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OFERTE SERVICIU
l NVA Tircompany din Iasi, angajeaza conduca-
tori auto. conditii,vechime min 2 ani pe rute 
Turcia-Rusia, cunoscatori de limba rusa. Relatii 
la tel 0749828410. Anunt valabil pana pe 15 mai.

l Sabrina Feri SRL angajează vânzător din 
România sau din străinătate la magazinul din 
Bistrița, jud.BN. Cerințe: minim studii generale, 
atenție la detalii, salariu: 1.386 Lei net. Informații 
la tel. 0787.534.883.

l SC Serviciul de Apă și Canalizare Daneți SRL, 
aflată în subordinea Consiliului Local Daneți, cu 
sediul în comuna Daneți, jud.Dolj, organizează 
concurs în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 
postului vacant de Electomecanic I, astfel:  Elec-
tromecanic I. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească urmatoarele 
condiții: -studii medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -calificare profesională: electrome-
canic; -vechime în specializare: minimum 10 ani. 
Concursul se va desfășura astfel: data, ora și locul 
organizării probei scrise: 09.06.2021, ora 10.00, 
Sala de ședinţe a Primăriei comunei Daneți; data, 
ora și locul organizării interviului: 11.06.2021, ora 
10.00, Sala de ședinţe a Primăriei comunei Daneți. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul primăriei. Condițiile de 
participare la concurs și bibliografia stabilită se 
afișează la sediul SC Serviciul de Apă și Canali-
zare Daneți SRL și pe site-ul Primăriei comunei 
Daneți: www.primariadaneti.ro. Informații supli-
mentare se pot obține la număr telefon fix: 
0251.377.001 sau mobil: 0740.311.638 persoana de 
contact Bican Ionela-Florentina.

l În data de 14-06-2021, ora 10 va avea loc la 
sediul Primăriei orașului  Mărășești, jud. Vrancea, 
Concursul pentru ocuparea unui  post  vacant, 
personal contractual, pe perioadă nedeterminată, 
de îngrijitor,  în Serviciul administrare Baze spor-
tive, din subordinea Consiliului local al orașului  
Mărășești, jud. Vrancea. Condiții de participare: 
Generale: conform art.3 din HG 286/2011, modifi-
cată și completată; Specifice: -diplomă/ adeverință 
absolvire studii medii și diplomă de calificare 
pentru curățenie birouri, clădiri. -vechime în speci-
alitatea studiilor: -minim 1 an. Timp de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului,  la sediul 
Primăriei orașului  Mărășești se vor depune dosa-
rele de participare la concurs, conform art.6 din 
HG nr.286/2011 modificată și completată. 
Concursul va avea următoarele etape: 1. Selecția 
dosarelor: între 31.05– 02.06.2021; 2. Proba scrisă: 
14-06-2021, ora 10. 3. Interviul- data va fi anunțată 
odată cu afișarea rezultatelor probei scrise. Biblio-
grafia va fi afișată pe site-ul și pe tabela de afișaj ale 

instituției. Relații suplimentare, la sediul Primăriei 
orașului Mărășești și telefon 0237260150- persoană 
de contact insp. Dogaru Claudia.

l Direcţia Generală  de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Gorj organizează concurs în 
data de 15.06.2021, ora 10.00 (proba scrisă) și 
18.06.2021 (proba de interviu), la sediul instituţiei 
din mun.Tg-Jiu, strada Siretului, nr.24, pentru 
ocuparea unui post vacant corespunzător unei 
funcţii contractuale de execuţie de medic primar 
la Centrul de plasament destinat protecţiei rezi-
denţiale a copiilor cu dizabilităţi din cadrul 
Complexului de servicii comunitare pentru 
copilul cu handicap Tg.Jiu. Condiţii specifice 
necesare pentru ocuparea postului scos la 
concurs: - absolvent(ă) cu studii superioare de 
lungă durată, profilul „medicină” și specializarea 
„medicină generală”, „pediatrie”, „neurologie”, 
”psihiatrie” sau ”medicină de familie”, - posesor 
de certificat care să ateste obținerea titlului de 
medic primar, - posesor de certificat de membru al 
Colegiului Medicilor din România, însoțit de 
avizul anual valabil,- vechime în specialitatea 
studiilor – nu este cazul. Înscrierile la concurs se 
fac în perioada 14.05.2021-27.05.2021, inclusiv, 
ora 16:30, la sediul instituţiei – Serviciul resurse 
umane, salarizare și pentru funcţia publică. 
Relaţii suplimentare la telefon 0253212518 sau la 
camera nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. 
Persoana de contact: Berlescu Flabelia-Patricia, 
consilier, grad profesional superior la Serviciul 
resurse umane, salarizare și pentru funcţia 
publică - secretar comisie concurs, tel. 
0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.

l Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medi-
camentului și a Dispozitivelor Medicale din 
România, Str.Av.Sănătescu, nr.48, sector 1, 011478, 
Bucureșt i ,  te l . :  +4021/317 .11 .00 ,  fax : 
+4021/316.34.97, www.anm.ro, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în 
conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 cu 
modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 
33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe 
perioada stării de alertă a concursurilor pentru 
ocuparea posturilor vacante din cadrul unor insti-
tuții din sistemul justiției, precum și din cadrul 
Curții de Conturi, respectiv: A)Direcţia Generală 
Dispozitive Medicale: Direcţia Reglementare, 
Supraveghere Piaţă -Serviciul Supraveghere Piaţă: 
1.Direcția Reglementare, Supraveghere Piață, UTI 
Cluj: -1 (unu) post inspector de specialitate debu-
tant, nivel studii S, fără vechime în specialitate 
administraţie publică, perioadă nedeterminată, 
normă întreagă; 2.Direcția Reglementare, Supra-
veghere Piață, UTI Oradea: -1 (unu) post inspector 
de specialitate debutant, nivel studii S, fără 
condiții de vechime în specialitate administraţie 
publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă; 

3.Direcția Reglementare, Supraveghere Piață, UTI 
Mureș: -1 (unu) post inspector de specialitate debu-
tant, nivel studii S, fără condiții de vechime în 
specialitate, administraţie publică, perioadă nede-
terminată, normă întreagă; 4.Direcția Reglemen-
tare, Supraveghere Piață, UTI Timișoara: -1 (unu) 
post inspector de specialitate debutant, nivel studii 
S, fără condiții de vechime în specialitate adminis-
traţie publică, perioadă nedeterminată, normă 
întreagă. B)Direcţia Generală Dispozitive Medi-
cale: Direcția Reglementare, Supraveghere Piață, 
Serviciul Reglementare: -3 (trei) posturi inspector 
de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate administrație publică, peri-
oadă nedeterminată, normă întreagă; -2 (două) 
posturi inspector de specialitate gr.II, nivel studii S, 
6 luni vechime în specialitate administrație 
publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă. 
C)Direcţia Generală Dispozitive Medicale: 
Direcția Avizare: -2 (două) posturi inspector de 
specialitate gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în 
specialitate administraţie publică, perioadă nede-
terminată, normă întreagă; -1 (unu) post inspector 
de specialitate debutant, nivel studii S, fără 
condiții de vechime în specialitate administraţie 
publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă. 
D)Direcţia Generală Dispozitive Medicale: 
Direcția Tehnic -Laboratoare, Serviciul Unitate 
Nucleară: -2 (două) posturi inspector de speciali-
tate debutant, nivel studii S, fără vechime în 
specialitate administraţie publică (specialitate 
tehnică asociată domeniului dispozitivelor medi-
cale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, 
electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, 
chimie industrială, ingineria și managementul 
sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de 
mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, 
biochimie, biologie etc.), perioadă nedeterminată, 
normă întreagă. E)Direcţia Generală Dispozitive 
Medicale: Direcția Tehnic -Laboratoare, Serviciul 
Încercări și Verificări: -1 (unu) post inspector de 
specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate administraţie publică, peri-
oadă nedeterminată, normă întreagă. F)Direcţia 
Generală Dispozitive Medicale: Direcția Avizare: 
-1 (unu) post inspector de specialitate gr.I, nivel 
studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate 
administraţie publică, perioadă determinată, 
normă întreagă. Selecția dosarelor -31.05.2021; 
Proba scrisă -08.06.2021, ora 10.00; -Proba interviu 
-14.06.2021, ora 10.00. Data limită pentru depu-
nerea dosarelor la concurs -27.05.2021, ora 16.00. 
Relații suplimentare -Serviciul personal, salarizare, 
tel.+4021/17.11.00, int.: 307, 418.

