
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l SC Feruccio Construct SRL, având 
CUI:30392054, cu sediul în Sat Brazii 
de Sus, Comuna Brazi, Strada Tran-
dafirilor, Nr.33G, Etaj 1, Județ 
Prahova, angajează: Instalator apă, 
canal, cod COR 712602- 1 post; 
faianțar, cod COR 712201- 7 posturi; 
dulgher, cod COR 711501- 6 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data 
de 16.02.2021, ora 12:00, la sediul 
societății.

l Şcoala Gimnazială Nr. 1 Nuci, cu 
sediul în comuna Nuci, sat Micșunești 
Moară, str. Viitorului, nr. 2, judeţul 
Ilfov, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: bibliotecar, normă 0,25, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba interviu în data de 09.03.2021, 
ora 10:00, proba unică. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu): medii; -vechime 
(obligatoriu): 1 an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 
1 Nuci. Relaţii suplimentare la sediul: 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Nuci, 
persoană de contact: Neagu Cătălina 
Luiza, telefon 0723.049.985, fax 
021/269.61.27.

l Primăria Ştefăneștii de Jos- Ilfov 
organizează în data de 03.03.2021 
concurs recrutare pentru postul 
temporar vacant de Administrator- 
Compartiment Monitorizare Unități 
de Învățământ. Condiţii de partici-
pare: studii medii, vechime în muncă 
5 ani. Dosarele se depun la sediul 
primăriei din șos. Ştefănești nr. 116, 

comuna Ştefăneștii de Jos, județ Ilfov 
în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului, respectiv în 
perioada 15.02.2021- 19.02.2021, ora 
15:00. Detalii  suplimentare la 
021-361.35.29.

l Primăria Comunei Zăvoaia, județul 
Brăila, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant– contrac-
tual de execuție, muncitor calificat- 
bu ldoexcavator i s t ,  în  cadru l 
compartimentului deservire. Condiții 
specifice: -studii generale; -Vechime- 
nu se solicită; -Permis de conducere 
auto categoria: B, C, E; -Atestat/ cali-
ficare sau similar pentru utilizare 
buldoexcavator; -Abilități în condu-
cerea și manevrarea în lucru cu buldo-
e x c a v a t o r u l .  C a l e n d a r u l  d e 
desfășurare a concursului: -Proba 
practică: în data de 09.03.2021, ora 
10:00; -Proba scrisă: în data de 
11.03.2021, ora 11:00; -Interviul: în 
data de 15.03.2021, ora 11:00. 
Concursul se va  susține la sediul 
primăriei comunei Zăvoaia, din loca-
litatea Zăvoaia, str. Dr. Alexandru 
Vechiu, nr.51,  județul Brăila. Dosarele 
de concurs se depun până la data de  
02.03.2021, ora 16:30. Condițiile de 
desfășurarea a concursului, condițiile 
de participare la concurs, bibliografia 
și actele solicitate sunt afișate la sediul 
primăriei comunei Zavoaia și pe  
pagina de internet a instituției. Relații 
se pot obține- la secretar general 
comuna Zăvoaia, date de contact: tel. 
0239/638790.

l Primăria Comunei Focuri, judetul  
Iași organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea postului vacant, 
contractual de execuție din aparatul 
de specialitate, cu normă întreagă, pe 
durată nedeterminată. A. Postul 
vacant: 1). Referent cultural studii 
medii în cadrul compartimentului 
cultură; B. Condiții de studii și speci-

fice pentru ocuparea postului: a) 
Studii: medii; b) Vechime în muncă 
-----. c) Adeverinţă/ certificat prin care 
se atestă că a studiat/ studiază în an 
terminal la instrument chitară sau 
orgă. C. Condiții generale conform 
art.3 din anexa la Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011 cu modificările și 
completările ulterioare. D. Probele 
stabilite pentru concurs: -selecţia 
dosarelor de înscriere în data de 
02.03.2021, ora 11:00; -probă scrisă în 
data de 09.03.2021, ora 11:00; -proba 
practică instrument chitară sau orgă 
în data de 12.03.2021, ora 11:00; 
-interviu în data de 17.03.2021 ora 
11:00. Toate probele concursului se 
desfășoară la sediul Primăriei 
Comunei Focuri, judeţul Iași. E. 
Data-limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs: 26.02.2021, ora 15:00. F. Date 
de contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs: 
-Secretarul Primăriei Comunei 
Focuri, tel. 0232413620. Anunțul 
detaliat privind desfășurarea concur-
sului, precum și bibliografia de 
concurs sunt afișate la avizierul 
Primăriei Comunei Focuri, judeţul 
Iași și pe site-ul www.comunafocuri.
ro, secțiunea  știri și evenimete- 
concursuri.

