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OFERTE SERVICIU
l Restaurant în zona Obor angajăm 
femeie de serviciu și picoliță/ospătă-
riță. Relații la telefon. 021.250.65.70.

l SC din Ploiești angajează muncitori 
necalificați în domeniul confecțiilor. 
Nr. contact: 0784.848.562.

l  SC Pangladcons SRL, având 
CUI:38816538, cu sediul în București, 
Strada Cremenița, nr.2, camera 2, bloc 
A, etaj 1, ap.10, angajează: dulgher 
(exclusiv restaurator), cod COR 
711501- 4 posturi; fierar betonist, cod 
COR 711402- 2 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul construcțiilor, 
experiență 6 luni. Selecția are loc în 
data de 15.07.2021, ora 10.00, la sediul 
societății.

l SC FRASINUL SRL, cu sediul în 
sat Anies, nr.59, com.Maieru, județul 
Bistrița-Năsăud scoate la concurs un 
post de femeie de serviciu. Se oferă 
condiții  avantajoase de muncă. 
CV-urile alături de scrisoarea de 
intenție se pot trimite la adresa 
sediului  social  sau la  te lefon: 
0263.377.681.

l  Smart  Global  Energy SRL, 
persoană juridică română, cu sediul în 
București, Sectorul 1, Bd.Ion Miha-
lache, nr.18, subsol, camera 2, înregis-
trată în Registrul Comerțului sub nr.
J40/16633/2016, Identificator Unic la 
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/7302/2019, având Cod Unic de 
Înregistrare 41214346 , angajează: 47 
Sudori -COR 721208, 19 Maiștri 
Sudură -COR 311515, 109 Lăcătuși 
mecanici -COR 721410, 120 Muncitori 
necalificați la asamblarea și montarea 
pieselor -COR 932906, 28 Mecanici 
Utilaj -COR 723302. Interviul va avea 
loc la data de 15.07.2021, la ora 09.00, 
la sediul societății.

l Primăria orașului Tășnad, județul 
Satu Mare, anunță concurs de recru-
tare pe funcția contractuală de 
execuție vacantă de Inspector IA/S în 
cadrul Serviciului de administrare a 

domeniului public și privat, cod fiscal 
1 4 1 8 8 2 0 7 ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul constă: 
selectarea dosarelor de înscriere: în 
maximum cinci zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de depunere 
a dosarelor; proba scrisă este progra-
mată în data de: 05.08.2021, ora 12.00, 
Locația Primăria orașului Tășnad; 
proba interviu se va comunica ulterior. 
Condiții specifice necesare pentru 
ocuparea postului vacant pe perioadă 
nedeterminată a funcției contractuale 
de Inspector IA/S: studii superioare, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă- în domeniul- 
economic sau  domeniul tehnic sau 
domeniul științelor de orice fel; 
vechime minimă: nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul Primăriei 
orașului Tășnad. Relații suplimentare 
se pot obține la numărul de telefon: 
0261.825.860 sau pe www.primaria-
tasnad.ro

l Primăria orașului Tășnad, județul 
Satu Mare, anunță concurs de recru-
tare pe funcția contractuală de 
execuție vacantă de Muncitor I M în 
cadrul Serviciului de administrare a 
domeniului public și privat, cod fiscal 
1 4 1 8 8 2 0 7 ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul constă: 
selectarea dosarelor de înscriere: în 
maximum cinci zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de depunere 
a dosarelor; proba scrisă este progra-
mată în data de: 05.08.2021, ora 12.00, 
locația Primăria orașului Tășnad; 
proba interviu se va comunica ulterior. 
Condiții specifice necesare pentru 
ocuparea postului vacant pe perioadă 
nedeterminată a funcției contractuale 
de Muncitor I M: studii liceale, 
respectiv studii medii liceale finalizate 
cu diplomă de bacalureat; vechime 
minimă: 3 ani, curs de calificare în 
specializarea: nu este cazul. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 

în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul Primăriei 
orașului Tășnad. Relații suplimentare 
se pot obține la numărul de telefon: 
0261.825.860 sau pe www.primaria-
tasnad.ro

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Neamţ, cu sediul în muni-
cipiul Piatra Neamţ, str. Mihai 
Eminescu,  nr.26B, organizează 
concurs pentru ocuparea a  1 post  
temporar vacant, până la revenirea 
titularului de drept pe post, funcţie 
contractuală de execuţie, perioadă  
determinată: Serviciul Publicitate 
Imobiliară– Biroul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Bicaz- Referent 
treapta IA- 1 POST. Concursul se va 
desfășura după calendarul următor: 
-Proba scrisă- în data de      29.07.2021, 
ora 10.00; -Proba interviu- în data de 
04.08.2021, ora 10.00. Cerinţele 
Postului Referent treapta IA: -studii 
medii- absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -vechime  în muncă  minim 6 
ani și 6 luni. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul instituţiei 
din municipiul Piatra Neamţ, str. 
Mihai Eminescu, nr.26B, în termen de 
5 zile lucrătoare de la afișarea  anun-
ţului pentru ocupare a unui post de 
execuţie contractual temporar vacant,  
în timpul programului normal de 
lucru. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul O.C.P.I. Neamţ, la 
adresa sus-menţionată, telefon 0233-
21.71.42.  

