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l SC Olimp Impex SRL, angajeaza in
Oradea: sudori tel.: 0743756852
l SC Eurologistic Hub SRL, CUI 43691554,
angajează conducători auto transport rutier de
mărfuri. Cerințe: școală generală, lb. engleză.
Relații la tel. 0762.324.233.
l SC Orgacyclecom SRL, CUI 42993260,
angajează asistent manager, cerințe: studii
medii și agent servicii client, cerințe: studii
medii. Relații la tel. 0744.597.517.
l SC Puiul Regal SRL, având CUI: 30164862,
cu sediul în Sat Gilău, Comuna Gilău, Strada
Principală, Nr. 639, Județ Cluj, angajează:
Ciontolitor tranșator carne, cod COR 75110230 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul producției. Selecția are loc în data de 15.06.2021, ora
10.00, la sediul societății.
l SC Dutch Trading International SRL,
având CUI 24304422, cu sediul în Oraș Mizil,
Ferma de Taurine, Clădirea C1, Biroul nr. 2,
Județ Prahova, angajează: Îngrijitor animale,
Cod COR 921201 - 9 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe
în domeniul zootehnic. Selecția are loc în data
de 16.06.2021, ora 09:00, la sediul societății.
l Societatea comercială COM ADRANDI
SRL, angajează ajutor bucătar și cameriste
pentru hotel-restaurant. Cei interesați sunt
rugați să participe la sesiunea de interviuri
organizate în Sighișoara, Str. Libertății nr. 53.
Pentru mai multe informații suplimentare ne
puteți contacta la numărul de telefon
0722.518.961.
l În conformitate cu prevederile OMEN
nr.5625 din 31.08.2012, Școala “Sfântul Ierarh
Nicolae” Arad organizează concurs pentru
ocuparea următorului post didactiv vacant:
-învățător/profesor pentru învățământul
primar. Concursul va avea loc în data de
14.07.2021, ora 10.00, la sediul Școlii “Sfântul
Ierarh Nicolae”, Calea Timișorii, nr.77, Arad.
Condiții de participare: -Avizul Consiliului de
Administrație al Școlii “Sfântul Ierarh
Nicolae”; -Studii specifice postului învățător/
profesor pentru învățământul primar. Modelul
cererii de înscriere, conținutul dosarului de
înscriere și modul de organizare și desfășurare
a concursului sunt prevăzute în OMEN
nr.5625 din 31.08.2012. Înscrierea la concurs se
va face la secretariatul școlii, în perioada 5-9
iulie 2021, între orele 12.00-14.00. Informații
suplimentare la telefon: 0357.411.411

l Centrul Naţional de Calificare şi Instruire
Feroviară – CENAFER, cu sediul în localitatea București str. Calea GRIVIȚEI, nr.343,
sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante, de: • 1 post
expert IA - Compartimentul Programare și
Acte de Studii – CCIPTFT Constanța.
Condiții: - studii superioare de specialitate, vechime in specialitate 7 ani. Concursul se va
desfășura în data de 13.07.2021 ora 09:00 la
sediul CENAFER, din Calea Griviței nr. 343
sector 1. Data limită de depunere a dosarelor:
05.07.2021, ora 15:00. Informații suplimentare
pe pagina de internet: www.cenafer.ro.
Persoana de contact: doamna Nica Rozalia,
tel. 0758.886.009
l Anunţ. Serviciul Public de Administrare şi
Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare a
Municipilui Câmpina anuntă organizarea
unui concurs la sediul său din strada Republicii, nr. 16A, pentru ocuparea următorului
post contractual temporar vacant: Îngrijitor în
cadrul compartimentului administrativ (perioadă determinată -până la 31.05.2022, post
destinat pentru femei). Condiţii necesare:
-Minim studii generale; -Clinic sănătos şi rezistenţă în condiţii de stres; -Nu se solicită
vechime în muncă; -Programul concursului:
07.07.2021, ora 10.00 / proba practică;
07.07.2021, ora 12,00 / interviu. Dosarele se
depun la sediul instituţiei din Str. Republicii,
nr. 16A, compartimentul resurse umane, până
în data de 30.06.2021. Persoană de contact:
Filip Ecaterina / tel.: 0344-108513.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul
în localitatea Slatina, Strada Bulevardul
Sfântul Constantin Brâncoveanu, numărul 1,
județul Olt, organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor contractuale vacante de
execuție, de: -antrenor tir cu arcul -(număr
posturi: 1) -Compartiment Activități Sportive și
de Agrement Club Nautic; -inspector de specialitate gradul II -(număr posturi: 1) -Compartiment Achiziții Publice; conform H.G.286/2011.
Concursul se va desfășura astfel: -depunere
dosare concurs: în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului, respectiv pana
la 29.06.2021, ora 16.00; -selecția dosarelor:
30.06.2021; -proba scrisă: 07.07.2021 -ora 10.00;
-interviul: 12.07.2021 -ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Condiţii specifice:
-inspector de specialitate gradul II: -studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în domeniul științelor economice; -vechime în specialitatea studiilor -minim
1 an. -antrenor tir cu arcul: -studii -școală de
antrenori sau A.N.E.F.S. specializarea tir cu
arcul; -vechime în exercitarea funcției -nu este
cazul. Relaţii suplimentare se pot obţine la