CITAȚII
l RCS & RDS SA cheamă în jude-
cată pe Habitat&Nature Eco SRL 
prin împuternicit Gagiu Alina, în 
calitate de intimat pârât și Habitat&-
Nature Eco SRL, cu sediul în Craiova, 
B-dul.Ştirbei Vodă Nr.30, Parter, Cam.
P03, Județ Dolj, în calitate de intimat 
pârât, în dosar 3105/215/2019/a1, 
Tribunalul Dolj, Complet c3r, în data 
de 9 martie 2021, ora 10:30.

l Vitel Dumitru cu ultimul domiciliu 
în sat Orășeni Vale, com.Curtești, 
județul Botoșani, este chemat în Jude-

cător ia  Botosani ,  în  data  de 
16.02.2021, în calitate de pârât în 
Dosar nr.15509/193/2019, în contra-
dictoriu cu Vitel Maria și Vitel Petru, 
având ca obiect partaj succesoral.

l Domnul Buciuceanu Constantin cu 
domiciliul necunoscut, este chemat în 
ziua de 22.02.2021, ora 12:00 la sediul 
SPN Fânaru din București, str. Barbu 
Văcărescu nr. 21, Sector 2, pentru a 
participa la dezbaterea  moșternirii 
după sora sa Botez Tamara, decedată 
la data de 15.10.2019 fostă cu ultimul 
domiciliu în București, str. Poet 
Andrei Mureșanu, nr. 26, Sector 1. În 
caz de neprezentare, soluționarea 
cauzei se va face în lipsa acestuia, 
fiind considerat renunțător la moște-
nire conform articolului 1112 din 
Codul Civil.

l Numitul Ciocea Ioan cu ultimul 
domiciliu cunoscut in localitatea 
Sibiu, Str. Aleea Petuniei nr. 8A ap. 4, 
judetul Sibiu, este citat la Judecătoria 
Sibiu pe data de 04 martie 2021, ora 
10:00, completul C12, camera Sala I, 
in calitate de parat dosarul civil nr. 
13725/306/2019 având ca obiect 
pretenții, in proces cu Serviciul Public 
de Administrare a Domeniului Public 
și Privat al Municipiului Sibiu în cali-
tate de reclamant și SC Euroins 
România Asigurare Reasigurare SA 
în calitate de pârât.

SOMAȚII
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos. nr. 
169/246/2021. Petentul Nicodim 
Constantin solicită înscrierea drep-
tului de proprietate pe titlu de uzuca-
piune asupra imobilului  identificat în 
c.f. 301260 Şilindia  (provenit din c.f. 
130 Şilindia)  A1 nr. top. 325/a intra-
vilan în supr. De 1094 mp asupra 
căruia figurează ca proprietar  înta-
bulat sub B.1 Iercoșan Pavel decedat 
în data de 25 februarie 1984, Petentul 

susţine că folosește acest imobil de 
peste 30 de ani de la moartea proprie-
tarilor în mod continuu,pașnic,public 
și sub nume de proprietar.Toţi cei 
interesaţi sunt somaţi să depună de 
îndată opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar, în termen de 
30 de zile de la ultima publicaţie, se va 
proceda la rezolvarea cererii.

DIVERSE
l  Anunţ Public. Ministerul Econo-
miei, Energiei și Mediului de 
Afaceri, având sediul în Calea 
Victoriei, nr.52, sector 1, București, 
titular al „Planului Național Inte-
grat în domeniul Energiei și Schim-
bărilor Climatice 2021-2030”, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de declanșare a 
etapei de încadrare pentru planul 
în conformitate cu prevederile HG 
nr.1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării 
de mediu pentru planuri  ș i 
programe. Proiectul „Planului 
Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030”, poate fi consultat la 
sediul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Bvd.Libertății 
nr.12, sector 5, București, de luni 
până joi, între orele 09:00-16:00, 
vineri, între orele 09:00-13:00, și la 
următorul link: http://economie.
gov.ro/planul-national-inte-
grat-energie-si-schimbari-clima-
t ice -2021-2030 .  Observaţ i i /
comentarii și sugestii se primesc în 
scris  la  sediul  Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor și pe 
adresa de e-mail: evaluare.impact@
mmediu.ro, în termen de 18 zile de 
la data publicării anunţului.

l Ghyka Tudora Maria Safta și 
Ghyka Eliza Maria Ioana, titulare ale 
planului: Amenajament silvic UP I 
Ghyka cu amplasament în UAT 
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Andreiașu, Poiana Cristei și Cotești, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii primei versiuni a planului 
la APM Vrancea, în vederea obţinerii  
avizului de mediu. Informațiile 
privind varianta de plan pot fi consul-
tate la sediul APM Vrancea- Strada 
Dinicu Golescu, nr. 2, Județul 
Vrancea și la sediul OS  Ingka  Invest-
ments, Str  Vâlcele, Nr 5, Focșani, 
Județul Vrancea, zilnic, de luni până 
joi între orele 8:00- 16:00, vineri între 
orele 8:00- 14:00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic în scris la sediul 
APM Vrancea,  în termen de 15 zile 
de la data publicării anunţului.