l  Primăria Peretu, cu sediul în 
comuna Peretu, str.Șoseaua Deal, 
nr.92, judeţul Teleorman, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale 
vacante în cadrul Serviciului public 
apă- canal Comuna Peretu, regula-
ment aprobat prin H.G.nr.286/2011, 
modificată și completată: -1 post Șef 
serviciu; -1 post casier; -1 post de 
muncitor calificat. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 05.08.2021, ora 10.00; -Proba 
interviu se susţine în termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la susţi-
nerea probei scrise. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -1 post Șef serviciu: -Studii 
superioare, juridice; -Vechime în 
specialitatea studiilor -nu este cazul; 
-vechime în muncă -peste 8 ani. -1 
post casier: -studii medii; -vechime în 
specialitate -peste 7 ani. -1 post de 
muncitor calificat -Studii: SG/SP; 
-Certificate de calificare/absolvire 
specialitatea (instalator); -vechime în 
muncă -10 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Peretu. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei Peretu, persoană de 
contact: Târtea Adina Cristiana, 
telefon 0247/327.167.

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Măieruș,  cu sediul  în Comuna 
Măieruș, strada Nicolae Bălcescu, 
numărul 2, judeţul Brașov, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractual vacante pe perioada 
nedeterminata de: -Responsabil 
Resurse Umane: 1 post, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 11.08.2021, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 11.08.2021, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoare le  condi ţ i i :  -cer ințe 
vechime: -; -studii superioare; -curs de 
specializare în domeniul resurselor 
umane. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Regiei Publice Locale a Pădu-
rilor Măieruș. Relaţii suplimentare la 
sediul: Regiei Publice Locale a Pădu-
rilor Măieruș, persoană de contact: 
Doroftei Alexandra Raluca, telefon 
0723.877.966, e-mail: contact@rplp-
maierus.ro.

l Oficiul Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat, cu sediul 
în București, str.Mureș, nr.4, sector 1, 
CUI 15085226, organizează concurs 
pentru ocuparea a două posturi 
contractuale din cadrul instituţiei, în 

conformitate cu H.G. nr.286/2011, 
modificată și completată de H.G. 
nr.1027/2014: Denumirea postului: 
1.consilier de securitate a informaţiilor 
-2 posturi vacante contractuale pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: superioare, studii 
universitare finalizate cu diplomă de 
licenţă eliberată de o instituţie de învă-
ţământ superior acreditată; -vechime 
în specialitate necesară ocupării 
postului: nu se solicită. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
Proba scrisă: în data de 05.08.2021, ora 
08.30 la sediul ORNISS. Proba prac-

tică: -nu este cazul. Proba de interviu: 
-nu este cazul. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 10 zile de la 
afișare, respectiv până la data de 
28.07.2021, ora 12.00, la sediul 
O R N I S S .  D a t e  c o n t a c t : 
tel.021/207.51.24, doamna Cristiana 
Dumitru.

VÂNZĂRI CASE
l Vand casa, anexa + beci in  Piatra 
Neamt, str. Hangului, nr. 20, suprafata 
de teren  1110 mp. Relatii la telefon: 
0742073886.

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia 
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a 
Finanþelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal Topliþa. Dosar de executare 
nr. 06SOCB3. Nr. 12318 din 12.07.2021. Anunþ privind vânzare a bunurilor 
mobile. Anul 2021, Luna Iulie, Ziua 12. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã, în ziua de 30, luna Iulie, anul 
2021, ora 10.00, în localitatea Topliþa, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 59, jud. Harghita 
se vor vinde, la prima licitaþie, urmãtoarele bunuri mobile, aparþinând debitorului 
SC BELA MARTA SRL, CUI 8050136, din Borsec, jud. Harghita. Denumirea 
bunului mobil. Descriere sumarã, Drepturile reale ºi privilegiile care greveazã 
bunurile, dacã este cazul, Preþul de evaluare sau de pornire al licitaþiei, exclusiv 
TVA (lei), Cota TVA 19%/ neimpozabil/ scutit *): Autouturism marca Ford Focus, 
an fabricaþie 2001, serie ºasiu WF0FXXWPDF1P78828, SFM Topliþa, 4.140 lei, 
19%; Tractor rutier marca IRUM Reghin TAF, an fabricaþie 1999, serie ºasiu 
UX9TF80CAXGRE1162 - nefuncþional, SFM Topliþa, 7.240 lei, 19%. *) Regimul ºi 
cotele de taxã pe valoarea adãugatã aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevãzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea 
bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest 
scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea 
la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele 
documente: a) oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de participare sau a 
constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul 
de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua: prin virament în contul nr. 
RO33TREZ3515067XXX004722 - Trezoreria Miercurea Ciuc, cont deschis în 
favoarea AJFP Harghita, CUI 32207048; c) împuternicirea persoanei care îl 
reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; e) 
pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba 
românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) 
pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/ paºaport; h) 
declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu 
este persoanã interpusã cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a 
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de 
conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea, respectiv: ... Alte 
informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: cumpãrãtorul este obligat sã 
efectueze transcrierea conform prevederilor legale în vigoare. Pentru informaþii 
suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de telefon 
0266.341016. Data afiºãrii: 12.07.2021.