Compartiment Juridic, Relaţii cu Publicul,
Resurse Umane, de luni până joi între orele
08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00 sau la
telefon 0349/738.657.
l Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor organizează concurs, pentru
ocuparea următorului post contractual de
conducere, în conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare: 1.Denumirea postului: 3 posturi de analist financiar
gradul III, vacante contractuale pe perioadă
nedeterminată. 2.Nivel studii: superioare finalizate cu diplomă de licență. 3.Vechime:
minimum 4 ani vechime în specialitatea studiilor, și: 1.Denumirea postului: 1 post de analist
financiar gradul IV, vacant contractual pe perioadă nedeterminată. 2.Nivel studii: superioare
finalizate cu diplomă de licență. 3.Vechime:
minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor. Data, ora și locul desfăşurării concursului:
Proba scrisă: 07.07.2021, orele 10.00; Interviul:
13.07.2021, orele 10.00. Locație: la sediul instituţiei din Bucureşti, str.Ion Florescu, nr.1, sector 3.
1.Data limită până la care candidaţii pot
depune dosarul de concurs este 29.06.2021.
2.Detalii privind condițiile generale și specifice,
dosarul de concurs, calendarul de desfăşurare şi
bibliografia de concurs, sunt disponibile
accesând pagina de internet a ONPCSB.
3.Relaţii suplimentare se pot obţine de la
persoana care asigură secretariatul comisiei de
concurs telefon 021.315.52.07, 021.315.52.80 şi
de pe pagina de internet a instituţiei.
l Spitalul General Căi Ferate Drobeta Turnu
Severin cu sediul în orașul Drobeta Turnu
Severin, b-dul Carol I, nr.5-7, judeţul Mehedinți,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale
vacante, conform H.G. nr.286/ 23.03.2011, după
cum urmează: -1 post infirmieră -Secția Medicină Internă. Condiții de participare: -studii
gimnaziale; -vechime minim 6 luni în specialitatea postului; -curs de calificare ocupația infirmieră. -1 post infirmieră debutantă -Secția
Chirurgie Generală. Condiții de participare:
-studii gimnaziale; -fără vechime; -curs de calificare ocupația infirmieră. Concursul se va
desfăşura astfel: -28 iunie 2021, ora 14.00,
termenul limită de depunere a dosarelor; -07
iulie 2021, ora 09.30 -proba scrisă; -09 iulie
2021, ora 09.30 -proba interviu. Detalii privind
condițiile specifice și bibliografia de concurs
sunt disponibile pe site-ul instituției. Persoană
contact: Caian Anca, telefon 0252/333.181.
l Direcţia Cultură şi Sport Mangalia organizează concurs prin recrutare la sediul instituţiei,
Şos. Constanţei, nr. 5, Municipiul Mangalia, jud.
Constanţa, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G.
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nr. 1027/2014 în data de 07.07.2021, ora 10.00
-proba scrisă şi în data de 09.07.2021, ora 10.00
-proba interviu, pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a unui post contractual de
execuţie vacant de: 1.Îngrijitor -Compartimentul Sport şi Agrement. Condiţii specifice
pentru ocuparea postului contractual vacant de
Îngrijitor -Compartimentul Sport şi Agrement:
-studii medii/generale; -vechime în muncă
minim 6 luni. Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Direcţiei Cultură şi Sport
Mangalia, Şos.Constanţei, nr.5, Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Juridic,
Achiziţii, tel. 0729.930.454, e-mail: resurseumane@culturasport.ro. Dosarele de concurs se
vor depune la Compartimentul Contabilitate,
Resurse Umane, Juridic, Achiziţii, începând cu
data de 15.06.2021 până în data de 29.06.2021,
ora 16.00.
l Inspectoratul de Stat în Construcţii -I.S.C.
scoate la concurs următoarea funcţie contractuală de execuţie temporar vacantă pe perioadă determinată: -1 post expert gradul II la
Compartimentul Registratură, Inspectoratul
Judeţean în Construcţii Braşov, Inspectoratul
Regional în Construcţii Centru. Proba scrisă a
concursului se va desfăşura în data de
06.07.2021, ora 10.00, la sediul Inspectoratului
de Stat în Construcţii -I.S.C. din Bucureşti, str.
C.F. Robescu, nr.23, sector 3. Data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 5 zile
lucrătoare de la data publicării prezentului
anunţ în Monitorul Oficial al României,
Partea a IlI-a, la sediul Inspectoratului de Stat
în Construcţii -I.S.C., etajul 5, camera 3.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se vor afişa la sediul Inspectoratului de
Stat în Construcţii -I.S.C. şi pe site-ul I.S.C.
(www.isc.gov.ro). Informaţii suplimentare se
pot obţine la numărul de telefon
021/318.17.19, interior 126.
l Inspecţia Muncii– instituţie a administraţiei
publice centrale, cu sediul în Bucureşti, Str.
Matei Voievod nr. 14, Sector 2, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
inspector de specialitate, gradul profesional
debutant, de la Compartimentului Adminstrativ din cadrul Direcției Economice din
cadrul aparatului propriu. 1. Condiții generale
de participare la concurs: Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute
de art.3, Cap.I Titlul I din Anexă la Hotărârea
Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor

Licitație publică cu strigare
Subscrisa S.C. Sotrasil S.R.L. – în procedura simplificată, cu sediul în loc. Oţelu Roşu, str. Haţegului, nr. 59, jud. Caraş-Severin, vă face cunoscut faptul ca
în data de 09.06.2021, ora 13,00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
LICEV GRUP SPRL din Reșita, str. Horea bl. A2, parter, licitația publică cu strigare privind vânzarea bunurilor mobile: - Autoutilitară Volkswagen Transporter
(CS08SOT), an fabricaţie 1995 la preţul de 980 euro+TVA reprezentând 75 %
din preţul de evaluare; -Autoutilitară Volkswagen Transporter (CS09SOT), an
fabricaţie 1999 la preţul de 1.024 euro + TVA reprezentând 75 % din preţul
de evaluare; -Autoturism Peugeot 307 (CS10SOT), an fabricaţie 2002 la preţul
de 248 euro + TVA reprezentând 75 % din preţul de evaluare; -Autoturism
Fiat Punto (CS11SOT), an fabricaţie 1996 la preţul de 121 euro + TVA reprezentând 75 % din preţul de evaluare; -Mobilier birou la preţul de 193 euro +
TVA, reprezentând 75 % din preţul de evaluare; -Poartă garaj la preţul de 482
euro + TVA, reprezentând 75 % din preţul de evaluare; -Coș Fum la preţul de
321 euro + TVA, reprezentând 75 % din preţul de evaluare; În cazul în care
bunurile scoase la licitație nu se vând la data stabilită următoarele licitaţii vor
avea loc în data de 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021 ora 13,00 la sediul
lichidatorului judiciar, la acelasi preţ. Caietul de sarcini se poate achiziționa
de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 70 lei +TVA pentru fiecare
bun. Înscrierea la licitaţie și achiziționarea caietului de sarcini se poate face
în fiecare zi de luni până vineri cu cel puţin o zi înainte de data la care are loc
licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din prețul de pornire al
licitației. Prezenta constituie somație pentru toți cei care pretind vreun drept
aspra bunurilor scose la licitație, sunt obligați să anunțe lichidatorul judiciar
înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține
la telefon 0255/212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 2. Condiţii
specifice de participare la concurs: Pentru
postul de inspector de specialitate, gradul
profesional debutant de la Compartimentului
Adminstrativ din cadrul Direcției Economice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, sau echivalentă
în domeniul ştiinţe economice,juridice, ștințe
inginerești sau în specializarea administrație
publică; b) Vechime în specialitatea necesară:
nu este necesar; c) Perfecţionări (specializări):
-; d) Cunoştinţe de operare/programare pe
calculator (necesitate şi nivel): sunt necesare
cunoştinţe de operare pe calculator– nivel de
bază– dovedite prin documente care să ateste
deținerea competențelor respective, emise în
condițiile legii; e) Limbi străine (necesitate şi
nivel de cunoaştere): -nu este cazul; f) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: -prezenţă de
spirit; -corectitudine; -rigurozitate în ţinerea
evidenţei şi întocmirea rapoartelor; -dinamism, loialitate fată de instituţie; -gândire