l  S.D.E.E.Muntenia Nord S.A 
-Structura Regională Brăila, titular al 
proiectului: „Modernizare LEA 0.4kV 
și branșamente localitatea Movila 
Miresii, judeţ Brăila”, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei de 
încadrare de către A.P.M.Brăila, în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului -nu este 
necesară efectuarea evaluării impac-
tului  asupra mediului  pentru 
proiectul: „Modernizare LEA 0.4kV și 
branșamente localitatea Movila 
Miresii, judeţ Brăila”, propus a fi 
amplasat în judeţul Brăila, comuna 
Movila Miresii, sat Movila Miresii, 
intravilan. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate zilnic la sediul 
A.P.M.Brăila, mun.Brăila, Bd.Inde-
pendenţei, nr.16, Bl.B5, în zilele lucră-
toare între orele 09:00-13:00, precum 
și la următoarea adresă de internet: 
www.apmbr.anpm.ro - secţiunea 
Reglementări/Acordul de mediu/
Drafturi acte regelementare. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de 
internet a autorităţii competente 
pentru protecţia mediului.

l S.C. Lava&Cuce Ro S.R.L, cu 
sediul în București, Sector 3, Str.
Vulturilor, nr.77, înregistrată la O. R. 
C. T. B.sub nr.J40/6730/1999, CUI 
RO11987285, informează pe cei inte-
resați că s-a depus solicitarea în 
vederea emiterii Autorizației de 
Mediu pentru codurile CAEN: 9601 
-spălarea și curățarea (uscată) artico-

lelor textile și a produselor din blană; 
9529 -repararea articolelor de uz 
personal și gospodăresc. Activitatea 
mai sus menționată se desfășoară la 
următoarele puncte de lucru: Mall 
Vitan (Calea Vitan, nr. 55-59, Sector 3, 
București, în incinta Centrului 
Comercial Mall Vitan); Cora Pante-
limon (Șoseaua Vergului, nr. 20, 
Sector 2, București, în incinta 
Centrului Comercial Esplanada 
Cora). Informații se pot solicita la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului București (Aleea Lacul 
Morii, nr. 1, Sector 6). Propunerile sau 
contestațiile se pot depune tot la 
sediul A.P.M.București în termen de 
10 zile de la publicarea acestui anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Președintele Consiliului 
de Administrație al S.C. Deltalact S.A. 
, Dl. Bajdiu Gheorghe, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a acțio-
narilor societății în data de 18.03.2021, 
ora 10:00 la adresa din str. Prislav nr. 
164 din Tulcea, pentru acționarii înre-
gistrați la sfârșitul zilei de 10 martie 
2021 cu următoarea ordine de zi: 1. 
Revocarea din funcția de adminis-
trator a d-lui Bajdiu Gheorghe și 
numirea unui nou administrator. În 
cazul în care nu se va întruni 
cvorumul necesar la data mai sus 
menționată, Adunarea Generală Ordi-
nară va avea loc în data de 19 martie 
2021, în același loc, aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi. Formularele de 
procură pentru participare  la 
Adunarea Generală Ordinară sunt 
disponibile la adresa din str. Prislav nr. 
164, Tulcea. Procurile se vor depune în 
original la adresa din str. Prislav nr. 
164, Tulcea până la  data de 12 Martie 
2021. Materialele de interes pentru 
acționari se pot consulta la adresa din 
str. Prislav nr. 164, Tulcea, jud. Tulcea, 
începând cu data de 15.02.2021.

l In conformitate cu prevederile art. 
117 din legea nr. 31/1990, republicata, 
d-na Mititelu Maria – Administrator 
Unic al Industria Bumbacului SA, 
convoaca Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 
18.03.2021, orele 12:00, la sediul soci-
etatii din Bucuresti, Splaiul Unirii 
nr.160, sector 4, la care pot participa 
toti actionarii inregistrati in registrul 

actionarilor societatii pana la data de 
01.03.2021 cu urmatoarea ordine de 
zi: 1) Aprobarea situatiilor financiare 
pe anul 2020, respectiv a Bilanţului 
Contabil, contului de profit și pierderi 
și a bugetului de venit și cheltuieli pe 
anul 2021; 2) Aprobarea rapoartelor 
administratorului și cenzorilor socie-
tatii pe anul 2020; 3) Prelungirea 
mandatului administratorului unic al 
societatii pentru o perioada de 4 ani. 
4) Aprobarea raportul de reevaluare 
al imobilizarilor corporale din grupa 
„constructii” 5) Diverse. Materialele 
inscrise pe ordinea de zi a Adunarii 
Generale se afla la dispozitia actiona-
rilor la sediul societatii. Actionarii se 
vor adresa cu orice cerere legata de 
tinerea Adunarii Generale la sediul 
societatii, serviciul secretariat. Actio-
narii care participa la Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor se 
vor prezenta cu buletinul/cartea de 
identitate sau, dupa caz, cu procuri 
speciale autentificate, in cazul repre-
zentarii. Daca prima Adunare Gene-
rala Ordinara a Actionarilor nu va 
intruni cvorumul necesar pentru vali-
ditatea hotararilor, o a doua Adunare 
va avea loc in data de 19.03.2021, 
orele 12:00 in acelasi loc.

