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OFERTE SERVICIU
O Se caut! for"! de munc! în Germania 
femei #i b!rba"i -domeniul agricultur! la 
Schwabische Baumschulen Gottlieb 
H a a g e .  P e n t r u  d e t a l i i  s u n a " i  l a 
-0049/171.750.2630 -Gottlieb Haage. 
-0049/151.632.61607 -Adrian.

O Funda"ia Crawford House angajeaz! 
„institutor”. Cerin"! obligatorie: limba 
englez! nivel avansat #i experien"! într-o 
#coal! care func"ioneaz! dup! o curricul! 
interna"ional!. CV-urile se pot trimite la 
adresa: hr@britishschool.ro. Telefon: 
0731.499.088.

O S.C. Best Liner S.R.L., având CUI 
21278418, cu sediul în Comuna $tef!ne#tii 
de Jos, Strada $oseaua de Centur!, Nr.6, 
Jude"  Ilfov, angajeaz! :  Confec" io-
ner-asamblor articole din textile cod COR 
821908 -4 posturi. Cerin"e: studii medii, 
cuno#tiin"e de limba englez!, cuno#tin"e în 
domeniul construc"iilor. Selec"ia are loc în 
data de 15.09.2021, ora 10.00, la sediul 
societ!"ii.

O Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 
cu sediul în Arad, Bdul.Revolu%iei, nr.77, 
jude%ul Arad, organizeaz! concurs în 
vederea ocup!rii urm!toarelor posturi 
vacante: -3 (trei) posturi de îngrijitor cod 
COR 515301, pe perioad! nedeterminat!, 
în cadrul Direc%iei General Administra-
tive. Condi%ii specifice: -Nivelul studiilor 
-generale; -Vechime în munc! -minim 2 
ani. Data limit! de depunere a dosarelor 
de concurs 20.09.2021, ora 16.00. Data 
sus%inerii probei scrise: 04.10.2021, ora 
10.00.  Data sus% ineri i  interviului : 
06.10.2020, ora 10.00. Toate probele se vor 
sus%ine la Sediul Universit!%ii „Aurel 
Vlaicu” din Arad, B-dul.Revolu%iei, nr.77. 
Anun%ul ce cuprinde con%inutul dosarului 
de concurs, condi%iile generale #i specifice, 
calendarul de desf!#urare a concursurilor, 
bibliografia #i dup! caz, tematica se 
public! pe portalele www.posturi.gov.ro #i 
pe www.uav.ro.

O Prim!ria Comunei M!gire#ti, jude"ul 
Bac!u, organizeaz!  concurs pentru 
ocuparea func"iei contractuale temporar 
vacante de conducere de: -administrator 
public pe perioad! determinat!, respectiv 

pe perioada mandatului primarului 
Comunei M!gire#ti, cu respectarea preve-
derilor HG 286/2011, cu modific!rile #i 
complet!rile ulterioare. Condi"ii de partici-
pare: -studii universitare absolvite cu 
diplom!, respectiv studii superioare de 
lung! durat!, absolvite cu diplom! de 
licen"! sau echivalent!; -f!r! vechime. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul 
Prim!riei Comunei M!gire#ti, str.Ep 
Ioachim Mare#, pân! la data de 21.09.2021, 
ora 16.00. Proba scris! are loc în data de 
06.10.2021, ora 10.00 #i interviul în data de 
08.10.2021, ora 12.00, la sediul Prim!riei 
Comunei M!gire#ti ,  jude"ul Bac!u. 
Persoane de contact: Bucurel Iulia Mihaela, 
tel.0234/355.200, fax 0234/355.200.

O Prim!ria Dobroesti cu sediul în str. 
Cuza Vod! nr.23, comuna Dobroe#ti, jude" 
Ilfov organizeaz! în data de 12.10.2021 
concurs recrutare pentru ocuparea postu-
rilor: Administrator, $ofer IA #i Îngrijitor 
– Compartiment Monitorizare Unit!"i de 
Înv!"!mânt. Condi%ii de participare 
pentru Administrator: studii medii, 
vechime în munc! 15ani. Condi%ii de 
participare pentru $ofer IA: studii medii, 
vechime în munc! 7 ani, permis conducere 
categoria B, C, D. Condi%ii de participare 
pentru Îngrijitor: studii medii/ generale, 
vechime în munc! 5 ani. Dosarele se 
depun la sediul Prim!riei comunei Dobro-
e#ti în termen de 10 zile lucr!toare de la 
data public!rii anun"ului, respectiv de la 
data de 14.09.2021 pân! la data de 
27.09.2021, ora 16:00. Persoan! de contact: 
Tudor Natalia Emanuela– Referent Supe-
rior, email: registratura@primariadobro-
esti.ro, telefon 021.255.33.20.

O Prim!ria Clinceni cu sediul în str. Prin-
cipal! nr.107A, comuna Clinceni, jude" 
Ilfov organizeaz! în data de 08.10.2021 
concurs recrutare pentru ocuparea 
postului de Referent– Compartiment 
Personal Deservire Spa"ii #i Imobile de 
Înv!"!mânt. Condi%ii de participare: studii 
medii/ generale, f!r! vechime în munc!. 
Dosarele se depun la sediul Prim!riei 
comunei Clinceni în termen de 10 zile 
lucr!toare de la data public!rii anun"ului, 
respectiv de la data de 14.09.2021 pân! la 
data de 27.09.2021, ora 16:00. Detalii 
suplimentare la 021-369.40.41.