logică, memorie bună; -capacitate de comunicare; g) Cerinţe specifice: disponibilitate
pentru program prelungit. h) Competenţa
managerială (cunoştinţe de management,
calităţi şi aptitudini manageriale): -nu este
cazul; 3. Concursul se desfăşoară la sediul
Inspecţiei Muncii din Str. Matei Voievod nr.14,
Sector 2, Bucureşti, după cum urmează: -dosarele de înscriere se vor depune în perioada
14.06.2021–28.06.2021, după următorul
program: de luni până joi între orele 09,0016,30 și vineri între orele 09,00-14,00, la Serviciul Gestiune Resurse Umane şi Formare
Profesională, camera 301, etaj 3; -proba
scrisă– are loc în data de 07.07.2021, ora 10.30;
-data și ora susținerii interviului se afişează
odată cu rezultatele la proba scrisă; Dosarele
de înscriere la concurs se vor depune la sediul
Inspecţiei Muncii– Serviciul Gestiune Resurse
Umane şi Formare Profesională, etaj 3,
camera 301, în perioada de 14.06.202–
28.06.2021 inclusiv, după următorul program:
de luni până joi între orele 09,00-16,30 și vineri
între orele 09,00-14,00 la Serviciul Gestiune
Resurse Umane şi Formare Profesională,
camera 301, etaj 3; Condiţiile de participare la
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concurs, bibliografiile şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate
la sediul Inspecţiei Muncii şi pe site-ul: www.
inspectiamuncii.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon: 021.302.70.82 de la
doamna Băbescu Elena-Tabita sau doamna
Constantinescu Carolina Ioana, șef serviciu.
l Autoritatea Navală Română, cu sediul în
Constanța, str.Incintă Port, nr.1, județul
Constanța, organizează concurs conform HG
nr. 286/2011 modificată și completată, pentru
ocuparea a următoarelor funcții contractuale
vacante: I. Centrul Maritim de Coordonare.
Director Direcție -1 post: Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază:
inginerie marină și navigație -specializare
navigație; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei: Posesor brevet
maritim maxim -minim 5 ani vechime în
funcție conform brevetului, sau Studii superioare de specialitate -minim 12 ani vechime în
specialitatea studiilor, din care: 3 ani vechime
într-o funcție de conducere, sau Inspector
specialitate gr.IA -minim 4 ani vechime în
funcție, sau Căpitan de port specialist -minim
6 ani vechime în funcție. Cerințe specifice:
-brevet managerial maritim punte maxim;
-permis conducător auto categoria B. II.
Direcția Siguranța Navigației, Securitatea
Navelor și Personal Navigant. Director
Direcție -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă; Specialitatea de bază: inginerie marina
și navigație -specializare navigație și transport
maritim și fluvial, electromecanică navală;
Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei: Posesor brevet maritim
maxim -minim 5 ani vechime în funcție
conform brevetului, sau Studii superioare de
specialitate -minim 12 ani vechime în specialitatea studiilor; din care: 3 ani vechime într-o
funcție de conducere, sau Inspector specialitate gr.IA -minim 4 ani vechime în funcție, sau
Căpitan de port specialist -minim 6 ani
vechime în funcție. Cerințe specifice: -brevet
managerial maritim maxim; -permis conducător auto categoria B. III. Direcția Economică. a)Serviciul Financiar, Bugete, Tarife,
CFP. Șef Serviciu -1 post: Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență; Specialitatea de bază:
științe economice; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției: Studii
superioare de specialitate -minim 9 ani
vechime în specialitatea studiilor. Cerințe
specifice: -certificat Sistemul European de
Conturi (SEC). b)Serviciul Investiții -Achiziții
Publice, Administrativ. Șef Serviciu -1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: inginerie civilă sau științe
economice; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției: Studii superioare
de specialitate -minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor. Cerințe specifice: -certificat
expert achiziții publice; -permis conducător
auto categoria B. IV.Direcția tehnică. Serviciul
certificare tehnică nave. Șef Serviciu -1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență; Speci-
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alitatea de bază: inginerie mecanică; Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției: Studii superioare de specialitate
-minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor,
sau Inspector sp.gr.I -minim 3 ani vechime în
funcție, sau Căpitan port specialist -minim 3
ani vechime în funcție. Cerințe specifice:
-permis conducător auto categoria B. V. Căpitănia Zonală Constanța. a) Căpitănia Portului
Mangalia. Căpitan Șef de Port -1 post: Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă; Specialitatea
de bază: inginerie marină și navigație -specializarea navigație sau electromecanică navală;
Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei: Inspector sp.gr.IA cu
minim 2 ani vechime în funcție, sau Inspector
sp.gr.I cu minim 5 ani vechime în funcție; sau
Posesor brevet maritim maxim cu minim 3 ani
în funcție conform brevetului, sau Căpitan
port specialist cu minim 4 ani vechime în
funcție. Cerințe specifice: -permis conducător
auto categoria B. b) Serviciul Tehnic Administrativ. Conducător de șalupă -1 post: Nivelul
studiilor: studii medii; Specialitatea de bază: -;
Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei: Certificat de capacitate
conducător șalupă maritim valabil -fără
condiții de vechime. c) Compartimentul Înmatriculare Nave. Referent de specialitate gr.II -1
post: Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
Specialitatea de bază: științe juridice; Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei: -3 ani vechime în specialitatea studiilor. d) Serviciul Siguranța Navigației -zona
Nord. Căpitan port specialist -1 post: Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă; Specialitatea
de bază: inginerie marină și navigație-specializarea navigație sau electromecanică navală;
Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei: Posesor brevet maritim
nivel managerial -fără condiții de vechime.
Cerințe specifice: -permis conducător auto
categoria B. Căpitan port gradul I -2 posturi:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație
-specializarea navigație sau electromecanică
navală; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: Posesor brevet
maritim de specialitate -fără condiții de
vechime. Cerințe specifice: -permis conducător
auto categoria B. e) Serviciul Siguranţa Navigaţiei -zona Sud. Căpitan port specialist -2
posturi: Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație -specializarea navigație sau electromecanică navală; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei: Posesor brevet
maritim nivel managerial -fără condiții de
vechime. Cerințe specifice: -permis conducător
auto categoria B. Căpitan port gradul I -2
posturi: Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație -specializarea navigație sau electromecanică navală; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei: Posesor brevet
maritim de specialitate -fără condiții de