PROPUNERI AFACERI
l Dinu Urse Si Asociatii SPRL in 
ciliate de lichidator al debitoarei SC 
Euro Club Hoteluri Si Restaurante 
SRL, desemnat prin Incheierea de 
sedinta din data de 10.10.2012, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila, in dosarul 
nr.24638/3/2012, invita specialistii in 
domeniul cadastrului si publicitatii 
imobiliare sa depuna oferte la sediul 
acestuia din Bucuresti, Str. Buzesti, 
nr.71, Etaj 5, Cam. 502–505, Sector 1, 
Tel./Fax: (+40) 21.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com, pana cel tarziu 
in data de 04.03.2021, ora 12:00, in 
vederea selectiei de oferte pentru efec-
tuarea recadastrarii imobilului din str. 
Cercetatorilor nr. 9, sector 4 (etajul 
12). Ofertele pot fi transmise si pe 
faxul sau e-mailul  mentionat in 
anunt. 

LICITAȚII
l Fleseriu&Associates IPURL, lichi-
dator judiciar al SC Dreams SRL în 

faliment, cu sediul în Brașov, str. 
Castelului,  nr.120, jud.Brașov, 
tel.0724.592.044, fax: 036.446.302, 
e-mail: camilf leseriu@gmail.com, 
caută firmă specializată pentru relo-
carea unor active specializate de mari 
dimensiuni (linie producție furnir 
compusă din uscător de mari dimen-
siuni, cazan fierbere, feliatoare furnir, 
gater, etc). Cei interesați pot inspecta 
locația (Făgăraș, platforma UPRUC), 
unde sunt montate utilajele ce nece-
sită demontare ordonată și relocare. 
Cei interesați pot formula oferta 
(tehnică și financiară) care va fi trans-
misă lichidatorului judiciar la adresa 
de email: camilfleseriu@gmail.com 
sau va fi depusă la sediul lichidato-
rului judiciar din Brașov, str.Caste-
lului, nr.120, jud.Brașov, până cel 
târziu la data de 25 februarie 2021, 
inclusiv. Relații suplimentare se pot 
obține de la lichidatorul judiciar 
F l e se r iu&Assoc ia te s  IPURL, 
tel.0724.592.044, email: camilf le-
seriu@gmail.com

l CEC Bank SA Sucursala Craiova, 
str. Sf. Dumitru, bl.1-3-5, parter, jud. 
Dol j ,  organizează în  data de 
26.02.2021, ora 10:00, licitaţie 
deschisă fără preselecție pentru 
vânzarea a două (2) autoturisme 
Dacia Logan, conform detaliilor 
următoare: 1.Nr. de înmatriculare DJ 
07 YPV, an fabricaţie 2007, primul 
proprietar, motor 1.461cmc, motorină, 
219.229km rulaţi, culoare alb, preţul 
minim de pornire de 4.800Lei, 2.Nr. 
de înmatriculare DJ 10 DPD, an 
fabricaţie 2006, primul proprietar, 
m o t o r  1 . 4 6 1 c m c ,  m o t o r i n ă , 
179.945km rulaţi, culoare gri, preţul 
minim de pornire de 3.900Lei. 
Dosarul de prezentare se poate achizi-
ţiona de la sediul CEC Bank SA 
Sucursala Craiova, contra sumei de 
50Lei/dosar- inclusiv TVA, până la 
data de 25 februarie 2021, între orele 
09.00-15.00. Vizionarea autoturis-
melor se poate face la sediul de mai 
sus, de către persoanele care au achi-
ziţionat dosarul de prezentare, numai 
in zilele lucrătoare din perioada 15-25 
februarie 2021 și în intervalul orar 
09:00-15:00. Informaţii suplimentare 
puteţi obţine la telefon: 021.311.11.19 
int.27063.

