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OFERTE SERVICIU
l Gastro-Cooking SRL angajează spălător vase pentru
restaurantul din Bistrița, cod COR 941201. Cerințe: minim
studii medii, vorbitor de limba engleză. Contract pe perioadă
determinată. Salariul 2.300Lei brut +cazare. Interviul constă
în evaluarea și selecția de CV-uri care se vor depune la adresa
de email: honoriaratiu@gmail.com sau personal la sediul
firmei până la data de 18.04.2021. Tel.0744.930.183.
l Consiliul Local al Oraşului Zărneşti, jud.Braşov, în calitate
de autoritate tutelară organizează prin Comisia de selecţie
desemnată prin, la sediul Primăriei Oraşului Zărneşti evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnării membrilor în
Consiliul de administraţie al S.C.Animale Fără Stăpân SRL
Zărneşti. Condiţiile de participare şi conţinutul dosarului pot
fi accesate pe site-ul Primăriei Oraşului Zărneşti. Dosarele se
pot depune până la data de 14.05.2021, ora 14:00, la Comp.
RU din cadrul Primăriei Oraşului Zărneşti. Informaţii suplimentare se pot obţine la nr.de tel.0268/515.777, int.123.
l Primăria Oraşului Petrila anunță concurs pentru ocuparea
a patru funcții contractuale vacante de casier. Condiții specifice de participare la concurs: a)studii medii liceale, finalizate
cu diplomă de bacalaureat; b)minimum 3 ani vechime în
muncă și experiență -casier. Proba scrisă a concursului va
avea loc în data de 10.05.2021 iar interviul în 13.05.2021; cele
două probe se vor desfășura începând cu ora 10.00, la sediul
Primăriei Oraşului Petila, din strada Republicii, nr.196. Dosarele de înscriere pentru participarea la concurs se depun la
Primăria Orașului Petrila, la secretarul comisiei de concurs,
telefon 0254/550.977 sau 0254/550.760 pâna la data de
28.04.2021, ora 15:00.
l Spitalul Clinic-Căi Ferate Craiova cu sediul în:localitatea
Craiova, Str. Ştirbei Vodă, nr.6, judeţul Dolj, organizează:concurs conform:HG.286/23.03.2011, pentru ocuparea unui post
contractual vacant, normă întreagă/perioadă nedeterminată, de
economist specialist.IA/Serviciul Administrativ. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:-diploma de licenta;-6 ani si 6 luni vechime in specialitate; Concursul se va desfăşura la:sediul unităţii din:localitatea
Craiova, Str.Ştirbei Vodă, nr.6, Sala didactică, astfel:-Rezultat
validare dosare concurs: 05.05.2021;Probe concurs:-Proba scrisă/
test grila în data de:12.05.2021, ora:10.00;-Proba interviu in
data de: 14.05.2021, ora: 10:00. Candidaţii vor depune dosarul
de participare la concurs până la data de:04.05.2021-inclusiv,
ora: 16:30 la sediul unităţii din: Str.Ştirbei Vodă, nr.6, Craiova.
Relaţii suplimentare la sediul:Str.Ştirbei Vodă, nr.6-Craiova,
persoana de contact la:Compartimentul R.U.N.O.S.
telefon:0251532436/interior.167.
l Spitalul Clinic-Căi Ferate Craiova cu sediul în:localitatea
Craiova, Str.Ştirbei Vodă, nr.6, judeţul Dolj, organizează:concurs conform:HG.286/23.03.2011, pentru ocuparea unui post
contractual vacant, normă întreagă/perioadă nedeterminată,
de:referent.IA.(studii medii)/Compartimentul Financiar
Contabil. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:-diploma de bacalaureat;-6 ani si 6 luni vechime in specialitate; Concursul se va
desfăşura la:sediul unităţii din:localitatea Craiova, Str.Ştirbei
Vodă, nr.6, Sala didactică, astfel:Rezultat validare dosare
concurs: 05.05.2021;Probe concurs:-Proba scrisă/test grila în
data de:12.05.2021, ora: 13:00;-Proba interviu in data de:
14.05.2021, ora:13:00. Candidaţii vor depune dosarul de
participare la concurs până la data de: 04.05.2021-inclusiv,
ora 16:30 la sediul unităţii din:Str.Ştirbei Vodă, nr.6, Craiova.