vechime. Cerințe specifice: -permis conducător
auto categoria B. f) Serviciul Siguranța Navigației -zona Midia. Căpitan port gradul I -1
post: Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație -specializarea navigație sau electromecanică navală; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei: Posesor brevet
maritim de specialitate -fără condiții de
vechime. Cerințe specifice: -permis conducător
auto categoria B. Marinar -1 post: Nivelul
studiilor: studii medii; Specialitatea de bază: -;
Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei: Certificat de capacitate
marinar maritim valabil -fără condiții de
vechime. g) Serviciul VTMIS-CP Constanța.
Căpitan port specialist -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; Specialitatea de
bază: inginerie marină și navigație -specializarea navigație; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei: Posesor
brevet maritim nivel managerial -fără condiții
de vechime. Cerințe specifice: -permis conducător auto categoria B. h) Căpitănia Portului
Cernavodă. Referent specialitate debutant -1
post: Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
Specialitatea de bază: științe juridice -specializarea drept; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei: fără condiții de
vechime. i) Căpitănia Portului Medgidia.
Oficiul Capităniei Ovidiu. Căpitan port gradul
I -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Specialitatea de baz: inginerie
marină și navigație -specializarea navigație
sau electromecanică navală; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
Posesor brevet maritim de specialitate -fără
condiții de vechime. Cerințe specifice: -permis
conducător auto categoria B. Concursul se
organizează în constanța după următorul
calendar de desfășurare: Data limită pentru
depunerea dosarelor: 29.06.2021, până la ora
16.00. 1.Selecția dosarelor de înscriere:
30.06.2021-01.07.2021. Afișare rezultate
selecția dosarelor: 02.07.2021, la ora 14.00.
Termen depunere contestații: 05.07.2021, până
la ora 12.00. Termen soluționare contestații și
comunicare rezultate: 05.07.2021, la ora 16.00.
2. Proba scrisă: 07.07.2021, la ora 10.00.
Afișare rezultate probă scrisă: 08.07.2021, la
ora 15.00. Termen depunere contestații probă
scrisă: 09.07.2021, până la ora 11.00. Termen
soluționare contestații și comunicare rezultate:
09.07.2021, la ora 14.00. 3.Interviu: 12.07.2021,
la ora 09.00. Afișare rezultate interviu:
13.07.2021, la ora 15.00. Termen depunere
contestații interviu: 14.07.2021, până la ora
12.00. Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 14.07.2021, la ora 15.00. 4.
Afișare rezultate finale: 14.07.2021, la ora
16.00. Depunerea dosarelor de concurs și
desfășurarea concursului se va face astfel:
-Pentru posturile din cadrul Autorității Navale
Române, candidații vor depune dosarele la
sediul Autorității Navale Române, Localitatea
Constanța, Str.Incintă Port, nr.1. Relații suplimentare la persoana de contact: Adriana
Rosen, Tel.0372/419.809 sau 0372/419.884;

-Pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale
Constanţa, candidaţii vor depune dosarele la
sediul Căpităniei Zonale Constanţa, Localitatea Constanţa, Str.Incintă Port, nr.1,
Clădirea ANR. Relații suplimentare la
persoana de contact: Alexandra Lică,
Tel.0372/419.850. Bibliografia, tematica,
anuntul și rezultatele finale ale probelor de
concurs se vor afișa la sediul ANR și pe pagina
oficială: https://portal.rna.ro/despre -noi/organizare/cariere

DISPARIȚII
l Subsemnatul Ilas Liviu, în calitate de fiu,
public prezentul anunț de deschidere a procedurii de declarare a dispariției numitului Ilas
Mihai, născut la data de 14 august 1933, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Sirbi, com.Vlasinești, jud.Botoșani și rog pe oricine are vreo
informație despre această persoană să o comunice la dosarul nr.13304/325/2021, aflat pe rol
la Judecătoria Timișoara.

N-W Marea Britanie. Dosar nr. 8756/325/2020,
Materia: Civil, Stadiul procesual: Fond,
Obiectul dosarului: partaj judiciar. Stimat
domn, sunteți chemat în această instanță, Sala
332, Complet C10C, în data de 22 septembrie
2021, ora 11.00, în calitate de pârât, în proces
cu Biro (fosta Papp) Magdalena, în calitate de
reclamant. În caz de neprezentare a părților, se
va putea trimite un înscris, judecata urmând a
se face în lipsă. Pentru a avea acces la dosarul
dvs. electronic trebuie să parcurgeți pașii de pe
site-ul www.curteadeapeltimisoara.ro- Instrucțiuni acces dosarul electronic. Prin înmânarea
citației, cel citat este prezumat că are în cunoștință și termenele de judecată ulterioare
aceluia pentru care citația i-a fost înmânată.

l Utz Pavel, Mihesan Szuszana, Mihesan
Gligor, Mihesan Iuon, Raza Petru, Raza
Iordan, Raza Ileana sunt citați pe 22.06.2021
la Judecătoria Turda în dos. 8190/328/2020, în
calitate de pârâți.

l Doamna Forgaci Corina Mihaela, cu domiciliul în Săcele, str.Viitorului, Nr.25, Bl.25,
Sc.A, Et.4, Ap.18, Județul Brașov, stabilită în
Portugalia, sunteţi chemată la Tribunalul
Satu-Mare, Secția 1 Civilă, Sala 10, în data de
13 iulie 2021, la ora 09.20, în calitate de intimată-pârâtă în procesul cu Baltă Ianoș, Baltă
Elisabeta și Andrei Marius Daniel, în calitate
de apelanți- reclamanți și Big Maria, Forgaci
Mihaela Emilia, Forgaci Livia NADIA și
Varga Ioan, în calitate de intimați-pârâți, în
dosarul nr.4405/83/2006, materie civilă, stadiu
procesual apel, având ca obiect obligație de a
face.

l Numitul Petkes Vasile, cu domiciliul în
Damacuseni, nr.257, jud.MM, este citat în data
de 01.07.2021, ora 09.00, la jud.Jibou, dosar
nr.2278/1752/2018, având ca obiect succesiune,
prestație tabulară.

l Se citeaza fiul Marchis Antoniu Danut, cu
domicliul necunoscut, in cauza succesorala
Marchis Tanasie, la SPN Fildan, din Mun.
Arad, str. Ioan Vidu nr. 2, ap. 1, pe data de
22.06.2021, ora 11:00.

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

l Se citeaza fiica Marchis Bianca, cu domicliul necunoscut, in cauza succesorala Marchis
Tanasie, la SPN Fildan, din Mun. Arad, str.
Ioan Vidu nr. 2, ap. 1, pe data de 22.06.2021,
ora 11:00.

CITAȚII

vire Unități de Învățământ. Condiţii specifice
de participare la concurs: studii medii/generale, vechime în muncă: minimum 20 de ani,
atestat paza. Dosarele se depun la sediul
primariei în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului în Monitorul Oficial
și la ziar, respectiv de la data de 14.06.2021
până la data de 28.06.2021, ora 15:00. Alte
informaţii pot fi obţinute la nr. 021.467.12.14,
persoană de contact Turcu Mihaela Raluca–
Inspector Asistent, Primăria Glina, email:
primariaglina@yahoo.com.
l Anunţ prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului OCPI
Argeş anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale, nr.1, 2, 24, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 57,
58, 81, 82, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Data de început a
afişării: 22.06.2021. Data de sfârşit a afişării:
20.08.2021. Adresa locului afişării publice:
Comuna Bârla, Judeţul Argeş. Repere pentru
identificarea locaţiei: Cămin Cultural Bârla.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la Căminul
Cultural Bârla. Alte informaţii pentru cei
interesaţi: Program- luni-vineri: 09:00-16:00.
Informaţii privind Programul naţional de
cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot
obţine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/

l Se citează pârâții: Uifălean Ileana, Dobrean
Vasile, Bucur Maria, Dobrean Alexandru,
Dobrean Toader și Burus Ana, cu domiciliul
necunoscut, 2019 la Judecătoria Toplița,
pentru termenul din data de 16 iunie 2021, ora
12.00 în dosarul nr.725/326/2019, având ca
obiect ieșire din indiviziune și uzucapiune
asupra CF. 50016 Subcetate nr. top. 475, 476,
477, 478, 479,488, 489, 490.

