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OFERTE SERVICIU
Mac Capital Properties S.R.L., angajează șef
birou import-export. Cerințe: limba rusă și engleză
avansat. Studiile superioare și cunoștințele în domeniul construcțiilor reprezintă un avantaj. Program
de 8 ore pe zi. Sunt necesare deplasări în timpul
programului. Detalii la 0744.526.366.
SC Autonet Import SRL cu sediul în Satu Mare,
str.Aurel Vlaicu, nr.78, J30/494/1996, CUI 8539532,
angajează pentru punctul de lucru din Ilfov, 20
lucrători gestionari, COR 432111, obligatoriu
cunoștințe limba engleză. CV la adresa: angajari@
centralrecruit.ro.
Se caută forță de muncă în Germania femei și
bărbați -domeniul agricultură la Schwabische
Baumschulen Gottlieb Haage. Pentru detalii sunați
la -0049/171.750.2630 -Gottlieb Haage.
-0049/151.632.61607 -Adrian.
Adara JVN SRL cu sediul social în Municipiul
București, Str.Horia Măcelariu, nr.24, camera 3, et.6,
ap.11, sector 1, J40/3936/16.03.2020; CUI:42413452,
angajează: masseur de întreținere și relaxare cod
COR 514204 -3 posturi și operator întreținere
corporală cod COR 514209 -3 posturi. Pentru CV, la
adresa de e-mail: contact@immigrations.ro.
S.C. Doc Collin Int S.R.L., cu sediul social în
Mun.București, Str.Baciului, nr.5, bl.9, sc.D, et.2,
ap.142, sector 5, J40/14246/2019; CUI 41800558,
angajează: muncitor necalificat la spargerea și
tăierea materialelor de construcții cod COR 931302
-4 posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail: ovidiu.
leauta@gmail.com.
SC ADEF Management SRL angajează muncitori
necalificați la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet. Cerințe de
ocupare a postului: pentru Hârșova, județul
Constanța; studii generale. Tel.: 0770.321.836.
SC ADEF Management SRL angajează muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor
de construcții. Cerințe de ocupare a postului: pentru
Hârșova, județul Constanța; studii generale. Tel.:
0770.321.836.
S.C. Fandemo S.R.L., având CUI 27754456, cu
sediul în sat Sânpaul, Comuna Sânpaul, Nr.7, Județ
Mureș, angajează: Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță,
gresie, parchet cod COR 931301 -5 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe
în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de
14.09.2021, ora 10.00, la sediul societății.
S.C. Cons Oll S.R.L., având CUI 21836212, cu
sediul în Târgu Mureș, str.Gheorghe Doja, nr.50,
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ap.3, județul Mureș, angajează: Muncitor necalificat
la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet cod COR 931301
-35 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de 14.09.2021, ora 10.00, la
sediul societății.
S.C. Termodrill S.R.L., având CUI 23465382, cu
sediul în Municipiul Târgu Mureș, Str.Gheorghe
Doja, Nr.50, Ap.3, Județ Mureș, angajează:
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet
cod COR 931301 -15 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de
14.09.2021, ora 10.00, la sediul societății.
S.C. Casa Darius Producție S.R.L., având CUI
37244977, cu sediul în Municipiul Turda, Strada 22
Decembrie 1989, Nr.12C, Județ Cluj, angajează:
Dulgher cod COR 711501 -1 post și tapițer cod
COR 751401 -2 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de
14.09.2021, ora 10.00, la sediul societății.
Patiseria Mendi S.R.L. din Nădlac angajează 2
lucrători bucătărie (spălători vase mari) -cod
C.O.R.941201, condiții minime: studii primare (8
clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se depun
pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi
luate în considerare CV-urile primite până la data
de 14.09.2021. Selecția candidaților va avea loc în
data de 15.09.2021 și constă în concurs de CV-uri.
Informații la telefon: 0740.530.807.
Tunari Salubrizare cu sediul în str. Mihai
Eminescu nr. 16bis, comuna Tunari, judeţ Ilfov
organizează în data de 16.09.2021 concurs recrutare
pentru Muncitor calificat și 2 Muncitori necalificaţi.
Condiţii de participare pentru Muncitor calificat:
studii medii/ generale, fără vechime în muncă,
permis conducere categoria B. Condiţii de participare pentru Muncitor necalificat: studii medii/
generale, fără vechime în muncă. Detalii suplimentare la 021.424.43.62.
Spitalul Clinic de Nefrologie Dr.Carol Davila, cu
sediul în București, Str.Grivitei, nr.4, sector 1, scoate
la concurs următoarele posturi contractuale
vacante: -1 post de asistent medical generalist (PL);
-1 post de asistent medical generalist debutant (PL);
-5 posturi de infirmier (M; G); -3 posturi de îngrijitor (M; G). Proba scrisă se va desfășura în data de
18.10.2021, iar proba de interviu în data de
25.10.2021, ora și locul de desfășurare al concursului (proba scrisă și proba de interviu) vor fi anunţate pe site-ul www.spcaroldavila.ro în data de
12.10.2021. Termenul limită de înscriere va fi data
de 08.10.2021, ora 13.00, dosarul de concurs

urmând să fie depus la biroul Runos al Spitalul
Clinic de Nefrologie Dr.Carol Davila. Înscrierea
candidaţilor se va face pe post. Informaţii suplimentare privind înscrierea și participarea candidaţilor la concurs se pot obţine de la sediul instituţiei la
Serviciul Resurse Umane sau la telefon
021/318.91.88.
Administrația Domeniului Public Sector 1, București, anunță concurs de recrutare organizat în data
de 05.10.2021, ora 11.00, proba scrisă și în data de
08.10.2021, ora 11.00, proba interviului pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale de
execuţie vacante și temporar vacante: 1 post de
inspector de specialitate, gradul profesional I, la
Biroul Achiziţii Publice: -studii universitare de
licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă; -studii universitare de masterat; -certificat/
atestat expert achiziţii publice; -vechimea în specialitate necesară: minim 3 ani și 6 luni. 1 post de
inspector de specialitate, gradul profesional IA, la
Serviciul Spații Verzi: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul agronomic, silvic, horticol, peisagistică;
-studii universitare de masterat; -vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni. 1 post de
inspector de specialitate, gradul profesional IA, la
Serviciul Juridic: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul juridic; -studii universitare de masterat;
-vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani și 6
luni. 1 post de inspector de specialitate, gradul
profesional IA, la Serviciul Contabilitate Buget:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă în domeniul economic; -studii

universitare de masterat în domeniul economic;
-vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani și 6
luni. 1 post de inspector de specialitate, gradul
profesional IA, la Compartimentul Administrativ
Aprovizionare: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă; -studii
universitare de masterat; -vechimea în specialitate
necesară: minim 6 ani și 6 luni. 2 posturi de șofer
treaptă profesională I, la Serviciul Mecanizare:
-studii medii; -permis de conducere categoria B, C
1, C, D1, D, BE, C1 E, CE, D 1 E, DE, Tb; -atestat
transport marfă; -atestat pentru automacara;
-vechimea necesară: minim 2 ani. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituţiei, din Bd.Poligrafiei, nr.4, sector 1, în perioada 14.09.202127.09.2021. Condiţiile de participare și bibliografia
se afișează la sediul instituţiei și pe pagina de
internet a instituţiei http://adp-sector1.ro. Relaţii
suplimentare la secretarul comisiei de concurs,
telefon 021/96.60.
Institutul Naţional de Statistică organizează
concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale
vacante de execuție necesare desfășurării Recensământului populației și locuințelor din România în
anul 2021, pe perioadă determinată Octombrie
2021- 30 Noiembrie 2023. •3 Posturi Expert Debutant- cu atribuții de statistică. Condiţii specifice:
-vechime în specialitate: 0 ani; -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -Cunoștinte de operare/
programare pe calculator (necesitate și nivel):
Microsoft Word– nivel mediu; Microsoft Power
Point – nivel mediu; Microsoft Excel– nivel mediu.
Utilizare software specific desfășurării activităţii,
respectiv lucrul cu bazele de date (R, SQL). -lucrul
n ture pe perioadă determinată n Call Center-ul