ANUNȚURI www.jurnalul.ro

DIVERSE
l Anunt public in etapa 3 de aprobare 
documentatie PUZ. Primaria Comunei 
Șofronea anunta publicul, autoritatile 
interesate si proprietarii terenurilor din 
zona despre aprobare PUZ si RLU – 
“ZONA SERVICII”. Beneficiarul PUZ 
– ului este investitorul privat, Dodu 
Horia Și Anca, Ţica Călin şi Monica, 
proprietari al terenului in suprafata de 
19.000 mp, situat pe teritoriul adminis-
trativ al comunei Șofronea, in extravi-
lanul localitatii Șofronea identificat 
prin CF nr. 305543, nr. cad. 305543. 
Proiectantul PUZ – ului este: SC L&C 
Total Proiect SRL, arh. Cioară Lucian. 
Publicul este invitat sa consulte docu-
mentele privind propunerile de PUZ si 
sa transmita observatii si sugestii 
asupra acestor documente la sediul 
Primariei Comunei Șofronea, din data 
de 14.07.2021. Se organizeaza dezba-
tere publica, ca metoda de consultare, 
in data de 15.07.2021 si 16.07.2021, ora 
11:00 la sediul Primariei Comunei 
Șofronea. Raspunsurile la observatiile 
si sugestiile transmise precum si rezul-
tatele informarii si consultarii se vor 
posta pe site-ul primariei si afisa la 
sediul acesteia dupa incheierea peri-
oadei de consultare. Relatii suplimen-
tare la biroul urbanism. Primaria 
Comunei Șofronea, loc. Șofronea, str.8 
, nr.7, cod postal 317350, Jud. Arad, 
tel/fax: 0257-416100 / 0257-416101, 
Email: primaria_sofronea@yahoo.com, 
Web: www.primariasofronea.ro.

l Administratorul judiciar Cabinet 
Individual de Insolventa Borhan 
Alina-Elena notifica creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 85/2014, 
impotriva debitoarei Vacantacool SRL 
cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, 
Strada Vulturilor, nr.20-22, ap.3, 
J40/10722/2014, CUI 33588498, in 
dosarul 976/3/2021 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila. Termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului – 29.07.2021, 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante – 
18.08.2021, termenul de definitivare a 
tabelului creantelor – 13.09.2021, 
prima sedinta a adunarii generale a 
creditorilor este stabilita pentru data 
de 23.08.2021. Urmatorul termen de 
judecata a fost fixat pentru data de 
15.11.2021 Pentru relatii: 0746.034.669

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si 

Asociatii SPRL notifica creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii fali-
mentului prevazuta de Legea nr. 
85/2006 impotriva debitoarei Trans-
porturi Bucurestii Noi International 
SA cu sediul social in Bucureşti, 
Sector 1, B-Dul Bucurestii Noi, Nr.40, 
J40/27076/1994, CUI 6647627, in 
dosarul 1150/3/2003 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila. Termenul limita pentru inre-
gistrarea cererii de admitere a crean-
telor in vederea intocmirii tabelului 
suplimentar –16.08.2021, termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului supli-
mentar de creante – 15.09.2021, 
termenul de depunere a contestatiilor 
este 05.10.2021, termenul de intocmire 
a tabelului definitiv consolidat 
–15.10.2021. Urmatorul termen de 
judecata a fost fixat pentru data de 
1 2 . 0 1 . 2 0 2 2 .  P e n t r u  r e l a t i i : 
021.318.74.25.