Relaţii suplimentare la sediul:Str.Ştirbei Vodă, nr.6, Craiova,
persoana de contact la Compartimentul R.U.N.O.S.
telefon:0251532436/interior.167.
l Primăria Comunei Lăpuşnicu Mare organizează, la sediu,
în zilele de 13 şi 14.05.2021, concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de executie, vacante -guard cu timp parțial (4

ore). Condiţiile de participare la concurs: - Perioda de depunere a dosarelor de concurs este 15.04.2021-03.05.2021, la
sediul Comunei Lăpușnicu Mare, nr.133, județul Caraș-Severin; -Pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de
Guard -fără vechime în muncă -şi vârsta minimă 18 ani,
studii gimnaziale/liceale. Probele stabilite pentru concurs
sunt: -probă scrisă și interviu. Data, ora şi locul organizării
concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de
13.05.2021, ora 10:00 respectiv, interviul în data de
14.05.2021, ora 10:00, la sediul Comunei Lăpuşnicu Mare.
-persoană de contact pentru primirea dosarelor de concurs
este dl.Cioroabă Stelian, secretar al Comunei Lăpușnicu
Mare, adresa de corespondență este: loc. Lăpușnicu Mare, nr.
133, jud. Caraș-Severin, tel.0255/244.005, fax 0255/244.005,
mail: primarialapusnicumare@yahoo.com. Bibliografia şi
condiţiile de participare la concurs, informaţiile privind
actele necesare înscrierii la concurs şi alte relaţii suplimentare
se pot obţine de la Secretariatul comunei Lăpușnicu Mare.
l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu sediul în
localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante
următoare: I.Posturi vacante: Șef Serviciu Tehnic administrativ (inginer, profil mecanic sau electromecanic sau electric)- 1 post; Inginer specialist IA- 1 post pentru Biroul
Securitatea Muncii, PSI, Protecție Civilă si Situații de
Urgență; Consilier juridic I- 1 post pentru Biroul juridic;
Psiholog stagiar- 1 post pentru Secția Chirurgie cardiovasculară- Compartiment ATI. Concursul se va desfăşura astfel: 1.
Proba scrisă: în data de 11.05.2021, ora 09:00; 2. Proba
interviu: în data de 14.05.2021, ora 11:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: 1.Șef Serviciu tehnic administrativ (inginer, profil
mecanic sau electromecanic sau electric): Diplomă de licenţă
în specialitate; Minim 2 ani vechime în specialitate. 2.Inginer
specialist 1A: Diplomă de licenţă în specialitate; Certificat de
absolvire curs inspector în domeniul securității și sănătății în
muncă, acreditat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale
(minim 80 de ore); Minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate. 3.Consilier juridic I: Diplomă de licenţă în specialitate;
Minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate. 4. Psiholog
stagiar: Diplomă de licenţă în specialitate; Nu necesită
vechime în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la
sediul unităţii din Craiova, Strada Tabaci, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova, persoană de contact: Ec. Ungurenuș Atena Carmen,
șef Serviciul RUNOS.
l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cu sediul în
localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul Dolj, organizează

concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante
următoare: I.Posturi vacante: Asistent medical de laborator
debutant- 2 posturi pentru Laboratorul de Genetică Medicală. Concursul se va desfăşura astfel: 1.Proba scrisă: în data
de 11.05.2021, ora 09:00; 2.Proba practică: în data de
14.05.2021, ora 09:00; 3.Proba interviu: în data de 19.05.2021,
ora 09:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: 1.Asistent medical de
laborator debutant: Absolvent al liceului sanitar cu durata de
5 ani sau echivalare de studii sau Absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau Absolvent de studii
postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 sau Absolvent al învăţământului superior de 3
ani în specialitate sau Absolvent al învăţământului superiorlicenţă în specialitate; nu necesită vechime în muncă. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la sediul unităţii din Craiova, Strada
Tabaci, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Craiova, persoană de contact: Ec.