O Prim!ria Comunei Castranova, Calea 
Apeleviului, nr.2, jude%ul Dolj, organizeaz! 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
period! nededeterminat! a func"iei 
contractuale de execu"ie vacante de: 1 post 
-Muncitor calificat, tr.III, Compartiment 
Deservire, în data de 06 octombrie 2021, 
ora 10.00, proba scris! #i proba interviu ce 
se va sus"ine în termen de maximum 4 zile 
lucr!toare de la proba scris!, data #i ora 
interviului vor fi anun"ate dup! proba 
scris!, probele se vor sus"ine la sediul 
Prim!riei Comunei Castranova. Candi-
da%ii trebuie s! îndeplineasc! condi%iile 
generale prev!zute de art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, 
cu modific!rile #i complet!rile ulterioare. 
Condi%iile specifice necesare în vederea 
particip!rii la concurs #i a ocup!rii func-
%iei contractuale de execu"ie vacant!: 
studii medii sau generale, vechime în 
munc!: 1 an. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune pân! la data de 
27.09.2021, ora 16.00. Concursul va fi 
afi#at pe site-ul institu"iei, conform preve-
derilor art.7, alin.1, al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modific!rile #i complet!rile ulterioare. 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie s! 
con%in!, în mod obligatoriu, documentele 
prev!zute de art.6, alin.1, al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modific!rile #i complet!rile ulterioare #i se 
vor depune la sediul Prim!riei Comunei 
Castranova, Calea Apeleviului, nr.2. 
Detalii privind condi%iile specifice #i bibli-
ografia de concurs sunt disponibile la 
sediul Prim!riei Comunei Castranova. 
R e l a % i i  s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . / f a x 
0251/372.602, e-mail:  primariacas-
tranova@yahoo.com, persoan! de contact 
Greere Florin-$tefan, Secretar general, 
Comuna Castranova.

O Institutul Na%ional de Cercetare-Dez-
voltare #i Încerc!ri pentru Electrotehnic!- 
ICMET Craiova organizeaz! concurs 
pentru ocuparea func"iei de Inginer în 
inginerie electric!- 1 post. Obiectul prin-
cipal de activitate al ICMET Craiova este 
„Cercetare #i dezvoltare în alte #tiin"e 
naturale #i inginerie” (cod CAEN 7219) #i 
este stabilit prin HG nr.81/11.02.1999, 
modificat! prin HG nr.1495/2008, privind 
organizarea #i func"ionarea Institutului 
Na%ional de Cercetare-Dezvoltare #i Încer-

c!ri pentru Electrotehnic!- ICMET 
Craiova. Concursul se va desf!#ura la 
sed iu l  ICMET Cra iova  d in  Bvd.
DECEBAL, nr. 118A, Craiova, în data de 
22.10.2021, începând cu ora 09.00. Data 
limit! de depunere a dosarului: 18.10.2021, 
ora 14.00. Metodologia de concurs, Regu-
lamentul de desf!#urare a concursului, 
Criteriile de selec"ie, Atribu"iile func"iei, 
etc. se ob"in de pe pagina web a institu-
tului: www.icmet.ro, sau de la sediul 
unit!"ii. Informa%ii suplimentare se pot 
o b % i n e  l a  n u m ! r u l  d e  t e l e f o n : 
0351.404.888, interior 218 (în intervalul 
orar 09.00-15.00) sau la adresa de e-mail: 
nela@icmet.ro

CITA!II
O Dina Marius Daniel este citat s! se 
prezinte în data de 01.10.2021, la Judec!-
toria Craiova, în dosarul nr.33975/215/2019, 
complet civil 19, ora 09.00, în calitate de 
pârât.

O Ciocodeica Constantin, cu ultimul 
domiciliu în com.Buciumeni,sat Dealu 
Mare, jud.Dâmbovi"a, pârât în dosarul 
civil 439/283/2021, având ca obiect reven-
dicare imobiliar!, este citat la Judec!toria 
Pucioasa, în data de 19 octombrie, ora 
09:15. Reclaman"i  sunt Ciocodeica 
Smaranda #i Ciocodeica Romulus Radu.

O Se citeaz! la Judec!toria Arad în dosar 
nr.3002/55/2021, cu termen în 15.09.2021, 
orice persoan! interesat!, având ca obiect 
uzucapiune cota de 96/384 din cas! #i 
590/3370 teren înscris în CF 304665 
Irato#u cu top 11.