SOMAȚII
l Judecătoria Chişineu Criş, sediu: 
Chişineu Criş, str.Gării, nr.24, județul 
Arad ,  t e l . :  0257 /350 .692 ,  fax : 
0257/350.231, operator 3210/2501, 
dosar nr. 1584/210/2021. Emisă la 
24.06.2021. Somație. În dosarul civil cu 
nr. 1584/210/2021 al Judecătoriei 
Chişineu Criş având ca obiect uzuca-
piune, reclamantul Saloc Ștefan, soli-
c i tă  să se  constate  dobândirea 
dreptului său de proprietate, cu titlu de 
uzucapiune, asupra imobilului înscris 
în CF nr. 305655 Zerind, nr.top 92-93/b 
(provenit din conversia de pe hârtie a 
CF nr.638 Zerind), compus din teren 
intravilan având categoria de folosință 
curți construcții, în suprafață de 1.440 
mp, precum şi înscrierea dreptului de 
proprietate al reclamantului asupra 
imobilului CF nr.305655 Zerind, nr. top 
92-93/b (provenit din conversia de pe 
hârtie a CF nr.638 Zerind). Toți cei 
interesați în cauză pot formula opoziții 
la prezenta somație, în termen de 30 de 
zile de la publicare şi respectiv afişarea 
somației, în dosarul cu nr.de mai sus al 
Judecătoriei Chişineu Criş. Emis în 
conformitate cu art. 130 din Decretul 
Lege nr.115/1938. Termen de afişare pe 
o durată de 30 de zile. Termen: 
24.08.2021, ora 09.00. Preşedinte. 
Grefier.

l Prin cererea înregistrată pe rolul 
J u d e c ă t o r i e i  L u d u ş  s u b 
nr.693/251/2021, posesoarea recla-
mantă Moldovan Maria cu domiciliul 
în or.Ungheni, sat Moreşti, nr.89E, 

jud.Mureş, prin reprezentant conven-
țional avocat Grinea Rodica Dana, a 
invocat dobândirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra imobi-
lului teren în suprafață de 1.440mp, 
înscris în CF nr.1380 Deag, nr. ord. 
A+2, nr. top. 1222/4, situat în Iernut, 
sat Deag, nr.141, jud.Mureş. Toți cei 
interesați sunt somați să formuleze 
opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea cererii 
in termen de 6 luni de la emiterea celei 
din urmă publicații.

LICITAȚII
l Hidroconstructia UCM Argeş orga-
nizeaza licitatie vanzare mijloace fixe 
23.07.2021, ora-11.00 Informatii: 
0248635500, cosmin.chitu@hidrocon-
structia.com

l Comuna Drăguşeni, județul Iaşi, 
organizează licitație publică în data de 
11 august 2021, ora 11:00  în vederea 
închirierii  următoarelor bunuri 
imobile aflate în prorietatea publică a 
comunei: 1.) teren extravilan în supra-
faţa totală de 45.000m.p. teren aflat în 
domeniul public al Comunei Drăgu-
şeni teren extravilan categoria HB- 
ape stătătoare- suprafața totală de 
41.176m.p,  Parcela 3HB, T81- 
37.927m.p. şi parcela 2CD- T80– 
3.249m.p., situate în extravilanul 
localității Drăguşeni, Comuna Drăgu-
şeni şi teren extravilan categoria 
păşune- zona de protecție ape stătă-
toare ,  cu  suprafața  tota lă  de 
3.824m.p., număr cadastral 60329, 
Cartea funciară 60329 a localității 
Drăguşeni, situat în comuna Drăgu-
şeni, județul Iaşi. Înscrierile la licitație 
se fac până pe data de 10 august 2021, 
ora 15:00 la registratura Primăriei 
Drăguşeni, iar documentația de atri-
buire se poate achiziționa până la ora 
14:00. Relații suplimentare la tel/fax: 
0232.256620, primaria_drag@yahoo.
com.

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 
L o c a l  a l  m u n .  S l a t i n a  n r. 
182/18.05.2021, la data de 20.07.2021, 
ora 10.00, licitație publică pentru 
închirierea spațiului destinat comerț 
alimentație publică din incinta 
Clubului Nautic şi de Agrement 
„Plaja Olt” reprezentând foişor 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, persoană de contact Cirstea 
Lidia, telefon /fax: 0349/881.148, 
e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depu-
nerea ofertelor se face la sediul 
Clubului Sportiv Municipal Slatina 
până la data de 19.07.2021, ora 12.00.

l 1. UAT Faraoani, CIF 4670178, cu 
sediul în str. Principală, nr.34, Fara-
o a n i ,  j u d e ț u l  B a c ă u ,  t e l / f a x 
0234254152/0234254010, e-mail:pri-
maria@comunafaraoani.ro. 2. În baza 
HCL nr.34 din 24.06.2021 şi OUG 
nr.57/2019 organizează Licitație 
publică pentru închirierea clădirii 
Cantinei sociale din domeniul public 

al comunei Faraoani, în suprafață de 
246,01 mp. 3. Persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire înaintând 
o solicitare în acest sens la sediul 
Primăriei comunei Faraoani sau pe 
e-mail. 4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor:05.08.2021, ora 
10.00. 5. Ofertele se vor depune la 
sediul UAT Faraoani într-un exem-
plar  or ig inal  până la  data de 
13.08.2021, ora 10.00. 6. Ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor se va 
desfăşura la sediul UAT Faraoani, la 
data de 13.08.2021, ora 11.00. 7. 
Instanţa competentă în soluţionarea 
eventualelor litigii este Tribunalul 
Bacău, Secția Contencios Adminis-
trativ, str.Ștefan cel Mare, nr.4, 
tel.0234514419, fax 0234525211 şi 
termenul pentru sesizarea instanţei 

