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OFERTE SERVICIU
l Restaurant cu specific chinezesc, cu 
sediul în Mun.Deva, Jud.Hunedoara, 
angajează pe perioadă nedeterminată 
Ajutor de bucătar, pentru punctul de 
lucru din Mun.Deva. Informații la 
telefon: 0729.007.930.

l SC Geneza Comimpex SRL anga-
jează 3 manipulanți marfă. CV-urile se 
trimit la: genezacom@yahoo.com până 
la data 17.10.2021. Doar candidații 
selectați vor fi contactați.

l Inspectoratul General al Poliţiei 
Române, cu sediul în municipiul Bucu-
reşti, Str.Mihai Vodă nr.4-6, Sectorul 5, 
organizează concurs pentru ocuparea, 
cu personal recrutat din sursă externă, a 
postului vacant de personal contractual 
de referent II la Brigada de Combatere 
a Criminalității Organizate Timişoara, 
Compartimentul Documente Clasificate 
şi Secretariat. Relaţii suplimentare se 
pot obţine prin consultarea paginii de 
internet a instituției: www.politiaro-
mana.ro

l Inspectoratul General al Poliţiei 
Române, cu sediul în municipiul Bucu-
reşti, Str.Mihai Vodă nr.4-6, Sectorul 5, 
organizează concurs pentru ocuparea, 
cu personal recrutat din sursă externă, a 
postului vacant de personal contractual 
de muncitor calificat IV la Direcția 
Comunicații şi Tehnologia Informației 
-Serviciul Suport pentru Comunicații şi 
Tehnologia Informației -Comparti-
mentul Centrala Telefonică. Relaţii 
suplimentare se pot obţine prin consul-
tarea paginii de internet a instituției: 
www.politiaromana.ro

l Comuna Cordăreni, cu sediul în: loca-
litatea Cordăreni, strada Principală, 
județul Botoşani, organizează la sediul 
instituției concurs pentru ocuparea unui 
post de instalator, conform H.G.R. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: -studii: 
generale/profesionale. -vechime: nu se 
solicită. Desfăşurarea concursului: 
-proba scrisă în data de 04.11.2021 şi 
interviul în data de 08.11.2021, ora 
11.00. Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial, 
la sediul primăriei, Cristina Lungu 
-secretar general, tel. /fax.0231/624.120, 
primaria_cordareni@yahoo.com.

l Consiliul de administraţie al S.C. 
SOLCETA S.A. anunţă începerea proce-
sului de recrutare şi selecţie a candida-
ţilor pentru funcţia de  Director General 
la SC SOLCETA SA. Dosarele de 
înscriere ale candidaţilor vor fi depuse 
până la data de 12.11.2021, ora 14:30 la 
sediul societății SOLCETA S.A., Stei, 
strada Cuza Vodă nr.3, judeţul Bihor. 
Condiţiile de desfăşurare, respectiv de 
participare la concurs şi conţinutul 
dosarului de înscriere sunt afişate pe 
site-ul societatii www.solceta.com. 
Relaţii suplimentare se pot obţine şi la 
telefon: 0259.332.270; 0748.224.420  

l Școala Gimnazială Lenauheim, cu 
sediul în Lenauheim, str.Princiapală 
262-263, jud.Timiş, în temeiul H.G. nr. 
286/2011,  modif icată  pr in  HG 
1027/2014, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant 
de: secretar. I.Descrierea postului: 
-Normă de încadrare: o normă; II.
Condiţii de participare: -studii superi-
oare; -vechime în muncă: minim 5 ani. 
III.Concursul se desfăşoară la sediul 
unităţii, pe str. Principală, nr.262-263, 
Lenauheim. 1.Depunerea dosarelor: 
15.10-28.10.2021, între orele 9.00-
14.00; 2. Susţinerea probei scrise: 
05.11.2021, ora 11.00; 3.Interviul: 
09.11.2021, ora 16.00. Informaţii supli-
mentare la secretariatul unităţii: 
telefon 0256.381.793.

l Școala Gimnazială Agrişu Mare, cu 
sediul în comuna Târnova, sat Agrişu 
Mare, nr.12, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: 0,50 Secretar, 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 05.11.2021, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 05.11.2021, 
ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: - studii: 
superioare; -vechime: nu se cere; 
-competențe digitale de nivel mediu. 
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 Școlii Gimna-
ziale Agrişu Mare. Relaţii suplimentare 
la sediul: Școala Gimnazială Agrişu 
Mare, persoană de contact: Bisorca 
Elena, telefon 0744.956.872, fax 
0257/371.406.

l Oficiul Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor organi-
zează concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual de execuție, în 
conformitate cu  Regulamentul-cadru 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
1.Denumirea postului: analist financiar 
gradul III -1 post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată. 2.Nivel studii: 
superioare (economice sau juridice sau 
în domeniul limbilor străine/ştiințelor 
administrative/comunicare) finalizate cu 
diplomă de l icență.  3.  Vechime: 
minimum 4 ani vechime în specialitatea 
studiilor absolvite. Data, ora şi locul 
desfăşurării concursului: -Proba scrisă: 
05.11.2021, ora 10.00; -Interviul: 
11.11.2021, ora 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 28.10.2021. 2.
Detalii privind condițiile generale şi 
specifice, dosarul de concurs, calendarul 
de desfăşurare şi bibliografia de concurs 
sunt disponibile accesând pagina de 
internet a ONPCSB. 3.Relaţii suplimen-
tare se pot obţine de la persoana care 
asigură secretariatul comisiei de concurs 
-telefon: 021.315.79.60 şi de pe pagina 
de internet a instituţiei.