l SC Fenici Taxi SRL, cu sediul in Lipova,
Car. Soimos, nr 215, judetul Arad, inregistrata
la ORC sub nr J2/1021/2014, si CUI 33664889,
doreste sa obtina autorizatie de mediu pentru
punctul de lucru din Lipova, Calea Timisorii,
nr 54, jud Arad, unde se desfasoara activitatea: cod CAEN 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor, respectiv spalatorie auto
si vulcanizare auto. Masuri de protectia
mediului: Apa: Retea oras; Aer: -; Sol: Platforme betonate prevazuta cu rigole de colectare a apelor pluviale; Gestiune deseuri:
Containere pentru gunoi menajer. Observatiile
publicului formulate in scris / informatiile
privind potentialul impact asupra asupra
mediului se depun / pot fi consultrate la sediul
Agentia de Protectia Mediului Arad, Splaiul
Muresului, FN, cod postal 310132, tel: 0257280996, fax: 0257-284767, timp de zece zile
lucratoare dupa data publicarii prezentului
anunt.

l Înştiinţarea proprietarilor şi a posesorilor
privind publicarea Documentelor tehnice ale
cadastrului în Comuna Bârla, judeţul Argeş.
Stimată doamnă/Stimate domn, Vă înştiinţăm
că în perioada de 22.06.2021-20.08.2021 se
publică documentele tehnice ale cadastrului
pentru imobilele din UAT BÂRLA, Sectoarele
cadastrale nr.1, 2, 24, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 57,
58, 81, 82. Conform art.12, alin.(3), lit.d) din
Legea 7/1996 cu modificările ulterioare, deţinătorii imobilelor au obligaţia de a verifica
informaţiile privitoare la imobilele pe care le
deţin, în etapa de publicare a documentelor
tehnice cadastrale. Datele referitoare la imobilului/imobilele pe care îl/le deţineţi pe teritoriul
acestei unităţi administrative sunt afişate la
Căminul Cultural Bârla, judeţul Argeş. În
vederea verificării datelor publicate, vă rugăm
să vă prezentaţi la locul publicării. Puteţi
depune Cererea de rectificare dacă documentele tehnice nu corespund cu actele dumneavoastră, în termen de 60 de zile de la data
publicării, la Comisia de soluţionare a cererilor
de rectificare ce va funcţiona la Căminul
Cultural Bârla. Cererea de rectificare va fi
însoţită de documente doveditoare şi va fi
înregistrată de către Comisia de soluţionare a
cererillor de rectificare. Documentele tehnice
cadastrale pot fi consultate pe pagina de
internet: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Arge%C8%99/Bârla

l Judecătoria Timișoara, P-ța Țepeș Vodă,
nr.2A, Timișoara, Secția I Civilă, Sala 332.
Destinatar: Grell Iosif Junior, London, Anglia
Hotel Room 35, 41-43 Holmes Road, A.T.3

l Primaria Glina cu sediul în str. Libertatii nr.
292, comuna Glina, judet Ilfov organizeaza în
data de 08.07.2021 concurs recrutare pentru
Paznic– Compartiment Monitorizare Deser-

l SC EMAN Tobogane SRL, titular al proiectului Spalatorie Auto anunta publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către APM Ilfov (autoritatea competentă

l Numitul Joița Mihai Gabriel, cu ultimul
domiciliu cunoscut în comuna Podari, Str.
Dunării, nr. 57, este chemat la Judecătoria
Craiova, în data de 05.07.2021, la ora 14.30, în
dosarul 14022/215/2020, de către reclamanții
Joița Ioan și Joița Lenuța, într-un proces ce
are ca obiect rezoluțiunea contractului de
întreținere nr. 357/2011. Dosarul este la
Completul Civil 9 și are oră de desfășurare
14.30.
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
pentru protecția mediului), în cadrul procedurii de evaluare impactului asupra
mediului*), in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul
spalatorie auto, propus a fi amplasat în Bragadiru, str. Sperantei nr. 58, Ilfov. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității
competente pentru protectia mediului Ilfov
din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr.1,
sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 8:0016:30 si vineri 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.
ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a autorității
competente pentru protecția mediului.
l judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL notifica creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplificate a insolventei prevazuta de
Legea nr. 85/2014, impotriva debitoarei Sweet
Vogue SRL cu sediul in Sat Roşu, Comuna
Chiajna, Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr.
5M, camera 1, Ap. 5, Judet Ilfov, având
numar de inregistrare J23/1833/2015 si codul
unic de înregistrare 34601838, in dosarul
1410/93/2021 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov,
Sectia Civila. Termenul limita de depunere de
catre creditori, a opozitiilor la incheierea de
deschidere a procedurii- 10 zile de la primirea
notificarii, precum si termenul de solutionarea
a opozitiilor, care nu va depasi 10 zile de la
data expirarii termenului de depunere a acestora. Termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra averii
debitorului – 20.07.2021, termenul de verificare a creantelor, de intocmire si publicare in
BPI a tabelului preliminar de creante –
02.08.2021, termenul de definitivare a tabelului creantelor – 30.08.2021, data primei
sedinte a adunarii creditorilor – 09.08.2021.
Urmatorul termen de judecata a fost fixat
pentru data de 28.10.2021. Pentru relatii:
021.318.74.25.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna
Râciu, din județul Mureș, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr. 99 și 168 începând cu
data de 22.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul primăriei, conform art.14 alin.(1) și
(2) din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.

l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Andrid, cu sediul
în comuna Andrid, str. Principală, nr.508,
județul Satu-Mare, telefon 0261/820.409, fax
0261/820.492, e-mail: primariaandrid@yahoo.
com, cod fiscal 3897076. În baza Legii
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general și
a Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, face
cunoscută intenţia de a atribui contracte de
finanţare nerambursabilă pentru anul de
execuţie financiară 2021, pentru proiecte
aferente domeniilor: sport și culte religioase.
Domeniile pentru care se acordă finanțări
nerambursabile și suma de 70.000Lei, aprobată pentru anul 2021, conform Bugetului de
venituri și cheltuieli pentru anul 2021 aprobat
prin H.C.L nr. 20/21.04.2021, este repartizată
în conformitate cu programul anual al finanțărilor nerambursabile aprobat prin H.C.L. nr.
27/31.05.2021: 1.Domeniul: Sport, suma:
35.000 Lei; 2.Domeniul: Culte religioase,
suma: 35.000Lei. Total fonduri nerambursabile 2021: 70.000Lei.
l OMV PETROM S.A., titular al proiectului
“Rerutare conducta de gaze compresoare
Moinesti- Depozit Albotesti (tronsonul 2 si
tronsonul 3)” propus a se realiza in intravilanul si extravilanul orasului Moinesti, jud.
Bacau, anunta publicul interest asupra luarii
deciziei etapei de incadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului. Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Bacau din Str.Oituz, nr.23, Cod
600266 in zilele de luni pana joi, intre orele
8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la
urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.
anpm.ro. Publicul interest poate inainta
comentarii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru
Protectia Mediului Bacau.
l SC HB POTLOGI SRL anunță publicul
interesat asupra depunerii raportului privind
impactul asupra mediului în cadrul procedurii
de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Realizare balastieră cu redare a
terenului în circuitul agricol, Perimetrul
Potlogi- Terasa, Comuna Potlogi, Jud.
Dâmbovița”, propus a fi amplasat în Comuna
Potlogi, Sat Potlogi, Jud. Dâmbovița. Tipul
deciziei posibile luate de APM Dâmbovița