14.07.2021

Anunț privind relansarea unei proceduri de achiziție de echipamente 

Coskunoz MA SRL anunță relansarea unei proceduri de achiziție (Achiziția 9) 
de echipamente pentru proiectul ”Înființarea unei unități noi de producție de 
componente auto în vederea dezvoltării societății Coskunoz MA SRL”, după cum 
urmează:

- A9 – Lot 4 – Celulă de sudură robotizată
Documentația de atribuire poate fi obținută de la adresa: e-mail 
cmaroprocurement@cmaro.ro sau la adresa Str. Tudor Vladimirescu nr. 782, 
Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea. 
Data și ora limită de depunere a ofertelor:  22.07.2021 ora 12:00.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: sediul Coskunoz MA SRL, 
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 782, Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea, 
E-mail: cmaroprocurement@cmaro.ro, persoană de contact Ion Coman 
(+40790010982). 

Vă mulțumim. 
Coskunoz MA SRL

14.07.2021

Announcement regarding the relaunch of procurement procedures

Coskunoz MA SRL announces the relaunch of a procurement procedure 
(Procurement 9) of equipment for the project „Establishment of a new 
production unit for auto parts with a view of developing the company Coskunoz 
MA S.R.L.”, as follows:

- A9 – Batch 4 – Robotic welding cell
The procurement documentation can be obtained from: e-mail 
cmaroprocurement@cmaro.ro or at the address Drăgășani, 782 Tudor 
Vladimirescu Street, Vâlcea County. 
Date and time limit for submission of the offer: 22.07.2021 at 12:00.

For more information you can contact Coskunoz MA SRL, Adress: Drăgășani, 
782 Tudor Vladimirescu Street, Vâlcea County, E-mail: cmaroprocurement@
cmaro.ro, contact person: Ion Coman (+40790010982). 

Thank you. 
Coskunoz MA SRL
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este de 30 de zile. 8. Prezentul anunț 
de licitație va fi transmis către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării la 
data de 13.07.2021.

l Debitorul Ivamod SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1.Autoturism Land Rover, 
tip/varianta Freelander 2, an fabri-
catie 2012, pret pornire licitatie 
–5.782,50 Euro exclusiv TVA; 2. Auto-
turism  Volkswagen, tip/varianta 
Passat, an fabricatie 2007, pret 
pornire licitatie –2.377,50 Euro 
exclusiv TVA; 3.Autoutilitara Dacia, 
tip/varianta Pick Up 1.9D, an fabri-
catie 2006, pret pornire licitatie – 
645,00 Euro exclusiv TVA; 4.Mijloace 
fixe apartinand Ivamod SRL in 
valoare de 5.800,50 Euro exclusiv 
TVA; 5.Stoc de marfa Ivamod SRL in 
valoare de 4.377,00 Euro exclusiv 
TVA. -Pretul Regulamentului de lici-
tatie pentru autovehicule, mijloacele 
fixe si stocul de marfa este de 1.000,00 
Lei inclusiv TVA.  -Pretul de pornire 
al licitatilor pentru autovehicule, 
mijloacele fixe si stocul de marfa apar-
tinand Ivamod SRL reprezinta 75% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun in parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon in 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO51 
BREL 2000 3517 5RO1 1001 deschis 
la Libra Internet Bank -Suc. Ploiesti 
pana la orele 14.00 am din preziua 
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire a licitatiei; -achi-
zitionarea pana la aceeasi data a 
Regulamentului de licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru autovehicule, mijloacele fixe si 
stocul de marfa, prima sedinta de lici-
tat ie  a  fost  f ixata  in  data de 
22.07.2021, ora 11.00, iar daca bunu-
rile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi 
in data de 29.07.2021; 05.08.2021; 
12.08.2021; 19.08.2021; 26.08.2021, 
ora 11.00. Toate sedintele de licitatii se 

