărcașele, Jud. Olt, 
pronunțată în contradictoriu cu reclamantul 
Nicolae Marin. Constată deschisă succesiunea 
autoarei Nicolae D Ioana, decedată la data de 
16.10.2016. Constată că au calitatea de moștenitori 
ai defuncții reclamantul Nicolae Marin, cu o cotă 
de 1/3, pârâta Roșianu Costica, cu o cota de 1/3 și 
pârâta Nicolae Anca, cu o cotă de 1/3. Lotul 1 se 
atribuie reclamantului Nicolae Marin și este in 
valoare de 7.940 lei, fiind compus din suprafața 
totală de 13.100 mp teren, Lotul nr.1 va plăti sulta 
lotului 2, respectiv pârâtei Roșianu Costica suma 
de 7.940 lei, Lotul nr. 1 va plăti sulta lotului 3, 
respectiv pârâților Nicolae Vasile Alexandru și 
Nicolae Anca suma de 7.940 lei, Lotul 2 se atribuie 
pârâtei Roșianu Costica și este compus din suma de 
7.940 lei ce urmează a fi achitată cu titlul de sultă 
de reclamant Lotul nr. 1, respectiv reclamantul 
Nicolae Marin va plăti sulta lotului nr.2, respectiv 
pârâtei Roșianu Costica suma de 7.940 lei.

l Subsemnatul Tascu Marius Constantin recla-
mant în dosarul nr.30512/245/2020, ,,divorț cu 
minori; excercitarea autorității părintești; stabilire 
domiciliu minori; pensie de întreținere’’, comunică 
pârâtei Tascu Ana Maria, cu ultim domiciliu în sat 
Movileni, comuna Movileni, județul Iași, str.Boie-
rului, nr.19 A, dispozitivul sentinței civile 
nr.7987/07.07.2021-pentru aceste motive, în 
numele legii hotărăște Admite în parte cererea 
formulată de reclamantul Tașcu Marius, CNP 
1780512221154, domiciliat în Iași, com Movileni, 
sat Movileni, str.Boierului, nr.19 A,județul Iași în 
contradictoriu cu pârâta Tașcu Ana Maria, CNP 
2841025226737 domiciliată în Iași, com Movileni, 
sat Movileni, str.Boierului, nr.19 A, județul Iași. 
Dispune desfacerea căsătoriei încheiată  între 
părți la data de 9.09.2006, înregistrată în registrul 
de stare civilă al primăriei comunei Movileni, din 
culpa comună a părților.Dispune ca pârâta să 
revină la numele purtat anterior căsătoriei, cel de,, 
Zaharia’’.Dispune ca autoritatea părintească cu 

privire la minorul Tașcu Razvan Vasile, născut la 
data de 08.01.2007, să se exercite exclusiv de către 
tată. Stabilește împreună cu tatăl locuința mino-
rului. Obligă pârâta la plata unei pensii de întreți-
nere în favoarea minorului în cuantum de ¼ din 
venitul net realizat, dar nu mai puțin de ¼ din 
venitul minim pe economie, lunar, de la data intro-
ducerii cererii de chemare în judecată și până la 
majorat. Obligă pârâta  la plata către reclamant a 
sumei de 2150 lei reprezentând jumătate din chel-
tuielile de judecată.Cu apel în 30 de zile de la 
comunicare, cererea de apel depunându-se la 
Judecătoria Iași.

l Anunț public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu- Primăria Orașului 
Petrila. Primăria Orașului Petrila, cu sediul în 
Petrila, str.Republicii, nr.196, jud.Hunedoara, 
anunță publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Scoaterea din fondul forestier național 
a suprafeței de 5,6459ha” în vederea implemen-
tării proiectului „Înființare domeniu schiabil 
Şureanu-Petrila” propus a fi amplasat în Petrila, 
zona Aușelu-Şureanu, județul Hunedoara. Infor-
mații se pot obtine la sediul APM Hunedoara, din 
Deva, str.A.Vlaicu nr.25, de luni până joi, orele 
8.00-16.30, și vineri, orele 8.00-14.00. Observaţiile 
publicului interesat se primesc în termen de 10 zile 
de la afișarea anunţului pe pagina de internet a 
autorităţii competente pentru protecţia mediului.