CITAŢII
l Enaru Livia Sarmiza, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Loc. Campulung Muscel, jud. Arges, 
str. General C. Simonescu, nr.2, bl. 1,Et 3, ap. 1, 
sc. B, este citata in Loc. Campulung Muscel, 
Judetul Arges, in data de 08.06.2021, in proces cu 

Enaru Gheorghe, avand ca obiect divortul in 
dosarul nr. 302/205/2021, ora 8:30.

l Prisecariu Catalin Danut, este citat in dosar nr. 
22573/245/2020 - Judecatoria Iasi, camera Sala 1, 
în ziua de 26.05.2021, Completul C13, ora 08:30, 
in calitate de Intimat, în proces cu Asociatia De 
Proprietari Sararie 187A în calitate de Contes-
tator, contestaţie la procesul verbal de distribuire 
a preţului (Art. 570 C.p.c.).

l Prisecariu Mihaela, Este Citată in dosar nr. 
22573/245/2020 - Judecatoria Iasi Camera Sala 1, 
În Ziua De 26.05.2021, Completul C13, ora 
08:30, in calitate de Intimat, în proces cu Asoci-
atia De Proprietari Sararie 187A în calitate de 
Contestator, contestaţie la procesul verbal de 
distribuire a preţului (Art. 570 C.p.c.).  

l Biroul Notarial Mihaela Vlad, cu sediul în 
Pitești, B-dul Eroilor nr. 8, Intrarea A, parter, 
județul Argeș, cheamă la data de 20.05.2021, 
orele 12.00, pe oricine are calitatea de moștenitor 
la succesiunea lui Orășan Stela Viorica, decedată 
la data de 20.11.2015, fostă cu ultim domiciliu în 
Mun. Pitești, cartier Războieni, str. Dromichete 
nr. 3, bl. D4, sc. D, ap. 5, județul Argeș, având 
CNP 2390918035016.

l Numitul Turcu Gheorghe, cu ultimul domi-
ciliu în comuna Corbeni, satul Corbeni, județul 
Argeș, este chemat în judecată de numita Turcu 
Florina, pentru divorț, pe data de 02.06.2021, la 
Judecătoria Pitești, Dosar nr. 11507/280/2020.

l Numita Spătărelu Lidia, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com.Cârcea, str.Prunului, nr.3, jud.
Dolj, este chemată în judecată de Stancu Rodica 
în dosarul nr.15710/215/2018, aflat pe rolul Jude-
cătoriei Craiova, cu termen de judecată la 
10.06.2021, ora 11.00, în dosarul având ca obiect 
ieșirea din indiviziune după autorii Spătărelu 
Elena și Spătărelu Gheorghe.

l Numitele Ionete Maria și Ciupitu Sevastița, 
fiicele lui Micu M. Ion, sunt citate la Judecătoria 
Craiova în dosarul nr.25504/215/2019 pentru 
termenul din data 03.06.2021, în proces cu 
Zdrancotă Jean și Constantina.

l Numitul Mihuțescu Gabriel este chemat în 
judecată la Judecătoria Craiova, dosar 
nr.30694/215/2019, complet 33, cu termen de 
judecată la 26.05.2021, ora 11.00, în contradic-
toriu cu Mihuțescu Loredana, Coicea Camelia și 
Mihuțescu Doina pentru partajarea averii 
defunctului Mihuțescu Gheorghe.

l Societatea Comerciala LOGISTIC PARTNER 
SPOLKA Z OGRANICZONA, cu sediul in 
Polonia, 32-620 Brzeszcze ul. Ofiar Oświęcimia 
53 NIP: 5492438502, KRS: 0000515596, 

REGON: 123160926, este citata la Judecatoria 
Sf. Gheorghe, Sala 2 , completul  CC1, in data de 
3. 06. 2021, ora 09:00, in calitate de parata, in 
Dosarul nr. 6626/305/2019, in proces cu recla-
manta  HOPE SPED SRL, avand ca obiect 
pretentii.

l În baza dispoziției Judecătoriei Târgu Secu-
iesc, se emite prezenta somație, prin care: se 
aduce la cunoștința publică faptul că: pe rolul 
acestei instanțe este înregistrat dosarul civil 
nr.756/322/2021, privind pe petenții: Fegyver 
Rozalia și Fegyver Arcadiu ambii domiciliați în: 
comuna Cernat nr.1112, jud. Covasna, având ca 
obiect: dobândirea de către petenți a dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, de peste 20 de ani, 
în baza prevederilor art.28 alin.1 din Legea nr. 
115/1938, Legea nr.7/1996, Regulamentul de 
organizare și funcționare ANCP, asupra imobi-
lului înscris în: CF.nr. 31006-Cernat nr. top. 
692.693, provenită din CF. vechi. nr. 326-Cernat, 
având ca proprietar tabular pe numitul: Bajka 
Antal (identic cu Anton) decedat în data de 
02.12.1946. Opoziția trebuie formulată de cei 
interesați în termen de o lună (30 zile) de la publi-
carea somației.

SOMAȚII
l In conformitate cu prevederile art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938, se adduce la cunos-
tita ca pe rolul Judecatoriei Arad se afla dosarul 
nr. 21797/55/2020, cu termen de judecata la data 
de 24 mai 2021, prin care reclamanta Avram 
Emilia, solicita dobandirea prin uzucapiune 
inscrierea dreptului de proprietate asupra cotei 

indivizie de 8/2 din imobilul situate in loc Arad, 
Str. Gheorghe Doja Nr. 54, jud. Arad, evidentiat 
in CF nr. 301496 Arad (provenita din conversia 
de pe hartie a CF nr. 2245 Arad), avand nr top 
2763, notate A.1.1 si a cotei indivizie de 4/16 din 
imobilul situate in loc. Arad, Str. Gheorghe Doja 
nr. 54, jud. Arad, evidentiat in CF nr. 301496 
Arad (provenita din conversi de pe gartie a CF 
nr. 2245 Arad), avand nr. top 2763, notate A.1., 
compus din casa si teren intravilan in suprafata 
de 644 mp, proprietate tabulara a defunctului 
Butca Petru. Peroanele interesate pot face 
opozitie la numarul de dosar indicat mai sus in 
termen de 1 luna de la data publicarii prezentei 
somatii.

DIVERSE
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina 
reprezentata prin practician in insolventa 
Ciulianu Elena Cozmina, anunta prin prezenta, 
numirea acesteia in calitate de  lichidator  judi-
ciar  al societatii  Constar Instalatii  SRL  cu 
sediul in București, Sector 2, Str. Iancu Capitanu, 
Nr. 29, Cod unic de înregistrare: 17768144 
Număr de ordine în Registrul Comerţului 
J40/12111/2005, conform Incheierii (hotararii)  
din data de 15.04.2021  pronunţată de Tribunalul 
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr. 
5682/3/2011, prin care s-a dipus înlocuirea lichi-
datorului judiciar Grig Consult IPURL  cu lichi-
datorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina.

l Anunţ public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu. Unitatea Militara 
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02248 Bucuresti prin reprezentant Constantin 
Cosofret,  anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: ”amenajare infrastructura in 
Cazarma 2765 Tuzla”, cod  lucrare 2020 –I – 2765, 
din comuna Tuzla,  judetul Constanta. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Constanta, municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 
23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9.00 – 
13.00 si la sediul  titularului: Unitatea Militara 
02248 Bucuresti prin reprezentant Constantin 
Cosofret, în zilele de luni-vineri între orele 10.00-
14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Constanta, municipiul Constanta,  str. Unirii, 
nr.23, judetul Constanta, intre orele 9.00 -13.00.

l Comunicat. Biofarm S.A. cu sediul in Bucu-
resti, str.Logofatul Tautu nr.99, sector 3, avand 
cod unic de inregistrare RO 341563 si numar de 
ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, 
tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, 
categoria PREMIUM – simbol BIO, informeaza 
actionarii si investitorii ca situatiile financiare 
neauditate ale trimestrului I 2021, intocmite in 
conformitate cu Regulamentul nr.5/2018 al A.S.F 
cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi 
puse la dispozitia publicului, in format electronic, 
pe website-ul societatii, www.biofarm.ro, la 
rubrica “Guvernanta Corporativa/Situatii finan-
ciare si prezentari pentru investitori”  incepand 
din data de 14.05.2021, orele 18.00. Presedinte 
C.A. -Andrei Hrebenciuc.