Ungurenuș Atena Carmen, șef Serviciul RUNOS.
l Întemeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, Centrul de Economie Montană CE-MONT,
centru cu personalitate juridică în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu”,organizează în perioada 15 aprilie - 13 mai 2021, la sediul său din
Vatra Dornei, Str. Petreni, nr. 49, jud. Suceava, concurs
pentru ocuparea postului vacant de Contabil șef cu ½
normă, studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul fundamental ştiinţelor sociale ramura ştiinţe economice; minimum 8ani vechime în specialitatea studiilor. Concursul constă în 3 etape succesive: a)
selecţia dosarelor - 5 mai 2021, ora 15:00; b) proba scrisă - 7
mai 2021, ora 10:00; c) interviul - 11 mai 2020, ora 10:00.
Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul concursului şi
bibliografia sunt afişate la sediul Centrului de Economie
Montană CE-MONT, pe website www.ce-mont.ro şi transmise spre publicare către portalul posturi.gov.ro. Înscrierile se
primesc la Serviciul Financiar, Contabilitate, Resurse
Umane şi Administrativ până la data de 29.04.2021(inclusiv),
ora 16:00, tel.: 0330.110.030.
l In conformitate cu prevederile HG.nr.286/2011/cu modificarile si completarile ulterioare, Oficiul de Stat pentru
Inventii si Marci organizeaza in: 10.05.2021, concurs pentru

ocuparea unui post contractual vacant de executie, pe perioada nedeterminata, de:expert in cadrul:Compartimentului
Comunicare-Serviciul Comunicare si Marketing Operational.
Conditii de studii si vechime:studii finalizate la o institutie de
invatamant superior recunoscuta de Ministerul Educatiei si
Cercetarii, absolvite cu diploma de licenta; experienta profesionala de cel putin 2.ani, in domeniile:comunicare/relatii
publice/ marketing/ jurnalism;experienta practica solida in
comunicarea 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 aplicarea
strategiilor de comunicare;cunoasterea unei limbi straine de
circulatie internationala-nivel avansat, scris si vorbit (preferabil limba engleza);cunostinte de operare pe calculator.
Concursul va avea loc la sediul Oficiului de Stat pentru
Inventii si Marci si va consta in 3 etape succesive:selectia
dosarelor de inscriere;proba scrisa, se va sustine pe:
10.05.2021;interviul se va sustine pe: 14.05.2021. Dosarele de
concurs se depun in perioada: 16.04.2021-29.04.2021, la
sediul OSIM, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3-Bucuresti,
Compartiment Resurse Umane. Bibliografia si relatii suplimentare la Tel.0213060800, int.325 sau la sediul.OSIM.