l In temeiul H.G. nr. 286/2011/cu modi-
ficarile si completarile ulterioare, Oficiul 
de Stat pentru Inventii si Marci organi-
zeaza in data de 08.11.2021 la ora:9.00 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de executie/pe peri-
oada nedeterminata, de expert in cadrul 
Serviciului Comunicare si Marketing 
Operational. Conditii specifice obligato-

rii:Studii finalizate la o institutie de 
invatamant superior recunoscuta de 
Ministerul Educatiei si Cercetarii, absol-
vite cu diploma de licenta recunoscuta; 
Experienta profesionala de cel putin 
2.ani, de la incheierea studiilor, in 
posturi specifice domeniilor marketing/ 
relatii publice /comunicare /jurnalism; 
Experienta practica solida in comuni-
carea externa si/ sau interna; Abilitatea 
de a utiliza atat limbajul scris, cat si cel 
oral pentru a concepe si transmite 

mesaje coerente catre grupurile tinta; 
Experienta in punerea in aplicare a stra-
tegiilor de comunicare; Cunoasterea 
unei limbi straine de circulatie internati-
onala-nivel avansat, scris si vorbit 
(preferabil limba engleza); Cunoasterea 
limbii romane, scris si vorbit; Cunostinte 
de operare pe calculator; Abilitati de 
comunicare verbala si in scris; Abilitati 
de promovare si prezentare; spirit de 
echipa si initiativa; responsabilitate, 
punctualitate si adaptabilitate; bune 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

SC SIM AGRO BRAND SRL- în faliment, en faillite, in bankruptcy, cu sediul 
social în Sat. Mocira, com. Recea, str. Mihai Viteazu, nr. 27, jud. Maramureş, 
nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J24/638/2011 CUI: RO 28814149prin 
lichidatorul judiciar REOINSOLV IPURL, desemnat de Tribunalul Maramureș în Dosar nr. 
1860/100/2014 , vinde la licitație publică următoarele bunuri din averea debitoarei:

Nr. 
crt

Mijloc transport Nr. inmatr. An 
fabricație

Valoarea de 
piață euro

1 Autotractor MAN 18463FLS/TG460A MM 14 FMS 2004 5.700

2 Semiremorca VAN ECK DT 31 MM 20 FMS 2000 4.520
3 Autoutilitara PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI MM 21 FMS 2001 1.800
4 Autotractor MAN 18430 4X2BLS MM 09 FMS 2006 4.900
5 Autotractor Scania I 24 L400 MM 50 FMS 1998 4.400
6 Remorcă  Rema SCHUH/02S MM 35 FMS 2001 1.620
7 Autoutilitară MAN 14,192 MM 25 FMS 1997 990
8 Autoutilitara VOLKSWAGEN LT 46 MM 37 FMS 2004 4.130

Și Proprietate imobiliară: teren intravilan în suprafață de 2.040 mp și depozit cu birouri 
în Sc=149 mp și hală în Sc=686 mp, situate în loc. Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 53, jud. 
Maramureș Identificat în CF: CF 100817 Baia Mare, nr. cadastral 100817, 100817-C2 
evaluare la prețul de 177.150 euro.
-  Pretul de pornire la licitație este 80% din prețul de evaluare;
- Participanții la licitație vor achita, in contul de lichidare al debitoarei, pana in ziua 
licitatiei, o garantie de 10% din pretul de pornire al licitației;
- Dacă un eventual adjudecatar nu plătește în termen de 30 de zile diferența de preț, 
pierde avansul plătit, urmând a se organiza o nouă licitație. Pasul de licitație este de 5% 
din prețul de porire la licitație.
- Lista cu bunurile și prețul de vânzare poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar.
Licitația va avea loc în data de  20.10.2021, ora 12,30 la sediul lichidatorului judiciar  din 
Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38, jud. Maramureș.
         Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0745503123/ 0749803941.

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia 
Generalã Regionalã a Finanþelor - Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor 
Sibiu. Serviciul Fiscal Municipal Mediaº. Str. I. C. Brãtianu, nr. 3, Mediaº, CP 
551003. Tel./ fax: 0269 841990/ 0269 841047, Email: Admin.MDSBAFMX01.SB 
@anaf.ro. Dosar de executare nr. 795. Nr. SBMD_DEX- 3498 -2021 din 
11.10.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri 
imobile. Anul 2021, Luna Octombrie, Ziua 11. 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 28, luna 
octombrie, ora 11.00, anul 2021, în localitatea Mediaº, str. I. C. Brãtianu, nr. 3, se 
vor vinde la licitaþie, urmãtoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC 
CASSTIL SA, a treia licitaþie: Construcþie P + 3 E, staþie pilot (construcþii 
industriale ºi edilitare) cu o suprafaþã construitã de 687,10 mp ºi suprafaþa utilã 
de 548,04 mp, cu teren în suprafaþã de 349 mp, situata în Mediaº, str. Carpaþi nr. 
19, având fundaþie din beton, structurã din cadre beton ºi grinzi beton, zidãrie 
beton ºi cãrãmidã refractarã, pardosealã ciment cu mozaic, acoperiº tip terasã cu 
învelitoare folie bituminoasã, tâmplãrie interioarã din lemn ºi exterioarã metalicã 
cu geam simplu spart pe alocuri. Compartimentarea interioarã este cu cãrãmidã, 
zugrãveli simple, în var, cu fisuri ºi deteriorate. Imobilul dispune de utilitãþile 
existente la stradã, însã racordarea la acestea este prin SC Emailul SA. Imobilul 
nu dispune de scãri de acces ºi grupuri sanitare, acestea aparþinând tot SC 
Emailul SA. Accesul la imobil se face prin clãdirea aparþinând SC Emailul SA. Preþ 
pornire al licitaþiei 405.885 lei (exclusiv TVA *), grevatã de urmãtoarele drepturi 
reale ºi privilegii: Creditori: MFP ANAF DGRFP Bucureºti - Administraþia Sector 2 a 
Finanþelor Publice. Sarcini: Ipotecã legalã. *) În conformitate cu prevederile art. 
292, alin. (2), lit f din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare, operaþiunea este scutitã de TVA. 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 în 
contul IBAN RO34TREZ5765067XXX004916, beneficiar Direcþia Generalã 
Regionalã a Finanþelor Publice Brasov-Administratia Judeþeanã a Finanþelor 
Publice Sibiu, cod de identificare fiscalã 4240766, deschis la Trezoreria 
Municipiului Sibiu; 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. Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa la sediul nostru 
sau la numãrul de telefon 0269-841990, int. 106. Data afiºãrii: 11.10.2021.
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abilitati organizatorice. Concursul va 
avea loc la sediul OSIM si va consta in 
trei etape succesive: selectia dosarelor de 
inscriere; proba scrisa, care se va sustine 
pe data de 08.11.2021 ora 9.00; interviul, 
care se va sustine pe data de 12.11.2021 
ora 9.00; Dosarele de concurs se depun 
in perioada 18.10.2021-29.10.2021, la 
sediul OSIM, str.Ion Ghica nr. 5, Sect. 
3-Bucuresti, Compartiment Resurse 
Umane si vor contine documentele 
prevazute de art.6 din HG nr. 286/2011/
cu modificarile si completarile ulteri-
oare. Bibliografia si relatii suplimentare 
la tel. 0213060800, int. 325 sau la sediul 
OSIM.