l Consiliul Local al orașului Braga-
diru, județul Ilfov, scoate la licitaţie 
publică deschisă, în vederea închiri-
erii, terenul în suprafață de 9mp, aflat 
în domeniului public al orașului 
Bragadiru, județul Ilfov, situat în 
orașul Bragadiru, șos. Alexandriei 
nr.249 (alee acces), județul Ilfov. 
Închirierea se face conform O.U.G. 
nr.57/2019 și conform H.C.L. a 
orașului Bragadiru, județul Ilfov 
nr.5/28.01.2021. Informațiile privind 
documentația de atribuire se regăsesc 
în caietul de sarcini care poate fi achi-
ziţionat de la sediul instituţiei– orașul 
Bragadiru, șos. Alexandriei nr.249, 
judeţul Ilfov- compartimentul Admi-
nistraţie publică Locală (etj.2). Preţul 
Caietului de sarcini: 300 lei și se 
achită în numerar la Casieria 
Centrală din cadrul instituţiei. Data- 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
04.03.2021, ora 16:00. Data- limită de 
depunere a ofertelor: 11.03.2021, ora 
16:00. Adresa la care se depun ofer-
tele: Registratura Primăriei orașului   
Bragadiru– șos. Alexandriei nr.249, 
oraș Bragadiru, județul Ilfov. Ofertele 
se depun într-un singur exemplar, în 
plic sigilat. Ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc în data de 
16.03.2021 orele 10:00, la sediul 
Primăriei orașului Bragadiru– șos. 
Alexandriei nr.249, județul Ilfov, etaj 
2, sala de ședinte. Relaţii la telefon 
0751262987.

l Primăria Municipiului Mediaș, P-ţa 
Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 
0269/803817, organizează licitație 
publică pentru închirierea spațiului 
situat în cadrul imobilului situat în 
Ighișu Nou, str. Școlii nr.57, cuprins în 
domeniul public al municipiului 
Mediaș. Spațiul are suprafața totală 
de 74,09 mp, este compus din 4 încă-
peri în suprafață utilă totală de 48,79 
mp, 1 hol în suprafață utilă de 19,99 
mp și 1 grup sanitar în suprafață utilă 
de 5,31 mp, respectiv teren aferent 
spațiului în suprafață de 100 mp,  
fiind identificat în CF nr.114568 
Mediaș nr. cadastral 114568-C1, iar 
terenul identificat în CF nr.114568 
Mediaș nr. cadastral 114568. Procu-
rarea documentaţiei de atribuire se 
face de la Centrul de Informare Cetă-
țeni din cadrul Primăriei municipiului 
Mediaș, telefon 0269/803803, contra-
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cost la valoarea de 200,00 lei /docu-
mentație, care se achită în numerar la 
caseria Direcției Fiscale Locale 
Mediaș sau în contul organizatorului 
RO80TREZ57721360250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Mediaș. Procu-
rarea documentației și depunerea 
ofertelor  se  face în perioada 
16.02.2021 - 12.03.2021, respectiv 
17.03.2021 - 02.04.2021, în caz de 
neadjudecare, la primul termen. Ofer-
tele se depun la Primăria municipiului 
Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, 
Centrul de Informare Cetățeni, 
într-un singur exemplar, în plic închis, 
până la data de 12.03.2021, ora 13:00 
și până la data de 02.04.2021, ora 
13:00, în caz de neadjudecare, la 
primul termen. Locul desfășurării 
licitaţiei este sediul Primăriei munici-
piului Mediaș, P-ţa Corneliu Coposu 
nr.3, sala mică de ședinţe, în data de 
16.03.2021, ora 10:00 și în data de 
06.04.2021, ora 10:00 în caz de 
neadjudecare, la primul termen. 
Instanța competentă în soluționarea 
eventualelor litigii este Judecătoria 
Mediaș, str. Unirii nr.10, cod. 551025, 
județul Sibiu, telefon: 0269/ 845048, 
fax: 0269/ 846707, email: jud.medias@
just.ro . Data transmiterii anunțului 
de licitație în vederea publicării: 
15.02.2021

l Serviciul Public de Administrare a 
Unităților de Învățământ Preuniver-
sitar de Stat Sibiu (SPAUIPS), CIF 
14392273, cu sediul în Sibiu, Str.
Turnului, nr. 4, telefon 0269/210.432, 
e-mail scoli.tehnic@sibiu.ro, organi-
zează licitaţie publică la data de 
15.03.2021, ora 11:00, la sediul 
SPAUIPS, pentru închirierea unui 
teren aparținând domeniului public, 
în suprafaţă de 89 mp, din incinta 
Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str. 
Electricienilor, nr.1, în vederea ampla-
sării unui chioșc alimentar realizat 
dintr-o construcție demontabilă 
destinat comercializării de produse 
alimentare permise elevilor. Docu-
mentația de atribuire poate fi procu-
rată de la sediul SPAUIPS, după 
achitarea preţului de 50Lei (în 
numerar la casierie), de la Biroul 
Tehnic Achiziții-persoană de contact 
Liliana Loloiu. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este cel mai 

târziu în a-10-a zi lucrătoare înainte 
de data organizării licițatiei. Ofertele 
vor fi depuse până cel târziu în data 
de 12.03.2021, ora 11:00, la sediul 
SPAUIPS, într-un singur exemplar. 
Orice contestații formulate împotriva 
actelor premergătoare încheierii 
contractului de închiriere se înregis-
trează la sediul organizatorului 
SPAUIPS, în termen de 48 de ore de 
la data desfășurării  l icitaţiei . 
Prezentul anunț a fost transmis în 
data de 09.02.2021 spre publicare în 
„Monitorul Oficial al României”, coti-
dianul de circulație națională 
„Jurnalul”, cotidianul de circulație 
locală „Tribuna Sibiului” și pe site-ul 
www.sibiu.ro.