RPL2021; -disponibilitate pentru lucru în program
prelungit atunci când este cazul. •2 posturi Expert
Debutant- cu atribuții IT. Condiţii specifice:
-vechime în specialitate: 0 ani; -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -Cunoștinte de operare/
programare pe calculator (necesitate și nivel):
Microsoft Word– nivel mediu; Microsoft Power
Point – nivel mediu; Microsoft Excel– nivel mediu.
Utilizare software specific desfășurării activităţii,
respectiv lucrul cu bazele de date (R, SQL,),
limbajul de programare Python. •1 post Expert IA
-cu atribuții de comunicare. Condiţii specifice:
-vechime în specialitate: minimum 7 ani; -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -Cunoștinte de operare/ programare pe calculator
(necesitate și nivel): Microsoft Word– nivel mediu;
Microsoft Power Point– nivel mediu; Microsoft
Excel– nivel mediu; cunoștinţe html (nivel mediu);
wordpress (nivel mediu). -disponibilitate pentru
lucru în ture sau în program prelungit atunci când
este cazul. •1 post Expert Debutant- cu atribuții

juridice. Condiţii specifice: -vechime în specialitate:
0 ani; -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință (RSI): Științe juridice.
-Cunoștinte de operare/ programare pe calculator
(necesitate și nivel): Microsoft Word – nivel mediu;
Microsoft Power Point– nivel mediu; Microsoft
Excel– nivel mediu. •1 post Expert I- cu atribuții de
achiziții publice. Condiţii specifice: -vechime în
specialitate: minimum 5 ani; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele
domenii fundamentale (DFI): Matematică și știinte
ale naturii; Științe inginerești; Științe sociale; sau în
ramura de știință (RSI): Științe juridice. -Cunoștinte
de operare/ programare pe calculator (necesitate și
nivel): Microsoft Word– nivel mediu; Microsoft
Power Point– nivel mediu; Microsoft Excel– nivel
mediu. •1 post Expert II- cu atribuții de suport
administrativ. Condiţii specifice: -vechime în specialitate: minimum 6 luni; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
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licenţă sau echivalentă în ramura de știință (RSI):
Științe economice. -Cunoștinte de operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft
Word– nivel mediu; Microsoft Power Point– nivel
mediu; Microsoft Excel– nivel mediu. Concursul se
organizează la sediul Institutului Naţional de Statistică, din bd. Libertăţii nr.16, sector 5, București, în
data de 05.10.2021 ora 9.00 proba scrisă și
11.10.2021 ora 9.00 interviul. Dosarele de concurs se
vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului în Monitorul Oficial
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de
Statistică, bd. Libertăţii nr.16, sector 5, București, în
perioada 14.09.2021–27.09.2021, luni–joi în intervalul orar 08.00–16.30 și vineri 08.00–14.00. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs aprobate și
bibliografia stabilită se afișează la sediul și pe site-ul
Institutului Naţional de Statistică (www.insse.ro).
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Naţional de Statistică și la numărul de telefon
021/318.88.78, persoană de contact Magdalena
Dinu, adresă de e-mail magdalena.dinu@insse.ro.
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu
sediul în localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul
Dolj organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante următoare: Asistent medical
generalist licențiat debutant- 3 posturi vacante
pentru Secția clinică Gastroenterologie; Asistent
medical generalist licențiat- 3 posturi vacante pentru
Secția clinică Gastroenterologie; Asistent medical de
laborator debutant- 3 posturi vacante pentru Laboratorul de analize medicale; Asistent medical de
radiologie debutant- 5 posturi vacante pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală, Asistent medical generalist principal- 4 posturi vacante
pentru Spital; Asistent medical generalist debutant31 posturi vacante pentru Spital; Fizician medical
debutant- 2 posturi vacante pentru Laboratorul de
Radioterapie. Concursul se va desfășura astfel: 1.
Proba scrisă: în data de 05.10.2021, ora 09.00; 2.
Proba interviu: în data de 11.10.2021, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: 1.Asistent
medical generalist licențiat debutant: Absolvent al
învăţământului superior- licenţă în specialitate; Nu
necesită vechime în muncă. 2.Asistent medical generalist licențiat: Absolvent al învăţământului superior- licenţă în specialitate; Minim 6 luni vechime ca
asistent medical. 3.Asistent medical de laborator
debutant: Absolvent al liceului sanitar cu durata de
5 ani sau echivalare de studii sau Absolvent de
școală sanitară postliceală (laborator) sau echivalentă Sau Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 Sau
Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în
specialitate (laborator) Sau Absolvent al învăţământului superior- licenţă în specialitate (laborator); nu
necesită vechime în muncă. 4.Asistent medical de
radiologie debutant: Absolvent al liceului sanitar cu
durata de 5 ani sau echivalare de studii sau Absolvent de școală sanitară postliceală (de radiologie)
sau echivalentă sau Absolvent de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 sau Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate (de radiologie) sau Absolvent al învăţământului superior- licenţă în
specialitate (de radiologie); nu necesită vechime în
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muncă. 5.Asistent medical generalist principal:
Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau
echivalare de studii sau Absolvent de școală sanitară
postliceală sau echivalentă sau Absolvent de studii
postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 sau Absolvent al învăţământului
superior de 3 ani în specialitate sau Absolvent al
învăţământului superior- licenţă în specialitate;
Grad principal; minim 5 ani vechime ca asistent
medical. 6.Asistent medical generalist debutant:
Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau
echivalare de studii sau Absolvent de școală sanitară
postliceală sau echivalentă sau Absolvent de studii
postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 sau Absolvent al învăţământului
superior de 3 ani în specialitate sau Absolvent al
învăţământului superior- licenţă în specialitate; nu
necesită vechime în specialitate. 7.Fizician medical
debutant: Absolvent al învăţământului superiordiplomă de licenţă în fizică sau echivalent, nu necesită vechime în muncă. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul unităţii din
Craiova, Strada Tabaci, nr.1, Jud.Dolj. Relaţii suplimentare la sediul Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec. Ungurenuș Atena Carmen, șef Serviciul RUNOS.
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu
sediul în localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante următoare: Infirmieră
debutantă- 2 posturi vacante pentru Secția clinică
Gastroenterologie; Îngrijitoare- 2 posturi vacante
pentru Secția clinică Gastroenterologie; Infirmieră
debutantă- 10 posturi vacante pentru UPU
SMURD; Îngrijitoare- 3 posturi vacante pentru
UPU SMURD; Infirmieră- 9 posturi vacante pentru
Spital; Infirmieră debutantă- 13 posturi vacante
pentru Spital; Îngrijitoare- 19 posturi vacante
pentru Spital. Concursul se va desfășura astfel: 1.
Proba scrisă: în data de 06.10.2021, ora 09.00; 2.
Proba interviu: în data de 12.10.2021, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: 1.Infirmieră:
Școală generală; Curs acreditat calificare infirmiere,
minim 6 luni vechime ca infirmieră. 2.Infirmieră
debutantă: Școală generală; nu necesită vechime.
3.Îngrijitoare: Școală generală, nu necesită vechime.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a
la sediul unităţii din Craiova, Strada Tabaci, nr.1,
Jud.Dolj. Relaţii suplimentare la sediul Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de
contact: Ec. Ungurenuș Atena Carmen, șef Serviciul RUNOS.
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,
cu sediul în localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1,
judeţul Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante următoare: Registrator medical debutant- 5 posturi
vacante pentru Spital; Brancardier- 5 posturi
vacante pentru Spital. Concursul se va desfășura
astfel: 1.Proba scrisă: în data de 07.10.2021, ora
09.00; 2.Proba interviu: în data de 13.10.2021, ora
09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1.Registrator medical debutant: Diplomă de