l Asociația pentru Dezvoltare Interco-
munitară – ITI Delta Dunării organi-
zează concurs în data de 11 noiembrie 
2021 - proba scrisă și în data de 16 
noiembrie 2021 (orele 10.00 - 12.00) - 
interviu (ora 10.00) pentru ocuparea 
postului de Coordonator ITI. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 05 noiembrie 2021, ora 16.00. 
Detaliile privind condițiile de partici-
pare, conținutul dosarului, bibliografia, 
programul organizării și desfășurării 
concursului, le găsiți pe site-ul Asocia-
ției pentru Dezvoltare Intercomunitară 
– ITI Delta Dunării www.itideltadu-
narii.com (secțiunea Anunțuri - Recru-
tare Personal) și la sediul asociației din 
Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. 
Păcii, Nr. 20, în clădirea Consiliului 
Județean Tulcea - etajul 2 (corp legă-
tură). Relații suplimentare se pot obține 
la: Tel: 0731400481, persoană de contact 
Violeta Munteanu - inspector resurse 
umane Tel: 0731400469, persoană de 
contact Ana - Maria Covaciu - consilier 
juridic.

CITAŢII
l Numita Ardelean Eva, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în loc.Carei, este 
citată în dosar nr.405/218/2021, aflat pe 
rolul Judecătoriei Carei, având ca obiect 
hotărâre care să ţină loc de act autentic, 
pentru data de 18.11.2021, ora 10.00, 
completul c2 cmf, sala 1, în calitate de 
pârâtă, în proces cu reclamanta Ovin 
Suin SRL. 

l Numitul Ivăniși Daniel, cu ultimul 
domic i l iu  cunoscut  în  comuna 
Dumbrava, sat Dumbrava, nr.71, jud. 
Timiș, este citat la Judecătoria Reșița, 
Jud.Caras-Severin, Joi, pe data de 
11.11.2021, Complet C8C, sala 15, 
interval orar 13.00-15.00, în calitate de 
pârât în dosarul civil nr.4693/290/2020 
în proces având ca obiect succesiune cu 
reclamanta Popescul Minerva și Ivăniși 
Salvina.

l Caramaliu Constantin domiciliat în 
Dr. Tr. Severin, str. Tudor  Arghezi, este 
citat în data de 3.12.2021 la Judecătoria 
Dr. Tr. Severin în cauza nr. 709/225/2021, 

având ca object divorțul, reclamantă 
find Caramaliu Nicoleta.

l Szabo Ana căs. cu Lorinczi Ioan, 
Szabo Elisabeta, Szabo Irina, Szabo 
Stefan sunt citați la Judecătoria Turda 
î n  d a t a  d e  1 4 . 1 0 . 2 0 2 1 ,  î n  d c 
nr.3029/328/2020.

l Se citează Mălăelea Constantin 
Claudiu, din Târgu-Cărbunești, sat 
Creţești, nr.77, judeţ Gorj, pentru ziua 
de 28.10.2021, ora 09.30, sala de Ședinţă 
nr.5, complet C21, la Judecătoria Tg-Jiu 
în calitate de pârât, în dosar nr. 
16399/318/2020 având ca obiect pensie 
întreţinere, în proces cu Ducu Mădălina.

l Pârâții: Iorga Alexandra, prin repre-
zentant legal Baniță Petronela, cu domi-
ciliul în sat Leoști, com.Pădureni, jud.
Vaslui, Iorga Cătălin, domiciliat în satul 
și comuna Pădureni, jud.Vaslui, Iorga 
Liliana, domiciliată în Tulcea, str. 
Babadag, nr.19, bl.11, sc.B, ap.6, jud.
Tulcea, Ciomaga Violeta-Andreea, domi-
ciliată în com.Dimitrie Cantemir, jud.
Vaslui și Iorga Carmen, domiciliată în 
comuna Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui, 
sunt citați la Judecătoria Huși, jud.
Vaslui, pentru data de 18.11.2021, ora 
10.30, în dosarul nr. 322/244/2021, având 
ca obiect partaj judiciar ieșire din indivi-
ziune, reclamantă fiind Munteanu Țana.

l Se citează la Judecătoria Sighe-
tu-Marmației în dosarul civil  cu 
nr.242/307/2021, pentru termenul din 
26.10.2021, ora 10.00, în proces cu 
Hotico Otilia, Hotico Nadin, Hotico 
Adriana, având ca obiect uzucapiune.