vor desfasura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l Dinu, Urse si Asociatii SPRL, in 
calitate de lichidator judiciar al Socie-
tatii de Construcţii CCCF Bucuresti 
SA, scoate la vanzare, prin licitatie 
publica cu strigare, urmatoarele 
bunuri imobile detinute de aceasta, la 
pretul de pornire reprezentand pretul 
evaluat al bunurilor imobile (exclusiv 
TVA): -Teren intravilan și construcții 
in ruine - Str. Drumul Carierei, nr. 34, 
Sector 1, Bucuresti (suprafata teren: 
16.613,16 mp, suprafata construita - 
ruine: 2.607,55 mp) 137.057 Euro 
(exclusiv TVA); -Teren intravilan și 
construcții in ruine - Str. Fiordului, nr. 
26-30, Sector 1, Bucuresti (suprafata 
teren: 16.972,04 mp, suprafata 
construita: 4.020,74 mp) 140.019 Euro 
(exclusiv TVA). -Teren intravilan și 
construcții in ruine/demolabile -Str. 
Gradinilor, nr.3, Fetesti, jud.Ialomita 
(suprafata teren: 42.084,9 mp, supra-
fata construita: 3.069,4 mp): 174.387 
Euro (exclusiv TVA); -Teren intravilan 
și construcții -Str. Fundatura Scro-
poasa, nr.5, Sinaia, jud. Prahova 
(suprafata teren: 1474,68 mp, supra-
fata construita: 606,09 mp): 30.000 
Euro (inclusiv TVA); -Platforma beto-
nata si constructii in ruina neintabu-
late – Str. Stefan cel Mare, nr. 150, 
Sibiu, jud. Sibiu (suprafata totala 
construita la sol 3.399 mp): 33.890 
Euro (exclusiv TVA); -Teren intravilan 
si constructii in ruine -Calea Giulesti, 
nr. 242, sector 6, Bucuresti (suprafata 
teren Lot 1: 599 mp, suprafata teren 
Lot 2: 732 mp): 218.445 Euro (exclusiv 
TVA). Pretul Caietului de Sarcini este 
de 2.000 Euro (exclusiv TVA) la cursul 
BNR din data platii si se achită prin 
OP in contul nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la ING BANK 
–Sucursala Dorobanti, pe seama lichi-
datorului judiciar Dinu Urse si Asoci-
atii SPRL. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -achizitionarea cel 

mai tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru licitatie a Caie-
tului de sarcini, ce va fi achitat in 
contul  l ichidatorului  judic iar. 
-consemnarea in contul contul IBAN: 
RO81 RNCB 0082 0148 5167 0109 
deschis la BCR Sucursala Unirii, 
titular Societatea De Construcţii 
CCCF Bucuresti S.A. – in faliment, 
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru licitatie, a garan-
tiei de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei; -depunerea tuturor docu-
mentelor prevazute in Caietul de 
sarcini la biroul  lichidatorului judi-
ciar Dinu Urse si Asociatii SPRL din 
Bucuresti, Str. Buzesti, nr.71, et.5, 
cam. 502 – 505, sector 1. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata la data 
de 23.07.2021, ora 11:30, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarea sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 29.07.2021, la 
ora 11:30. Daca bunurile nu se adju-
deca nici la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatie au fost fixate dupa 
cum urmeaza: -in datele de 05.08.2021 
si 12.08.2021, la ora 11:30, la un pret 
de pornire reprezentand o scadere de 
10% fata de pretul evaluat; -in datele 
de 19.08.2021 si 26.08.2021, la ora 
11:30, la un pret de pornire reprezen-
tand o scadere de 20% fata de pretul 
evaluat; -in datele de 02.09.2021 si 
09.09.2021,la ora 11:30, la un pret de 
pornire reprezentand o scadere de 
30% fata de pretul evaluat; -in datele 
de 16.09.2021 si 23.09.2021, la ora 
11:30, la un pret de pornire reprezen-
tand o scadere de 40% fata de pretul 
evaluat; -in datele de 30.09.2021 si 
07.10.2021, la ora 11:30, la un pret de 
pornire reprezentand o scadere de 
50% fata de pretul evaluat. 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 suplimen-
tare sunati la tel. 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

l Subscrisa, Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Municipiul Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.
M e h e d i n ț i ,  R F O  I I - 0 6 4 9 ,  C I F 
31215824, reprezentată de asociat coor-