l Spitalul Prof.Dr.Constantin Angelescu, cu sediul în București, str.Aleea -Căuzași, nr.49-51, Sector 3, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual

vacante: -Compartiment ATI: -un post asistent medical
principal; -diplomă de bacalaureat; -studii finalizate cu absolvirea școlii postliceale sanitare; -certificat de membru eliberat
de OAMGMAMR. Certificatul va fi însoţit de avizul anual
pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical
principal, avizat; -certificat de grad principal; -vechime în
specialitate minim 5 ani. -un post asistent medical debutant:
-diplomă de bacalaureat; -studii finalizate cu absolvirea școlii
postliceale sanitare; -certificat de membru eliberat de OAMGMAMR; -adeverință de participare la concurs eliberată de
OAMGMAMR; -fără vechime. -Laborator Radiologie: -un
post asistent medical principal specialitatea radiologie:
-diplomă de bacalaureat; -studii finalizate cu absolvirea școlii
postliceale sanitare; -certificat de membru eliberat de OAMGMAMR. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru
autorizarea exercitării profesiei de asistent medical principal,
avizat; -certificat de grad principal în specialitate; -vechime
în specialitate minim 5 ani. -Secția Medicină internă II: -un
post infirmieră debutant: -curs de infirmier organizat de
OAMGMAMR sau curs de infirmier organizat de furnizori
autorizați de Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății; -fără
vechime în specialitate. -un post infirmieră: -curs de infirmier
organizat de OAMGMAMR sau curs de infirmier organizat
de furnizori autorizați de Ministerul Muncii și Ministerul
Sănătății; -vechime minim 6 luni în specialitate. -Secția
Chirurgie: -un post infirmieră debutant: -curs de infirmier
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organizat de OAMGMAMR sau curs de infirmier organizat
de furnizori autorizați de Ministerul Muncii și Ministerul
Sănătății; -fără vechime în specialitate. Pentru a ocupa un
post contractual vacant sau temporar vacant, candidații
trebuie să îndeplinească condiții generale, conform art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările
ulterioare. Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului
de Prof.Dr.Constantin Angelescu în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, 16.04.2021-29.04.2021, între orele 9.00-13:00 şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art.6 din H.G.nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Proba scrisă va avea loc în data de 11.05.2021, ora
10.00, iar proba practică, va avea loc în data de 14.05.2021,
ora 10:00, la sediul Spitalului Prof.Dr.Constantin Angelescu.
Relaţii suplimentare şi tematica se pot obţine de la sediul
Spitalului Prof.Dr.Constantin Angelescu, Biroul Resurse
Umane, telefon nr.021/568.82.24.
l Primăria Dobroesti cu sediul în str. Cuza Vodă nr.23,
comuna Dobroeşti, județ Ilfov organizează în data de
13.05.2021 concurs recrutare pentru posturile de Referent
IA– Compartiment Administrativ, Gestionare Domeniu
Public și Privat şi Administrator– Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ. Condiţii de participare pentru
Referent IA: studii medii, vechime în muncă 10ani. Condiţii
de participare pentru Administrator: studii medii, vechime în
muncă 20ani. Dosarele se depun la sediul Primăriei Dobroeşti în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului, respectiv de la data de 15.04.2021 până la data de
28.04.2021, ora 15:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr. de
telefon 021 255 3320 Tudor Natalia Emanuela- Referent
Principal, email: registratura@primariadobroesti.ro.
l Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu sediul în str.
Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, București, organizează, la
sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții
contractuale vacante: 1. Expert grad profesional I, în cadrul
ISCIR -Biroul Financiar Contabil -București- 1 post. Nivelul
studiilor: superioare economice de lungă durată cu examen
de diplomă/licență -economist; Vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor: minim 6 ani (din care cel puțin 3 ani în
domeniul financiar- contabilitate). Concursul se va desfăşura
la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 11.05.2021, ora 10:00;
-proba interviu: 17.05.2021, ora 09:00. 2. Expert grad profesional I, în cadrul IT ISCIR Constanța- Compartimentul
Economic Administrativ -Constanța- 1 post. Nivelul studiilor: superioare economice de lungă durată cu examen de
diplomă/licență- economist; Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani (din care cel puțin 3 ani în
domeniul financiar- contabilitate). Concursul se va desfăşura
la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 11.05.2021, ora 10:00;
-proba interviu: 17.05.2021, ora 09:00. 3. Expert grad profesional I, în cadrul IT ISCIR Craiova- Compartimentul
Economic Administrativ -Craiova- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare economice de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență- economist. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani (din care cel puțin 3 ani în
domeniul financiar- contabilitate). Concursul se va desfăşura
la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 11.05.2021, ora 10:00;