DIVERSE
l Anunţ public privind depunerea soli-
citării de emitere a acordului de mediu 
OMV Petrom S.A. – Rafinăria Petro-
brazi. OMV Petrom S.A. – Rafinăria 
Petrobrazi anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul: 
desfiinţare structura sustinere utilaje 
aferentă construcţiei C6 – instalaţie RC 
din caroul 55 și lucrări conexe în incinta 
Rafinăriei Petrobrazi, propus a fi 
amplasat în sat Brazii de Sus, str. Tran-
dafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul 
Prahova, Cod postal 107084. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorităţii compe-
tente pentru protecţ ia  mediului 
Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 
306, Ploiești, jud. Prahova, cod 100466 
și la sediul Rafinăriei Petrobrazi, 
comuna Brazi, sat Brazii De Sus, str. 
Trandafirilor, nr. 65, jud. Prahova, cod 
postal 107084, în zilele de luni - vineri, 
între orele 09:00 – 13:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
autorităţii competente pentru protecţia 
mediului Prahova.

l SC Ingka Investments Forest Assets 
SRL (prin SC Irisilva SRL), titular al 
planului  „Amenajament silvic UP V 
Câmpuri - Panciu” proprietate privată a 
SC Ingka Investments Forest Assets 
SRL, amplasat în UAT Câmpuri, Fitio-
nești, Mărășești, Nistorești, Răcoasa, 
Soveja, Străoane și Vidra, jud. Vrancea,  
anunta publicul interesat asupra defini-
tivării  Raportului de Mediu și organi-
zarea dezbaterii publice a acestuia în 
data de 02.12.2021, la ora 15:00 la sediul 
OS Ingka Investments SRL, din 
Focșani, str Vâlcele, nr 26, jud Vrancea. 
Amenajamentul silvic și Raportul de 
mediu pot fi consultate la sediul APM 
Vrancea din Focșani,  str Dinicu 
Golescu, nr 2 și la sediul OS Ingka 
Investments SRL menționat mai sus, de 
luni până joi între orele 8.00 – 16.00 și 
vineri între orele 8.00 – 14.00. Observa-
țiile și sugestiile vor fi transmise în scris 
și sub semnătură la sediul APM Vrancea 
până la data de 02.12.2021.

l Anunț public privind decizia etapei 
de încadrare. Comuna Fărcașa, repre-
zentată prin Ioan Stegeran, în calitate 
de primar, cu sediul în comuna Fărcașa, 
loc.Fărcașa, strada Independentei, nr.59, 
județul Maramureș, titular al proiec-
tului „Locuințe pentru tineri destinate 
închirierii, localitatea Tămaia, comuna 
Fărcașa, str.Culturii, nr.25”, propus a fi 
amplasat în comuna Fărcașa, localitatea 
Tămaia, str.Culturii, nr.25, nr. cad 
50137, județul Maramureș, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Maramureș, 
în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul mai sus menționat. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la la 
sediul Agenției  pentru Protecția 
Mediului Maramureș, cu sediul în loca-
litatea Baia Mare, strada Iza, nr.1A, 
județul Maramureș, în zilele de luni-joi, 
între orele 08.00-1.30 și vineri, între 
orele 08.00-14.00, precum și la urma-
toarea adresă de internet http://apmmm.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentari i /observaț i i  la 
proiectul deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la data publicării anunțului 
pe pagina de internet a Agenției pentru 
Protecția Mediului Maramureș.

l Sarcom SRL, cu punct de lucru în 
Comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului, 
Nr.33A, Județul Ilfov, titular al activi-
tății: 5210- Depozitări; 4941- Transpor-
turi rutiere de mărfuri; 4675- Comerț cu 
ridicata al produselor chimice, anunță 
publicul interesat asupra depunerii soli-
citării de obținere a autorizației de 
mediu pentru activitate. Informațiile 
privind potențialul impact asupra 
mediului al activității pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, Str.Lacul Morii, Nr.1, 
Sector 6, București, Tel.021.430.402, în 

zilele de luni-vineri, între orele 09.00-
12.00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul APM Ilfov.

l Anunț. SC RSF Industrie SRL, cu 
sediul în Brașov, str.Turnului, Nr.5, corp 
MUM, Sc.2, Et.1, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obținere a autorizției de mediu pentru 
activitatea de Fabricare de construcții 
metalice și părți componente ale struc-
turilor metalice, desfășurată în Brașov, 
str.Turnului, nr. 5, corp MUM, Sc.2, hala 
de producție. Observațiile publicului se 
primesc în scris la sediul APM Brașov, 
str. Politehnicii, nr.3, pe toată perioada 
de derulare a procedurii de autorizare.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Comuna Jucu, 
cu sediul în localitatea Jucu de Sus, 
n r. 1 1 2 ,  j u d e ț u l  C l u j ,  t e l e f o n : 
0264/233.084, fax: 0264/233.086, e-mail: 
office@primariajucu.ro, website: www.
primariajucu.ro, cod fiscal: 4426212. 
Anunţ de participare pentru concursul 
de proiecte organizat în cadrul Progra-
mului anual pentru acordarea finanţă-
rilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Comunei Jucu alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes 
local pe anul 2021. Reglementări legale 
privind acordarea de finanţare neram-
bursabilă: Legea nr. 350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general. Domeniul 
pentru care se acordă finanţarea neram-
bursabilă: sport. Suma disponibilă 
pentru sprijinul financiar acordat de 
autoritatea finanţatoare: Grantul dispo-
nibil este de 26.000 Lei, alocat în între-
gime pentru domeniul sport: 26.000Lei. 
Grantul maxim acordat prin acest 
program reprezintă cel mult 90% din 
totalul cheltuielilor eligibile ale proiec-
tului. Diferenţa trebuie să fie asigurată 
din sursele proprii ale solicitantului, ale 
partenerilor acestuia sau din alte surse. 
Fiecare solicitant trebuie să contribuie 
cu un aport propriu de cel puţin 10% 
din costurile totale eligibile ale proiec-
tului, sumă ce va fi identificată în contul 
deschis special pentru proiect. Contri-
buţia financiară proprie a solicitantului 
se va verifica odată cu întocmirea rapor-
tului final al proiectului. Contribuţia în 
natură nu este eligibilă. Localizare: 
Proiectele trebuie să vizeze grupuri-ţintă 
numai din comuna Jucu. Eligibilitatea 
aplicanţilor: Pentru a fi eligibili la acce-
sarea fondurilor nerambursabile, solici-
tanţ i i  t rebu ie  să  îndepl inească 
următoarele condiţii: -să fie persoană 
persoană juridică cu statut de asociaţie 
sau fundaţie constituită conform legii 
sau cult religios recunoscut de lege; 
-solicitantul trebuie să aibă activităţile 
din proiect incluse în documentele 
statutare; -aplicanţii pentru fonduri 
destinate domeniilor sport și culte să 
aibă sediul/filiala înregistrat(ă) în 
Comuna Jucu; -fiecare solicitant trebuie 
să contribuie cu minimum 10% din 
costurile eligibile totale ale proiectului; 