l Rbk Top Invest SRL și Ararom SRL (benefi-
ciar), cu sediul în str.Cișmelei, nr.6, jud.
Constanța, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: Construire imobil locu-
ințe colective P+4E+Spații tehnice, împrejumuire 
teren, amplasat în judeţul Constanța. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului 
Constanţa: municipiul Constanţa, str.Unirii, 
nr.23 și la Rbk Top Invest SRL cu sediul în 
Constanța, str.Cișmelei, nr.6, în zile de luni-vi-
neri, între orele 09.00-13.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului Constanța.

l Subsemnatul, Nagy-Vajda Levente cu domici-
liul în Loc. Păsăreni, nr. 293, jud. Mureș, telefon 
0759015804, titular ai planului/programului 
Amenajamentul silvic al fondului forestier 
proprietate privată aparținând Parohiei 
Romano-Catolice Sângeorgiu de Mureș, Parohiei 
Romano-Catolice Tg. Mureș, Parohiei Ortodoxe 
Sângeorgiu de Mureș, Parohiei Romano-Catolice 
Acățari, Parohiei Unitariene Troița, Parohiei 
Reformate Sângeorgiu de Mureș, Parohiei Unita-
riene Sinvasii, Parohiei Reformate Gălățeni, 
Parohiei Reformate Păsăreni, Parohiei Refor-
mate Păsăreni filiala Maiad, Parohiei Reformate 
Bedeni filiala Troița, Parohiei Reformate Bedeni, 
Parohiei Reformate Miercurea Nirajului, Paro-
hiei Reformate Sântandrei, Parohiei Ortodoxe 
Miercurea Nirajului, Parihiei Romano-Catolice 
Sântandrei și persoanelor fizice asociate, UP I 
Valea Nirajului propus a fi amplasat în UAT 
Miercurea Nirajului, Vărgata, Neaua, Gălești, 
Corunca, Acățari, Sângeorgiu de Mureș și Ernei, 

jud. Mureș, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul/programul menționat și 
declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune 
a planului/programului poate fi consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș 
din Mun. Tg. Mureș, str. Podeni, nr. 10, de luni 
până vineri între orele 9:00 – 13:00 . Observații /
comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Mureș, în termen de 15 zile de la data 
publicării anunțului.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: Comuna 
Cernat, prin Consiliul Local Cernat, cu sediul în 
comuna Cernat, sat.Cernat, nr.456, județul 
Covasna, telefon 0267/367.501, fax 0267/367.488, 
email: csernatonkozseg@yahoo.com, cod fiscal 
4404338. Anunță concurs de proiecte în baza 
Legii nr. 350/2005 pentru proiectele desfășurate 
în anul 2021, pentru programele, proiectele 
culturale, de sport și tineret, culte după cum 
urmează: Solicitanții trebuie să fie persoane fizice 
sau persoane juridice fără scop patrimonial 
-asociații ori fundații constituite conform legii 
-sau culte religioase recunoscute conform legii. 
Sprijinul minim acordat la toate proiectele este 
de 1.000Lei, iar aportul propriu necesar este de 
minim 10% din valoarea sumei acordate. Un 
solicitant poate sa depună cel mult 3 proiecte. La 
elaborarea documentațiilor și la derularea finan-
țării se vor avea în vedere prevederile Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanțărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general. La prezen-
tarea proiectelor privind programele și proiectele 
culturale și de tineret se vor avea în vedere 
prevederilor O.G. nr.51/1998 privind îmbună-
tățirea sistemului de finanțare a programele si 
proiectele culturale, aprobată prin Legea nr. 
245/2001 și modificată și completată prin O.G. 
nr.2/2008, respectiv prevederile Legii Tinerilor nr. 
350/2006. La proiectele pentru programe și mani-
festări sportive se vor avea în vedere prevederile 
Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu 
modificările și completările ulterioare, Hotărârii 
Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 
cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 
ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 
privind finanțarea din fonduri publice a proiec-
telor și programelor sportive, cu modificările și 
completările ulterioare. Finanțarea cheltuielilor 
instituțiilor de cult se realizează conform preve-
derilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult 
aparținând cultelor religioase recunoscute din 
România, republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare și a H.G. nr.1470/2002 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru apli-
carea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 
82/2001. În conformitate cu art.20 alin.2 din 
Legea nr.350/2005, din motive de urgență, respec-
tarea termenului prevăzut la alin.(1) ar cauza 
prejudicii autorității finanțatoare, aceasta are 
dreptul de a accelera aplicarea procedurii de 
selecție de proiecte prin reducerea numărului de 
zile, dar nu la mai puțin de 15 zile. Motivele redu-
cerii termenului prevăzut la alin.(1) se datorează 
faptului că publicarea anunțului de participare 

s-a făcut la jumătatea anului calendaristic, iar 
timpul rămas pentru derularea proiectelor este 
scurtă. Data limită de depunere a propunerilor 
de proiecte: 07.06.2021, ora 16.00. Proiectele pot 
fi depuse personal la registratura Primăriei 
Comunei Cernat, sau expediate prin poștă cu 
sosire până la data și ora depunerii. Informații 
suplimentare pot fi obținute la Primăria Comunei 
Cernat, Compartimentul Relații cu Publicul, 
527070, Cernat, nr. 456, telefon/fax 0267/367.501, 
e-mail: comunacernat@yahoo.com și csernaton-
kozseg@yahoo.com. Documentația poate fi 
descărcată de pe site-ul: www.csernaton.ro. 
Bugetul finanțării nerambursabile aprobat prin 
Hotărârea Consiliul Local nr. 19/20.04.2021 este 
de 150.000Lei, defalcat pe domenii de activitate 
astfel: 30 000 Lei pentru sport și tineret, 
70.000Lei pentru cultură și 50.000Lei pentru 
culte. Finanțarea nerambursabilă acordată din 
fonduri publice unui beneficiar se va face în baza 
unui contract de finanțare nerambursabilă 
încheiat între Consiliul Local Cernat și beneficiar, 
în urma aplicării procedurii selecției publice de 
proiecte. Selecția ofertelor se realizează de către 
comisia de selecție constituite la nivelul Consi-
liului Local Cernat, conform legislației în vigoare. 
Perioada de selecție și evaluarea a propunerilor 
de proiecte: 08-17 iunie 2021.

l Anunț de participare. În conformitate cu preve-
derile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare, Secretari-
atul General al Guvernului -Departamentul 
pentru Relaţii Interetnice, în calitate de autoritate 
finanţatoare care acţionează la nivel central, atri-
buie contracte de finanţare în vederea desfășurării 
unor proiecte interetnice, de promovare a identi-
tății culturale, lingvistice, religioase și a dreptu-
rilor cetățenilor aparținând minorităților naționale 
și de combatere a intoleranței în anul 2021, în 
domeniul relațiilor interetnice. Programul anual 
propriu pentru acordarea finanţărilor nerambur-
sabile în anul 2021, în care este menţionată o 
sesiune de selecţie este publicat în Monitorul 
Oficial al României, nr.80 din 26 aprilie 2021, 
Partea a VI-a. 1.Procedura aplicată pentru atribu-
irea contractelor de finanțare nerambursabilă a 
proiectelor din domeniul relațiilor interetnice este 
prevăzută de art.6 din Legea nr.350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități nonprofit de 
interes general, cu modificările și completările 
ulterioare. 2.Fondurile din care se finanţează 
aceste proiecte sunt prevăzute în Hotărârea 
Guvernului nr.406/2021 pentru aprobarea 
modului de repartizare și de utilizare a sumelor 
prevăzute la lit.a) și b) din anexa nr.3/13/02a la 
bugetul Secretariatului General al Guvernului pe 
anul 2021, aprobat prin Legea bugetului de stat pe 
anul 2021 nr.15/2021. Suma totală aprobată 
pentru finanțări nerambursabile în anul 2021 este 
de 2.500.000Lei, și se alocă pentru domeniul rela-
țiilor interetnice. 3.Durata proiectelor: anul 2021, 
termenul maxim de depunere a ultimelor decon-
turi fiind 26 noiembrie 2021. 4.Data limită pentru 
depunerea propunerilor de proiecte interetnice, de 
promovare a identității culturale, lingvistice, reli-
gioase și a drepturilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale și de combatere a intole-
ranței este 22 iunie 2021, pentru proiecte a căror 