l Cooperativa Agricola Pratempo Vivo anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “infi-
intare unitate de procesare si stocare” - propus a fi 
amplasat in comunu Vinga, CF 312331, jud. Arad. 
Informatiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul 
Mures, FN, jud. Arad si la sediul titularului din 
Vinga, nr. 470 judetul Arad, in zilele de luni-vineri, 
intre orele 9-14, Observotiile publicului transmise 
electronic se primesc zilnic la sediul APM Arad din 
Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud, Arad.

l Anunț public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu- Primăria Orașului 
Petrila. Primăria Orașului Petrila, cu sediul în 
Petrila, str.Republicii, nr.196, jud.Hunedoara, 
anunță publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Teren oferit în compensare în fondul 
forestier național în suprafață de 7,0300 ha” 
propus a fi amplasat în Ocolul Silvic Petroșani UP 
III Voievodu și UP IV Cimpa, județul Hunedoara. 
Informații se pot obtine la sediul APM Hune-
doara, din Deva, str.A.Vlaicu nr.25, de luni până 
joi, orele 8.00-16.30, și vineri, orele 8.00-14.00. 
Observaţiile publicului interesat se primesc în 
termen de 10 zile de la afișarea anunţului pe 
pagina de internet a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Queen Salon SRL 
desemnat prin hotararea nr.4923 din data de 

11.10.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 6138/3/2021, 
notifică deschiderea falimentului prin procedura 
simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014 împo-
triva Queen Salon SRL, cu sediul in București, 
Sectorul 1, Strada Avionului, Nr. 3, camera 2, Bloc 
5C, Scara 2, Etaj 1, Ap. 16, CUI  33348860, nr. de 
ordine in registrul comertului J40/7959/2014. 
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva Queen Salon SRL 
vor formula declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului București - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 6138/3/2021, 
in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al creantelor 12.11.2021; b) 
termenul limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului supli-
mentar al creantelor 23.11.2021; 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 09.12.2021.

SOMAŢII
l În dosarul civil cu nr. 12550/55/2021 al Judecă-
toriei Arad având ca obiect uzucapiune, recla-
manții Măcean Maria și Măcean Ioan solicită să se 
constate că prin hotărârea care se va dispune 
dobândirea dreptului de proprietate cu titlu de 
uzucapiune, asupra imobilului situat în localitatea 
Secusigiu, nr.476, Județul Arad compus din casă și 
teren în suprafață 2.880 mp, proprietatea tabulară 
a numitei Crăciun Sofia, înscris în CF 303986 
Secusigiu, nr. top 708-709. Toți cei interesați în 
cauză pot formula opoziții la prezenta somație, în 
termen de 30 de zile de la publicare și respectiv 
afișarea somației, în dosarul cu numărul de mai 
sus al Judecătoriei Arad.