O Subscrisa Asocia"ia Centrul Român 
Pentru Administrarea Drepturilor Arti#-
tilor Interpre%i - CREDIDAM, cu sediul în 
Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, Bucure#ti, 
reprezentat prin director executiv $tefan 
Gheorghiu, în calitate de apelant în 
dosarul nr. 35462/3/2019, af lat pe rolul 
Sec%iei a IV-a Civile a Cur"ii de Apel Bucu-
re#ti, având ca obiect drepturile conexe 
datorate arti#tilor interpre%i, cit!m pârâta, 
Sereno Group SRL, Mun. Timi#oara, Str. 
Aristide Demetriade, nr. 1, în incinta Iulius 
Mall, Sector BBA1, Jude"ul Timi#, înregis-
trat! la Oficiul Registrului Comer%ului sub 
num!rul J35/2829/2005, CUI 17925761, s! 

se prezinte la termenul de judecat! din 
data de 29.09.2021, cam. P 131, Traian 
Ionascu, complet s4-c13a/pi/civ, ora 10:00”.

O Se citeaz! Dr!g!noiu Ion, Dumitru 
Cornelia, Gheorghe Stelu"a, pentru data 
de 20.09.2021, ora 10.00, la  Birou Notarial  
Mariana Mocanu,  din ora# Babadag, str. 
Mihai Viteazu nr. 9, jud. Tulcea, ora 10.00, 
în cauzele succesorale Dr!g!noiu Stelian, 
decedat la 25.05.2005 #i Dr!g!noiu Si"a, 
decedat! la 07.03.1992, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în localitatea Casimcea, 
jude"ul Tulcea.

O Paratul Moldoveanu Alex, cu domiciliul 
in Sos.O Principala, Nr.88, Varasti, jud.
Giurgiu este citata la Judecatoria Giurgiu 
in dosar nr. 17175/236/2019, termen 
17.09.2021, ora 11:00, Camera Sala.4, 
cerere de valoare redusa, in proces cu Enel 
Energie Muntenia SA.

O Parata Fontana Giuseppe, cu sediul in 
Str. Ulmilor, Nr. 2, Adamclisi, jud. 
Constanta este citata la Judecatoria 
Medgidia in dosar nr. 1086/256/2021, 
termen 30.09.2021, ora 09:00, Camera 
Sala.1-Civil, cerere de valoare redusa, in 
proces cu Enel Energie SA.

O Paratul Eftimie Mihai cu domiciliul in 
Str. Buzesti, Nr.2, Bl.B, Ap.1, Bucuresti, 
Sect.1, este citat la Judecatoria Sector 
1-Bucuresti in dosar nr. 4348/299/2021, 
termen 14.10.2021, Complet camera 
consiliu C2. S2 (fost.C11), camera.315, ora 
12.00, Cerere de valoare redusa, in proces 
cu Enel Energie Muntenia S.A.

O Pârâtul Tudose Vasile Gheorghi"! este 
citat la Judec!toria Ia#i, C11M, la data de 
15.09.2021, ora 11.30, în contradictoriu cu 
reclamanta Tudose Tatiana, în procesul 
având ca obiect divor".
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O Mihai Tudorel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in mun.Vaslui,  str.Sl.
Vlahuta, nr.36, jud.Vaslui, nascut la 
data de 23.03.1958, este citat in cali-
tate de parat la Judecatoria Vaslui 
pentru  termenul  d in  data  de 
08.11.2021 orele 09.30 in dosarul 
nr.2641/333/2021 avand ca obiect 
divort fara copii cu reclamanta Mihai 
Grasomia.

DIVERSE
O S.C. Basarab Cris-Val SRL cu sediul în 
str.Mirasl!u,nr.17A, sector 3, Bucure"ti, 
înregistrat! la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu 
C.U.I. nr.38139171, informeaz! pe cei 
interesa#i c! s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autoriza#iei de mediu pentru 
activitatea Opera#iuni de mecanic! gene-
ral! cod CAEN 2562, desf!"urat! în str.Bd 
Basarabia, nr.265, sector 3, Bucure"ti.

O SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, anunta prin prezenta, numirea 
acesteia in calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei Auto Solution SRL cu sediul in 
Bucure"ti  Sectorul 1,  Str.  General 
Berthelot ,  Nr.  27,  CUI 13694680, 
J40/1331/2001, cu indeplinirea atributiilor 
prevazute de legea 85/2014, conform 
incheieri i  de sedinta din data de 
07.09.2021 pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII- a Civila in dosar 
nr. 8884/3/2017, prin care s-a dipus înlocu-
irea lichidatorului judiciar D!sc!-
lescu&Co SPRL cu lichidatorul judiciar  
Evrika Insolvency IPURL.  

O Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Coz-
mina reprezentata prin practician in insol-
venta Ciulianu Elena Cozmina, anunta 
prin prezenta  numirea acesteia in calitate 
de lichidator  judiciar  al societatii al debi-
torului Zhang Hong Impex Star SRL cu 
sediul Bucure"ti, Sector 2, Str. Luncsoara, 
Nr. 14, Et.4, Ap.20, Cod unic de înregis-
trare 14427118, Num!r de ordine în Regis-
trul Comer$ului J40/18519/2008, conform 
Incheieri i  (hotarari i )  din data de 
06.09.2021 pronun$at! de Tribunalul 
Bucuresti - Sec$ia a VII - a Civila  în 
dosarul nr. 36220/3/2018 prin care s-a 
dispus înlocuirea lichidatorului judiciar 
Consulta 99 SPRL cu lichidatorul judiciar 
Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu 
Elena-Cozmina.