perioadă de desfășurare începe după data de 26 
iulie 2021. 5.Documentația fiecărui proiect se 
transmite individual, într-un singur exemplar 
original, în plic închis, numai prin servicii poștale, 
la sediul Departamentului pentru Relaţii Interet-
nice din București, strada Paris, nr.65, sector 1, 
cod poștal 011815. Pe plic se specifică numele și 
adresa solicitantului, precum și menţiunea 
„Pentru concursul de proiecte 2021, sesiunea 
iunie-iulie”. Termenul de 22 iunie 2021 reprezintă 
data serviciilor poștale. 6.Pentru sesiunea de 
selecție iunie-iulie 2021, Comisia de evaluare și 
selecţie se va întruni în perioada 9-12 iulie 2021. 
7.Departamentul pentru Relaţii Interetnice va 
exclude de la procedura de atribuire a contractului 
de finanţare nerambursabilă solicitanţii care se 
află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.21 
alin.(1) din Legea nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările și completările ulterioare. 
Suma solicitată DRI pentru proiect trebuie să se 
încadreze între minimum 25.000Lei și maximum 
200.000Lei. 8.Orice aplicant eligibil poate depune 
un număr maxim de două propuneri de proiecte 
interetnice, de promovare a identității culturale, 
lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor 
aparținând minorităților naționale și de comba-
tere a intoleranței. Criteriile de atribuire care vor 
face posibilă evaluarea și selecţia propunerilor de 
proiecte interetnice, de promovare a identității 
culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor 
cetățenilor aparținând minorităților naționale, 
precum și de combatere a intoleranței și atribuirea 
contractului de finanţare nerambursabilă sunt 
prevăzute în Ghidul de finanţare a proiectelor 
interetnice, de promovare a identității culturale, 
lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor 
aparținând minorităților naționale și a proiectelor 
de combatere a intoleranței disponibil pe site-ul 
DRI www.dri.gov.ro. Criteriile de evaluare și 
selecţie prevăzute în Ghidul de finanțare consti-
tuie criteriile pe baza cărora se va atribui 
contractul de finanţare nerambursabilă. Se califică 
pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile 
acele proiecte care însumează minimum 70 puncte 
din cele 100 posibile. În funcţie de fondurile desti-
nate finanţărilor nerambursabile, proiectele califi-
cate beneficiază de finanţări nerambursabile, în 
ordinea punctajului obţinut. 9.Documentaţia 
pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de 
proiecte interetnice, de promovare a identității 
culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor 
cetățenilor aparținând minorităților naționale și 
de combatere a intoleranței poate fi accesată pe 
site-ul Departamentului pentru Relaţii Interetnice 
www.dri.gov.ro, pe prima pagină.

l Societatea SC Donna Style Prod SRL titular al 
activităţii CAEN 5610-Restaurant (capacitate 
120 locuri) la adresa: Oraș Buftea, Aleea Plopilor, 
Nr.2A, Cartier Studio, Județ Ilfov, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitate. 
Informaţiile privind potenţialul impact asupra 
mediului al activităţii pot fi consultate la sediul 
A.P.M.Ilfov, str.Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucu-
rești, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746.248.440, 
în zilele de luni-joi, între orele 09.00-13.00, vineri 
09.00-12.00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul A.P.M.Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea Comercială Finitex S.A. București, 
Convocare: Consiliul de Administratie al S.C. 
Finitex S.A., București, înregistrată la O.R.C.T.B. 
sub nr. J40/2032/1991, C.U.I. 404831, în temeiul 
art.117 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile 
comerciale, republicată și modificată, convoacă 
Adunarea generală ordinară a acţionarilor 
pentru data de 14.06.2021, ora 13, la sediul social 
al societăţii din București, Str. Sadului,  nr.35, 
sector 5, la care sunt îndreptăţiţi să participe toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul consolidat al 
acţionarilor la data de referinţă 07.06.2021. 
Adunarea generală ordinară a acţionarilor va 
avea următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și 
aprobarea raportului de gestiune al consiliului de 
administraţie pentru anul 2020; 2. Prezentarea și 
aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru 
anul 2020; 3. Prezentarea și aprobarea bilanţului 
contabil și a contului de profit și pierdere pentru 
anul 2020; 4. Descărcarea de gestiune a adminis-
tratorilor pentru anul 2020; 5. Prezentarea și 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2021; 6. Prezentarea și aprobarea 
politicilor și procedurilor contabile ale societăţii. 
Documentele și materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare vor fi puse la dispo-
ziţia acţionarilor, la sediul societăţii începând cu 
data de 09.06.2021. Acţionarii pot participa la 
adunarea generală ordinară, personal sau prin 
reprezentant mandatat prin procură specială, 
conform prevederilor legale. Formularul de 
procură specială se poate obţine la sediul socie-
tăţii începând cu data de 08.06.2021 și se va 
depune la sediul societăţii până la data de 
11.06.2021. În cazul neîntrunirii cvorumului 
legal, a doua convocare este pentru data de 
17.06.2021 la aceeași oră, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Relaţii la telefon  
0214231125. Președinte Consiliu de administraţie  
Ing. Ganciu Constantin.

l Completare la Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor din data de 27.05.2021: 
În temeiul prevederilor art.117 indice 1 din Legea 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Președintele Consiliului 
de Administraţie al Societăţii ENGIE Romania 
S.A., societate cu sediul social în București, b-dul 
Mărășești, nr.4-6, sector 4, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J40/5447/2000, 
Cod Unic de Înregistrare 13093222 („Socie-
tatea”), la solicitarea acţionarului Fondul Propri-
etatea, suplimentează ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor convocată în 
data de 27.05.2021, ora 14.30, și publicată în 
Monitorul Oficial nr. 1688/23.04.2021, cu un nou 
punct respectiv: •Distribuirea de dividende 
pentru anul financiar 2020 într-o cota de 100% 
din profitul net distribuibil realizat de societate în 
anul 2020 și distribuirea către acţionari a întregii 
sume din contul 117 (rezultat reportat). Ca 
urmare a acestei solicitări, precum și a faptului 
că acţionarul Ministerul Energiei nu a comunicat 
în termen legal propunerile de administatori, 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor convocată în data de 27.05.2021, ora 
14.30, se completează, se renumerotează și este 
următoarea: 1. Aprobarea situaţiilor financiare 
individuale ale ENGIE Romania aferente anului 

financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în baza 
Raportului Administratorilor și Raportului 
Auditorului Financiar.  2. Aprobarea situaţiilor 
financiare consolidate ale ENGIE Romania 
aferente anului financiar încheiat la 31 decem-
brie 2020, în baza Raportului Administratorilor și 
Raportului Auditorului Financiar. 3. Descărcarea 
de gestiune a membrilor Consiliului de Adminis-
traţie pentru anul financiar 2020. 4. Distribuirea 
de dividende pentru anul financiar 2020 într-o 
cotă de 30% din profitul net distribuibil realizat 
de societate în anul 2020, diferenţa urmând să fie 
repartizată în contul de rezerve ca profit reportat. 
5. Distribuirea de dividende pentru anul finan-
ciar 2020 într-o cotă de 100% din profitul net 
distribuibil realizat de societate în anul 2020 și 
distribuirea către acţionari a întregii sume din 
contul 117 (rezultat reportat). 6. Aprobarea 
Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societăţii 
aferent anului 2021. 7. Aprobarea unor modifi-
cări în componenţa Consiliului de Administraţie 
al Societăţii, respectiv: 7.1 Aprobarea prelungirii 
mandatului de administrator pentru membrii în 
funcţie ai Consiliului de administraţie al Socie-
tăţii, pentru o nouă perioadă de 4 ani, respectiv 
până la data de 31.05.2025. 7.2 Revocarea din 
poziţia de administrator al Societăţii, ca urmare 
a renunţării la mandat, a dlui. Marcoci 
Alexandru. 8. Aprobarea actelor adiţionale la 
contractele intragrup aferente anului 2021, 
respectiv: 8.1 Actul Adiţional la Contractul de 
p r e s t ă r i  s e r v i c i i  s u p o r t  n r.  3 4 8 4 -
900602/22.04.2008 încheiat între ENGIE 
Romania S.A. și Distrigaz Sud Retele S.R.L. 8.2 
Actul Adiţional la Contractul de prestări servicii 
suport nr. 5097/500105/30.09.2009, încheiat între 
ENGIE Romania S.A. și ENGIE Servicii S.R.L.  
8.3 Actul Adiţional la Contractul de prestări 
servicii suport nr. 8723/900201/25.07.2012, 
încheiat între ENGIE Romania S.A. și Braila 
Winds S.R.L.  8.4 Actul Aditional la Contractul 
de prestări  servic i i  suport  nr.10574-
900201/12.11.2013 încheiat intre ENGIE 
Romania S.A. și Alizeu Eolian S.A. 8.5 Actul 
Adiţional la Contractul de prestări servicii suport 
nr. 6014/26.05.2010 încheiat între ENGIE 
Romania S.A. și Depomures S.A.  8.6 Actul 
Adiţional la Contractul de prestări servicii suport 
nr. 6016/26.05.2010, încheiat între ENGIE 
Romania S.A. și ENGIE Dezvoltare & Consul-
tanta S.R.L.  8.7 Actul adiţional la Contractul de 
prestări servicii suport, nr. 16270-900201/2017 
încheiat între ENGIE Romania S.A. și ENGIE 
Building Solutions S.R.L. 8.8 Actul adiţional la 
Contractul de prestări servicii mediu, nr. 6013-
900101/26.05.2010 încheiat între ENGIE 
Romania S.A. și Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 8.9 
Actul adiţional la Contractul de închiriere a 
activelor aferente activităţii de distribuţie a 
gazelor naturale încheiat între ENGIE Romania 
S.A. și Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 8.10. Actul 
adiţional la contractul de vânzare cumpărare 
gaze naturale pentru consum tehnologic încheiat 
între ENGIE Romania S.A. și Distrigaz Sud 
Retele S.R.L. 8.11 Actul adiţional la Contractul 
de prestării  servicii  tehnice nr. 4865-
500105/13.07.2009 încheiat între ENGIE 
Romania S.A. și ENGIE Servicii S.R.L. 9. Împu-
ternicirea dlui Eric Joseph STAB, Președinte 
Director General, pentru a semna în numele 
acţionarilor hotărârile A.G.O.A. și pentru a înde-
plini orice act sau formalitate cerute de lege 



Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Vineri, 14 mai 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

ANUNȚURI www.jurnalul.ro

pentru înregistrarea hotărârilor A.G.O.A.. Dl. 
Eric Joseph STAB poate delega toate sau o parte 
din puterile conferite mai sus, oricărei/oricăror 
persoane competente pentru a îndeplini acest 
mandat. Restul prevederilor şi condiţiilor prevă-
zute în convocarea A.G.O.A. publicată în Moni-
torul Oficial nr. 1688/23.04.2021, rămân 
neschimbate. Preşedinte al Consiliului de Admi-
nistraţie Eric Joseph Stab.

l Convocare. Consiliul de Administratie al 
PALPLAST S.A. (“Societatea”), cu sediul în 
Sibiu, Str. Dulgherilor nr. 26, Jud. Sibiu, 
J32/1834/1994, CIF RO 6684374, convoacă, în 
temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republi-
cată, Adunarea Generală Ordinară, a actiona-
rilor pentru data de 25.05.2021, ora 12.00, la 
sediul Societăţii. În cazul în care la data menţio-
nată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă 
prevăzut de lege, se convoacă şi se fixează, în 
temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a 
doua Adunare Generala Ordinara pentru data de 
26.05.2021, ora 12.00 la sediul Societatii. I) 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este 
următoarea: 1.Aprobarea situatiilor financiare 
anuale ale Societatii aferente exercitiului finan-
ciar 2020, pe baza raportului Consiliului de 
Administratie al Societatii si al auditorului finan-
ciar al Societatii. 2.Aprobarea bugetului de veni-
turi si cheltuieli  si al planului de investitii al 
Societatii pentru anul 2021. 3.Aprobarea descar-
carii de gestiune a administratorilor Societatii in 
functie pe durata exercitiului financiar 2020. 
Începând cu data convocarii, documentele şi 
materialele informative referitoare la problemele 
de pe ordinea de zi se pot consulta şi procura de 
la sediul Societăţii. Formularele de procuri 
speciale pentru reprezentarea acţionarilor în 
adunare se pot obţine de la sediul Societăţii. 
Reprezentarea actionarilor se va putea face si 
prin alte persoane decat actionari, cu exceptia 
administratorilor, pe baza de procura speciala al 
carei formular se poate obtine de la sediul Socie-
tatii. Un exemplar al procurii speciale se va 
depune/expedia la sediul Societăţii pană la data 
de 22.05.2021 ora 12.00, un altul urmând a fi pus 
la dispoziţia reprezentantului pentru ca acesta să 
îşi poată dovedi calitatea de reprezentant. Prese-
dinte Consiliului de Administratie -Yedil Utekov.

LICITAŢII
l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1, tel.: 
0348/450000, fax:0248/260500, județul Argeş, reor-
ganizează licitaţie publică deschisă pentru închiri-
erea  spațiului comercial S14 – 14,14 mp, situat la 
parterul parcării supraetajate din Piața Dacia. 
Data limită pentru primirea ofertelor: 08.06.2021, 
ora 1200. Data desfăşurării licitaţiei publice 
deschise: 08.06.2021, ora 1400. Licitaţia va avea loc 
la sediul Primăriei oraşului Mioveni, Bd. Dacia, 
nr.1, județul Argeş, în sala de şedinţe a Consiliului 

Local. Preţul de pornire a licitaţiei este de 7,2 euro/
mp/lună. Închirierea se face pentru o perioadă de 5 
ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul 
părților. Documentaţia de atribuire şi caietul de 
sarcini pot fi procurate de la Biroul Patrimoniu 
începând cu data de 17.05.2021. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la tel.0348/455113 – Biroul Patri-
moniu, între orele 9 - 15.

l Anunţ privind închirierea prin licitaţie publică 
a unui teren, proprietate privată a Municipiului 
Galaţi, situat în Aleea Egretei, nr. 21. 1. Infor-
maţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Municipiul Galaţi - cod fiscal 3814810, 
Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718, Fax: 
0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primaria-
galaţi.ro; 2. Informaţii generale privind obiectul 
închirierii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închirierii: Teren 
intravilan, în suprafaţă de 398 mp, situat în Aleea 
Egretei, nr. 21 se identifică în Cartea funciară a 
municipiului nr. 131655, nr. cadastral 131655. 
Conform Certificatului de Urbanism nr. 340/2021 
terenul se închiriază în scop agricol, cu destinaţia 
de grădină. Terenul aparţine domeniului privat. 
Închirierea se face conform O.U.G. 57/2019 şi 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
151/31.03.2021; 3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: docu-
mentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei Municipiului Galaţi. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Serviciul 
Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabi-
nete Medicale, str. Domnească, nr. 54, judeţul 
Galaţi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita 
cu numerar la caseria Primăriei Municipiului 
Galaţi. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 21.05.2021, ora 12.00; 4. Informaţii 
privind ofertele: persoana de contact: Mardare 
Petru Eugen sau Cocu Cristian Bogdan. 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 02.06.2021, ora 
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Municipiului Galaţi, str. Domnească, nr. 
54, Registratura Generală, judeţul Galaţi. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar; 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 04.06.2021, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Municipiului Galaţi, localitatea Galaţi, str. 
Domnească, nr. 54, judeţul Galaţi; 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail a instanţei competente în soluţionarea 

litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Municipiului Galaţi, str. 
Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi, tel: 0236/412130, 
email: tr-galaţi-comunicare@just.ro.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Racovița -Consiliul Local Racovița, cu sediul în 
comuna Racovița, strada Calea Custura, nr.53, 
telefon /fax.0239698725 /0239/698.791, CUI 
4342839, organizează, respectând prevederile 
art.333, art.335 din O.G.57/2019, precum şi a 
H.C.L. de aprobare a închirierii nr.17/25.03.2021, 
licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă 
de 10 ani a suprafeței de 475.680mp din domeniul 
privat al comunei Racovița. Pot participa la lici-
tație persoane fizice sau juridice care întrunesc 
condițiile din caietul de sarcini şi achită documen-
tația de atribuire -100Lei. Persoanele interesate pot 
procura documentația de atribuire de la sediul 
Primăriei Comunei Racovița. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor referitoare la documentația 
de atribuire este 20.05.2021. Ofertele vor fi depuse 
la Secretariatul Primăriei Racovița, Județul Brăila, 
până cel târziu în data de 04.06.2021, ora 10.00. 
Numărul de exemplare în care se depune oferta -1 
exemplar. Plicul exterior al ofertei va purta menți-
unea numelui, adresa şi nr.de telefon al ofertan-
tului. Licitația se va desfăşura la sediul Primăriei 
Com.Racovița, sala de şedințe, în data de 
04.06.2021, ora 12.00. Soluționarea litigiilor 
apărute pe parcursul desfăşurării procedurii de 
concesionare se realizează potrivit prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 
modificările ulterioare. Acțiunea în justiție se intro-
duce la secția de contencios administrativ a Tribu-
nalului Brăila. Data transmiterii anunțului de 
licitație în vederea publicării -12.05.2021.

l Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva prin 
Direcţia Silvică Braşov, cu sediul în Braşov str. 
Cloşca nr. 31, tel. 0268.415.770, fax 0268.475.678, 
număr înmatriculare ORC J08/863/1991 , Cod 
fiscal RO 1590120, activitate principală codul 
CAEN 0210, vinde prin licitaţie activul Cabana 
Vlădeni de pe raza Ocolului Silvic Braşov. Preţul 
de pornire a licitaţiei este de 353.435,00 lei + 
TVA, valoarea garanţiei de participare este de 
17.672,00 lei, iar taxa de participare este de 
1.000,00 lei. Caietul de sarcini se poate obţine de 
la sediul Direcţiei Silvice începând cu data de 
20.05.2021. Licitaţia va avea loc la sediul Direc-
ţiei Silvice Braşov în data de 16.06.2021, în două 
etape, după cum urmează: - la ora 10 etapa I 
unde pot participa doar IMM-urile iar la ora 
12.00 etapa a II-a pentru activele neadjudecate la 
etapa anterioară, la care poate participa orice 
persoană fizică sau juridică. Înscrierea la licitaţie 
se va face până cel târziu în data de 14.06.2021 
ora 16:00.  Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la sediul Direcţiei Silvice Braşov sau la telefon 
0268.415.770. Persoană de contact Iosif Preda.

l Publicatie de vanzare. Cabinet Individual de 
Insolventa Augustin Lucia, în calitate de lichi-
dator judiciar, vinde prin licitație publică cu stri-
gare: - Ansamblu funcțional - Fermă de creştere 
şi îngrăşare a vițeilor, situată în comuna Racşa, 
județul Satu Mare, compus din: - teren în supra-
față de 14.257 mp; - două grajduri de creştere şi 
îngrăşare a vițeilor; - clădiri şi construcții anexe 
specifice activității  de creştere şi îngrăşare a 
vițeilor. Prețul de pornire al licitației este de : 
426.350 lei. Licitatia va avea loc Joi 27.05.2021, 
ora 13.00, în Baia Mare, str.George Coşbuc, nr.28, 
ap.33, jud. Maramures. Participantii la licitatie 
vor achita pană cel tarziu cu o zi înainte de data 
licitației, o garantie de 10% din pretul de pornire 
pentru bunurile licitate. Cei interesati pot solicita 
informatii la lichidatorul judiciar, în Baia Mare, 
str. George Coşbuc, nr.28/33. Informatii supli-
mentare se pot obtine la telefon nr. 0747-246583, 
0743-891488.

l Municipiul  Mediaş organizează licitație 
publică pentru vânzarea unor imobile, aparţi-
nând domeniului privat al Municipiului Mediaş, 
după cum urmează: 1. pentru imobilul situat în 
Mediaş str. Avram Iancu nr. 7 ap. 3, identificat în 
CF Mediaş nr. 100224-C1-U3 (CF vechi nr. 1415) 
sub nr. cadastral top: 1137/III compus din: spațiu 
cu altă destinație – atelier tâmplărie, cu cote părți 
comune de 54,10% din teren clădit şi neclădit de 
551 mp. (înscris în CF Mediaş nr. 100224, CF 
vechi nr. 1415, nr. cadastral/topografic  top: 
1137), branşamente tehnico edilitare, poarta, 
împrejmuirile, zidurile comune, podul şi 
şarpanta, proprietatea Municipiului Mediaş - 
domeniul privat, licitația va avea loc în data de 
03 iunie 2021, la sediul Primăriei Municipiului 
Mediaş, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  11,oo. În 
caz de neadjudecare licitația se va repeta 30 iunie 
2021 ora 11:00. 2  pentru imobilul situat în satul 
aparținător Ighişu Nou str. Morii nr. 49, identi-
ficat în CF Mediaş nr. 102337 sub nr. cadastral/ 
topografic 102337 compus din: construcție de 
cărămidă cu teren în suprafață de 600 mp., 
proprietatea Municipiului Mediaş - domeniul 
privat, licitația va avea loc în data de 03 iunie 
2021, la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, 
P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  12,oo. În caz de 
neadjudecare licitația se va repeta 30 iunie 2021 
ora 12,00. 3. pentru imobilul situat în Mediaş str. 
Nicolae Iorga nr. 15 ap. 1, identificat în CF 
Mediaş nr. 101514-C1-U4 (CF vechi nr. 327) sub 
nr. cadastral top: 356/1, 357/1/I compus din: 
cameră, bucătărie, WC, cu cote părți comune de 
28% din teren clădit şi neclădit de 820 mp. 
(înscris în CF Mediaş nr. 101514, CF vechi nr. 
327, nr. cadastral/topografic  top: 356, 357), bran-
şamentele edilitare, poarta, împrejmuirea, zidu-
rile despărțitoare, acoperişul, căile de acces, 
curte, WC comun, fațade comune, proprietatea 
Municipiului Mediaş CIF: 4240677 - domeniul 
privat, licitația va avea loc în data de 03 iunie 

2021, la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, 
P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  13,oo. În caz de 
neadjudecare licitația se va repeta 30 iunie 2021 
ora 13:00.  4. pentru imobilul situat în Mediaş str. 
Petofi Șandor nr. 16 ap. 6, identificat în CF 
Mediaş nr. 101675-C1-U6 (CF vechi nr. 3534) sub 
nr. cadastral top: 110/1-112/2-112/3-113/2-109-
114/VI compus din: 2 camere, bucătărie, cămară, 
hol comun cu ap. 5, latrină, şopron, cu cote părți 
comune de 12% din întreg teren clădit şi neclădit 
de 1115 mp. (înscris în CF Mediaş nr. 101675, CF 
vechi nr. 3534, nr. cadastral top: 110/1-112/2-
112/3-113/2-109-114), branşamentele tehnico-edi-
litare, poarta, împrejmuirile, podul şi şarpanta, 
zidurile despărțitoare, pivnița, proprietatea 
Municipiului Mediaş - domeniul privat, licitația 
va avea loc în data de 03 iunie 2021, la sediul 
Primăriei Municipiului Mediaş, P-ța Corneliu 
Coposu nr. 3 ora  10,oo. În caz de neadjudecare 
licitația se va repeta 30 iunie 2021 ora 10:00. 
Procurarea documentației de licitație şi depu-
nerea ofertelor de licitație se va face în perioada 
14 mai 2021 – 02 iunie 2021 ora 15,oo la Centrul 
de Informații cu Cetățenii din cadrul Primăriei 
Municipiului Mediaş, în caz de neadjudecare 
termenul se prelungeşte până la data de 29 iunie 
2020 ora 15:00. Informații suplimentare se pot 
obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaş 
sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.

l Debitorul Mercatorum Finance SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare terenul intra-
vilan in suprafata de 414mp situat in orasul 
Sinaia, str. Paraul Dorului, nr.18, jud. Prahova. 
Pretul de pornire a licitatiei este de 21.500 Euro 
exclusiv TVA. Participantii la licitatie vor trebui 
sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie Caietul de 
Sarcini. Pretul caietului de sarcini este de 1.000 
lei, exclusiv TVA, pentru terenul aflat in proprie-
tatea debitoarei. Contravaloarea caietului de 
sarcini se va achita prin OP in contul nr. RO43 
INGB 5514 9999 0051 3726, deschis la ING 
Bank sucursala Dorobanti, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Parti-
ciparea la licitatie este conditionata de consem-
narea in contul nr. RO40 BREL 0002 0011 2087 
0100, deschis la Libra Internet Bank SA, cel mai  
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei pentru bunul pentru care se 
liciteaza. Pretul de pornire este de 100% din 
pretul stabilit prin Raportul de Evaluare. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de ora 
08.06.2021 de la ora  14.00 iar daca bunurile 
imobile nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarea licitatie va avea loc in data de 15.06.2021, 
22.06.2021, 29.06.2021, 06.07.2021, ora 14:00. 
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la 

sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii supli-
mentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.