l Judecătoria Chișineu Criș, sediu: Chișineu Criș, 
str.Gării, nr.24, județul Arad, tel.0257.350.692, fax: 
0257.350.231, operator 3210/2501, Dosar 
nr.1881/210/2021, Emisă la 07.10.2021. Somație. În 
dosarul civil cu nr.1881/210/2021 al Judecătoriei 
Chișineu Criș, reclamanta Dema Floarea, domici-
liată în Chișineu Criș, sat Nădab, nr.5, judeţul 
Arad, solicită a se constata că a dobândit dreptul 
de proprietate, cu titlu de uzucapiune, asupra 
imobilului înscris în CF nr.306918 Chișineu-Criș, 
nr.top 1041/1-35 Nădab (provenită din conversia 
de pe hârtie a CF nr.1526 Nădab), compus din 
teren intravilan având categorie de folosinţă curţi 
construcţii, în suprafaţă de 1.429mp. Proprietari 
tabulari Cismaș Vasilie, Cismaș Lucreţia. Toţi cei 
interesaţi în cauză pot formula opoziţii la prezenta 
somaţie, în termen de 30 de zile de la publicare și 
respectiv afișarea somaţiei, în dosar cu numărul de 
mai sus al Judecătoriei Chișineu Criș. Emis în 
baza art.130 din Decretul Lege nr.115/1938. 
Termen de afișare pe o durată de 30 de zile, după 
care vă solicităm să ne comunicați procesul-verbal 
de dezafișare a somației. Termen de judecată: 17 
noiembrie 2021. Președinte. Grefier.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de Administrație al Socie-
tății ICPE - S.A., cu sediul în mun. București, 
Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul București sub nr. J40/21438/1992, având 
codul unic de înregistrare 423140 („Societatea”), 
în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republi-
cată, cu modificările și completările ulterioare, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraor-
dinară a Acționarilor Societății pentru data de 17 
noiembrie 2021 la adresa din mun. București, bd. 
Mircea Eliade nr. 113A, Sala de conferințe 
mezanin Hotel Diesel, sectorul 1. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor Societății se va ține la 
ora 9.00 în locul și la data anterior menționate. 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 
Societății se va ține la ora 10.00 în locul și la data 
anterior menționate. La Adunările Generale ale 
acționarilor Societății au dreptul să participe și să 
voteze, potrivit legii, toți acționarii Societății înre-
gistrați în Registrul acționarilor Societății la data 
de 22 octombrie 2021, care este stabilită ca Dată 
de Referință pentru fiecare adunare. În situația în 
care la prima convocare nu se întrunește cvorumul 
legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, 
Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor Societății se vor 
întruni, la a doua convocare, în data de 18 noiem-
brie 2021, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași 
ordine de zi și Dată de Referință, astfel cum au 
fost indicate anterior. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor Societății este 
următoarea: 1. Prezentarea, discutarea și apro-
barea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Socie-
tăț i i  aferent  anului  2021.  2 .  Aprobarea 
Programului de activitate și de investiții al Socie-
tății pentru anul 2021. 3. Ratificarea deciziilor 
Consiliului de Administrație adoptate în perioada 
1 iunie-12 octombrie 2021 inclusiv, potrivit mate-
rialelor adunării, și a actelor de administrare și 
conducere și a tuturor operațiunilor încheiate sau 
executate în baza acestora sub conducerea 
domnului Sorin Marica în calitate de Director 
General și Președinte al Consiliului de Adminis-
trație al ICPE – S.A. 4. Aprobarea împuternicirii 
reprezentantului legal al Societății și, separat, a 
dlui Nicușor-Marian Buică, identificat cu CI seria 
DP nr. 180820, având CNP 1750216441532, și a 
dnei Alina Constantinescu, identificată cu CI seria 
RX nr. 474828, având CNP 2730925463075, care 
vor putea lucra împreună sau separat, cu drept de 
substituire, pentru a semna hotărârile Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor ICPE - S.A. și 
orice alte documente conexe, pentru a depune și 
ridica documente, pentru a efectua toate actele și 
formalitățile de publicitate, de înregistrare și de 
implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor ICPE - S.A. și 
pentru a reprezenta Societatea ICPE - S.A. în fața 
terților în legătură cu toate acestea, inclusiv, dar 
fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, 
instituțiile de credit, instanțele judecătorești, orga-
nele fiscale și orice alte autorități sau persoane. 
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 
a Acționarilor Societății este următoarea: 1. Apro-