donator ec. Emil Popescu, în calitate de 
lichidator judiciar al SC Fit Romania 
SRL cu sediul în Bucuresti, str.Mircea 
Voda nr.43, bl.M32, et.2, ap.8, Sector 3, 
având CUI 3683030, J40/4781/1993, 
aflata in procedura de faliment în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite în 
dosarul nr. 16556/3/2020, scoate la 
vanzare, conform hotararii adunarii 
creditorilor din data de 28.06.2021, 
urmatorul bun imobil: *Proprietatea 
imobiliara* compusa din: -teren intra-
vilan avand S = 5.222,50 mp si numar 
cadastral 1888, inscris in Cartea 
Funciara nr. 905 a localitatii Barlad, la 
pretul de 177.565 Euro; - depozit cu 
rampe, avand Sc = 1.422,96 mp, la 
pretul de 162.675 Euro; - birou, avand 
Sc = 166,27 mp., la pretul de 19.010 
Euro. Valoarea totala a proprietatii 
imobiliare situata in Municipiul Bârlad, 
str. Tecuciului nr. 7, Stadion, Judeţul 
Vaslui, este in cuantum de 359.250 
Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii). Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil descris anterior o repre-
zinta Incheierea de sedinta din data de 
27.07.2020 privind deschiderea proce-
durii de faliment impotriva debitoarei 
SC Fit Romania SRL, pronunțată de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-A 
Civila,  prin judecătorul - sindic în 
dosarul nr. 16556/3/2020. Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului 
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
18.08.2021 orele 14:00. Informam toti 
ofertanţii care vor să participe la 
sedinta de licitaţie faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie reprezentand 
10% din preţul de pornire al licitaţie 
pentru bun imobil respectiv sa achiziți-
oneze caietul de sarcini in cuantum de 
1.000,00 lei Exclusiv TVA, in contul 
unic de insolventa al debitoarei SC Fit 
Romania  SRL,  deschis  sub  nr. 
RO11BRMA0999100091916905 – pana 
la data de 17.08.2021 orele 17.00. 
Invităm pe toti cei care vor să participe 
la ședinţa de licitaţie să transmita 
oferte de cumpărare și documentele în 
copie xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație și 
contravaloarea caietului de sarcină la 

adresa de email: office@consultant-in-
solventa.ro. Avand in vedere măsurile 
de prevenire a răspândirii virusului 
COVID 19 (CORONAVIRUS), precum 
si a ordonantelor militare emise, lichi-
datorul judiciar recomanda ca partici-
parea la licitatie sa aiba loc prin sistem 
de videoconferinta, iar in masura in 
care se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur partici-
pant care sa respecte masurile impune 
de autoprotectie (masca, manusi, etc.). 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunului imobil descris 
anterior sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii suplimentare la telefoa-
ne le :  0756482035 ,  0742592183 
0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL, prin ec. 
Emil Popescu.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Țigănești, comuna 
Țigănești, Str.Dunării, nr.167, județul 
Teleorman, telefon 0247/330.001, fax 
0247/330.339, email: primariatiga-
nesti@yahoo.com, cod fiscal 5296579. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Spațiu în suprafață de 16,20mp din 
imobilul C1-Dispensar Uman, ce 
aparț ine domeniului  publ ic  al 
C o m u n e i  Ț i g ă n e ș t i ,  j u d e ț u l 
Teleorman, situat în comuna Țigă-
nești, județul Teleorman, Str.Necula 
Capră, nr.10, conform H.C.L.Țigănești 
nr.20/19.04.2021 și temeiul legal 
O.U.G. nr.57/03.07.2019, art. 332-333. 
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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 atribuire: la cerere, 
la sediul Primăriei Țigănești, Compar-
t i m e n t  S e c r e t a r  g e n e r a l . 
3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Compartiment Secretar 
general din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei 
Țigănești la adresa din localitatea 
Țigănești, Str.Dunării, nr. 167, județul 
Teleorman. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: Costul unui exemplar 
în format tipărit este de 10Lei și se 
achită, numerar, la Casieria Primăriei 
Țigănești. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 30.07.2021, ora 
14.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
t e l o r :  09 . 08 . 202 1 ,  o r a  10 . 00 . 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Țigănești, 
comuna Țigănești, Compartiment 
Registratură, Str.Dunării, nr.167, 
județul Teleorman. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 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: 
10.08.2021, ora 11.00, Primăria 
Comunei Țigănești, comuna Țigă-
nești, Str.Dunării, nr.167, 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 
Tribunalul Teleorman, localitatea 
Alexandria, Str.Independenţei, nr.22, 
j u d e ț u l  Te l e o r m a n ,  t e l e f o n 
0247/311.323, fax 0247/315.604, 
email: tribunaltr@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 13.07.2021.

l  1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Voinești, Str.Principală, nr. 
153 ,  județu l  Iaș i ,  t e l e fon / fax 

0232/294.755, e-mail: contact@prima-
riavoinesti-iasi.ro, achizitii@primaria-
voinesti-iasi.ro, cod fiscal 4540208. 2.
Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: -Iaz Nedeni în supra-
faţă de 33.000 mp, nr.cadastral 60722, 
situat în sat Vocotești,  comuna 
Voinești, judeţul Iași; -Teren aferent 
Iaz Nedeni în suprafaţă de 11.912mp, 
nr.cadastral 62570, situat în sat Voco-
tești, comuna Voinești, judeţul Iași. 
Bunurile care urmează să fie concesio-
nate, conform H.C.L. nr.68/26.03.2021, 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și aparțin 
domeniului privat al Comunei Voinești, 
județul Iași. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: prin 
solicitare scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Voinești. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Comparti-
mentul Achiziții Publice, Licitații, 
Contracte și Integrare Europeană 
-Primăria Comunei Voinești, comuna 
Voinești, Str.Principală, nr.153, județul 
Iași. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: prețul documentației 
de atribuire este de 50Lei /exemplar, 
ce se achită la Casierie sau în contul 
RO55TREZ4065006XXX000474. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 28.07.2021, ora 15.00. 
4 . Informaţ i i  pr iv ind  ofer te le : 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 05.08.2021, ora 14.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Regis-
tratura Primăriei Comunei Voinești, 
comuna Voinești, Str.Principală, 
nr.153, județul Iași. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original și 1 
copie. 5.Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 06.08.2021, ora 10.00, 
în Sala de ședințe, et.1 a Primăriei 
Comunei Voinești, comuna Voinești, 
Str.Principală, nr.153, județul Iași. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Iași, 
Palatul de Justiție, Iași, Str.Elena 
Doamna, nr.1A, județul Iași, telefon 
0332/403.642, fax 0332/435.700, email: 
tr-iasi-pgref@just.ro. 7.Data transmi-