O Anuntul Public la procedura de autori-
zare.  SC A.M.S. 2000 Trading Impex SRL 
cu sediul in Str. Turturelelor nr. 62, imobil 
Decebal Tower et.2,  cam.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 11, 13, 15, 16, Sect.3, Bucuresti, inregis-

trata la O.N.R.C.–O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 
9603757, informeaza pe cei interesati ca 
s-a depus solicitarea pentru emiterea auto-
rizatiei de mediu pentru activitatea cod. 
CAEN.5210–Depozitari si 4675-Comert cu 
ridicata a produselor chimice desfasurata 
in Sos.Dudesti-Pantelimon nr. 42 (incinta. 
RAMS Business Park SRL), Sect.3 -Bucu-
resti. Informatii se pot solicita la sediul 
Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucu-
resti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 
(Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei 
LUKOIL), intre orele 9:00 – 12:00, de luni 
pana vineri.  Propuneri sau contestatii se 
pot depune la sediul A.P.M.Bucuresti in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

O  Notificare. Subscrisa Licev Grup 
S.P.R.L. cu sediul social în Re"i$a, str. 
Horea, bl. A2, parter, jud. Cara"-Severin; 
Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notific! 
deschiderea procedurii simplificate a insol-
ven$ei împotriva debitorului SC Grup 
Conster Vest 2008 SRL, prin Încheierea 
civil! nr. 140/JS/CC/09.09.2021 pronun-
$at! de Tribunalul Cara"-Severin, Sec$ia a 
II-a Civil!, în Dosarul nr. 2217/115/2021. 
Debitorul SC Grup Conster Vest 2008 SRL 
are obliga$ia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii s! depun! la 
dosarul cauzei documentele prev!zute la 
art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 
privind procedura insolven$ei. Creditorii 
debitorului S.C. Grup Conster Vest 2008 
S.R.L, cu sediul social in Teregova nr. 107, 
Jud. Cara"-Severin, inregistrata la Regis-
trul Comertului sub nr. J11/351/2008, CUI 
23752029 trebuie  s!  procedeze la 
înscrierea la masa credal! a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a crean$ei la 
Tribunalul  Cara"-Severin pân!  la 
termenul limit! din data de 25.10.2021. 
Cererile trebuie înso#ite de taxa de timbru 
în valoare de 200 lei.

O SC Imobiliare Italiana SRL cu sediul in 
Chisoda, com. Giroc, DN59, km 8+550 
stanga, jud. Timis, titular al Planului 
Urbanistic Zonal “zona productie, depozi-
tare si servicii”, situat in Timisoara, str. 
Ovidiu Cotrus FN, CF-405020, jud.Timis, 
anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de mediu 
pentru planul mentionat si declansarea 
etapei de incadrare. Consultarea primei 
versiuni a planului/programului se poate 
realiza la sediul proiectantului SC WH 
Project SRL, Loc. Timisoara, Piata Victo-
riei, nr.8, ap.8, zilnic intre orele 10.00-
14.00. Comentariile si sugestiile se vor 
transmite in scris la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Timisoara, Loc. Timi-

soara, b-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, in 
termen de 18 zile calendaristice de la data 
publicarii anuntului.

O S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având 
sediul în comuna Mu"!te"ti, judetul Arge", 
în calitate de proiectant pentru: Amenaja-
mentul fondului forestier proprietate 
privat!  apar#inând persoanelor fizice: 
Grigore Nicolae, Grigore Viorica, Preda 
Mircea, Manescu Marian, Vasilescu Ileana 
Despina, Mitrache Marius, Costescu 
Lucian Mihai, Boruzescu Radu, Mita Ion 
din jude#ul Dolj , U.P.I Bradesti-Filiasi,  în 
suprafa#! de  107,58 ha, este situat! pe 
teritoriul comunelor Predesti, Br!de"ti, 
Breasta, Argetoia, Cotofeii din Dos, 
Bucovat si oras Filia"i din jude$ul Dolj, 
anun$! publicul interesat asupra depunerii 
solicit!rii de ob$inere a  avizului  de mediu 
pentru planul/programul men$ionat "i 
declan"area etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului poate fi 
consultat! la sediul Agen$iei pentru 
Protec$ ia Mediului Dolj,  din mun. 
Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj, 
de luni pân! joi între orele 9 – 11. Obser-
va$ii/comentarii "i sugestii se primesc în 
scris la sediul A.P.M. Dolj, în termen de 18 
zile de la data public!rii primului anun-
$ului.

SOMA!II
O Soma$ie. În temeiul art.130, al.2-4 din 
Decret Lege nr.115/1938 Judec!toria 
Sighi"oara invit! pe cei interesa$i s! fac! 
opozi$ie, într-o lun! de zile, la ac$iunea 
reclamantei Unitatea Administrativ Teri-
torial! Vân!tori, cu sediul în Vân!tori, str.
Principal!, nr.43, jud.Mure", de a se 
constata dobândirea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune, asupra imobilului 
situat în satul Archita, jud.Mure", înscris 
în CF nr.51408 Vân!tori, nr.top 179, 180, 
de natur! cas! "i teren, în suprafa$! total! 
de 1.724mp. Prezenta soma$ie se afi"eaz! 
la sediul Judec!toriei Sighi"oara, la sediul 
Prim!riei Vân!tori "i se va publica, pe 
cheltuiala reclamantului într-un ziar de 
larg! r!spândire.