barea renunțării Societății la operațiunea de divi-
zare parțială și simetrică în baza Proiectului de 
divizare în forma publicată pe site-ul Societății și 
pe site-ul O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul Bucu-
rești, conform Rezoluției nr. 96709/07.08.2020, 
aflată pe ordinea de zi a Adunării Generale Extra-
ordinare a Acționarilor Societății ICPE - S.A. din 
data de 17.09.2020. 2. Reaprobarea și/sau ratifi-
carea, după caz, a Hotărârilor Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 
01.10.2019, publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 4421 din data de 
21.10.2019, a Deciziilor Consiliului de Adminis-
trație al Societății nr. I, II și III din data de 
25.11.2019 publicate în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a, nr. 5191 din data de 17.12.2019 
și a tuturor operațiunilor, activităților, subscrie-
rilor, vărsămintelor, mențiunilor și înregistrărilor 
desfășurate, executate sau operate în legătură cu 
executarea operațiunii de majorare a capitalului 
social de la valoarea de 11.379.032,50 lei la 
valoarea de 14.890.822,50 lei. 3. Aprobarea împu-
ternicirii reprezentantului legal al Societății și, 
separat, a dlui Nicușor-Marian Buică, identificat 
cu CI seria DP nr.  180820,  având CNP 
1750216441532, și a dnei Alina Constantinescu, 
identificată cu CI seria RX nr. 474828, având CNP 
2730925463075, care vor putea lucra împreună 
sau separat, cu drept de substituire, pentru a 
semna hotărârile Adunării Generale a Acționarilor 
Societății ICPE - S.A. și orice alte documente 
conexe, pentru a depune și ridica documente, 
pentru a efectua toate actele și formalitățile de 
publicitate, de înregistrare și de implementare a 
hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a 
Acționarilor Societății ICPE - S.A. și pentru a 
reprezenta Societatea ICPE - S.A. în fața terților 
în legătură cu toate acestea, inclusiv, dar fără a se 
limita la Oficiul Registrului Comerțului, institu-
țiile de credit, instanțele judecătorești, organele 
fiscale și orice alte autorități sau persoane. La 
ședințele adunărilor generale ale acționarilor 
Societății sunt îndreptățiți să participe acționarii 
înregistrați la Data de Referință în registrul acțio-
narilor Societății. Materialele informative aferente 
adunărilor sunt disponibile la sediul societății și în 
adunare. Unul sau mai mulți acționari ai Socie-
tății reprezentând, individual sau împreună, cel 
puțin 5% din capitalul social al acesteia pot cere 
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a 
adunării. Cererile se înaintează către Societate, în 
atenția consiliului de administrație și a directo-
rului general al societății, dl Sorin Marica, la 
adresa societății din mun. București, Splaiul 
Unirii nr. 313, sectorul 3, în cel mult 15 zile de la 
publicarea convocării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, în vederea publicării și a 
aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. 
Acționarii pot participa și vota în adunări prin 
reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate 
pentru respectiva adunare generală. Acționarii 
care nu au capacitate de exercițiu, precum și 
persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate 
prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, 
pot da împuternicire altor persoane pentru respec-
tiva adunare generală. Procurile de reprezentare 
vor fi depuse în original la adresa societății din 

mun. București, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, 
cu cel mult 48 de ore înainte de adunare, sub sanc-
țiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în 
respectiva adunare generală. Reprezentanții acțio-
narilor persoane juridice vor prezenta actul de 
identitate și dovada calității de reprezentant legal. 
Cererile și procurile înaintate de acționari pentru 
adunare vor fi transmise în plic închis care va avea 
înscris pe acesta specificația „Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor ICPE – S.A.”, 
respectiv „Pentru Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor ICPE – S.A. Sorin Marica, 
Președinte Consiliul de Administrație

LICITAȚII
l Cabinetul Individual de Insolvență Brănici 
Marius, reprezentat prin Brănici Marius, în cali-
tate de lichidator judiciar al societății S.C. Pety 
Arnos S.R.L., organizează licitație publică cu stri-
gare, model competitiv, în vederea valorificării 
bunului imobil reprezentat de suprafața de teren 
de 277 mp având categoria de folosință curți 
construcții pe care se află amplasată construcția C 
599/5/2 – spațiu industrial, situat în intravilanul 
mun. Fălticeni, str. Tărăncuței nr. 19, jud. Suceava, 
aparținând S.C. PETY ARNOS S.R.L. Prețul de 
strigare de la care începe licitația este de 152.195 
LEI (31.655 EUR). Licitația va avea loc în data de 
22.10.2021, ora 13:00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din mun. Iași, str. Anastasie Panu nr. 50, bl. 
H3, parter, jud. Iași. În caz de nevalorificare, lici-
tația se va relua în datele de 02.11.2021, ora 10:00, 
12.11.2021, ora 10:00, respectiv 23.11.2021, ora 
10:00. Informații suplimentare - persoană de 
contact: Brănici Marius, telefon 0745.821.068.