-să fie direct responsabili de pregătirea 
și managementul proiectului și să nu 
acţioneze ca un intermediar. Unde și 
cum se depun cererile de finanţare: 
Documentele de eligibilitate ale proiec-
tului pot fi trimise numai prin poștă sau 
direct la Registratură, în plic sigilat, la 
sediul Autorităţii Finanţatoare: Comuna 
Jucu, localitatea Jucu de Sus nr. 112, 
județul Cluj, la Registratura instituţiei. 
Documentele de eligibilitate se depun 
într-un exemplar îndosariat și sigilat. 
Plicul trebuie să poarte numele complet 
al solicitantului, adresa organizaţiei, 
titlul proiectului, domeniul și menţiunea 
(în limba română) „A nu se deschide 
înainte de sesiunea de evaluare”. Data și 
ora-limită de depunere a propunerilor 
de proiecte este 15.11.2021, ora 14.00. 
Perioada de selecție și evaluare a proiec-
telor este 16.11.2021-17.11.2021. Infor-
maţiile suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Jucu, telefon: 
0264/233.084 și de pe site-ul instituţiei: 
www.primariajucu.ro, secţiunea Anun-
ţuri.

l Euro Ava Trans SRL, cu sediul în 
com.Vizantea, județul Vrancea, telefon: 
0765.498.800, a solicitat la APM 
Vrancea obținerea autorizației de mediu 
c o n f o r m  O r d i n u l u i  M M D D 
nr.1798/2007, cu modificările și comple-
tările ulterioare, și a OUG nr.195/2005, 
privind protecția mediului, cu modifică-
rile, completările și aprobările ulterioare 
pentru activitățile: fabricarea produ-
selor din beton pentru construcții și 
transport, coduri CAEN 2361, 4941, 
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desfășurate în Odobești, T116, P2957. 
Eventualele propuneri și sugestii/obser-
vații ale publicului privind activitatea 
menționată se vor prezenta în scris, sub 
semnătură și cu datele de identificare, 
de luni până joi, între orele 8.00-16.00, și 
vineri, între orele 8.00-14.00, la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Vrancea, din Focșani,  str.Dinicu 
Golescu nr.2, telefon: 0237.216812, unde 
se poate consulta și documentația 
tehnică depusă.

l În cadrul derulării procedurii de 
evaluare de mediu pentru Programul 
pentru Acvacultură și Pescuit, Minis-
terul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
-cu sediul în B-dul Carol I, nr.2-4, Sector 
3, Bucuresti, anunţă publicul interesat 
asupra disponibilizării proiectului de 
program, finalizarea raportului de 
mediu și a studiului de evaluare adec-
vată, elaborat pentru acesta și organi-
zarea dezbaterii publice. Programul 
pentru Acvacultură și Pescuit, Raportul 
de Mediu și Studiul de Evaluare Adec-
vată pot fi consultate la adresele https://
b i t . l y / 3 A B 4 LW 3  ș i  h t t p s : / / b i t .
ly/3Ax48Ni. Versiunile Programului, a 
Raportului de mediu și a Studiului de 
evaluare adecvată pot fi consultate la: 
-sediul titularului -Ministerului Agricul-
turii și Dezvoltării Rurale -prin Direcţia 
Generală Pescuit -Autoritate de Mana-
gement pentru Programul Operaţional 
pentru Pescuit și Afaceri Maritime 
(DGP-AM POPAM), B-dul Carol I, 
nr.2-4, Sector 3, București, de luni până 
joi, între orele 09.00-16.00, vineri, între 
orele 09.00-13.00, și la -sediul Ministe-
rului Mediului, Apelor și Pădurilor din 
B-dul Libertății, nr.12, sector 5, Bucu-
rești, de luni până joi, între orele 09.00-
16.00, vineri, între orele 09.00-13.00. 
Observaţii/comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul titularului, 
precum și pe adresa de e-mail: progra-
mare.popam@madr.ro, sau la sediul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădu-
rilor la adresa de e-mail: evaluare.
impact@mmediu.ro, în termen de 45 zile 
de la data publicării anunţului. Dezba-
terea publică va avea loc în data de 
29.11.2021, ora 11.00, în sistem video-
conferință, prin intermediul platformei 
Zoom. Toți cei care doresc să participe 
la dezbaterea publică se pot înscrie la 
adresa de e-mail: programare.popam@
madr.ro, prin furnizarea următoarelor 