studii medii de specialitate sau diplomă de studii
medii; nu necesită vechime. 2.Brancardier: Școală
generală; nu necesită vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la
sediul unităţii din Craiova, Strada Tabaci, nr.1,
Jud.Dolj. Relaţii suplimentare la sediul Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de
contact: Ec. Ungurenuș Atena Carmen, șef Serviciul RUNOS.
Consiliul Judeţean Prahova, cu sediul în
Ploiești, b-dul.Republicii, nr.2-4, Palatul Administrativ, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea unei funcţii vacante de natură contractuală de conducere de Director, Grad II al
Clubului Sportiv „Activ Prahova-Ploiești”, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean
Prahova. Condiţii generale: pentru a ocupa un
post contractual vacant sau temporar vacant
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţii specifice: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental- știinţa sportului
și educaţiei fizice, domeniul de licenţă educaţie
fizică și sport, precum și studii universitare de
master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art.153 alin.(2) din
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim
7 ani. Candidaţii pentru această funcţie vor
elabora și depune un proiect de management
privind asigurarea desfășurării în condiţii de
performanţă a activităţii curente și de perspectivă
a instituţiei publice Club Sportiv „Activ PrahovaPloiești”, proiect ce va fi susţinut în cadrul probei
de interviu. Concursul se va organiza conform
calendarului următor: 13 septembrie 2021-24
septembrie 2021, ora 14.00- depunerea dosarelor;
27 septembrie 2021-28 septembrie 2021- selecţia
dosarelor; 05 octombrie 2021, ora 10.00- proba
scrisă; 08 octombrie 2021, ora 10.00- proba
interviu. Dosarul de concurs va conţine obligatoriu documentele așa cum sunt stabilite în art.6
al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Dosarele se depun la
sediul Consiliului Judeţean Prahova, Ploiești,
b-dul.Republicii, nr.2-4, cam.512, et.5, nr. de
telefon 0244.514.545, int.137. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la
sediul si pe site-ul Consiliului judeţean Prahova
www.civh.ro- informaţii publice- oportunităţi de
angajare- Consiliul Judeţean.

CITAŢII
Se citează în calitate de pârâtă Căciulă Relia
Felicia, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat
Epureni, com.Duda Epureni, jud.Vaslui, la Judecătoria Huși, pentru termenul din 29 septembrie 2021,
ora 09.00, în dosarul nr.3163/244/2020 -reducere
pensie, reclamant Motaș Lucian.

Numitul Covaci Mircea Stelian in calitate de
parat in dosarul nr. 5372/55/2020 al Judecatoriei
Timisoara, avand ca obiect divort, in contradictoriu
cu reclamanta Covaci Luciana Gabriela, este
chemat la aceasta instanta la termenul din data de
28 septembrie 2021, Sala 324, Complet c15c, ora
11:00.
Numitul Bîrzu Eugen este citat la Judecătoria
Iași în data de 28.09.2021 la ora 9.00, dosar
35599/245/2019 în calitate de parte în proces cu
Hogaș fostă Bîrzu Petronela, având obiect Acțiune
în obligația de a face.
Madan Sergiu, cu ultimul domiciliu cunoscut în
mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Miron Costin, nr.27,
Rep.Moldova este chemat la Judecătoria Sector 6
București, camera 210, în ziua de 07.10.2021,
Completul 3-Minori și Familie, ora 11.00, dosar
nr.14113/303/2021, în calitate de pârât, în proces cu
Guglea Angela în calitate de Reclamant, având ca
obiect ordonanţă președinţială. În caz de neprezentare a părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă se
solicită în scris acest lucru de către una din părţi.
Parohia Siliștea Crucii, cu sediul în Comuna
Siliștea Crucii, strada învierea, nr.2, Jud.Dolj, având
CIF: 10219432, cheamă în judecată Comuna Siliștea
Crucii prin Primar, în dosarul nr.1726/183/2021,
avand termen la data de 15.09.2021, ora 10.00, sala
1, completul 5, pe rol la Judecătoria Băilești, având
ca obiect constatarea dreptului de proprietate prin
uzucapiunea de 30 ani asupra bisericii, clopotniţei,
grupului sanitar și terenului aferent, precum și
asupra cimitirelor parohiale, toate situate în
Comuna Siliștea Crucii, Jud.Dolj.
Se citează numiții Colțea I. Maria și Colțea I. Ion
pentru termenul din data de 27.09.2021, în dosarul
nr. 9819/288/2016, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea,
ce are ca obiect apel civil, în contradictoriu cu
apelanții Bunescu Constantina și Bunescu Adrian.
Subsemnatul Baciu Cristian Alin anunț faptul că pe
rolul Judecătoriei Gherla dosar nr. 3302/235/2021 am
solicitat declararea decesului numitului Rus. I.
Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut în Comuna
Sic, strada I, nr. 479, județul Cluj, la data de
31.12.2003. Invităm orice persoană sa comunice datele
pe care le cunoaște despre dispărut. Orice informații
pot fi trimise la dosarul Judecătoriei Gherla.
Judecătoria Deta, sediul în Deta, str.Victoriei,
nr.3, jud.Timiș, tel.0256.390.982, fax: 0256.390.097,
email: jud-deta-reg@just.ro. Anunț: Având în
vedere acțiunea civilă formulată de reclamantul
Râmneanţu Ionel, înregistrată pe rolul acestei
instanțe sub dosar nr.1835/220/2021, prin care solicită declararea judecătorească a morții numitului
Râmneanţu Avram, cu ultimul domiciliu cunoscut
în sat Gherman, nr. 89, com. Jamu-Mare, jud.Timis,
invităm orice persoană să comunice datele pe care
le cunoaște în legătură cu cel dispărut, în termen de
2 luni de la data publicării acestui anunț, care se vor
comunica, în scris, la această instanță, urmând a se
menționa numărul de dosar indicat mai sus. În
cazul în care nu se va formula opoziție în termen de
2 (două) luni de la data ultimei publicații, instanța
va soluționa cererea. Președinte Alina Paraschiva
Moisa, Grefier Irina Szabo.