l Anunț Organizare Licitație Publică 
în vederea închirierii unei suprafețe 
totale  de 419,77 ha. aparținând 
domeniului public al Municipiului 
Sebeș, formată din 31 loturi teren, cu 
destinație pășunat-cosit. -Autoritatea 
contractantă: Municipiul Sebeș, cu 
sediul în Sebeș, str. P-ța. Primăriei, 
nr.1, jud. Alba, tel: 0258.731.004; 
0258.731.006, fax: 0258.734.187, 
E-mail: secretariat@primariasebes.ro, 
persoană de contact Gheorghe Barbu, 
consilier; -Obiectul închirierii: o 
suprafață de 419,77 ha. teren aparți-
nând domeniului public al Munici-
piului Sebeș, pajiști permanente, 
format din 31 loturi distincte, 
conform documentației de atribuire; 
Închirierea a fost aprobată de către 
Consiliul Local al Municipiului Sebeș 
prin H.C.L. nr. 292/2020; -Informații 
referitoare la Documentația de atri-
buire se pot obține la sediul Primăriei 
Municipiului Sebeș din Sebeș, str. 
P-ța. Primăriei, nr.1 și str. Parcul 
Arini, nr.1, jud. Alba. -Persoanele inte-
resate de procurarea Documentației 
de atribuire vor achita la casieria 
Primăriei Municipiului Sebeș suma de 
100 lei, reprezentând contravaloarea 
unui exemplar; -Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 24 
februarie 2021; -Data limită pentru 
depunerea ofertelor este 03 martie 
2021, orele 10:00. Orice ofertă depusă 
după această dată va fi eliminată din 
cadrul procedurii de licitație publică 
pe motiv de tardivitate; -Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, la 

sediul Primăriei Municipiului Sebeș, 
din Sebeș, str. P-ța. Primăriei, nr.1, 
jud. Alba, conform cerințelor Docu-
mentației de atribuire; -Ședința 
publică de deschidere a ofertelor va 
avea loc în data de 09 martie 2021, 
orele: 10:00, la sediul din Sebeș, str. 
Parcul Arini, nr.1, jud. Alba; În cazul 
în care, la acest termen, nu vor putea 
fi atribuite toate contractele de închi-
riere corespunzătoare celor 31 de 
loturi teren pajiști permanente, pentru 
loturile rămase neatribuite licitația 
publică se va repeta la data de 30 
martie 2021, orele 10:00. Pentru al 
doilea termen al licitației publice 
termenul limită pentru depunerea 
ofertelor este 25 martie 2021, orele 
14:00. - Eventualele litigii în legătură 
cu desfășurarea procedurii licitației 
publice vor fi soluționate în termenele 
și condițiile Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, de către 
Tribunalul Alba, cu sediul în Alba - 
Iulia, str. P-ța. Iuliu Maniu, nr. 24, 
jud. Alba.

l  Noi, Graf Antonio Lenhard, 
executor judecătoresc în Circum-
scripţia Curţii de Apel Craiova, cu 
sediul în Baia de Aramă, str. Repu-
blicii, nr. 27, bl.G1, sc.1, ap. 12, jud. 
Mehedinţi, prin prezenta, în temeiul 
executării silite ce se desfășoară în 
dosarul nr.1135/2018, în baza titlului 
executoriu constând în Sentinţa Civilă 
nr.6039 din data de 30.05.2018, 
p r o n u n ţ a t ă  î n  d o s a r u l 
nr.1111/215/2018 al Judecătoriei 
Craiova, rămasă definitivă la data de 
04.08.2018 prin neapelare, încuviințat 
prin încheierea nr.3070/332/2018 din 
data de 04.10.2018 a Judecătoriei 
Vânju Mare, în favoarea creditorului 
urmăritor SC Pro Land OIL SRL, cu 
sediul social în str.Bîrsești, nr.8, loc.
Craiova, jud.Dolj, reprezentant legal 
Cioi Dan Mihail, în calitate de admi-
nistrator, cu sediul procedural ales în 
cu sediul/domiciliul în Craiova, str.Ion 
Maiorescu, nr.4, Clădirea Proiect, etaj 
7, Birou- ARC Solutions, pentru suma 
de 17738.18Lei, vindem la licitaţie 
publică imobilul teren curţi construcţii 
intravilan în suprafaţă de 552mp din 
acte și 559mp din măsurători, pe care 
este edificată o locuinţă +brutărie 
+magazin și dependinţe în suprafaţă 