O Prin cererea inregistrata pe rolul Jude-
catoriei Gurahont, sub nr. 585/238/2021, 
posesorul Peia Ana Maria si Peia Adrian 
Rares prin tutore Chirilov Maria Geor-
geta, cu domiciliul in Arad, Str. Abatorului 
nr. 80, jud. Arad, au invocate dobandirea 
prin uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra cotei de 8/16 de sub B1 si cota de 
125/809 de sub B2 din imobilul inscris in 
CF 303134 Sebis, nr. top 109-110/b, 
compus din casa cu nr. 40 din Str. Dunarii 
si teren intravilan in suprafata de 809 mp, 
asupra carora figureaza in CF ca propri-

etar tabular Kaszap Ianos. Reclamanta 
sustine ca a folosit aces imobil de peste 20 
de ani in mod public, pasnic, continuu si 
sun nume de proprietar. Toti cei interesati 
sunt somati ca, in baza prev. art. 130 din 
Legea nr. 115/1938, de indata, sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Gurahont deoarece 
in caz contrar in termen de o luna de la 
aceasta publcare se va proceda la rezol-
varea cererii.

O Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
1494/246/2021 cu termen de judecata la 
data de 13.10.2021, petenta Popa Anuta 
Sorina, cu domiciliul in comuna Archis, 
sat Groseni nr. 90, judetul Arad, solicita 
inscrierea dreptului de proprietate pe titlu 
de uzucapiune,asupra imobilului identi-
ficat in CF nr. 300856 Archis (CF vechi 
283 Groseni) cu nr. top. 341, 342 compus 
casa cu nr adm. 157, curte si gradina in 
suprafata de 993 mp, avand ca proprietar 
tabular sub B1 Marta Demian, decedat la 
data de 30.03.1915, sub B2 Marta Marisca 
casatorita Foghis, decedata la data de 
19.12.1949, sub B3 Marta Gheorghe, 
decedat la data de 09.12.1954, sub B4 
Marta Macrina casatorita Anta, decedata 
la data de 04.11.1959, sub B5 Marta 
Catita, decedata la data de 09.04.1965, 
precum si asupra imobilului identificat CF 
nr. 300857 Archis (CF vechi 284 Groseni) 
cu nr top 338; 339 compus casa cu nr. adm. 
156, curte si gradina in suprafata de 1.137 
mp, avand ca proprietar tabular sub B1 si 
respective B2 pe Marta Gheorghe, decedat 
la data de 09.12.1954. Petenta sustine ca 
foloseste acest imobil de peste 20 de ani de 
la decesul proprietarilor tabulari prin jonc-
tiunea posesiilor cu antecerorii sai, execi-
tand o posesie pasnica, publica, continua 
si sub nume de proprietar. 

O Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
1430/246/2021 cu termen de judecata la 
data de 27.10.2021, petentii Jura Petru 
Florentin, cu domiciliul in orasul Pincota, 
Str. Soarelui nr. 4, judetul Arad si Buda 
Gavril, cu domiciliul in orasul Pincota, Str. 
Decebal nr. 76, judetul Arad, solicita  
inscrierea dreptului de proprietate pe titlu 
de uzucapiune, asupra imobilului identi-
ficat in CF nr. 303228 Pinacota (CF vechi 
3563 Pincota) cu nr. top. 2275/d/138 
compus din teren in suprafata de 1.079 
mp, avand ca proprietar tabular sub B1 
Padurean Pavel, decedat la data de 
08.08.1987. Petentii sutin ca folosesc cota 
de % parti fiecare din acest imobil, de peste 
26 de ani, exercitand o posesie pasnica, 
publica, continua si sub nume de propri-
etar. In urma acesteia sunt somati, in baza 
art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938, 
toti cei interesati ca de indata sa inainteze 

opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in 
caz contrar, in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va proceda la 
rezolvarea cererii.