Dosar nr. 832/238/2021, Complet: C2.NCPC,
Obiectul cauzei: uzucapiune. Somaţie. Prin cererea
înregistrată pe rolul Judecătoriei Gurahonţ, sub nr.
832/238/2021, posesorul Mihuta Mircea-Loan, cu
domiciliul în sat Magulicea, nr.73, com. Vârfurile,
jud. Arad, a invocat dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în
CF 302386 Vârfurile, nr.top.298, compus din casa
nr. 3 (în fapt nr.37) si teren în suprafaţă de 2.734
mp, asupra cărora figurează în CF ca proprietar
tabular Malea Craciun. Reclamantul susţine ca a
folosit acest imobil de peste 20 de ani în mod public,
pașnic, continuu și sub nume de proprietar. Toți cei
interesați sunt somați ca, în baza prev. art. 130 din
Legea nr. 115/1938, de îndată, să înainteze opoziţie
la Judecătoria Gurahonţ, deoarece în caz contrar în
termen de o lună de la această publicare se va
proceda la rezolvarea cererii. Prezenta somaţie se va
afișa timp de o lună la tabla de afișare a Judecătoriei Gurahonţ, la tabla de afișare a Primăriei
comunei Vârfurile.
Numita Ilie Eugenia cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Fârliug, sat Valea Mare, nr.71,
judeţ Caraș-Severin, este citată la Judecatoria
Reșiţa, pe data de 03.11.2021, ora 11.00, completul
c5 c, Sala 14, în calitate de pârât, dosarul
nr.3601/284/2019, în procesul de pretenţii cu reclamanta Societatea Electrica Furnizare S.A.

DIVERSE
SC REWE (Romania) SRL, cu sediul în comuna
Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 7, județul Ilfov,
anunță public faptul că s-a pierdut Documentul de
înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța
alimentelor nr. VA 11.196 din 08.07.2013, original,
eliberat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Constanța, pentru obiectivul
Supermarket Penny, situat în municipiul
Constanța, Șos. Mangaliei, nr. 84, județul
Constanța.
Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii
generale a insolventei in dosarul nr. 3818/105/2021
Tribunal Prahova, conform Încheierii din
06.09.2021 privind pe SC Decoprim Renovation
Construction SRL, cu urmatoarele termene: depunere declarații creanță 25.10.2021, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 15.11.2021, întocmirea
tabelului definitiv 10.12.2021, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data 22.11.2021, orele
12:00 la sediul administratorului judiciar din
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
Marka’S IPURL, lichidator al SC Premium
Logistic Solutions SRL cu sediul în sat Domnesti,
com. Domnesti, nr. 637, judet Ilfov, J23/1203/2011,
CUI 28428989 notifică dizolvarea si inceperea
procedurii de lichidare a societatii mai sus mentionate. Creditorii vor depune declaraţii de creanţă,
împreună cu toate actele doveditoare, până la data
de 27.09.2021, la sediul lichidatorului din Iași, str.
Clopotari, nr. 48, bl. 674, sc. C, et. 3, ap. 16, jud. Iași.
Declar nule certificatele de înregistrare, anexele și
certificatele constatatoare de autorizare emise pe
numele SC Premium Logistic Solutions SRL.
Cabinet Individual de Insolvenţă Tudose
Gabriela, Ploiesti, str. Făget, nr. 3, bl. 12I, sc. A, ap.
3, jud. Prahova, tel 0722670035, numită lichidator

judiciar conform sentintei nr. 377/02.09.2021
Tribunal Prahova, dosar nr. 1265/105/2021, anunţă
deschiderea procedurii generale a falimentului
debitorului A&S World Travel SRL, Ploiesti, str.
Mihai Bravu, nr. 10, camera 2, etaj 3, Județ
Prahova, CUI 25011153, J29/141/2009. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor este 18.10.2021. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este
16.11.2021. Termenul pentru întocmirea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor este 15.12.2021.
Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate
de administrator judiciar al Kairos Retail SRL
desemnat prin sentinta civila nr. 4045/06.09.2021,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a
Civila in dosar nr. 29993/3/2020*, notificã deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Kairos Retail SRL, cu sediul
social in București, Sectorul 3, Str. Brailita, Nr. 20,
Et.2, Ap.4 CUI 30620438, nr. de ordine in registrul
comertului J40/10096/2012. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva Kairos Retail SRL, vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 29993/3/2020*, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului 21.10.2021; b) termenul de verificare a
creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante 10.11.2021; c)
termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 06.12.2021; d) data primei sedinte a
adunarii generale a creditorilor 15.11.2021, ora
14.00; e) adunarea generala a asociatilor la data de
17.09.2021, ora 14.00 la sediul administratorului
judiciar.
Anunt public 1. Mihai Cristian-Sebastian, avand
domiciliul in Str.Lizeanu, nr.28, ap.2, sect.2, localitatea Municipiul Bucuresti, titular al planului
P.U.Z.-Amenajare zona sport-agrement-parc, terenuri sport, zona servicii aferenta functiunii, lacuri
agrement (prin exploatare agregate in sistem balastiera) amenajare circulatii si utilitati, adresa T184,
P664/2-5, 664/36/1, 664/17, 17/1-2, 664/26a, 664/12,
19,20,22, 664/29-49, in loc.Magurele-Ilfov, anunţă
publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului
de plan mentionat si a finalizarii raportului de
mediu. Raportul de mediu poate fi consultat la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Ilfov din
Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei
Lukoil), sect.6, de luni pana vineri intre orele 9:00 –
12:00. Comentarii si propuneri se primesc in scris la
sediul A.P.M.Ilfov, in termen de 48 zile de la data
publicarii anuntului. NOTA: anunt la disponibilizarea proiectului de plan si la finalizarea raportului
de mediu–art.21–alin.(1) si art.30 alin.(2).Titularul
are obligatia afisarii anuntului si pe propria pagina
de internet.
Dosar nr.1126/326/2020. Notificare privind
deschiderea acțiunii de declarare judecătorească a
morții. Suciava Aurelia cu domiciliul pentru comunicarea actelor de procedura ales la Cabinet de
Avocat Mureșan Ovidiu, a deschis la Judecătoria
Toplița în dosar nr.1126/326/2020, procedura de
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Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de investigație și atitudine
declarare judecătoreasca a morții față de următoarele persoane care au calitatea de proprietari tabulari în cărțile funciare: 1.-Cartea funciară nr.52469
Tulgheș: Csibi Ioan a lui Anton, proprietar tabular
în cartea funciară nr. 52469 număr topografic
3099/3/1. 2.-Cartea funciară nr.52470 Tulgheș:
Varadi Vladislav și soția Portic Rozalia, Varadi
Ladislau, Varadi Ileana proprietari tabulari în
cartea funciară nr.52470, număr topografic 3099/2.

SOMAŢII
Somație. Aducem la cunoștința celor interesați
cererea formulată de reclamanta Oprea Anca în
dosarul nr.16946/325/2021 al Judecătoriei Timișoara, având ca obiect constatarea dobândirii prin
uzucapiune a dreptului de proprietate asupra terenului intravilan înscris în CF 402219 Cenei, cu nr.
topo 2952/2074/2-9, (nr. CF vechi 2517 Cenei), în
suprafață de 1.079mp, teren proprietatea numitului
Ciutora David. Dacă în termen de o lună de la
afișare nu se va face opoziție, instanța va păși la
judecarea cauzei. Președinta Felix Nica, Grefier Lia
Cristescu.