l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare:  1.Renault 
Clio, nr. inmatriculare DB-06-WEL, an fabricatie 
2007, pret pornire licitatie – 750,00 Euro exclusiv 
TVA; 2. Citroen C5 nr. inmatriculare 
DB-08-EKV, an fabricatie 2001, pret pornire 
licitatie –330,00 Euro exclusiv TVA; Autoturis-
mele se vand in mod individual. 3.Bunuri mobile 
de tip mijloce apartinand Tehnofarm Valleriana 
in valoare de 2.170,28 Euro exclusiv TVA; -Pretul 
de pornire al licitatilor pentru autoturisme si 
pentru bunurile mobile de tip mijloace aparti-
nand Tehnofarm Valleriana SRL reprezinta 30% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare, listele cu aceste bunuri pot 
fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon in prealabil la 021.318.74.25. -Pretul Caie-
tului de sarcini pentru autoturisme si pentru 
bunurile mobile de tip mijloace este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este condi-
tionata de: -consemnarea in contul nr. 
RO76BREL 0002001680810100 deschis la Libra 
Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al licitatiei pentru 
bunurile pentru care se liciteaza; -achizitionarea 
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabi-
lita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce 
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, cam. 502-505, sector 1. Pentru 
autovehicule si pentru bunurile mobile de tip 
mijloace, prima sedinta de licitatie a fost fixata in 
data de24.05.2021, ora 15:00, iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 31.05.2021, 
07.06.2021, 14.06.2021, 28.06.2021 ora 15:00. 
Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr.71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. Pentru 
relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com.

l Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră 
Sighetu Marmației cu sediu în localitatea Sighetu 
Marmației, str. Dragoş Vodă, nr.38, județul Mara-
mureş, vinde prin licitație publică deschisă cu 
strigare, în data de 07.06.2021, orele 10.00, urmă-
toarele bunuri: Nr.Crt.; Denumire bunului mate-
rial; Categoria, Marca, Tip; Cantitatea; Obs. 1; 
Autovehicul; Iveco Massif; 1 CPL. 2; Autove-
hicul; Nissan Terrano; 1CPL. 3; Motociclu 4 roți; 
Centhor 700; 5 CPL. 4; Motociclu 4 roți; Arctic 
Cat; 4 CPL. În caz de neadjudecare a unor 
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bunuri, procedura se va repeta în data de 
23.06.2021 și în data de 29.06.2021 la aceeași oră. 
Înscrierea la licitație se poate face cu cel puțin 3 
(trei) zile înainte de data desfășurării licitației. 
Caietul de sarcini și informații suplimentare se 
pot obține la sediul Inspectoratului Teritorial al 
Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, tel. 
0262/348.371, int.26008, 26024 sau 26071.

l Primăria Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, 
nr.4, cod poștal 305500, judeţ Timiș, cod fiscal:  
4527381 , telefon 0256/352.240, fax 0256/350.393,  
E-mail: contact@primarialugoj.ro, organizează 
licitaţie publică pentru închirierea  spaţiului 
nr.10, în suprafaţă de 17,95mp, situat în interi-
orul Pieţei Agroalimentare „Timișul” din muni-
cipiul Lugoj, pentru desfășurarea activităţii de 
comerţ cu produse agroalimentare, conform 
H.C.L. nr.57/26.04.2021 și O.U.G. nr.57/2019. 
Spaţiul este înscris în CF nr.412438-C1-U3 
Lugoj, nr. cadastral 412438-C1-U3, cu descrierea 
„SAD nr.3”. Licitaţia publică va avea loc în data 
de 17.06.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ 
Timiș. Informaţii privind documentaţia de atri-
buire se regăsesc în caietul de sarcini. Documen-
taţia de atribuire se poate obţine printr-o cerere 
scrisă sau direct de la sediul Primăriei Munici-
piului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiș, 
Birou autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, 
contracte, camera 112, începând cu data de 
07.05.2021, zilnic între orele 09.00-15.00. Contra-
valoarea documentaţiei de atribuire este de 100 
de lei+TVA, iar suma se achită în numerar, la 
casieria Primăriei Municipiului Lugoj (P-ţa 
Victoriei nr.4), sau prin virament, cu ordin de 
plată în contul nr.RO79TREZ6235006 
XXX000071 deschis la Trezoreria Mun.Lugoj, 
CUI 4527381. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 07.06.2021, ora 11.00. Oferta 
aferentă spaţiului scos la licitaţie va fi depusă 
într-un singur exemplar original, însoţită de 
garanţia de participare până cel târziu în data de 
14.06.2021, ora 11.00, la Registratura Primăriei 
Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ 
Timiș, cam.7. Cuantumul garanţiei de partici-
pare este echivalentul a 2 chirii lunare, valoare 
calculată raportat la preţul minim de la care 
pornește licitaţia pentru chirie/mp /lună fără 
TVA x suprafaţa spaţiului. Orice contestaţii 
formulate împotriva actelor premergătoare 
încheierii contractului de închiriere se înregis-
trează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, 
p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiș, în termen de 3 
zile lucrătoare de la comunicarea acestora, iar 
acţiunile formulate împotriva deciziei comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor se vor înregistra la 
Tribunalul Timiș, Piaţa Tepeș Vodă, nr.2, etajul I, 
Timișoara, Judeţul Timiș, Cod poștal 300055, 
adresă e-mail tr-timis-reg@just.ro, telefon 
0256/498.054, fax 0256/221.990, în termen de 6 
luni de la comunicarea deciziei. Prezentul anunţ 
de licitaţie a fost transmis spre publicare către 
instituţiile abilitate, în data de 05.05.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Schitu, comuna Schitu, sat 
Moșteni, str.Moșteni, nr.42, judeţul Olt, telefon 
0249/482.302, fax 0249/482.310, email: prima-

riaschitu@yahoo.com, cod fiscal 5102290. 2. 
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie închiriat: 
teren 700mp și platformă betonată, situate în 
comuna Schitu, sat Catanele, str.Dealul Soarelui, 
nr. 39A județul Olt, CF53389, aparținând dome-
niului public al localității Schitu, aprobat prin 
H . C . L .  n r.  2 9 / 2 1 . 0 4 . 2 0 2 1 ,  c o n f o r m 
O.U.G.57/03.07.2019, în vederea înființării unei 
stații GPL. 3.Informații privind documentația 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 cererea scrisă a 
solicitantului, la sediul Primăriei Schitu, sat 
Moșteni, str. Moșteni, nr.42, comuna Schitu, 
judeţul Olt, Compartimentul Achiziții publice. 
3.2. Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Compartimentul de Achi-
ziții publice din cadrul Primăriei Schitu, sat 
Moșteni, str.Moșteni, nr.42, comuna Schitu, 
judeţul Olt. 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: Gratuit. 3.4.Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 09.06.2021, 
ora 11.00. 4.Informații privind ofertele: conform 
caietului de sarcini. 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 17.06.2021, ora 11.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei 
Schitu, sat Moșteni, str.Moșteni, nr.42, comuna 
Schitu, judeţul Olt. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 21.06.2021, ora 
12.00, la sediul Primăriei Schitu, sat Moșteni, str.
Moșteni, nr.42, comuna Schitu, judeţul Olt. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Judecătoria Slatina, cu sediul 
în Slatina, str.Lipscani, nr.49, județul Olt, telefon 
0249/435.526, fax 0249/432.663, email: jud-sla-
tina@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 12.05.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Schitu, comuna Schitu, sat Moșteni, str.
Moșteni, nr.42, judeţul Olt, telefon 0249/482.302, 
fax 0249/482.310, email: primariaschitu@yahoo.
com, cod fiscal 5102290. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: clădire în suprafață de 
87mp și terenul aferent în suprafață de 404mp, 
situate la adresa comuna Schitu, sat Lisa, str. 
Bisericii, nr.53, județul Olt, CF50942, aparținând 
domeniului public al localității Schitu, aprobat 
prin H.C.L. nr. 28/21.04.2021, conform 
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația 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 
cererea scrisă a solicitantului la sediul Primăriei 