SELEC!IE PROIECTE
O Anun$ de participare. Programul Na#i-
onal - Fondul pentru Azil, Migra#ie "i 
Integrare. Ref:  FAMI/21.03. Inspectoratul 
General pentru Imigr!ri desf!"oar! o 
procedur! de evaluare "i selec#ie a proiec-
telor de grant, vizând implementarea 
urm!toarelor ac#iuni:  1.”Gestionarea 
Informa#iilor privind &!rile de Origine”, 
2.”Elaborarea descrierilor de nivel de refe-
rin#! (DNR) pentru cele 6 niveluri de 
competen#!  pentru l imba român! , 
conform Cadrului European Comun de 
Referin#! a Limbilor CECRL” "i 3. 
”Preg!tirea interpre#ilor vorbitori de limbi 
rare în vederea asigur!rii serviciilor de 
interpretare atât pentru solicitan#ii pe 
parcursul procedurii de azil (faza adminis-
trativ! "i judec!toreasc!, procedura 
Dublin), cât "i pentru beneficiarii de 
protec#ie interna#ional!”. din cadrul 
Programului Na#ional – Fondul pentru 
Azil, Migra#ie "i Integrare. Data limit! 
pentru depunerea propunerilor este: 
0 4 . 1 0 . 2 0 2 1 ,  o r a  0 9 : 0 0 
Perioada de selec#ie "i evaluare a proiec-
telor este:  04.10.2021, ora 10:00 – 
11 .11 .2021.  Instruc # iuni le  pentru 
solicitan#i în forma complet! se g!sesc 
pentru consultare la Inspectoratul General 
pentru Imigr!ri, str. Lt. col. Constantin 
Marinescu nr. 15A, sector 5, Bucure"ti "i 
pe pagina de Internet, www.igi.mai.gov.ro. 
Pentru informa#ii detaliate "i clarific!ri 
pute#i s! ne contacta#i la tel. +40 21 410 75 
13 sau e-mail: sip.igi@mai.gov.ro. Proce-
dura de evaluare "i selec#ie a proiectelor de 
grant se desf!"oar! pe baza prevederilor 
Ordinului MAI nr. 75 din 9 iulie 2015 
privind evaluarea "i selec#ia proiectelor de 
grant în cadrul Programului na#ional al 
României de sprijin din Fondul pentru 
azil, migra#ie "i integrare pentru perioada 
2014-2020. Anun# publicat în Monitorul 
Oficial al României nr. 175/10.09.2021.

LICITA!II
O Anunt. Concesiune Prim!ria Bala, 
jud. Mehedin#i  1. Informatii generale 
privind autoritatea contractanta 
Primaria Comunei Bala, judetul Mehe-
dinti, Cod Postal 227010, Telefon: 
0252386001, E-mail: primariabala@
pejmh.ro. 2. Informatii generale privind 
obiectul procedurii de licitatie publica, 
in special descrierea si identificarea 
bunului care urmeaza sa fie inchiriat: 
organizeaz! licita#ie public! conform 

prevederilor OUG nr. 57/2019 "i a HCL 
nr. 46 din 29.08.2021,  în vederea conce-
sion!rii unui teren în suprafa#! de 1.000 
mp, CF nr. 51428, teren apar#inând 
domeniului public al Comunei Bala, 
jude#ul Mehedin#i. 3. Informatii privind 
documentatia de atribuire: 3.1 Modali-
tatea prin care persoanele interesate pot 
intra in posesia unui exemplar al docu-
mentatiei de atribuire: de la sediul 
Prim!riei Bala. 3.2. Denumirea si datele 
de contact ale Compartimentului din 
cadrul autoritatii contractante de la care 
se poate obtine un exemplar al docu-
mentatiei de atribuire: Documentatia se 
poate obtine de la Compartimentul 
Achizi#ii Publice  , din cadrul Primariei 
comunei Bala,  cu sediul în satul Bala, 
str. Principal! nr. 1, comuna Bala, 
jude#ul Mehedin#i. 3.3. Costul si condi-
tiile de plata pentru obtinerea documen-
tatiei:  Costul caietului de sarcini este de 
50 lei, bani care se vor achita în numerar 
la casieria unit!#ii. 3.4. Data-limita 
pentru sol ic i tarea clarif icari lor : 
13.10.2021, ora 13.00. 4. Informatii 
privind ofertele. 4.1. Data-limita de 
depunere a ofertelor: 21.10.2021, ora 
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:Primaria comunei Bala, cu  
sediul în satul Bala, str. Principal! nr. 1, 
comuna Bala, jude#ul Mehedin#i. 4.3. 
Numarul de exemplare in care trebuie 
depusa fiecare oferta: un singur exem-
plar. 5. Data si locul la care se va desfa-
sura sedinta publica de deschidere a 
ofertelor: 22.10.2021, ora 10.00, la sediul 
Primariei comunei Bala din satul Bala, 
str. Principal! nr. 1, comuna Bala, 
jude#ul Mehedin#i. 6. Instanta compe-
tenta in solutionarea eventualelor litigii 
si termenele pentru sesizarea instantei: 
Sectia de Contencios Administrativ si 
Fiscal a Tribunalului Mehedin#i, cu 
sediul în municipiul Drobeta Turnu 
Severin, B-dul Carol I, nr. 14, jude#ul 
Mehedin#i, tel: 0252-208244, fax: 0252- 
311890, e-mail: tr-mehedinti@just.ro.