informații: nume și prenume, instituția 
pe care o reprezintă (dacă este cazul), 
adresa de e-mail cu care se va face 
conectarea la ședință. Termenul-limită 
pentru înscriere este 26.11.2021, ora 
11.00.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată sub dosar nr 
1664/246/2021 privind pe petenta Jerca 
Hortenzia-Florica, domiciliată în muni-
cipiul Arad, strada Banu Mărăcine, nr 
31, bl. H, sc A, et 1, ap 3, județul Arad, 
cu domiciliul procesual ales în oraș 
Pâncota, sat Măderat, nr 244, județul 
Arad, care solicită că a dobândit dreptul 
de proprietate pe titlul de uzucapiune 
prin joncțiunea posesiilor asupra cotei 
de proprietate de 2/8 părți, de sub B.1, 
privind imobilul înscris în C.F. nr. 
309336 Pâncota, C.F. vechi nr 528 
Măderat, cu nr topografic 388-389 
compus din casa cu nr. admin. 244 și 
teren intravilan în suprafață de 2877 
m.p., a proprietarului tabular de sub 
B.1, defunctul Buda Petru, decedat la 
data de 28.02.1943, imobil asupra 
căruia, prin joncțiunea posesiilor, exerci-
tând de peste 20 de ani până în prezent 
o posesie utilă în sensul legii, în aceleași 
condiții cu cele ale antecesorilor săi, 
pașnică, netulburată, publică, continuă 
și sub nume de proprietar. În urma aces-
teia, în baza art. 130 din Decretul-Lege 
nr 115/1938, sunt somați toți cei intere-
sați DE ÎNDATĂ să înainteze opoziție la 
Judecătoria Ineu deoarece în caz 
contrar, în  termen de o lună de la 
această ultimă publicare se va proceda 
la soluționarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Președintele Consiliului de Adminis-
trație al Societății Pielorex SA, cu 
sediul social în Comuna Jilava, Prel. 
Șoseaua Giurgiului, Nr.33A, Județ 
Ilfov, convoacă la sediul societății 
pentru data de 18.11.2021, ora 10.00, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor, pentru discutarea și apro-
barea următoarelor puncte ce alcătu-
iesc ordinea de zi: 1. Discutarea și 
aprobarea vânzării de active din patri-
moniul societății; 2.Aprobarea prelun-
girii mandatului pentru o perioadă de 4 
ani pentru Fofirca Eugenia- membru în 
Consiliul de Administrație; 3.Apro-

barea împuternicirii persoanei Acsinte 
Dorel- administrator al societății, care 
să reprezinte societatea pentru îndepli-
nirea tuturor formalităților necesare 
derulării situațiilor discutate în cadrul 
ședinței 4.Diverse. Sunt convocați să 
participe la adunare toți acționarii înre-
gistrați în registrul acționarilor Socie-
tății Pielorex SA, la data de 15.11.2021. 
În cazul în care cvorumul necesar nu se 
va întruni  la  data menţionată, 
Adunarea generală Extraordinară acti-
onari lor  se  va ţ ine la data de 
19.11.2021, la aceeași oră și în același 
loc, cu aceeași ordine de zi. Documen-
tele și materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a adunării pot fi obţinute de la 
sediul societăţii. Acționarii pot parti-
cipa la adunare personal sau prin 
reprezentanți, în baza unei procuri 
speciale, conform dispozițiilor legale. 
Procura specială se depune la sediul 
societății conform prevederilor legale.

LICITAŢII
l Bucuria Bunicilor Trans SRL cu 
sediul în Slimnic, str.Câmpului, nr.33, 
jud.Sibiu, achiziționează 1 mașină de 
transport persoane 8+1, pentru proiectul 
IS Bucuria Bunicilor Trans SRL. 
Valoarea estimată este de 140.000Lei, cu 
TVA. Ofertele pot fi trimise până la data 
de 20.10.2021,  pe e-mail :  popa_
radion2000@yahoo.com. Detalii supli-
mentare pot fi solicitate la 0746.156.485.

l Prunus Confort Design SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare în bloc diferite modele, 
mostre de ferestre și uși din lemn, dete-
riorate, descleiate, la prețul de 1.000 lei. 
Persoanele interesate vor achizitiona 
dosarul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în data de 22.10.2021, ora 15/00 
la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
29.10.2021, aceeași oră, în același loc.

l SC Precizia SA prin Cabinet de  insol-
vență organizează la data de 08 noiem-
brie 2021, ora 10.00, la punctul de lucru 
din București, Calea Dorobanților, 

nr.103-105, sectorul 1, etaj 5, licitație 
pentru vânzarea unui imobil-teren, în 
suprafață de 2.000mp, identificat prin 
numerele cadastrale 58700 și 58701. 
Documentația de licitație care cuprinde 
regulamentul de organizare și desfășu-
rare a licitației, caietul de sarcini privind 
vânzarea terenului se poate procura 
contra sumei de 500Lei. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon: 
0758.818.477.

l Debitorul Bemati Cons SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Imobil “teren” situat in Oras 
Busteni, Str. Pescariei, Nr. 2E, Judet 
Prahova, avand suprafata de 4112mp. 
Pretul de pornire al licitatiei este de 
86.000 Euro exclusiv TVA. Pretul caie-
tului de sarcini pentru imobilul aflat in 
proprietatea SC Bemati Cons SRL este 
de 1.000 Lei exclusiv TVA. Participarea 
la licitatie este conditionata de: -consem-
narea in contul nr. RO33 BREL 0002 
0006 3407 0100 deschis la Libra Internet 