LICITAŢII
Primăria și Consiliul Local al comunei Recea,
judeţul Maramureș, organizează la sediul primăriei
din localitatea Recea, str.Primăriei, nr.2, în data de
04.10.2021, ora 11.00, licitaţie publică cu strigare
pentru concesionarea următoarei suprafeţe de
teren: -Teren în suprafaţă de 3.000mp din nr.cadastral 59074 Recea. Terenul este situat în localitatea
Săsar, strada Sub Dura, având ca destinaţie,
conform PUG Recea, zona A1B -subzona unităţilor
predominant industriale. Planul de amplasament,
caietul de sarcini, condiţiile de participare și informaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria
Comunei Recea, telefon 0262/287.202 sau e-mail
office@primaria-recea.ro.
The Bigb Food SRL prin lichidator judiciar Via
Insolv SPRL scoate la vânzare in bloc prin licitaţie
publică o serie de bunuri mobile pentru desfasurarea activitatii de shaormerie: mese de lucru,
aparate pentru shaorma, dulapuri frigorifice, instalatie incalzire-ventilatie etc. pornind de la pretul de
59.914,83 lei TVA inclus. Lista completa a bunurilor
se poate studia la sediul lichidatorului judiciar.
Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar și vor depune
documentele de participare la licitaţie cu cel putin o
zi inaintea datei licitatiei, ora 15.00. Licitatia va
avea loc in data de 21.09.2021, ora 13.00 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în data de 28.09.2021 la aceeași oră, în
același loc.

Par Rom SRL prin lichidator judiciar Via Insolv
SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică: teren
de 8.038 mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/1,
nr. cadastral 920, CF 100538, jud. Constanta pornind
de la pretul de 143.460,24 lei fara TVA si teren de 570
mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr.
cadastral 918/2, CF 100536, jud. Constanta pornind
de la pretul de 20.494,76 lei fara TVA. Regimul TVA
se stabileste conform prevederilor fiscale in vigoare.
Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar și vor depune documentele de participare la licitaţie pana la data de
17.09.2021, ora 14.00. Licitatia va avea loc in data de
20.09.2021, ora 12.00 la sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800.
Agritransver SRL prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică
Semiremorca Wielton (nu este in stare tehnica de
utilizare) pornind de la pretul de 18.138 lei TVA
inclus. Persoanele interesate vor achita taxa de
participare in suma de 238 lei cu TVA și vor depune
documentele de participare la licitaţie pana la data
de 17.09.2021 ora 15.00, insotite de taxa de garantie
de 1.815 lei. Licitaţia va avea loc la 20.09.2021, ora
10/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800.
SC IPM Partners Romania SA societate aflata in
faliment prin lichidator judiciar anunta vanzarea la
licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile:
Remorca Romprim PH 16 YPM, an fabricatie 1997,
stare fizica inferioara , nefunctionala la pretul de
1.050 lei+TVA ; Dacia Logan PH 36 YPM , an fabricatie 2011, epava , nefunctionala la pretul de
168,75 lei +TVA. Pretul de pornire fiind redus la 75
% fata de cel stabilit in raportul de evaluare. Licitatiile publice au loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 29.06.2021,care a incuviintat raportul de
evaluare a bunurilor mobile aflate in patrimoniul
debitoarei, a stabilit valorificarea lor prin licitatie
publica, a aprobat regulamentul de participare la
licitatie pentru bunurile mobile si conform adresei
nr.667/09.07.2021 a evaluatorului. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 16.09.2021, 21.09.2021,
23.09.2021, 28.09.2021, 30.09.2021, 05.10.2021,
07.10.2021, 11.10.2021, 12.10.2021, 14.10.2021,
orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12, bl.33S1, et. 7, cab
7B. Garantia de participare la licitatie constituie
avans din pret si este 10% din valoarea bunului
licitat, care se achita in contul lui IPM Partners
Romania SA. Relatii suplimentare de la sediul
lichidatorului judiciar 0344/104525.
SC IPM Partners Romania SA societate aflata in
faliment prin lichidator judiciar anunta vanzarea la
licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile: 4,49
ml teava 114.3*10 la pretul total de 151,50 lei+TVA;

4,29ml teava 114.3*11 MM la pretul total de 261,75
lei+TVA; 3,11ml teava 114.3*6.3 MM la pretul total
de 1.565,25 lei+TVA; 5,38ml teava 168.3*11 MM la
pretul total de 500,25 lei+TVA; 3ml teava 273*10 la
pretul total de 357,75 lei +TVA; 2,1ml teava
273*12.5 la pretul total de 340,50 lei+TVA; 8,8ml
teava inox la pretul total de 137,25lei+TVA; 6ml
teava zincata 60*7 la pretul total de 123,75 lei+TVA.
Pretul de pornire fiind redus la 75% fata de cel
stabilit in raportul de evaluare. Licitatiile publice
au loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din
29.06.2021 , care a incuviintat raportul de evaluare
a bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei,
a stabilit valorificarea lor prin licitatie publica, a
aprobat regulamentul de participare la licitatie
pentru bunurile mobile si conform adresei
nr.667/09.07.2021 a evaluatorului. Cantitatile de
materiale sunt in conformitate cu cele mentionate in
registrul de inventar si in raportul de evaluare, dar
ofertantii care au posibilitatea sa vizualizeze aceste
materiale pe teren isi asuma riscul ca aceste cantitati de materiale sa fie diferite. Pentru vizualizarea
bunurilor care se afla in Ploiesti, str.Cuptoarelor ,
nr.4 se poate lua legatura cu dl Ivan Adrian Cristinel -tel: 0730 682 736.Sedintele de licitatii vor avea
loc pe data de: 16.09.2021, 21.09.2021, 23.09.2021,
28.09.2021, 30.09.2021, 05.10.2021, 07.10.2021,
11.10.2021, 12.10.2021, 14.10.2021, orele 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Garantia de
participare la licitatie, care constituie avans din
pret, este de 10% din valoarea bunurilor licitate si se
achita in contul lui IPM Partners Romania SA.
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar
la telefon: 0344104525.
Consiliul Local al Comunei Măgurele, judeţul
Prahova, în conformitate cu HCL nr.26 din
21.04.2021 anunţă organizarea licitaţiei, în vederea
concesionarii pe o perioada de 49 ani, a terenurilorîn suprafaţă totală de 366.531 mp situate în
extravilanul Comunei Măgurele, sat Măgurele, nr.
cadastrale: 23163, 23161, 23156, 23159, 23158,
proprietate privată a Consiliului Local al comunei
Măgurele, în vederea desfașurării de lucrari de
amenajari piscicole. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 04.10.2021, ora 15,00 de la compartimentul Achizitii publice din cadrul Primariei Magurele, judetul Prahova. Ofertele si documentatia de
participare la licitatie se depun, intr-un exemplar
original, pana la data limita de 11.10.2021, ora
16,00 la sediul Primariei Magurele,sat Măgurele,
nr.226, comuna Măgurele jud. Prahova, iar licitatia
va avea loc in data de 12.10.2021, ora 10ºº in aceeasi
locatie. Relatii suplimentare la telefon 0244217701
si de la compartimentul Achizitii publice din cadrul
Primariei Magurele, judetul Prahova.
1. Informații privind concedentul: Primăria
Comunei Hangu, județul Neamț, cu sediul în
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comuna Hangu, județul Neamț, cod fiscal 2614449,
tel. 0233257584, e-mail primariahangu@yahoo.com
prin Primar Lupu Gavril. 2. Informații privind
obiectul concesiunii: Teren în suprafață de 1324 mp,
situat în extravilanul localității Ruginești, comuna
Hangu, înscris în CF nr. 52859 Hangu, nr. cadastral
52859, cu destinația de construire anexă a exploatației agricole. Terenul aparține domeniului privat al
comunei. 3. Informațiile privind documentația de
atribuire: se găsesc în caietul de sarcini, documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Hangu, compartimentul achiziții
publice, comuna Hangu, județul Neamț. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar este de 150 lei, se poate achita cu numerar la
caseria Primăriei Hangu. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.10.2021. 4. Informații privind
ofertele: Data limită de depunere a ofertelor:
15.10.2921, ora 10:00, la secretariatul primăriei
comunei Hangu, jud. Neamț, într-un exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 15.10.2021, ora 12:00 la
Primăria comunei Hangu. 6. Instanța competentă
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Neamț, Bulevardul
Decebal nr. 5, localitatea Piatra Neamț, e-mail:
tr-neamț@just.ro, tel: 0233212717, fax: 0233232363.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
08.09.2021.
1.Denumirea autorităţii contractante: Primăria
orașului Pătârlagele, cu sediul pe str. N. Bălcescu,
nr. 108, orașul Pătârlagele, judeţul Buzău, cod fiscal
4055866, telefon 0238/550001, e-mail: primaria.
patarlagele@yahoo.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul închirierii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
închirierea spațiilor nr. 4, 5, 7, 8, 9 având suprafața
totală de 54, 59 mp și un spațiu comun de 17, 84 mp
situate în incinta Policlinicii Pătârlagele. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Documentaţia se ridică
de la sediul Primăriei orașului Pătârlagele, cu cerere
de înscriere la licitaţie; 3.2. Denumirea și adresa
serviciului din cadrul locatorului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Serviciul de Urbanism și Achiziţii Publice; 3.3.
Costul și condiţiile de plată sau obţinerea acestui
exemplar: 10 lei, cu lichidităţi la casieria Primăriei
orașului Pătârlagele. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2021, ora 15:00. 4. Informaţii privind ofertele: Potrivit documentaţiei de
atribuire. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
04.10.2021, ora 15:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Sediul Primăriei Orașului Pătârlagele, str.N.Bălcescu, nr. 108, oraș Pătârlagele,
judeţul Buzău; 4.3. Numărul de exemplare în care

trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar în original.
5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 05.10.2021, ora
12:00, sala de ședinţe a instituţiei. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei:Tribunalul Buzău cu sediul în Municipiul Buzău,
B-dul Nicolae Bălcescu, nr.8, cod poștal 120640,
e-mail: tribunalul.buzau@just.ro, Tel./Fax: 0238 –
717.960/717.959.
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva cu sediul
in Bucuresti, sector 2, str. Petricani nr. 9A prin
Direcţia silvică Sălaj, cu sediul în Zalău, str. Tipografilor, nr. 1, jud. Sălaj, CUI 13734491, telefon 0260631170, fax 0260-633331, organizează în data de
14.10.2021, orele 10:00, la sediul Direcţiei silvice
Sălaj, licitaţie publică cu strigare, în vederea vânzării
a doua active denumite ,,Atelier Napradea si Amenajare Atelier Napradea” si „Adapost muncitori
Cheud” dupa cum urmeaza:-,,Atelier Napradea si
Amenajare Atelier Napradea” sunt situate în localitatea Năpradea, nr. 357, jud. Sălaj, O.S. Cehu Silvaniei.Terenul aferent construcţiei în suprafaţă de
2663 mp, nu va face obiectul vânzării, acesta urmând
să fie concesionat pe o perioada de 49 ani după
vânzarea construcţiei, în termen de maxim 10 zile
lucrătoare de la data încheierii contractului de
vânzare-cumpărare a activului. Relaţii suplimentare
se pot obţine la nr. de telefon 0260631170, persoană
de contact ing. Muresan Vlad. Cererile de participare
la licitatie vor depune la sediul Direcţiei silvice Sălaj.
Termenul limita pentru depunerea documentelor
necesare inscrierii la licitatie este data de 13.10.2021,
orele 16:00. Preţul de pornire la licitaţie este de 123
000 lei fără TVA. Metoda de vanzare a activului „
Atelier Napradea si Amenajare Atelier Napradea”
este prin licitatie publica deschisa cu strigare.
Garanţia de participare este de 6150 lei, iar taxa de
participare de 100 lei, fără TVA. Locul desfasurarii
licitatiei este Direcţia silvică Sălaj, cu sediul în Zalău,
str. Tipografilor, nr. 1, jud. Sălaj in data de 14.10.2021
orele 10:oo pentru IMM-uri si orele 11:00 pentru
persoanele fizice si juridice. -,,Adapost muncitori
Cheud” este situat în localitatea Cheud, nr. 319, jud.
Sălaj, O.S. Cehu Silvaniei. Terenul aferent construcţiei în suprafaţă de 1400 mp, nu va face obiectul
vânzării, acesta urmând să fie concesionat pe o perioada de 49 ani după vânzarea construcţiei, în
termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon
0260631170, persoană de contact ing. Muresan Vlad.
Cererile de participare la licitatie vor depune la
sediul Direcţiei silvice Sălaj. Termenul limita pentru
depunerea documentelor necesare inscrierii la licitatie este data de 13.10.2021, orele 16:00. Preţul de
pornire la licitaţie este de 60 000 lei fără TVA.
Metoda de vanzare a activului „ Adapost muncitori

Oferte serviciu
Vânzări
Pierderi
Licitații
Diverse

Cheud” este prin licitatie publica deschisa cu strigare. Garanţia de participare este de 3000 lei, iar taxa
de participare de 100 lei, fără TVA. Locul desfasurarii licitatiei este Direcţia silvică Sălaj, cu sediul în
Zalău, str. Tipografilor, nr. 1, jud. Sălaj in data de
14.10.2021 orele 10:30 pentru IMM-uri si orele 11:30
pentru persoanele fizice si juridice. Documentele
necesare inscrierii la licitatie sunt urmatoarele: a)
Cererea de inscriere la licitatie, cu specificarea activelor pentru care liciteaza; b) Documentele care
certifica identitatea si calitatea ofertantului; c) Imputernicirea acordata reprezentantului ofertantului
(daca este cazul); d) Dovada achitarii garantiei si
taxei de participare. Documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului sunt urmatoarele: a)
Pentru persoanele juridice romane: 1. copie de pe
certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrul comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv toate
actele aditionale relevante, si de pe certificatul de
inregistrare fiscala; 2. scrisoare de bonitate financiare, eliberata de o societate bancara romana; 3.
dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin
prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat
de organul fiscal competent, insotit de ordinele de
plata prin care s-a efectuat plata obligatiilor inscrise
in certificat; 4. declaratia pe propria raspundere ca
nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment; b)
pentru persoanele juridice straine: 1. actul de inmatriculare a societatii comerciale straine; 2. scrisoare
de bonitate financiara, eliberata de o banca straina cu
care o banca romana are relatii de corespondenta; 3.
declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in
reorganizare judiciara sau faliment. c) pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale: copie de
pe actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe
actul legal de constituire, dupa caz, precum si certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal
competent; d) pentru persoanele fizice romane: copie
de pe actul de identitate si de cazier judiciar; e)
pentru persoanele fizice straine: copie de pe pasaport
si certificatul de cazier judiciar. Documentaţia pentru
licitaţie se poate procura de la sediul Direcţiei Silvice
Sălaj, începând cu data de 13.10.2021. Costul acesteia este de 25 lei, cu TVA inclus. Intreprinderile mici
si mijlocii au prioritate la cumpararea activului
supus vanzarii, pentru ele organizandu-se prima
licitatie, urmand ca in acceasi zi sa se mai organizeze
o licitatie daca activul a ramas neadjudecat de catre
IMM-uri.
Debitorul SC Barocco Fleish SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: Mijloace fixe de
carmangerie; Pretul de pornire al licitatiei este diminuat cu 70% fata de valoarea stabilita in Raportul
de Evaluare pentru fiecare bun in parte exclusiv
TVA. Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze pana la data si ora licitatiei Caietul de Sarcini.
Pretul Caietului de sarcini reprezinta 1% din