O Anunt închiriere Prim!ria Bala, jud. 
Mehedin#i. 1. Informatii generale 
privind autoritatea contractanta 
Primaria Comunei Bala, judetul Mehe-
dinti, Cod Postal 227010, Telefon: 
0252386001, E-mail:  primariabala@
pejmh.ro.  2.  Informatii  generale 
privind obiectul procedurii de licitatie 
publica, in special descrierea si identifi-
carea bunului care urmeaza sa fie inchi-
riat: organizeaz!  licita#ie public! 
conform prevederilor OUG nr. 57/2019 
"i a HCL nr. 47 din 29.08.2021, în 
vederea închirierii unui teren în supra-
fa#! de 5.000 mp, CF nr. 717- /N, teren 
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apar! inând domeniului privat al 
Comunei Bala, jude!ul Mehedin!i. 3. 
Informatii privind documentatia de 
atribuire: 3.1 Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra in 
posesia unui exemplar al documentatiei 
de atribuire: de la sediul Prim"riei 
Bala. 3.2. Denumirea si datele de 
contact ale Compartimentului din 
cadrul autoritatii contractante de la 
care se poate obtine un exemplar al 
documentatiei de atribuire: Documen-
tatia se poate obtine de la Comparti-
mentul Achizi!ii Publice, din cadrul 
Primariei comunei Bala, cu sediul în 
satul Bala, str. Principal" nr. 1, comuna 
Bala, jude!ul Mehedin!i. 3.3. Costul si 
conditiile de plata pentru obtinerea 
documentatiei: Costul caietului de 
sarcini este de 50 lei, bani care se vor 
achita în numerar la casieria unit"!ii. 
3.4. Data-limita pentru solicitarea clari-
ficarilor: 13.10.2021, ora 13.00. 4. Infor-
matii privind ofertele. 4.1. Data-limita 
de depunere a ofertelor: 21.10.2021, ora 
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primaria comunei 
Bala, cu sediul în satul Bala, str. Princi-
pal" nr. 1, comuna Bala, jude!ul Mehe-
din!i. 4.3. Numarul de exemplare in 
care trebuie depusa fiecare oferta: un 
singur exemplar. 5. Data si locul la care 
se va desfasura sedinta publica de 
deschidere a ofertelor: 22.10.2021, ora 
10.00, la sediul Primariei comunei Bala 
din satul Bala, str. Principal" nr. 1, 
comuna Bala, jude!ul Mehedin!i. 6. 
Instanta competenta in solutionarea 
eventualelor litigii si termenele pentru 
sesizarea instantei: Sectia de Conten-
cios Administrativ si Fiscal a Tribuna-
lului Mehedin!i, cu sediul în municipiul 
Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I, 
nr. 14, jude!ul Mehedin!i, tel: 0252-
208244, fax: 0252- 311890, e-mail: 
tr-mehedinti@just.ro.

O Continental 2000 S.P.R.L. vinde prin 
licita!ie public" în data de 16.09.2020, 
orele 10.00, bunurile urm"toarelor soci-
et"!i af late în faliment. Universal 
Tehnoproiect S.R.L. -teren intravilan 
cot" parte de proprietate de 15/78 în 
suprafa !"  de  6 .000mp A1 (6000 
/31.200mp) situat în loc.Codlea, jude!ul 

Bra#ov, vizavi de gar". Terenul are 
acces auto pe drum de !ar", iar apa, 
canalizare, electricitate, gaze se afl" în 
apropiere. Pre! vânzare 57.400Lei. Pre! 
caiet sarcini 500Lei +TVA. Delicom 
Shine S.R.L., stoc produse -accesorii 
diverse (gen!i dam", gen!i voiaj, acce-
sorii). Pre! de vânzare în bloc 17.343Lei 
+TVA. Pre! caiet de sarcini 500Lei 
+TVA. În caz de neadjudecare, licita-
!iile se vor relua în data de 22.09.2021, 
29.09.2021, 06.10.2021, 13.10.2021. 
Vânz"rile vor avea loc la sediul lichida-
torului judiciar din Sfântu Gheorghe, 
str.Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, 
parter. Pentru participarea la licita!ie 
este obligatorie achizi!ionarea caietului 
de sarcini. Garan!ia de participare la 
licita!ie/negociere direct" este de 20% 
din pre!ul de pornire. Informa!ii prin 
e-mail: contact@continental2000.ro, 
sau la telefoanele 0730.119.910; 
0728.137.515 -#i pe pagina de internet 
www.continental2000.ro.

O S.C. CITADIN S.A. Iasi, cu sediul in 
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 
700310, organizeaza la sediul sau 
procedura de „licitatie deschisa”, cu 
oferte de pret in plic inchis, in vederea 
atribuirii contractului „clorura de 
calciu pentru deszapezire - granule”. 
Procedura de achizitie se va desfasura 
conform prevederilor “Regulamentului 
privind organizarea si desfasurarea 
achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi. 
Pentru participare la procedura de 
achizitie, ofertantii trebuie sa indepli-
neasca conditiile cerute in “Documen-
tatia de achizitie”. Documentatia de 
achizitie va fi postata pe site-ul socie-
tatii www.citadinis.ro si va fi accesata 
pana pe data de 27.09.2021 pe baza de 
cod unic de acces, ce va fi comunicat 
doar persoanelor care solicita in scris 
accesul la documentatie cu date de 
identificare clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind siguranta 
informatiilor pentru evitarea introdu-
cerii unor virusi in sistemul informatic 
al societatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul cel 
mai scazut. Documentatia de ofertare 
va fi depusa la sediul SC CITADIN SA 
pana la data de 30.09.2021 ora 10:00. 

Deschiderea ofertelor va avea loc la 
data de 30.09.2021, ora 12:00, la sediul 
S.C. CITADIN S.A. Relatii suplimen-
tare privind procurarea documentatiei 
si conditiile de participare se pot obtine 
la tel.: 0751048290.