poate fi emiterea acordului de mediu sau
respingerea solicitării de emitere a acordului
de mediu. Documentele menționate sunt
disponibile la următoarea adresă de internet
www.apmdb.anpm.ro. Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru situații
Speciale de Urgență nr.52 din 05.11.2020,
privind stabilirea unor măsuri suplimentare
necesare a fi aplicate pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID19, Raportul privind impactul asupra mdiului
poate fi consultat doar electronic. Publicul
interesat poate transmite înscris comentarii,
opinii, observații privind documentele menționate la sediul APM Dâmbovița, fax:
0245.521.39.44, mail: office@www.apmdb.
anpm.ro, până la data 14.07.2021.
l Oraşul Vlăhiţa, cu sediul în localitatea
Vlăhiţa, Str. Turnătorilor, nr. 20, judeţul
Harghita, cod fiscal 4245224, aduce la cunoştinţă publică atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în
conformitate cu „Programul anual de sprijinire a organizaţiilor civile din oraşul Vlăhiţa
pe anul 2021”, în acord cu prevederile Legii
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile. Condiţiile, domeniul de activitate, suma totală alocată, sesiunea de depunere şi documentaţia necesară întocmirii
proiectelor, procedura de selecţie cât şi alte
informaţii în acest sens se pot obţine pe siteul
Primăria oraşului Vlăhiţa, www.primariavlahita.ro, sau la tel.0266246.634, e-mail: office@
primariavlahita.ro. Acest anunț a fost publicat
și în Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a, nr.105/03.06.2021.
l Notificare privind deschiderea procedurii
insolvenţei – procedura simplificată. 1. Date
privind dosarul: Număr dosar: 819/115/2021,
Tribunalul Caraş-Severin Secţia a II-a Civilă,
de Contencios, Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic: Detesan Daniela. 2. Arhiva/
registratura instanţei: Adresa: Horea, nr. 2-4,
Reşiţa, Jud. Caraş-Severin, Număr de telefon:
0255/213.304 programul arhivei/registraturii
instanţei: 9-12. 3. Debitor: Standardtech
Avantaje S.R.L.; Cod Unic de Înregistrare:
30729690; Sediu social: Reșița, str. Castanilor,
nr.47 Jud. Caraş-Severin; Număr de Ordine în
Registrul Comerţului: J11/507/2012. 4.
Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate
de lichidator judiciar al debitorului Standardtech Avantaje S.R.L., conform Sentinței Civile
nr. 70/JS din data de 08.04.2021, pronunţată
de către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal, în dosarul nr. 819/115/2021, Notifică. 5.
Deschiderea procedurii insolvenţei – procedura simplificată - împotriva debitoarei Stan-
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dardtech Avantaje S.R.L. 6. Debitorul
Standardtech Avantaje S.R.L. are obligaţia ca
în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr.
85/2014. Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor este:
24.05.2021. Termenul limită de afişare şi publicare a Tabelului preliminar al creanţelor este:
04.06.2021. Termenul pentru depunerea și
publicarea Tabelului definitiv al creanţelor
admise este: 30.06.2021. Termenul pentru
depunerea raportului prevăzut de art. 97 din
Legea nr. 85/2014 este 19.05.2021. Adunarea
creditorilor: Se notifică faptul că prima şedinţă
a Adunării Creditorilor debitoarei va avea loc
la data de: 10.06.2021, orele 12.00, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Reşiţa, str.
P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caraş-Severin, având ca ordine de zi: prezentare situaţie debitor; desemnare comitet creditori; confirmare lichidator judiciar; stabilire
onorariu lichidator judiciar; alte menţiuni.
Lipsa creditorilor de la această adunare,
constituie acordul tacit al acestora cu privire la
punctele de vedere de pe ordinea de zi.
l Subscrisa SC ARROW International SRL,
cu sediul social in sat Catelu, comuna Glina,
strada Apusului nr. 5, judetul Ilfov, numar
ordine Registru Comertului: J23/1573/2009,
CUI RO 6549777, punct de lucru – Timisoara,
str. Volta, numer 1, parter, judetul Timis,
reprezentata legal de administrator Valentin
Purcaru prin imputernicit Todosiciuc Maria,
prin prezenta va invitam la magazinul de
arme – la adresa: Timisoara, str. Volta nr. 1,
parter, judetul Timis, in vederea ridicarii clarificarii situatiei armei (armelor) aflate la noi in
consignatie, in termen de 5 (cinci) zile de la
data prezentului anunt. In caz contrar ne
rezervam dreptul de retinere a armei (armelor)
in favoarea societatii. Conducerea – SC Arrow
International SRL>

ADUNĂRI GENERALE
l Asociația Aldo Moro, cu sediul în București,
sector 2, str. Sfântul Ștefan, nr.24, organizează
pe data de 21.06.2021, orele 16.00, ora României, prin mijloace de comunicare la distanță,
respectiv prin intermediul aplicației Teams,
Adunarea Generală a Asociației având următoarea ordine de zi: (a) admiterea de noi
membri, ca urmare a primirii unor cereri; (b)
excluderea unor membri, ca urmare a neparticipării acestora la întrunirile acesteia. Asociația a procedat la convocarea Adunării
Generale în conformitate cu Statutul acesteia,
mai multe detalii putând fi obținute la sediul
Asociației sus-menționat, unde s-a realizat

afișarea convocatorului. Membri Asociației vor
primi link-uri pentru logare în aplicația Teams
pe adresele de e-mail cunoscute de Asociație.