-proba interviu: 17.05.2021, ora 09:00. 4. Expert grad profesional I, în cadrul IT ISCIR Ploiești- Compartimentul
Economic Administrativ -Ploiești- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare economice de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență- economist. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani (din care cel puțin 3 ani în
domeniul financiar- contabilitate). Concursul se va desfăşura
la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 11.05.2021, ora 10:00;
-proba interviu: 17.05.2021, ora 09:00. 5. Expert grad profesional I, în cadrul IT ISCIR Timișoara- Compartimentul
Economic Administrativ- Timișoara- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare economice de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență- economist. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani (din care cel puțin 3 ani în
domeniul financiar- contabilitate). Concursul se va desfăşura
la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 11.05.2021, ora 10:00;
-proba interviu: 17.05.2021, ora 09:00. 6. Consilier grad
profesional II, în cadrul ISCIR- Biroul Reglementare- București- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu
examen de diplomă/ licență. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani. Concursul se va desfăşura la
sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 11.05.2021, ora 13:00;
-proba interviu: 17.05.2021, ora 09:00. 7. Consilier debutant,
în cadrul IT ISCIR București- Compartimentul Evidență
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Tehnică- București- 1 post. Nivelul studiilor: superioare juridice/ economice/ tehnice de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: 0 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR,
astfel: -proba scrisă: 11.05.2021, ora 13:00; -proba interviu:
17.05.2021, ora 09:00. 8. Consilier grad profesional I, în
cadrul IT ISCIR Bacău- Compartimentul Evidență TehnicăBacău- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată
cu examen de diplomă/ licență Vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor: minim 6 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 11.05.2021, ora
13:00; -proba interviu: 17.05.2021, ora 09:00. 9. Expert grad
profesional II, în cadrul ISCIR- Compartimentul Achiziții
Publice- București- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de
lungă durată cu examen de diplomă/ licenţă. Vechimea în
muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani. Concursul se
va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 12.05.2021,
ora 10:00; -proba interviu: 18.05.2021, ora 09:00; 10. Consilier
grad profesional IA, în cadrul ISCIR- Compartimentul
Evidență Tehnică IMI -București- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ licenţă.
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 9 ani.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba
scrisă: 12.05.2021, ora 13:00; -proba interviu: 18.05.2021, ora
09:00. 11. Consilier grad profesional II, în cadrul IT ISCIR
Constanța- Compartimentul Evidență Tehnică -Constanța- 1
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen
de diplomă/ licenţă. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 3 ani. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 12.05.2021, ora 13:00; -proba
interviu: 18.05.2021, ora 09:00. 12. Consilier grad profesional
II, în cadrul IT ISCIR Craiova- Compartimentul Evidență
Tehnică -Craiova- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de
lungă durată cu examen de diplomă/licenţă. Vechimea în
muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani. Concursul se
va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 12.05.2021,
ora 13:00; -proba interviu: 18.05.2021, ora 09:00. 13. Consilier
grad profesional II, în cadrul IT ISCIR Ploiești- Compartimentul Evidență Tehnică -Ploiești- 1 post; Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/licenţă.
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba
scrisă: 12.05.2021, ora 13:00.-proba interviu: 18.05.2021, ora
09:00. 14. Consilier grad profesional I, în cadrul ISCIR
-Biroul Administrativ- București- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ licenţă.
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba
scrisă: 12.05.2021, ora 10:00; -proba interviu: 18.05.2021, ora
09:00. 15. Consilier grad profesional I, în cadrul ISCIR
-Biroul Resurse Umane- București- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/licență.
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba
scrisă: 13.05.2021, ora 10:00; -proba interviu: 19.05.2021, ora
09:00. 16. Consilier debutant, în cadrul ISCIR -Compartimentul Relații cu Publicul și Mass Media- București- 1 post.
Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de
diplomă/licență. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: 0 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 13.05.2021, ora 10:00; -proba interviu:
19.05.2021, ora 09:00. Anunțul cuprinzând condițiile generale
și specifice, calendarul de desfășurare a concursurilor, cererea
(formular) tipizat de înscriere, Anexa GDPR și bibliografia,
se regăsesc pe site-ul oficial ISCIR, www.iscir.ro, la secțiunea
–Carieră. Dosarul de concurs, conținând documentele necesare pentru înscriere, se depune personal de către candidat,
pentru postul pe care candidează, la sediul ISCIR din str. Sf.
Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucureşti, zilnic între orele 10:0012:00 și 13:00-15:00, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunț. Informații suplimentare se pot
obţine la telefon 021.411.97.60 int. 147.

PRESTĂRI SERVICII
l Servicii Alpinism Utilitar în Arboristică (toaletări arbori) și
Publicitate. 0760.388.484.

CITAȚII
l Numita Micu Iuliana, cu ultimul domiciliu cunoscut în Sat
Sărulești Gară, Com.Sărulești, Jud.Călărași, este citată la
Judecătoria Lehliu Gară, Strada Industriei, nr.1, localitate
Lehliu Gara, Jud.Călărași, în data de 06 mai 2021, ora 09.00,
completul C3A CP/F, Sala 1, în calitate de pârâtă, în dosarul

civil cu numărul 168/249/2021 având ca obiect partaj judiciar,
în procesul cu Barbu Narcisa Nicoleta, în calitate de reclamantă.
l Pârâtele Pudilic Raveca, Belei Floarea sunt citate în
26.05.2021 la Judecătoria Bistrița în dosar 12474/190/2019
obiect uzucapiune.
l Subsemnatul Aflagea Nicolae Florin, domiciliat în comuna
Cîrlogani, sat Cîrlogani, str.Recunoștinței, nr.64, jud.Olt,
reclamant în dosarul nr.10097/311/2019, cu termen de judecată la data de 20.05.2021, prin prezenta solicit ca pârâta
Aflagea Maria Luminița să se prezinte la Judecătoria Slatina,
jud.Olt, la termenul din 20.05.2021, ora 10:00, în proces de
divorț.
l Topolniceanu Radu-Mozzes, cu ultimul domiciliu cunoscut
în comuna Hurezani, sat Hurezani, nr.291, județul Gorj, este
citat în calitate de pârât în dosarul nr.208/230/2021, aflat pe
rolul Judecătoriei Filiași, cu termen de judecată la data de
11.05.2021, ora 09:30, pentru obligarea acestuia la efectuarea
demersurilor privind înstrăinarea către Vodă Ioan din
comuna Brădești, județul Dolj, a autoturismului Dacia
Duster.
l Se citează Dragomir Alexandra din sat Turda, jud.Tulcea,
Lupu Niculina din mun.Tulcea, Susanu Eugenia și Ungureanu Mariana din mun.Pitești în cauza succesiune privind
pe defuncta Ungureanu Maria decedată la data de
05.06.1997 având ultimul domiciliu in sat Turda, jud.Tulcea,
pentru data de 10.05.2021 la sediul Biroului Notarial Individual Mariana Mocanu din oraș Babadag, jud.Tulcea.
l Judecătoria Târgu-Cărbuneşti, Str.Trandafirilor, nr.46, Sala
1, Dosar Nr.27161/325/2020. Citaţie emisă la 26.03.2021.
Clenciu Marin, cu ultimul domiciliu în Turburea, este chemat
în această instanţă, camera Sala 1, în ziua de 26.04.2021,
Completul C10, ora 09:00, în calitate de Intimat, în proces cu
Direcţia Fiscală A Municipiului Timişoara în calitate de
Petent, înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii.
l Subsemnatul: Mihai Dimitrius-reclamant în:Dosarul
nr.21704/300/2020 care se află pe rolul Judecătoriei Sectorului.2-București-citează pe numita:Nadoliu Angela-Miruna-cu
ultimul domiciliu cunoscut în: sat Mogoșoaia, str.Toamnei,
nr.24, în calitate de pârâtă în:Dosarul cu nr.21704/300/2020 al
Judecătoriei Sectorului 2-București, cu termen de judecată în
data de 16.04.2021, la Complet complet.18-mf, ora:8.30,
camera.123, în dosar având ca obiect stabilire paternitate.