O 1.Informa!ii generale privind autori-
tatea contractant", în special denu-
mirea, codul de identificare fiscal", 
adresa, num"rul de telefon, fax #i/sau 
adresa de e-mail, persoan" de contact: 
Municipiul Bârlad, cu sediul în munici-
piul Bârlad, Str.1 Decembrie, nr.21, 
jude!ul Vaslui, telefon 0235/411.760, 
fax 0235/416.867, e-mail: corespon-
denta@primariabarlad.ro, cod fiscal 
4539912. 2.Informa!ii generale privind 
obiectul procedurii de licita!ie public", 
în special descrierea #i identificarea 
bunului care urmeaz" s" fie vândut: 65 
terenur i  în  suprafa $"  to ta l"  de 
28.360,90mp, conform caietelor de 
sarcini, apar$inând domeniului privat 
al U.A.T.Bârlad, conform H.C.L.M. 
Bârlad nr.266/16.07.2021, H.C.L.M 
Bârlad nr. 199/30.06.2020 #i temeiului 
legal O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informa!ii 
privind documenta!ia de atribuire: se 
reg"sesc în caietul de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalit"!ile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta!iei 
de atribuire: la cerere, de la sediul insti-
tu!iei, Serviciul Contracte de Concesio-
nare, Închiriere #i Vânzare, Autorizare, 
Liber" Ini$iativ" #i Informatic", parter, 
camera 12. 3.2.Denumirea #i datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânz"torului, de la care 
pot ob!ine un exemplar din documen-
ta!ia de atribuire: Se poate ob!ine de la 
Prim"ria Municipiului Bârlad, Bârlad, 
S t r.1  Decembr ie ,  nr.21 ,  jude !ul 
Vaslui-Serviciul Contracte de Concesio-
nare, Închiriere #i Vânzare, Autorizare, 
Liber" Ini$iativ" #i Informatic", parter, 
camera 12. 3.3.Costul #i condi!iile de 
plat" pentru ob!inerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 20 lei/exemplar, se achit" 
numerar la Casieria institu$iei, sau cu 
OP în contul RO94TREZ65721360250 
XXXXX, deschis la Trezoreria Bârlad. 

3.4.Data-limit" pentru solicitarea clari-
fic"rilor: 28.09.2021, ora 16.00. 4.Infor-
ma!ii privind ofertele: 4.1.Data-limit" 
de depunere a ofertelor: 06.10.2021, ora 
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Prim"ria Municipiului Bârlad, 
Bârlad, Str.1 Decembrie, nr.21, jude!ul 
Vaslui,  camera 10 -Registratur" . 
4.3.Num"rul de exemplare în care 
trebuie depus" oferta: se depun într-un 
singur exemplar, în dou" plicuri sigilate 
-unul exterior #i unul interior. 5.Data #i 
locul la care se va desf"#ura #edin!a 
public" de deschidere a ofertelor: 
08.10.2021, ora 09.00, Bârlad, Prim"ria 
Municipiului Bârlad, Str.1 Decembrie, 
nr.21, jude!ul Vaslui. 6. Denumirea, 
adresa, num"rul de telefon #i/sau 
adresa de e-mail ale instan!ei compe-
tente în solu!ionarea litigiilor ap"rute #i 
termenele pentru sesizarea instan!ei: 
Sec!ia de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, 
Str.%tefan cel Mare, nr.53, jude!ul 
Vaslui, cod po#tal 730171, telefon/fax 

0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 
Termenele #i condi!iile pentru sesizarea 
instan$ei: conform prevederilor Legii 
c o n t e n c i o s u l u i  a d m i n i s t r a t i v 
nr.554/2004, cu modific"rile #i comple-
t"rile ulterioare. 7.Data transmiterii 
anun!ului de licita!ie c"tre institu!iile 
abi l i tate ,  în  vederea  publ ic"r i i : 
13.09.2021.

O S.C. CITADIN S.A. Iasi, cu sediul in 
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, 
organizeaza la sediul sau procedura de 
„licitatie deschisa”, cu oferte de pret in 
plic inchis, in vederea atribuirii contrac-
tului „sare industriala pentru deszape-
zire”. Procedura de achizitie se va 
desfasura conform prevederilor “Regula-
mentului privind organizarea si desfasu-
rarea achizitiilor” al SC CITADIN SA 
Iasi. Pentru participare la procedura de 
achizitie, ofertantii trebuie sa indepli-
neasca conditiile cerute in “Documentatia 
de achizitie”. Documentatia de achizitie 
va fi postata pe site-ul societatii www.

citadinis.ro si va fi accesata pana pe data 
de 27.09.2021 pe baza de cod unic de 
acces, ce va fi comunicat doar persoanelor 
care solicita in scris accesul la documen-
tatie cu date de identificare clara si cu 
declaratie pe propria raspundere privind 
siguranta informatiilor pentru evitarea 
introducerii unor virusi in sistemul infor-
matic al societatii. Criteriul care va fi 
aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul 
cel mai scazut. Documentatia de ofertare 
va fi depusa la sediul SC CITADIN SA 
pana la data de 29.09.2021 ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc la data 
de 29.09.2021, ora 12:00, la sediul S.C. 
CITADIN S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot obtine la 
tel.: 0751048290.

PIERDERI
O Pierdut legitimatie de serviciu emisa de 
MAE pe numele Colita Daniela. O declar 
nula.