Bank, Sucursala Ploiesti, pana la orele 
14.00 am din preziua stabilita licitaţiei, 
a garantiei de 10% din pretul de pornire 
a licitatiei;  -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietului de Sarcini 
pentru proprietatea imobiliara, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliara, prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 
21.10.2021 ora 14:00, iar daca aceasta 
nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in data 
de 04.11.2021; 18.11.2021; 02.12.2021, 
ora 14:00. Toate sedintele de licitatii se 
vor desfasura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru 
relatii sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relatii suplimentare si vizionare apelati 
tel.: 0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Marinos Construct SRL 
societate in faliment, prin lichidator 

judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1.Proprietate imobi-
liara “teren” in suprafata totala din 
masuratori de 117 mp.(suprafata din 
acte de 130 mp.), situat in intravilanul 
Mun. Ploiesti, Str. A. T. Laurian, Jud. 
Prahova, nr. Cadastral 11321, inscris in 
C.F. 9997 a loc. Ploiesti. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 6.435,00 Euro 
exclusiv TVA. Pretul caietului de sarcini 
pentru imobilele aflate in proprietatea 
Marinos Construct SRL, este de 500,00 
Lei exclusiv TVA.  Participarea la lici-
tatie este conditionata de: -consemnarea 
in contul nr. RO91 FNNB 0051 0230 
0947 RO02 deschis la Credit Europe 
Bank, Sucursala Ploiesti, pana la orele 
14.00 am din preziua stabilita licitaţiei, 
a garantiei de 10% din pretul de pornire 
a licitatiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietului de sarcini 
pentru proprietatea imobiliara, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliara ”teren„ prima 
sedinta de licitatie a fost stabilita in data 
de 21.10.2021, ora 11:00, iar daca bunul 
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imobil nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 28.10.2021;  04.11.2021; 
11.11.2021; 18.11.2021, ora 11.00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, 
Judet Prahova. Pentru relatii suplimen-
tare sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relatii suplimentare si vizionarea apelati 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l  Subsemnatul Enea M. Marin, 
executor judecătoresc în cadrul BEJ 
Enea M. Marin din circumscripţia 
Curţii de Apel Craiova, cu sediul în 
Tg-Jiu, nr.65, judeţul Gorj, în confor-
mitate cu dispoziţiile art.838 alin.1 
Cod procedură civilă, aducem la 
cunoştinţă generală că în dată de 
19.10.2021, ora 13.00, va avea loc la 
sediul BEJ Enea M. Marin, în Tg-Jiu, 
str.Tudor Vladimirescu, nr.65, et.1, 
camera 10, judeţul Gorj, vânzarea la 
licitaţie publică a imobilelor: teren 
intravilan curţi construcţii în suprafaţă 
de 185mp (din acte), respectiv 186mp 
(din măsurători ) ,  împreună cu 
construcţia edificată pe acesta C1- casă 
de locuit cu suprafaţă construită la sol 
de 45mp (din măsurători), având un 
regim de înălţ ime de t ip P+E, 
construită din bolţari, acoperită cu 
plăci azbociment, înscris în Cartea 
Funciară a localităţii Logreşti sub 
nr.35925 (nr. CF vechi 192), având nr. 
cadastral top 525 (terenul) şi 525-C1 
(construcţia),  s ituat în comuna 
Logreşti, judeţul Gorj şi imobilul spaţiu 
comercial denumit Chimice-Electrice, 
cu suprafaţa de 67,07mp, compus din 
sală, laborator, hol, depozit, vestiar, 
grup sanitar şi două verande, împreună 
cu dreptul de coproprietate forţată şi 
perpetuă asupra tuturor părţilor din 
imobil, care prin natura lor sau desti-
naţia lor sunt în folosinţă comună 
tuturor proprietarilor, din imobil, care 
prin natura sau destinaţia lor sunt 
folosinţa comună a tuturor  proprieta-
rilor din imobil şi terenul aferent în 
cotă indiviză de 11,25mp, înscris în 
Cartea Funciară a localităţii Tg-Jiu 
sub nr.35219-C1-U12 (nr. CF vechi 
5008), având nr. cadastral top 1011/0/2 
situat în Tg-Jiu, str.9 Mai, bl.58, parter, 
judeţul Gorj (construcţia) şi în Cartea 
Fupciară a localităţii Tg-Jiu sub 
nr.35219 (nr. CF vechi 19004) având nr. 
cadastral top 1011 (terenul), proprie-
ta tea  deb i toru lu i  ipo tecar  SC 
COLABOR SRL, cu sediul în Tg-Jiu, 
str.Aleea Plopilor, bl.32, sc.3, et.1, 
ap.47, judeţul Gorj, care datorează 
creditorului CEC Bank SA- Sucursala 
Tg-Jiu, cu sediul în Tg-Jiu, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.14, judeţul Gorj, 
suma de 174973,84Lei reprezentând 
creanţă restantă la care se adaugă 