l Amatti Industri S.R.L., societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, scoate la vanzare prin licitatie, 
Skoda Octavia, an fabricatie 2008, nr. km 375.063, 
la pretul de 1.376,75 euro, fara TVA. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
P r a h o v a ,  l a  n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0723357858/0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Lici-
tatia se va organiza in data de 15.10.2021, ora 
11:00, iar in cazul in care bunul nu va fi valori-
ficat, aceasta este reprogramata pentru data de 
18.10.2021, 20.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 
27.10.2021, 29.10.2021, 01.11.2021, 03.11.2021, 
05.11.2021, 08.11.2021, 10.11.2021, 12.11.2021, 
15.11.2021, 17.11.2021, 19.11.2021, 22.11.2021, 
24.11.2021, 26.11.2021, la aceeasi ora.

l Anunţ de participare la licitatie publica. 1.
Informatii generale privind concedentul: Consi-
liul Local Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa: 
Judetul Tulcea, Orasul Babadag, Str.Republicii, 
Nr.89,  Nr. tel:  0240/561 012, fax: 0240/562 939; 
e-mail: urbanismprimariababadag@gmail.com. 2. 
Informatii generale privind obiectul concesiunii: 
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- Teren intravilan cu suprafata de 4610 mp, situat 
pe str.Ciucurovei FN; - Teren intravilan cu supra-
fata de 4611 mp, situat pe str.Ciucurovei FN. 3. 
Informatii privind documentatia de atribuire: 3.1. 
documentatia de atribuire,se pune la dispozitie 
oricȃrei persoane interesate , in mod gratuit, prin 
mijloace electronice sau pe suport de hartie. 3.2. 
Compartimentul responsabil din cadrul conce-
dentului: Serviciul Urbanism din cadrul Primariei 
orasului Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.4. Data 
limita pentru solicitarea clarificarilor 28.10.2021 
ora 16.00; 4. Informatii privind ofertele: 4.1 Data 
limita de depunere a ofertelor: 04.11.2021, ora 
09,00 la secretariatul Primariei orasului Babadag, 
str. Republicii, nr.89, Babadag, jud. Tulcea, in 1 
exemplar. 5. Sedinta de deschidere va avea loc in 
data de 04.11.2021, ora 10.00 la sediul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, nr.89. 6.Infor-
matii privind instanta competenta in solutionarea 
litigiilor aparute: contestatiile se depun in termen 
de 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii 
la sediul concedentului, mentionat la punctual 1, 
iar actiunea in justitie se introduce la sectia de 
contencios administrativ  a Judecatoriei Babadag 
in termen de 30 zile. 7. Data transmiterii anun-
tului de atribuire catre institutiile abilitate in 
vederea publicarii: 12.10.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoana de contact: U.A.T.Valea 
Mărului, comuna Valea Mărului, Str.Preot Gheorghe 
Gafton nr.2 ,  județul  Galaț i ,  te lefon/fax: 
0236.863.400, e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro, 
cod fiscal 3655900. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie vândut: 3 imobile (teren), proprietate privată a 
Comunei Valea Mărului, identificat astfel: -1.000mp 
teren vie, intravilan, identificat cu CF 5877, Tarla 
40/1, Parcela 1, conform H.C.L.nr.96/08.10.2021 și 
temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019; -210mp 
teren vie, intravilan, identificat cu CF 11488, Tarla 
40/1, Parcela 29, conform H.C.L.nr.96/08.10.2021 și 
temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019; -359mp 
teren vie, intravilan, identificat cu CF 11490, Tarla 
40/1, Parcela 28, conform H.C.L.nr.96/08.10.2021 și 
temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere de la sediul instituției. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Comparti-
mentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei 
Valea Mărului, Str.Preot Gheorghe Gafton nr.2, 
județul Galați. 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: 50 Lei/exemplar, ce se achită 
numerar la Casieria instituției. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 26/10/2021, ora 
10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 03/11/2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compar-
timentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei 
Valea Mărului, Str.Preot Gheorghe Gafton nr.2, 
județul Galați. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
03/11/2021, ora 11.00, la Primăria Comunei Valea 
Mărului, cu sediul în Valea Mărului, Str.Preot 
Gheorghe Gafton nr.2, județul Galați. 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 
Galați, municipiul Galați, Str.Brăilei nr.153, județul 
Galaţi, telefon 0236/460.027, fax 0236/412.130, 
e-mail: tr-galati-comunicari@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 12/10/2021.