terii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 
13.07.2021.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Cerna, Județul Tulcea, str.
Şcolii, nr.2, localitatea Cerna, județul 
Tulcea, telefon: 0240.575.511, fax: 
0240.575.511, email: primariacernatl@
yahoo.com. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: 1.lot de teren în suprafață de 
16.019mp, amplasat în Tarla 27, A 
567; 2.lot de teren în suprafață de 
7.267mp, amplasat în Tarla 79, A 
1014/1/5; 3.lot de teren în suprafață de 
6.112mp, amplasat în Tarla 85, A 
1065; 4.lot de teren în suprafață de 
6.481mp, amplasat în Tarla 99, A 
1091/1; 5.lot de teren în suprafață de 
10.478mp, amplasat în Tarla 1, A 1; 
6.lot de teren în suprafață de 4.000mp, 
amplasat în Tarla 110, A 1256; 7.lot de 
teren în suprafață de 3.000mp, 

amplasat în Tarla 110, A 1256; 8.lot de 
teren în suprafață de 1.840mp, 
amplasat în Tarla 110, A 1256; 9.lot de 
teren în suprafață de 4.000mp, 
amplasat în Tarla 110, A 1256; 10 hală 
agroa l imentară ,  în  suprafa ță 
construită la sol de 215mp și terenul 
aferent acesteia în suprafață de 750 
mp, din intravilanul localității Cerna, 
comuna Cerna, judeţul Tulcea, Tarla 
79, Cc 1642/1, din domeniul privat al 
Comunei Cerna, conform HCL 
n r . 1 7 / 3 0 . 0 3 . 2 0 2 1 ,  H C L 
n r. 3 1 / 0 2 . 0 6 . 2 0 2 1 ,  H C L  n r. 
32/02.06.2021, HCL nr.36/05.06.2021 
și OUG 57/2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: Se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: Direct la sediul Primăriei 
Comunei Cerna, localitatea Cerna, str.
Şcolii, nr.2 sau prin mijloace electro-
nice. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul instituției, de la care 
pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Compartiment 
r e l a ț i i  c u  p u b l i c u l ,  t e l e f o n : 

0240.575.511, fax: 0240.575.511, 
email: primariacernatl@yahoo.com. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 27.07.2021, 
ora 16.30. 4.Informații privind ofer-
tele: Ofertele se depun la sediul auto-
rităţii contractante în două plicuri 
sigilate, unul exterior și unul interior. 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 04.08.2021, ora 16.30. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: locali-
tatea Cerna, comuna Cerna, judeţul 
Tulcea, str.Şcolii, Nr.2. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
oferta: 1. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 05.08.2021, la ora 
10.00, la sediul comunei Cerna, 
județul Tulcea, localitatea Cerna, str.
Şcolii, Nr.2. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail aIe instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Tulcea, Tulcea, Str. 
Toamnei, nr.15, judeţul Tulcea, cod 

poștal 820127, Telefon: 0240.504.276, 
E-mail: tribunalul-tulcea@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 12.07.2021.

PIERDERI
l Pierdut card tahograf pe numele 
Popescu Mircea Alin, din Slobozia. Se 
declară nul.

l Declar pierdut Certificat de Înregis-
trare și Certificat Buleu Ioana Agri-
cultor IF, Sat Prundu Bârgăului, Com. 
Prundu Bârgăului, nr.738A, Jud.B-N, 
constatator de la sediu scurt având 
C U I :  4 4 4 8 2 9 0 4 ,  R O O N R C 
F6/505/2021 F6/505/23.06202.

l S-a pierdut Certificat de Înregis-
trare emis de ONRC de pe lângă 
Tribunalul Iași al societății Conduent 
Business Services Romania, cu sediul 
social în Iași, str.Palas, nr.7B-7C, 
Număr de ordine în Registrul Comer-
țului J22/1667/2009, Cod unic de 
înregistrare RO26094688, din data de 
13.10.2009. Îl declarăm nul.