dobânzi până la achitarea integrală a 
debitului conform şi în limita regle-
mentărilor legale în vigoare, conform 
titlului executoriu contract facilitate 
l inie de credit  sub condiţie  nr. 
RQ15021806742695/567 din 23.03.2015 
cu actele adiţionale nr.1 din 21.03.2016; 
nr.2 din 21.03.2017; nr.3 din20.03.2018 
şi nr.4 din 20.03.2019, contract nr.3205 
din 13.04.2016 privind acordarea unei 
linii de credit cu acces prin cardurile 
MasterCard Business/VISA Business 
CEC Bank cu actul adiţionai nr.1 din 
05.04.2019; contract de garanţie reală 
imobiliară nr.574/23.03.2015 autenti-
ficat de BNI Nicplae Popescu-Bejat 
prin încheierea nr.709 din 23.03.2015; 
contract de garanţie reală imobiliară 
nr.575 din 26.03.2015 autentificat de 
BIN Nicolae Popescu-Bejat prin înche-
ierea nr.757 din 26.037015; contract de 
fideiusiune (garanţie personală) nr.614 
din 23.03.2015; contract de fideiusiune 
(garanţie personală) nr.672 din 
13.04.2016, precum şi cheltuielile de 
executare în valoare de 2647Lei. 
Imobilul urmărit este negrevat de 
sarcini, decât cele stabilite în favoarea 
creditorului. Prețul de începere a licita-
ţiei este de 250939Lei fără TVA pentru 
imobilul din municipiul Tg-Jiu, judeţul 
Gorj şi 23350Lei, fără TVA pentru 
imobilul din comuna Logreşti, judeţul 
Gorj, conform raportului de expertiză 
întocmit de expertul judiciar Rebedea 
Dumitru. Dacă nu se obţine preţul de 
începere a licitaţiei şi există cel puţin 2 
licitatori, la acelaşi termen, bunul va fi 
vândut la cel mai mic preţ oferit dar nu 
mai puţin de 30% din preţul de pornire 
a primei licitaţii, chiar dacă acesta din 
urmă este mai mic decât valoarea 
creanţei ori a garanţiei. Vânzarea se va 
putea face chiar dacă se prezintă o 
singură persoană care oferă preţul de 
pornire a licitaţiei. Prezenta publicaţia 
de vânzare a fost întocmită în confor-
mitate cu dispoziţiile art.839 Cod 
procedură civilă şi afişată la data de 
24.06.2020 la sediul Biroului executo-
rului judecătoresc, al AFP Godineşti, 
judeţul Gorj, Ia locul unde se af lă 
imobilul şi la Judecătoria Tg-Jiu, 
judeţul Gorj, încheindu-se în acest sens 
procese-verbale ce sunt depuse la 
dosarul execuţional. De asemenea, în 
condiţiile art.35 alin.2 din legea 
nr.188/2000, republicată, publicaţia 
vânzării imobiliare s-a făcut şi prin 
intermediul Registrului electronic de 
publicitate a vânzării bunurilor supuse 
executării silite ţinut de Uniunea Naţi-
onală a Executorilor Judecătoreşti. 
Somăm pe toţi cei care. pretind vreun 
drept asupra imobilului urmărit să-l 
anunţe pe executorul judecătoresc 
înaintea datei stabilite pentru vânzare. 
Invităm pe toţi cei care doresc să 
cumpere imobilul urmărit silit să se 
prezinte la data, locul şi ora stabilită 
pentru vânzare, având asupra lor 
cartea de identitate şi până la această 

dată să prezinte oferte de .cumpărare. 
Potrivit dispoziţiilor art.839 alin.1, lit.l) 
Cod procedură civilă, ofertanţii trebuie 
să consemneze la dispoziţia executo-
rului judecătoresc, cel mai târziu până 
la termenul de vânzare, o garanție de 
participare de cel puţin 10% din preţul 
de pornire a licitaţiei imobilului. În 
conformitate cu dispoziţiile art.844 
alin.2 Cod procedură civilă, creditorii 
urmăritori, intervenienţii, coproprie-
tarii pe cote părţi şi titularii unui drept 
de preemţiune nu au obligaţia de a 
depune garanţia de participare.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Cerăt, str.
Dunării, nr.33, județul Dolj, telefon: 
0251.358.202, fax: 0251.358.202, email: 
clcerat2015@gmail.com, cod fiscal 
5046742. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren intra-
vilan în suprafață de 286mp, lot 6CC 
(zona Misu Adrian), situat în comuna 
Cerăt, bun proprietate privată al 
Comunei Cerăt, teren aflat în T25 la 
intersectia stăzii Victoriei cu strada 
Dunării aprobat spre concesionare prin 
HCL nr.48/31.08.2021 si temeiul legal: 
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații 

privind documentația de atribuire: Se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
prin solicitarea scrisă, de la sediul 
P r i m ă r i e i  C o m u n e i  C e r ă t . 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei Cerăt, 
comuna Cerăt, str.Dunării, nr.33, jud. 
Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Persoanele interesate pot 
achita contravaloarea documentației de 
atribuire de 50 de lei în contul conceden-
tului RO83TREZ2955006 XXX000062 
deschis la Trezoreria Segarcea, cod fiscal 
al concedentului: 5046742. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
01.11.2021, ora 14.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 09.11.2021, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la Registra-
tura Primăriei Comunei Cerăt, comuna 
Cerăt, str.Dunării, nr.33, județul Dolj. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original şi 2 exemplare copii. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 09.11.2021, ora 11.30, la sediul 

Primăriei Cerăt, comuna Cerăt, str.
Dunării, nr.33, Cerăt, județul Dolj. 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: Actiunea în justitie se poate 
introduce la secția Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Dolj, Craiova, 
S t r a d a  B r e s t e i ,  n r. 1 2 ,  t e l e f o n : 
0251.418.612, Fax: 0251.410.140, 
E-mail: birp.dj@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
12.10.2021.

PIERDERI
l Soceanu Ion, cu domiciliul în Com. 
Stejari, sat Baloşani nr. 301, jud. Gorj, 
declară pierdut Atestat ADR eliberat de 
ARR Gorj. Se declară nul!

l Subscrisa: Mandorle Amare SRL, cu 
sediul în Țăndărei, str.Bucureşti, bl.57F, 
sc.D, et.2, ap.11, judeţul Ialomița, 
număr de înregistrare la Registrul 
Comerţului J21/390/26.10.2015, cod de 
identificare fiscală 33801544, declară 
pierdut şi nul Certificatul De Înregis-
trare seria B, nr.3126374, eliberat la data 
de 27.10.2015 de către Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Ialomița, localitatea Slobozia.
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Buncărul
președintelui 
de Adrian Eugen Cristea, Marius Marinescu, 

Mihai Bartoș, Mihai Mitran
Preț: 

26 de lei 
ziarul + 
cartea

Adăposturi antiatomice și antiaeriene, catacombe, 
tuneluri secrete folosite de președinții României, 

Ceaușescu, Iliescu, Constantinescu, Băsescu 
și Iohannis. Rețeaua de drumuri secrete de sub 

București pe care șefii de stat se pot plimba cu mașina 
și ascunde în caz de calamitate, pandemie și război nuclear

Caută la chioșcuri o carte-document, 
cu dezvăluiri bombă, oferită de Jurnalul

Nu ai găsit cartea la chioșc? Sună la 0787.802.913 sau 0740.984.910 și comand-o!

Publicitate