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: Primăria Orașului 
Recaș, cu sediul în Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, 
județul Timiș, cod poștal 307340,telefon 
0356/177.278, fax 0356/177.279, e-mail: contact@
primariarecas.ro, cod fiscal 2512589. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: 4 imobile teren, proprietate 
privată a Orașului Recaș, identificat astfel: -teren 
599mp, intravilan localitatea Bazoș, Oraș Recaș, 
C.F. 406172 Recaș, nr.top. 19/2-5,8-13/7/3/1/1; 
-teren 499mp, intravilan localitatea Bazoș, Oraș 
Recaș, C.F. 406217 Recaș, nr.top. 19/2-5,8-
13/7/3/1/2; -teren 543mp, intravilan localitatea 
Bazoș, Oraș Recaș, C.F. 406219 Recaș, nr.top. 
19/2-5,8-13/7/3/1/3; -teren 584mp, intravilan loca-
litatea Bazoș, Oraș Recaș, C.F. 406220 Recaș, 
nr.top. 19/2-5,8-13/7/3/1/4; Conform H.C.L.Recaș 
nr. 250/30.09.2021, și a temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: La cerere, de la 
sediul instituției, Serviciul Economic sau se poate 
consulta pe site-ul: www.primariarecas.ro, secți-
unea „Anunțuri-Licitații”. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Se poate 
obține de la Serviciul Economic din cadrul Primă-
riei Orașului Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, 
județul Timiș. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 50 lei/exemplar-se achită numerar la Casi-
eria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25.10.2021, ora 12.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 08.11.2021, ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Recaș, 
orașul Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, județul 
Timiș-Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: Într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 09.11.2021, ora 12.00, Primăria 
Orașului Recaș, orașul Recaș, Calea Timișoarei, 
nr.86, județul Timiș, Sala de ședințe. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de Contencios Adminis-
trativ și Fiscal a Tribunalului Timiș, Timișoara, 
Piața Țepeș Vodă, nr.2, județul Timiș, telefon/fax 
0256/221.990, e-mail tr-timis-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 12.10.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Orașului Recaș, cu sediul în Recaș, 
Calea Timișoarei, nr.86, județul Timiș, cod poștal 
307340, telefon 0356/177.278, fax 0356/177.279, 
e-mail: contact@primariarecas.ro, cod fiscal 
2512589. 2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie 
vândut: 1 imobil teren, proprietate privată a 