LICITAȚII
l ANAF intenţionează să închirieze cabină
control vamă PFT Bechet. Detaliile complete
pot fi găsite pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea
“Info ANAF” - ”Anunțuri”- “Anunţuri de
achiziţie de bunuri şi servicii”.
l ANAF intenţionează să închirieze spațiu
amenajat, platformă betonată, pentru depozitarea bunurilor confiscate în materie penală și
civilă, în scopul valorificării bunurilor, la
nivelul D.G.E.S.C.S.-D.O.V.B.C.-S.T.V.B. nr. 6.
Detaliile complete pot fi găsite pe site-ul www.
anaf.ro, sectiunea “Info ANAF” - ”Anunțuri”- “Anunţuri de achiziţie de bunuri şi
servicii”.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul
în mun. Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt, organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului
Local al mun. Slatina nr. 182/18.05.2021, la
data de 25.06.2021, ora 10.00, licitație publică
pentru închirierea spațiului destinat comerț
alimentație publică din incinta Clubului
Nautic și de Agrement „Plaja Olt” reprezentând foișor din lemn în suprafață construită la
sol de 27,35mp, iar suprafața utilă de
23,65mp. Procurarea documentației pentru
participarea la licitație se face de la Clubul
Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în mun.
Slatina, str. Bld. Sf. Constantin Brâncoveanu,
nr.1, jud. Olt, persoana de contact Cirstea
Lidia, telefon/fax: 0349/881.148, e-mail:
csmslatina@yahoo.com. Depunerea ofertelor
se face la sediul Clubului Sportiv Municipal
Slatina până la data de 24.06.2021, ora 12.00.
l UAT Comuna Cosmeşti, Judetul Galaţi,
organizează în data de 05 iulie 2021 licitație
publică cu ofertă în plic în vederea închirierii
suprafeței de 20000 mp T1, P 13,15,18, lot 2,
cu destinația amenajării de șantier. Condiţiile
de participare la licitație și caietul de sarcini se
pot solicita, contra cost, de la sediul Primăriei
Cosmeşti, Jud. Galaţi, str. G-ral Dumitru
Dămaceanu, nr. 73, tel. 0236336227, email:
primaria.cosmesti@gmail.com, compartiment
achizitii-publice.
l Cabinetul Individual De Insolvență Brănici
Marius, reprezentat prin Brănici Marius, în
calitate de lichidator judiciar al societății S.C.
Pety Arnos S.R.L., organizează licitație
publică cu strigare, model competitiv, în
vederea valorificării bunului imobil repre-

zentat de suprafața de teren de 277 mp având
categoria de folosință curți construcții pe care
se află amplasată construcția C 599/5/2 –
spațiu industrial, situat în intravilanul mun.
Fălticeni, str. Tărăncuței nr. 19, jud. Suceava,
aparținând S.C. PETY ARNOS S.R.L. Prețul
de strigare de la care începe licitația este de
163.901,5 LEI (34.090 EUR). Licitația va avea
loc în data de 22.06.2021, ora 10:00, la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, jud. Iași. În
caz de nevalorificare, licitația se va relua în
datele de 05.07.2021, ora 10:00, respectiv
16.07.2021, ora 10:00. Informații suplimentare
- persoană de contact: Brănici Marius, telefon
0745.821.068.
l Anunt de supraofertare a activelor debitorului SC Lux Agra SRL. Subscrisa Evoplan
Insolv IPURL( fosta CII Pohrib Ionela), cu
sediul ales in Iasi, str.Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iasi, reprezentata prin Pohrib Ionela, numita
conform Hotararii nr. 661/15.11.2012, pronunţată de Tribunalul Botosani, desemnată în
calitate de lichidator judiciar al SC Lux Agra
SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite conform Hotararii nr. 661/ 15.11.2012,
pronuntata in dosarul nr. 2644/40/2012 de
către Tribunalul Botosani, anunţă că, prin
procesul verbal ale adunării creditorilor din
data de 02.06.2020, s-a aprobat propunerea
lichidatorului judiciar de modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
procedurilor de vânzare prin licitaţie publică
a bunurilor din averea debitoarei SC Lux Agra
SRL în sensul vânzării imobilului teren în
suprafaţă totală de 50.510 mp, compus din
urmatoarele parcele:Parcela de teren arabil –
situată în intravilanul satului Zăiceşti, com
Băluşeni, jud. Botoşani în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1,
suprafaţă totală de 8.284,00 mp, înscris în CF
295/N a com. Băluşeni, nr. topo 432; Parcela
de teren arabil – situată în extravilanul com
Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, p.c. 1/35,
suprafaţă totală de 17.616,00 mp, înscris în CF
294/N a com. Băluşeni, nr. topo 431; Parcela
de teren arabil – situată în intravilanul şi
extravilanul satului Zăiceşti, com Băluşeni,
jud. Botoşani în p.c. 1/37,1/38 şi 1/44, suprafaţă totală de 24.610,00 mp (din care 5.919 mp
teren intravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44 şi 18,691
mp teren extravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44),
înscris în CF 507/N a com. Băluşeni, nr. topo
246/2-555-492, ce apartin debitoarei S.C. Lux
Agra S.R.L la prețul de 150.000 lei +T.V.A.=
178.000 lei (TVA inclus). Activele supuse
vânzării prin negociere directă se valorifică
liber de sarcini. Bunurile supuse vânzării prin
negociere directă nu vor putea fi înstrăinate
sau grevate de sarcini înainte de plata integrală a preţului. Cei interesaţi vor putea
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supraoferta pentru activul proprietate imobiliara funciara cu pas de supraofertare de 5%
din pretul oferit, iar data până la care sunt
acceptate supraoferte este de 16 Iulie 2021.
Supraofertele vor fi depuse la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr.
43 Jud. Iaşi. Relatii suplimentare se pot obtine
de la lichidatorul judiciar la telefoanele: 0232
/240.890, 0742/109890. Lichidator judiciar,
EVOPLAN INSOLV IPURL
l Dinu, Urse si Asociatii SPRL, in calitate de
lichidator judiciar al debitoarei Societatea de
Constructii Feroviare Iasi SA, scoate la
vanzare conform disp. art. 769 Cod Procedura
Civila: -Dreptul litigios asupra sumelor datorate de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
catre Societatea de Constructii Feroviare Iasi
SA; Pretul de pornire al licitatiei este de
407.925 lei. Pretul Caietului de sarcini este de
1.000 lei +TVA. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO59UGBI0000732006132RON deschis
Garanti Bank Agentia Coposu pe seama debitoarei Societatea Constructii Feroviare Iasi SA
cel tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 10%
din pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita 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. 504,
sector 1. Sedinta de licitatie va avea loc la data
de 24.06.2021, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71,
et.5, cam. 504, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.
l Direcţia Naţională de Probaţiune, cu sediul
în Bucureşti, str.Apolodor, nr.17, sector 5, demarează procedura de închiriere a unui spaţiu
pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de
Probaţiune Constanţa. Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere este pusă la
dispoziţia persoanelor interesate de către
Direcţia Economică -Compartimentul Achiziţii
Publice din cadrul Direcţiei Naţionale de
Probaţiune, camera 40, etajul 6, între orele
08.00-16.30, persoană de contact -Simona
Chiriţă, telefon 0738.672.618, e-mail: simona.
chirita@just.ro sau se poate regăsi pe site-ul
www.just.ro, accesând secţiunea Informaţii de
interes public/achiziţii publice. Ofertele vor
respecta cerinţele tehnice din documentaţia de
atribuire. Criteriul de atribuire al contractului
de închiriere este „cel mai mic preţ/metru
pătrat”, aplicat ofertelor care îndeplinesc toate
cerinţele de selecţie şi calificare solicitate.
Durata contractului de închiriere: 5 ani, cu
posibilitatea prelungirii prin act adiţional
pentru o perioadă de încă 5 ani. Ofertele pot fi
depuse până la data de 05.07.2021, ora 10.00, la
secretariatul Direcţiei Naţionale de Probaţiune.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau

adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Belinț, localitatea Belinț, Str. Principală, nr. 147, județul Timiș, telefon
0256/327.126, fax 0256/327.165, e-mail: primariabelint@gmail.com, cod fiscal 5517173. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: un
teren aflat în localitatea Belinț, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/03.07.2019,
având H.C.L. nr. 41/31.05.2021, în suprafață
de 2.040 mp, înscris în C.F. nr. 400362, nr.
cadastral 3060, în vederea construirii unei
stații Peco, aparținând domeniului privat al
Comunei Belinț. 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:
Documentația se va elibera în format electronic în baza unei cereri în scris. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratură, localitatea Belinț, Str.
Principală, nr.147, județul Timiș. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
25.06.2021, ora 16.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05.07.2021, ora 12.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Comuna Belinț, localitatea Belinț, Str.Principală, nr.147, județul
Timiș. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar în
plic închis. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
05.07.2021, ora 13.00, Comuna Belinț, localitatea Belinț, Str.Principală, nr.147, județul
Timiș. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Timiș, Timișoara, Piața
Țepeș Vodă, nr.2, județul Timiș, telefon
0256/221.990, fax 0256/221.990, e-mail: tr-timis-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 11.06.2021.
l Locator: U.A.T.Comuna Grințieș, CUI
2614180, cu sediul în comuna Grințieș, sat
Poiana, județul Neamț, tel. /fax 0233/265.410,
e-mail: achizitiipublice@comunagrinties.ro,
persoană de contact: Bicajanu Vasile. Obiectul
licitației publice: Închiriere spațiu în suprafață
de 89,65mp din cadrul Bazei sportive multifuncționale Ștefan Țifui, situată în comuna
Grințieș, sat Poiana, județul Neamț aparținând domeniului public al Comunei Grințieș,
pentru activități de fabricare a articolelor de
îmbrăcăminte. Închirierea se face în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 și ale
HCL nr. 13 din 31.05.2021. Documentaţiile de
atribuire pot fi procurate de la Compartimentul achiziții publice al Primăriei Grințieș,
direct sau electronic, prin solicitare scrisă,
contra sumei de 30 lei/exemplar care se achită
la casieria instituției. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.06.2021, ora 12.00.
Ofertele trebuie depuse până la data de

12.07.2021, ora 11.50, la sediul Primăriei Grințieș, Compartiment achiziții publice, într-un
exemplar. Ședinţa publică de deschidere a
ofertelor 12.07.2021, ora 12.00, la sediul
Primăriei Grințieș. Instanţa competentă în
soluţionarea litigiilor: Tribunalul Neamţ, b-dul
Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, judeţul
Neamţ, tel. 0233/212.294, e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro. Data transmiterii anunţului,
în vederea publicării: 11.06.2020.
l Anunț privind concesionarea prin licitație
publică a unui teren, proprietate privată a
Municipiului Galați, situat în str. Jiului, nr. 7B.
1. Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact: Municipiul
Galați - cod fiscal 3814810, strada Domnească
nr. 54, Tel: 0236307718, Fax: 0236461460,
E-mail: contracte.teren@primariagalați.ro,
persoană de contact: Mardare Petru Eugen sau
Chițu Laura Iulia; 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: Teren intravilan, în suprafață
de 128 mp, situat în strada Jiului nr. 7B, care se
identifică în cartea funciară a municipiului nr.
127647, nr. cadastral 127647, în vederea edificării unui imobil - locuinţă și spațiu birouri.
Terenul aparţine domeniului privat al Municipiului Galați. Concesionarea se face conform
O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 178 din data de 31.03.2021. 3.
Informaţii privind documentaţia 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: documentaţia de
atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei

Municipiului Galați. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul închirieri, concesiuni și vânzări terenuri,
cabinete medicale, localitatea Galaţi, strada
Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 3.3. Costul 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. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 22.06.2021, ora 14.00.
3.5. Persoane de contact: Mardare Petru Eugen
sau Chițu Laura Iulia, Tel. 0236/307.718; 4.
Informaţii privind ofertele: La licitaţie pot
participa persoane fizice/ juridice române, care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: Au
achiziţionat caietul de sarcini şi au achitat
garanţia de participare la licitaţie, în cuantum
de 1.131 lei, reprezentând 1% din valoarea de
piaţă total propusă a imobilului teren; Au
depus oferta împreună cu toate documentele
solicitate în documentaţia de atribuire, în
termenele prevăzute în cadrul acesteia; Au
îndeplinit la zi toate obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor
către bugetul consolidat al statului şi către
bugetul local; Nu sunt în stare de insolvenţă,
faliment sau lichidare; Ofertele se depun la
sediul Primăriei Municipiului Galaţi, str.
Domnească nr. 54, Serviciul Închirieri, Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, în
două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior şi se vor înregistra în ordinea primirii lor.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
30.06.2021, ora 12.00 (între data publicării
anunţului şi data limită de depunere a ofertelor trebuie să fie minim 20 zile calendaristice). 4.2. Adresa la care trebuie depuse

ofertele: Primăria Municipiului Galați, strada
Domnească nr. 54, judeţul Galaţi, Registratura
generală. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 06.07.2021,
ora 15.30, la sediul Primăriei Municipiului
Galați, strada Domnească nr. 54, judeţul
Galaţi. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Municipiului Galați, strada Brăilei
nr. 153, judeţul Galați, tel: 0236/412130, email:
tr-galati-comunicare@just.ro.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de înmatriculare la ORC
și Certificate constatatoare de sediu și beneficiar, ale Josefexpertdach SRL, J20/806/2017,
CUI 37675333. Le declar nule.
l Pierdut Carnet de student, eliberat de
Facultatea de „Medicină Veterinară” Iași, pe
numele Cîrciu Răzvan Ștefan. Îl declar nul.
l Societatea Impuls Solutions SRL, înmatriculată cu Codul Unic de Înregistrare
32316193, a pierdut următoarele documente:
Certificat de Înregistrare și Certificat Constatator, astfel acestea sunt declarate nule.
l Asociația Clubul Sportiv Quicksilver, cu
sediul în București, str.Fabrica de Gheață, nr.8,
bl.90 ap.81 sect.2, declară pierdut Certificatul
de înscriere a persoanei juridice fără scop
patrimonial Nr.15 din data de 02.02.2006. Se
declară nul.