de 222mp, aparținând debitorului/lor 
Blejdea M. Alexandru Întreprindere 
Individuală, cu sediul în comuna 
Punghina, sat Drincea, jud.Mehedinţi, 
Blejdea Alexandru, cu domiciliul în 
comuna Punghina, sat Drincea, jud. 
Mehedinţi. Preţul imobilului este 
stabilit la valoarea de 481100,00Lei 
conform raportului de evaluare 
întocmit de expertul tehnic evaluator 
imobiliar PFA Tarasescu I. Paul Octa-
vian- Expert Evaluator. Preţul de 
p o r n i r e  a l  l i c i t a ţ i e i  e s t e  d e 
481100,00Lei. Licitaţia va avea loc în 
data de 13.03.2021, ora 11:00, la Sala 
de Licitaţii a BEJ Graf Antonio 
Lenhard, din Dr.Tr.Severin, str.
Crișana, nr.1, Bl.6 sc.5 ap.3, jud.
Mehedinţi. Invităm persoanele care 
doresc să participe la licitaţie să 
prezinte în scris oferte de cumpărare 
până la termenul de vânzare la: fax: 
0352.401.061, email: office@bej-gra-
fantonio.ro sau la sala de licitaţii a 
BEJ Graf Antonio Lenhard din Dr.
Tr.Severin, str.Crisana nr.1, Bl.6, sc.5, 
ap.3, jud.Mehedinţi. Ofertele depuse 
cu nerespectarea prevederilor dispozi-
ţiilor art.839 alin.1 lit.k) raportate la 
art.181 alin.1 pct.2 Cprciv, atrage 
după sine decăderea din dreptul de a 
participa la licitaţie. Sunt somaţi toti 
cei ce pretind vreun drept asupra 
imobilului să anunţe executorul jude-
cătoresc, în scris, înainte de data 
stabilită pentru vânzare, sub sancţi-
unea de a nu li se mai lua în conside-
rare cererile după acea dată. Pot 
participa la licitaţie în calitate de lici-
tator orice persoană cu capacitate 
deplină de exerciţiu, precum și capa-
citatea să dobândească bunul ce se 
vinde, conform art.842 CPrCiv și 
următoarele în materie. Publicaţie de 
Vânzare s-a întocmit în exemplarele 
prevăzute de dispoziţiile art.839 alin.3 
CprCiv a fost afișată în locurile prevă-
zute de lege și publicată atât în Regis-
trul electronic de publicitate a 
vânzării bunurilor supuse executării 
silite (www.registru.uniuneaexecuto-
rilor.ro), cât și în cotidianul local/
național Jurnalul Național, dovada 
fiind atașată la dosarul execuțional.

l 1. Informații generale privind auto-
ritatea contractantă: Comuna Sântan-
drei ,  cu sediul  în  local i tatea 

Sântandrei, str. Principală, nr. 452, 
comuna Sântandrei, jud. Bihor, cod 
poștal 417515, tel/fax: +40.259468950, 
e-mail: primaria.santandrei@gmail.
com; 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 
Vânzarea imobilului -teren intravilan, 
în suprafață de 3927 mp, nr. cad. 
58992, înscris în CF 58992 Sântan-
drei, proprietate privată a Comunei 
Sântandrei -în scopul realizării unei 
baze sportive -terenuri de tenis, 
conform OUG nr.57 din 03.07.2019 și 
HCL nr. 66 din 28.05.2020. 3. Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: 3.1. Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia documentației: la cerere de la 
sediul instituției, parter sau se poate 
consulta site-ul www. primariasantan-
drei.ro, secțiunea -Achiziții Publice. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului 
din cadrul vânzătorului de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Primăria 
Comunei Sântandrei, str. Principală, 
nr. 452, Sântandrei, jud. Bihor, cod 
poștal 417515. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea documenta-
ției de atribuire: -Dacă se ridică de la 
sediul instituției: 40 lei/exemplar, ce se 
achită la caserie sau -prin descărcarea 
directă de pe site-ul instituției -gratuit. 
3.4. Data limită pentru solicitare clari-
ficări: 09.03.2021 ora 13:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 19.03.2021, 
ora 13:00; 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Sântandrei, str. Principală, nr. 452, 
Sântandrei, jud. Bihor, cod poștal 
417515. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 22.03.2021 ora 11:00, 
Primăria Comunei Sântandrei, str. 
Principală, nr. 452, jud. Bihor, sala de 
ședințe, etaj 1. 6. Instanța competentă 
în soluționarea eventualelor litigii și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul 
Traian, nr. 10, cod 410033, tel. 0259-
414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: 
tr-bihor-reg@just.ro. 7. Data transmi-
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terii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 
12.02.2021.