Schitu, sat Moșteni, str.Moșteni, nr.42, comuna 
Schitu, judeţul Olt, Compartimentul Achiziții 
publice. 3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Compartimentul de 
Achiziții publice din cadrul Primăriei Schitu, sat 
Moșteni, str.Moșteni, nr.42, comuna Schitu, 
judeţul Olt. 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: Gratuit. 3.4.Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 09.06.2021, 
ora 11.00. 4.Informații privind ofertele: conform 
caietului de sarcini. 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 17.06.2021, ora 11.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei 
Schitu, sat Moșteni, str.Moșteni, nr.42, comuna 
Schitu, judeţul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 21.06.2021, ora 
13.00, la sediul Primăriei Schitu, sat Moșteni, str.
Moșteni, nr.42, comuna Schitu, judeţul Olt. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Judecătoria Slatina, cu sediul 
în Slatina, str.Lipscani, nr.49, județul Olt, telefon 
0249/435.526, fax 0249/432.663, email: jud-sla-
tina@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 12.05.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Drăgănești de Vede, Str.Gării, nr.34, 
județul Teleorman, cod poștal 147130, telefon 
0738.414.115, e-mail: primariadraganestide-
vede@yahoo, cod fiscal 6853287. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: -1 teren 
intravilan, proprietate privată a Comunei Drăgă-
nești de Vede, județul Teleorman, tarlaua 8 
parcela 423, 487 și 488, nr.cadastral: CF20520, 
suprafața de 1.054mp, conform H.C.L. 
nr.19/12.04.2021 și temei 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 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Compartiment Secretariat. 
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 Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Drăgă-
nești de Vede, Str.Gării, nr.34, județul Teleorman. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 35Lei, se achită numerar la sediul Casieriei 
Primăriei Drăgănești de Vede. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 27.05.2021, ora 
10 .00.  4 .Informați i  pr iv ind oferte le : 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
07.06.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Drăgănești de Vede, 

comuna Drăgănești de Vede, Compartiment 
Secretariat, Str.Gării, nr.34, județul Teleorman. 
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: 
08.06.2021, ora 10.00, Primăria Drăgănești de 
Vede, Str.Gării, nr.34, Sala de ședințe, județul 
Teleorman. 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 
Teleorman, Alexandria, Str.Independenței, nr.22, 
județul Teleorman, telefon 0247/311.323, fax 
0247/315.604, e-mail: tr-teleorman-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
13.05.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Drăgănești de Vede, Str.Gării, nr.34, 
județul Teleorman, cod poștal 147130, telefon 
0738.414.115, e-mail: primariadraganestide-
vede@yahoo, cod fiscal 6853287. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: -1 teren 
intravilan proprietate privată a Comunei Drăgă-
nești de Vede, județul Teleorman, tarlaua 14/1, 
parcela 24, nr.cadastral: CF20680, suprafața de 
740mp, conform H.C.L. nr.20/12.04.2021 și temei 
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, Comparti-
ment Secretariat. 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 Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Drăgănești de Vede, 
Str.Gării, nr.34, județul Teleorman. 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: 35Lei, se 
achită numerar la sediul Casieriei Primăriei 
Drăgănești de Vede. 3.4. Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 27.05.2021, ora 10.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 07.06.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Drăgănești de Vede, comuna Drăgă-
nești de Vede, Compartiment Secretariat, Str.
Gării, nr.34, județul Teleorman. 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: 08.06.2021, ora 13.00, 
Primăria Drăgănești de Vede, Str.Gării, nr.34, 
Sala de ședințe, județul Teleorman. 6. Denu-
mirea, 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 Teleorman, Alexandria, Str.Inde-
pendenței, nr.22, județul Teleorman, telefon 

0247/311.323, fax 0247/315.604, e-mail: tr-teleor-
man-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 13.05.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Brebu, comuna Brebu, Str.Gării, 
nr.21, județul Caraș-Severin, telefon/fax 
0255/232.524, e-mail: primaria_brebu@yahoo.
com, cod fiscal 3227629. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: -spaţiu în suprafață de 
100mp, situat la Grădinița (școala veche), în 
Brebu, Str.Gării, nr.22, spaţiu ce aparţine dome-
niului public al Comunei Brebu, conform H.C.L. 
nr.22/21.04.2021 și 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 
Secretariat. 3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul insti-
tuției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate obține de la 
Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Brebu, comuna Brebu, Str.Gării, nr.21, 
județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Brebu. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 27.05.2021, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 07.06.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Brebu, comuna Brebu, 
Compartimentul Secretariat, Str.Gării, nr. 21, 
județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul de exem-
plare 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: 07.06.2021, ora 11.00, 
Primăria Comunei Brebu, comuna Brebu, Str.
Gării, nr.21, județul Caraș-Severin. 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 Caraș-Severin, Reșita, Str.Horea, 
nr.2-4,  județul Caraș-Severin,  telefon 
0255/213.304, fax 0255/211.554, e-mail: 
ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 13.05.2021.

l Consiliul local al orașului Deta a aprobat prin 
H.C.L.  nr.69 din 27.04.2021,  în baza 
O.U.G.57/03.07.2019, concesionarea  prin licitație 
publică a terenului situat în Deta, Calea Opatiței, 
nr.4B, județul Timiș, înscris  în CF nr. 402766 nr. 
top/cad 402766 (NGL 606), se află în proprietatea 
privată al orașului Deta, județul Timiș. Infor-
maţii suplimentare se găsesc in caietul de sarcini 
care se poate achiziţiona la cerere la sediul 

Primăriei Oraș Deta, contravaloarea acestuia 
fiind de 96Lei. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 04.06.2021, ora 12.00. Data-limită pentru 
solicitarea clarificăriilor: 27.05.2021, ora 16.00. 
Şedinţa publică pentru deschiderea ofertelor va 
avea loc la sediul Primăriei Deta, strada Victoriei, 
nr.32, în sala de ședinţe, în data de 07.06.2021, 
ora 12.00. Informaţii suplimentare și caietul de 
sarcini se pot obţine de la Serviciul urbanism al 
Primăriei Orașului Deta.

l Consiliul Local Bratovoești organizează lici-
tație publică pentru concesionarea pe o perioadă 
de 20 ani a spațiu cu destinația de cabinet 
medical, medicină de familie, situat în incinta 
Dispensarului Uman Bratovoești, în suprafață de 
16,02mp și spațiul comun în suprafață de 
23,25mp, aflat în domeniul public al Comunei 
Bratovoești, situat în satul Bratovoești, comuna 
Bratovoești. Concesiunea se face conform 
O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr.72 din 27.11.2020, 
în vederea desfășurării de activități de medicină 
de familie. Documentația de participare se poate 
solicita și obține de la sediul Consiliului Local 
Bratovoești; prețul este de 10Lei.Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 26.05.2021, ora 
10.00. Data limită de depunere a ofertelor, 
într-un singur exemplar, este 07.06.2021, ora 
09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoești, 
com.Bratovoești, sat Bratovoești, nr.67. Şedința 
publică de licitație va avea loc în data de 
07.06.2021, ora 10.30, la sediul Consiliului Local 
Bratovoești, telefon 0251/371029. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Dolj, Craiova, Str.Brestei, 
nr.12, județul Dolj, cod poștal 200420, email: 
inregistraredosare.dj@just .ro,  tel /fax: 
0251/418.612 /0251/410.140. Persoană de contact: 
consilier Achiziții Publice, Dogaru Mihai-
Gabriel.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfa și persoane, 
card tahograf, emis de ARR Prahova, pe numele 
de Pandele Aurelia. Îl declar nul.

l Pierdut carnetul de muncă seria BD, nr. 
0080830 pe numele Alexandru Valentin. Îl declar 
nul.

l S-au pierdut Certificat de Inregistrare si certi-
ficate constatatoare ale Tacu Ana-Maria PFA cu 
sediul social in Panciu, Bdul Independentei, bl.28 
ap.7, CUI-32629492, numar ordine in Registrul 
Comertului F39/8/2014. Le declaram nule.

l Societatea Agro Iulia SRL, cu sediul social în 
Mun.Iași, Şoseaua Păcurari, Nr.127, Biroul 2, 
jud.Iași, RO17580557, J22/2273/2011, anunță 
pierderea ștampilei societății cu nr. de identificare 
2, formă rotundă, diametrul 30mm, având urmă-
toarea amprentă: SC Agro Iulia SRL, 
RO17580557, J22/2273/2011, Iași-România, 2. O 
declarăm nulă începând cu 01.04.2021.

l Pierdut documente cu caracter personal pe 
numele Marangoci Silviu Florin. Tel. 
0755.183.712.