Orașului Recaș, identificat astfel: -teren 720 mp, 
intravilan Oraș Recaș, C.F.407787 Recaș, nr.
cadastra l  407787 (parce la  4) ,  conform 
H.C.L.Recaș nr. 258/30.09.2021 și a 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 modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: La cerere, de la sediul instituției, Serviciul 
Economic sau se poate consulta pe site-ul: www.
primariarecas.ro, secțiunea „Anunțuri-Licitații”. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Serviciul 
Economic din cadrul Primăriei Orașului Recaș, 
Calea Timișoarei, nr.86, județul Timiș. 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: 
50 lei/exemplar -se achită numerar la Casieria 
instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25.10.2021, ora 12.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 08.11.2021, ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Recaș, 
orașul Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, județul 
Timiș -Registratură. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferta: Într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și locul la 
care se va desfașura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 09.11.2021, ora 12.00, Primăria 
Orașului Recaș, orașul Recaș, Calea Timișoarei, 
nr.86, județul Timiș, Sala de ședințe. 6. Denu-
mirea, 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 și 
Fiscal a Tribunalului Timiș, Timișoara, Piața 
Țepeș Vodă, nr.2, județul Timiș, telefon/fax 
0256/221.990, e-mail: tr-timis-reg@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 12.10.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Vulcan, comuna Vulcan, nr.1, 
județul Brașov, telefon/fax 0268/256 354, e-mail: 
uat@comuna-vulcan.ro, cod fiscal 4777167. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: spaţiu 
cu destinaţia alimentaţie publică /patiserie, în 
suprafaţă de 23mp, situat în comuna Vulcan, 
nr.288, adresă nouă conform nomenclatorului 
stradal: comuna Vulcan, strada Principală, 
nr.114A, ce aparţine domeniului public al Comunei 
Vu l c a n ,  j u d e ţ u l  B r a ș o v ,  c o n f o r m 
H.C.L.121/05.10.2021 ș i  temeiului  legal : 
O.U.G.57/03.07.2019, art. 332-333. 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 instituției, Compartimentul 
Taxe și Impozite Locale. 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: Se poate 
obține de la Compartimentul Taxe și Impozite 
Locale, din cadrul Primăriei Comunei Vulcan, 
comuna Vulcan, nr.1, județul Brașov. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Vulcan. 3.4. Data-limită pentru solici-

tarea clarificărilor: 03.11.2021, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 11.11.2021, ora 14.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Vulcan, comuna Vulcan, Compartimentul Regis-
tratură, nr.1, județul Brașov. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 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: 12.11.2021, ora 10.00, 
Primăria Comunei Vulcan, Comuna Vulcan, nr.1, 
județul Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Brașov, 
Brașov, Bulevardul 15 Noiembrie, nr.45, județul 
Brașov, telefon 0268/410.056, fax 0268/418.054, 
e-mail: trbrasov@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 12.10.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Orașului Budești, orașul Budești, Str.
Gării nr.12, județul Călărași, telefon/fax: 
0242.528.301, e-mail: primaria.budesti@gmail.com, 
cod fiscal 4294154. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: -teren intravilan arabil, cu suprafața 
de 212mp, teren ce aparține domeniului privat al 
Orașului Budești, cu nr. cadastral 21508, identificat 
astfel: -Nord -Spitalul Budești; -Sud -Str.Indepen-
denței și persoană fizică; -Est -persoană fizică și 
Spitalul Budești; -Vest -Spitalul Budești; conform 
caietului  de sarcini ,  conform H.C.L.  nr. 
6 2 / 2 3 . 0 9 . 2 0 2 1  ș i  t e m e i u l u i  l e g a l : 
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 modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: La 
cerere, de la sediul Primăriei Orașului Budești, Str.
Gării nr.12, județul Călărași. 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: se poate 
obține de la Compartimentul cadastru și adminis-
trarea domeniului public și privat din cadrul 
Primăriei Orașului Budești, Str.Gării nr.12, județul 
Călărași. 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: 100Lei/exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei Orașului Budești. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
23/11/2021, ora 15.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
03/12/2021, ora 15.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Orașului Budești, Str.
Gării nr.12, oraș Budești, județul Călărași. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 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: 08/12/2021, ora 
10.00, Primăria Orașului Budești, Str.Gării nr.12, 
județul Călărași. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, 
Călărași, Str. București nr.106, judeţul Călărași, 
cod poștal 910068, telefon/fax 0242/315.736, 
E-mail: trcl.reg@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 12/10/2021.