ANUNȚURI
valoarea bunurilor pentru care se liciteaza si va fi
achitat in numerar pe seama lichidatorului judiciar.
Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO68PIRB4207709668001000
deschis la Piraeus Bank-Suc.Iuliu Maniu, cel tarziu
pana la data si ora sedintei de licitatie, a garantiei
de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru
fiecare bun pentru care se liciteaza. Pretul Caietului
de sarcini poate fi achitat in contul lichidatorului
judiciar nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la Ing Bank –Sucursala Dorobanti sau in
numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti
nr.71, et.5, sector 1. Listele cu bunurile scoase la
licitatie poate fi obtinuta de la lichidatorul judiciar.
Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de
27.09.2021 ora 14.00. Daca bunurile nu se adjudeca
la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatie vor
avea loc in data de: 04.10.2021, 11.10.2021,
18.10.2021, 25.10.2021, 01.11.2021, 08.11.2021,
15.11.2021, 22.11.2021 si 29.11.2021, ora 14.00,
pretul de pornire ramanand acelasi. Toate sedintele
de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam.
502-505, sector 1, Bucuresti. Pentru relatii suplimentare sunati la tel.: 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.
Debitorul SC Lory Com SRL - in insolventa, ,,in
insolvency”, ,,en procedure collective”, cu sediul in
Dr. Tr. Severin, str. Romană nr.4A, jud. Mehedinti,
J25/481/1991, C.U.I. 1615365 prin administrator
judiciar Consultant Insolvență SPRL Filiala Timis
reprezentata de Șerban Valeriu, cu sediul ales în Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi,
conform Incheiere de sedinta din data de
04.01.2021, pronuntata de Tribunalul Mehedinti
Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si
Fiscal, în dosarul nr. 2959/101/2020 scoate la
vânzare la pretul diminuat cu 25% fata de pretul
stabilit prin raportul de evaluare nr.97/29.03.2021 si
aprobat de adunarea creditorilor din data de
05.08.2021 bunul imobil: *Proprietate imobiliara nr.
CF50029 Simian, nr. CF vechi 47, nr. cadastral
vechi 4* compusa din: - TEREN intravilan, avand
S = 1.365 mp si numar cadastral 50029 si MOTEL
“PERLA” Sp+P+M, avand Scd = 981,64 mp si Sc la
sol = 662,91 mp, format din urmatoarele corpuri de
cladire: - C1, avand regim de inaltime Sp+P+M, cu
Scd = 575,64 mp, Sc = 256,91 mp si nr.
cad.50029-C1; - C2, avand regim de inaltime P, cu
Sc = 193 mp si numar cadastral 50029-C2; - C3,
avand regim de inaltime P, cu Sc = 213 mp si numar
cadastral 50029-C3; situate in sat Poroina, com.
Șimian, DE70 (DN6), jud. Mehedinţi. Pretul de
vanzare a proprietatii imobiliare este in cuantum
total de 130.241,25 Euro Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii), conform
hotarare adunare creditori din data de 05.08.2021.
Bunul imobil descris anterior se afla in garantia
creditorului Daba Minodora pentru o creanta in
cuantum total de 269049,45 lei conform tabel prelimiar al creantelor si sentinta nr. 57/22.04.2021. De
asemenea este notat sechestru asigurator asupra
terenului si bunului imobil C1 (A1 si A1.1 din
extrasul de CF de catre PArchetul de la langa Judecatoria Baia de Arama) conform incheiere nr.
19063/23.07.2020 emisa in baza actului administrativ nr. 336/P/2018 din data de 16.07.2020 emis de
Ministerul Afacerilor Interne Inspectoratul General
al Politiei Romane Serviciul de Investigare a criminalitatii economice. Titlul executoriu în baza căruia
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administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunului imobil descris anterior, o reprezinta sentinta
nr. 59 din data de 22.04.2021 pronunțată de către
judecătorul sindic in dosarul nr. 2959/101/2020 aflat
pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea
loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la
data de 14.09.2021 orele 14:00. Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie
reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei
și să achiziționeze caietul de sarcini in cuantum de
1000 lei exclsuiv TVA. Contul de insolvență al debitoarei SC Lory Com SRL este deschis la Banca
Romaneasca– RO11BRMA 0999100092691741.
Invităm pe toti cei care vor să participe la ședinţa de
licitaţie din data de 14.09.2021 să depună oferte de
cumpărare și documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație
și contravaloarea caietului de sarcină in suma de
1000 lei exclusiv TVA până la data de 13.09.2021
orele 16,00 la adresa menționată anterior, respectiv
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr. 7A, jud.Mehedinţi.
Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii
virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si
a ordonantelor militare emise, administratorul
judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in
masura in care se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur participant care sa
respecte masurile impune de autoprotectie (masca,
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunului imobil sa anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. Relaţii la sediul administratorului judiciar din
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi,
telefon 0756482035, 0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.
ro. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis prin ec. Șerban Valeriu.
Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise SRL societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. George Cosbuc nr.3A, jud.Mehedinti,
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin administrator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis,
cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A,
jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO
II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile
stabilite diminuate cu 50% fata de preturile stabilite
prin Raportul de Evaluare nr. 21/24.02.2020
conform hotarare adunare creditori din data de
27.07.2021, urmatoarele bunuri imobile: Teren si vita
de vie in suprafata de 212.500 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la pretul de pornire a licitatie in suma de
325125,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de
60.938 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 93235,00 Euro, Teren si
vita de vie in suprafata de 66.000 mp situate in
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si
nr cadastral 50175 la pretul de pornire a licitatie in
suma de 100980,00 Euro, Teren si vita de vie in
suprafata de 84.000 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr cadastral 50173 la pretul de pornire a licitatie in suma de
128520,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de

320.546 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 490435,00 Euro. Teren
si vita de vie in suprafata de 56.600 mp situate in
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si
nr cadastral 50267 la pretul de pornire a licitatie in
suma de 86597,50 Euro. Teren si vita de vie in suprafata de 90.834 mp situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 la
pretul de pornire a licitatie in suma de 138975,00
Euro. Total suprafata de teren si vita de vie valorificata in bloc - 891.418 mp. Valoarea totala a bunurilor este de 1363867,50 Euro, pret neafectat de TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).
Licitaţia va avea loc la biroul administratorului
judiciar din Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr.7A,
jud. Mehedinti la data de 21.09.2021, orele 14:00.
Titlul executoriu în baza căruia administratorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta
din data de 20.05.2020, de confirmare a planului de
reorganizare a debitoarei SC D&G Agricolture
Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019.
Creditori ipotecari:DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai Italia
S.C.A. si Cabinet Av. Predescu Daniela. Participarea
la licitaţie este condiţionată de consemnarea în
contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G
Agricolture Enterprise SRL, pana la data de
20.09.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum și achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de 1.000,00 lei + TVA.
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A, sub nr.
RO11BRMA 09991000 87949896. Invităm pe toti cei
care vor să participe la ședinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și documentele în copie
xerox din care rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea caietului de
sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului COVID 19 (coronavirus),
precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie
sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in
masura in care se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur participant care sa
respecte masurile impune de autoprotectie (masca,
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 0252/354399,
email office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul
profesional al administratorului judiciar. Administror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala
Timis, prin ec. Serban Valeriu.
Debitorul Popovici Nelu Persoana Fizica Autorizata cu sediul în sat Zlagna nr.65, com.Turnu Ruieni,
jud. Caras – Severin, F11/496/2015, C.U.I. 34952987,
prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI:38704372,
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, conform
Sentintei nr. 11 din data de 23.01.2020, pronunţată
de Tribunalul Caras Severin, Secţia a II - a Civilă, de

Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr.
2427/115/2019, scoate la vânzare, la pretul stabilit
prin Raportul de Evaluare nr. 20258/28.06.2021,
bunurile mobile: - Tractor Deutz Fahr 6155 cu seria
WSXCA 40200LD 50228, An fabricatie 2018,
Culoare Verde, Stare: Foarte buna, Ore functionare
60, la pretul de pornire al licitatiei de 78.000 Euro
Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii); -Incarcator frontal Stoll FZ 60.1 cu serie
7124711, An fabricatie 2019, Stare Foarte Buna,
Culoare negru, la pretul de pornire al licitatiei de
7.000 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii); -Cupa Stoll Robust M
2,40 MH cu seria 5954455, An fabricatie 2019, Stare
Foarte Buna, Culoare negru, la pretul de pornire al
licitatiei de 900 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii). Total valoare
bunuri mobile valorificate in bloc 85.900 Euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). Licitatia va avea loc în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud. Mehedinţi la data de
20.09.2021 orele 14:00. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunurile mobile, conform Raportului de evaluare nr.
20258/28.06.2021 o reprezinta Sentința nr. 11 din
data de 23.01.2020 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul sindic în
dosarul de insolvență nr. 2427/115/2019. Participarea
la licitaţie este condiţionată de consemnarea în
contul unic de insolventa al debitoarei Popovici Nelu
Persoana Fizica Autorizata pana la data de
17.09.2021 orele 1700, a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire pentru bunurile mobile și achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei
exclusiv TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca
S.A., sub nr. RO11BRMA0999100090497019.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra
bunului imobil sa anunțe lichidatorul judiciar
înainte de data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399 email:
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin ec.
Serban Valeriu.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Dorolț, localitatea Dorolț, Str.Principală, nr.83,
județul Satu Mare, cod poștal 447130, telefon
0261/751.238, fax 0261/751.355, e-mail: secretar@
primariadorolt.ro, cod fiscal 3973889. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: o parcelă de teren, în
suprafață de 1.517mp, nr.cadastral: CF102464,
situat în intravilanul localității Dorolț, cu acces la
stradă, proprietate privată a Comunei Dorolț,
conform H.C.L. nr. 43/23.07.2020 și O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Primăria Comunei Dorolț sau se poate
consulta pe site-ul: www.primariadorolt.ro, secțiunea-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

Registratura Primăriei Comunei Dorolț, Strada
Principală, nr.83, județul Satu Mare. 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:
24.09.2021, ora 10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 04.10.2021,
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Dorolț, localitatea Dorolț, Str.
Principală, nr.83, județul Satu Mare. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă oferta: 2 (două)
exemplare: 1 original și 1 copie în plicuri sigilate.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 04.10.2021, ora
11.00, Primăria Comunei Dorolț, localitatea Dorolț,
Str.Principală, nr.83, județul Satu Mare. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Satu Mare, Satu Mare, Str.Mihai
Viteazul, nr.8, județul Satu Mare, telefon
0261/716.375, fax 0261/713.760, e-mail: tr-satumare-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 10.09.2021.
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: U.A.T.Comuna
Șendreni, cu sediul în comuna Șendreni, sat
Șendreni, Str.Principală, nr.100, județul Galaţi,
telefon 0236/707.300, fax 0236/828.078, e-mail:
sendreni@gl.e-adm.ro, site www.sendreni.ro, cod
fiscal 3553269. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
-teren curți-construcții în suprafață de 2.102 mp,
situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 60,
parcela 326/1/1/8 lot 1, CF105785; -teren curți-construcții în suprafață de 2.184mp, situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/8 lot
3, CF103374; -teren arabil în suprafață de 2.616mp,
situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 60,
parcela 326/1/1/6 lot 1/14, CF106930; -teren arabil
în suprafață de 3.000mp, situat în intravilanul
satului Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6 lot 1/12,
CF106928; -teren arabil în suprafață de 3.000mp,
situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 60,
parcela 326/1/1/6 lot 1/13, CF106929; -teren arabil
în suprafață de 3.000mp, situat în intravilanul
satului Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6 lot 1/10,
CF106926; -teren arabil în suprafață de 3.000mp,
situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 60,
parcela 326/1/1/6 lot 1/11, CF106927; -teren arabil
în suprafață de 3.000mp, situat în intravilanul
satului Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6 lot 1/8,
CF106924; -teren arabil în suprafață de 3.000 mp,
situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 60,
parcela 326/1/1/6 lot 1/9, CF106925; -teren arabil în
suprafață de 3.000mp, situat în intravilanul satului
Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6 lot 1/6, CF
106922; -teren arabil în suprafață de 3.000mp, situat
în intravilanul satului Șendreni, tarla 60, parcela
326/1/1/6 lot 1/7, CF106923; -teren arabil în suprafață de 3.000mp, situat în intravilanul satului
Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6 lot 1/4,
CF106920; -teren arabil în suprafață de 3.000mp,

situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 60,
parcela 326/1/1/6 lot 1/5, CF106921; -teren arabil în
suprafață de 3.000 mp, situat în intravilanul satului
Șendreni, tarla 60, parcela 326/1/1/6 lot 1/2,
CF106918; -teren arabil în suprafață de 3.000mp,
situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 60,
parcela 326/1/1/6 lot 1/3, CF106919; -teren neproductiv în suprafață de 2.792mp, situat în intravilanul satului Șendreni, tarla 51, parcela 267/1,
CF106649. Terenurile aparțin domeniului privat al
Comunei Șendreni și sunt scoase la licitație în baza
art.302-331 și art.362 din OUG nr.57/03.07.2019 și
conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Șendreni nr.121 din 08.09.2021. 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: documentaţia de atribuire se poate obţine la cerere de la
Primăria Comunei Șendreni. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
din cadrul Primăriei Comunei Șendreni, cu sediul în
comuna Șendreni, satul Șendreni, Str.Principală,
nr.100, județul Galaţi. 3.3.Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 100Lei, se achită în numerar la Casieria
Primăriei Comunei Șendreni, judeţul Galaţi.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
24.09.2021, ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 05.10.2021,
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăria Comunei Șendreni, cu sediul
în comuna Șendreni, satul Șendreni, Str. Principală,
nr.100, județul Galaţi. 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 sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
06.10.2021, ora 10.00, la Căminul Cultural al
Comunei Șendreni, cu sediul în comuna Șendreni,
satul Șendreni, Str.Principală, nr.109, județul Galaţi.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați, cu sediul în municipiul
Galaţi, Str.Brăilei, nr.153, judeţul Galaţi, telefon
0236/460.333, fax 0236/412.130, email: tr-galati-comunicari@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10.09.2021.

PIERDERI
Pierdut Certificat de ambarcațiune de agrement
seria A000969, al ambarcațiunii nr.048-SL eliberat
de Căpitania Portului Sulina la data de 24.02.2016.
Îl declar nul.
Declar pierdut certificat membru Colegiul
Medicilor Dentisti Arges pe numele Ogaru
Gabriela Madalina. Il declar nul.
S-a pierdut Ștampila Casei de Asigurări de Sănătate Buzău, marcată cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Buzău, tip pochet, diametrul
30mm. O declar nulă.