l 1. Informații generale privind 
autoritatea contractantă: Comuna 
Sântandrei, cu sediul în localitatea 
Sântandrei, str. Principală, nr. 452, 
comuna Sântandrei, jud. Bihor, cod 
p o ș t a l  4 1 7 5 1 5 ,  t e l / f a x : 
+40.259468950, e-mail: primaria.
santandrei@gmail.com; 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Vânzarea 
imobilului -teren intravilan, în supra-
față de 3410 mp, nr. cad. 58991, 
înscris în CF 58991 Sântandrei, 
proprietate privată a Comunei 
Sântandrei -în scopul realizării unei 
baze sportive -bazin de înot, conform 
OUG nr.57 din 03.07.2019 și HCL nr. 
65 din 28.05.2020. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: 
3.1. Modalitatea prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia docu-
mentației: la cerere de la sediul insti-
tuției, parter sau se poate consulta 
site-ul www.primariasantandrei.ro, 
secțiunea -Achiziții Publice. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului din 
cadrul vânzătorului de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Primăria 
Comunei Sântandrei, str. Principală, 
nr. 452, Sântandrei, jud. Bihor, cod 
poștal 417515. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea documen-
tației de atribuire: -Dacă se ridică de 
la sediul instituției: 40 lei/exemplar, 
ce se achită la caserie sau -prin 
descărcarea directă de pe site-ul 
instituției -gratuit. 3.4. Data limită 
pentru  so l ic i tare  c lar i f icăr i : 
08.03.2021 ora 13:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 18.03.2021, ora 
13:00; 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Sântandrei, str. Principală, nr. 452, 
Sântandrei, jud. Bihor, cod poștal 
417515. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 18.03.2021 ora 
14:30, Primăria Comunei Sântandrei, 

str. Principală, nr. 452, jud. Bihor, 
sala de ședințe, etaj 1. 6. Instanța 
competentă în soluționarea eventua-
lelor litigii și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Bihor, 
Oradea, Parcul Traian, nr. 10, cod 
410033, tel. 0259-414.896, fax. 0359-
432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 12.02.2021.

l Anunț Organizare  Licitație Publică 
în vederea închirierii unei suprafețe 
totale  de 419,77 ha. aparținând 
domeniului public al Municipiului 
Sebeș, formată din 31 loturi teren, cu 
destinație pășunat-cosit. -Autoritatea 
contractantă: Municipiul Sebeș, cu 
sediul în Sebeș, str. P-ța. Primăriei, 

nr.1, jud. Alba, tel: 0258.731.004; 
0258.731.006, fax: 0258.734.187, 
E-mail: secretariat@primariasebes.ro, 
persoană de contact Gheorghe Barbu,  
consilier; -Obiectul închirierii: o 
suprafață de 419,77 ha. teren aparți-
nând domeniului public al Munici-
piului Sebeș, pajiști permanente, 
format din 31 loturi distincte, 
conform documentației de atribuire; 
Închirierea a fost aprobată de către 
Consiliul Local al Municipiului Sebeș 
prin H.C.L. nr. 292/2020; -Informații 
referitoare la Documentația de atri-
buire se pot obține la sediul Primăriei 
Municipiului Sebeș din Sebeș, str. 
P-ța. Primăriei, nr.1 și str. Parcul 
Arini, nr.1, jud. Alba. -Persoanele inte-
resate de procurarea Documentației 
de atribuire vor achita la casieria 
Primăriei Municipiului Sebeș suma de 

100 lei, reprezentând contravaloarea 
unui exemplar; -Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 24 
februarie 2021; -Data limită pentru 
depunerea ofertelor este 03 martie 
2021, orele 10:00. Orice ofertă depusă 
după această dată va fi eliminată din 
cadrul procedurii de licitație publică 
pe motiv de tardivitate; -Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, la 
sediul Primăriei Municipiului Sebeș, 
din Sebeș, str. P-ța. Primăriei, nr.1, 
jud. Alba, conform cerințelor Docu-
mentației de atribuire; -Ședința 
publică de deschidere a ofertelor va 
avea loc în data de 09 martie 2021, 
orele: 10:00, la sediul din Sebeș, str. 
Parcul Arini, nr.1, jud. Alba; În cazul 
în care, la acest termen, nu vor putea 
fi atribuite toate contractele de închi-
riere corespunzătoare celor 31 de 

loturi teren pajiști permanente, pentru 
loturile rămase neatribuite licitația 
publică se va repeta la data de 30 
martie 2021, orele 10:00. Pentru al 
doilea termen al licitației publice 
termenul limită pentru depunerea 
ofertelor este 25 martie 2021, orele 
14:00. - Eventualele litigii în legătură 
cu desfășurarea procedurii licitației 
publice vor fi soluționate în termenele 
și condițiile Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, de către 
Tribunalul Alba, cu sediul în Alba - 
Iulia, str. P-ța. Iuliu Maniu, nr. 24, 
jud. Alba.

PIERDERI
l Tutunaru Nicolae Gicu, cu domi-
ciliu: sat Croici, com. Mătăsari, Gorj, 
pierdut Atestat ADR colete.
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