l Primăria Municipiului Bistriţa organizează în 
data de 25.10.2021, ora 13.00, la sediul din Piaţa 
Centrală, nr. 6, licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea spaţiiIor situate în: -Bistriţa, str.Dornei 
nr.39, ap.5; -Bistriţa, str. Dornei nr.13, parter; 
-Bistrița, str.D.Gherea nr.10; -Str.Gh.Şincai nr.12, 
demisol, ap.7. Documentele licitaţiei se pot procura 
de la Primăria Municipiului Bistriţa, Direcţia 
Patrimoniu, str. Gh. Şincai, nr.2, începând cu data 
de 18.10.2021. Ofertele se vor depune la Registra-
tura Primăriei Municipiului Bistriţa, strada 
Gh.Şincai, nr.2, până la data de 22.10.2021, ora 
12.00. Relaţii suplimentare la telefon: 0263.232.391 
sau 0263.223.923, int.264.

l Comuna Dragalina, cu sediul în localitatea 
Dragalina, b-dul General Ioan Dragalina, nr.46, 
județul  Călărași ,  C.U.I.4445389,  telefon: 
0242.709.073, fax: 0242.708.074, e-mail: pdraga-
lina@gmail.com, organizează licitație publică 
privind concesionarea unei suprafețe din domeniul 
public. Obiectul licitației: concesionarea unei supra-
fețe din imobil Dispensar, suprafața pentru conce-
sionare 15,34mp, situat pe strada Dispensarului, 
nr.3, comuna Dragalina, județul Călărași, aparți-
nând domeniului public al comunei Dragalina, 
județul Călărași, nr.cadastral 20881. Informații 
privind documentația de atribuire: Documentația 
de atribuire se poate obține de la registratura 
comunei Dragalina. Această poate fi transmisă în 
format electronic/suport magnetic la cererea solici-
tantului, sau pe suport de hârtie. În cazul solicitării 
documentației de atribuire pe suport de hârtie, 
aceasta se va elibera numai după achitarea taxei în 
cuantum de 25Lei, la casieria Primăriei Dragalina 
și se va ridica de la sediul Primăriei Dragalina. 
Pentru informații și clarificări privind concesiune 

activului, solicitanții se pot adresa la registratura 
Primăriei Comunei Dragalina, pana la data de 
22.10.2021. Informații privind ofertele: Data-limită 
de depunere a documentației pentru participarea la 
licitația publică este 05.11.2021, ora 16.00. Ofertele 
se depun la sediul autorității contractante, în două 
plicuri, unul exterior și unul interior, care se vor 
înregistra de autoritatea contractantă în ordinea 
primirii lor. Fiecare ofertă se va depune într-un 
singur exemplar, și vor fi prezentate în copie sau în 
fotocopie simplă, pentru a fi confruntate cu origi-
nalele în momentul deschiderii plicurilor. Plicurile 
cu oferta se vor depune la registratura comunei 
Dragalina. Ofertele trebuie să îndeplinească condi-
țiile de validitate specificate în documentația de 
atribuire. Informații privind ședința publică de 
deschidere a ofertelor: Deschiderea și analiza ofer-
telor depuse se va realiza de către comisia de 
evaluare, în data de 09.11.2021, ora 12.00, în cadrul 
Primăriei Comunei Dragalina. În competență 
pentru soluționarea litigiilor apărute este Tribu-
nalul Călărași. Data transmiterii anunțului de lici-
tație în vederea publicării este 12.10.2021.

DISPARIȚII
l  Pe rolul Judecatoriei Sinaia s-a inregistrat 
dosarul nr. 1638/310/2021 in care reclamantii 
Grigore Anca Mihaela si Sotreanu Alexandru 
Cosmin au solicitat declararea mortii numitului 
Sotreanu Gh. Gheorghe, nascut la data de 
16.01.1961, fiul lui Gheorghe si Paraschiva, cu 
ultimul domiciliu in Comarnic, str. Ghioșești, 
nr.185, jud. Prahova. Cine deține informații 
despre Sotrenu Gheorghe este rugat să anunțe 
judecătoria Sinaia.

DECESE

miercuri / 13  octombrie 2021