Totodată citează și pe Stefan Răzvan-Aurel, în același dosar,
același complet, același termen de judecată.
l Numita Prisecariu Mihaela, cu ultimul domiciliu în IASI
este citata în dosar nr. 22573/245/2020 al Judecătoriei Iași Secția civilă, camera Sala 1, în ziua de 28.04.2021, Completul
C13, ora 08:30, in calitate de Intimat, în proces cu Asociatia
De Proprietari Sararie 187a Prin Reprezentant Iordan Daneliuc Rata în calitate de Contestator, contestaţie la procesul
verbal de distribuire a preţului (Art. 570 C.p.c.)
l ANAF - DGRFP Cluj-Napoca. SC IN-ART SERV SRL în
calitate de debitor şi SC IN-ART SERV SRL - prin administrator statutar Holeleu Hadrian Gheorghe, în calitate de
debitor, în dosarul nr. 814/1285/2020 având ca obiect procedura insolvenţei, este citată la Tribunalul Specializat Cluj, în
sala 102, Complet F3, în data de 11 mai 2021, ora 08:00, în
proces cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Cluj-Napoca în calitate de creditor.
l Numitul Prisecariu Catalin Danut, cu ultimul domiciliu în
municipiul IASI este citat în dosar nr. 22573/245/2020
al Judecătoriei Iași - Secția civilă, camera Sala 1, Completul
C13, ora 08:30, în ziua de 28.04.2021, in calitate de Intimat,
în proces cu Asociatia De Proprietari Sararie 187A prin
reprezentant Iordan Daneliuc Rata în calitate de Contestator,
contestaţie la procesul verbal de distribuire a preţului (Art.
570 C.p.c.)
l Ivan Todorov Ivanov, domiciliat în orașul Ruse, Bdul.
Rodina, nr.1A, Bulgaria, este chemat în calitate de intervenient
forțat la Tribunalul București, Secția a V-a Civilă, Bd.Unirii,
nr.37, sector 3, completul F15, ora 10:30, dosar 44780/3/2018,
având ca obiect pretenții, cu termen la 13.05.2021, în contradictoriu cu Turca Elena Rovelina, în calitate de reclamant și
LEV INS Bulgaria, în calitate de pârât.

l Flaviromprest SRL, J05/614/2003, CUI 15448224, cu
ultimul sediu în judeţul Bihor, Mun. Oradea, Piaţa Bucureşti
nr.4, Ap.33, cod poştal 3700, prin administrator Olteanu
Radu, este chemată la Tribunalul Bucureşti, din Splaiul
Independenţei nr.319 L, Clădirea B, sector 6, Bucureşti,
Secţia a VI-a Civilă, camera E 26, C2-Fond, în ziua de
17.06.2021, ora 09:30, în calitate de pârât, în proces cu
IMSAT SA, în calitate de reclamant şi alţii, pentru FondAcţiune în constatare şi pretenţii *Rejudecare Dosar nr.
26988/3/2005, în cadrul Dosarului nr. 13219/3/2017.

SOMAȚII
l Judecătoria Chișineu Criș, sediu: Chișineu Criș, str.Gării,
nr.24, județul Arad, tel.: 0257.350.692, fax: 0257.350.231,
operator 3210/2501. Dosar nr.851/210/2021. Emisă la
02.04.2021. Somație. În dosarul civil cu nr.851/210/2021 al
Judecătoriei Chișineu Criș având ca obiect uzucapiune,
reclamantul Vesa Gheorghe Dan, solicită să se constate prin
hotărârea care se va pronunța faptul juridic al uzucapiunii și
nașterea dreptului său de proprietate asupra imobilului
înscris în CF nr.300465 Grăniceri, nr.top 415/b (provenită din
conversia de pe hârtie a CF nr.2276 Grăniceri), compus din
teren intravilan în suprafață de 864mp, indicând proprietarii
tabulari soții Haiduc Teodor și Haiduc Elisabeta. Toți ce
interesați în cauză pot formula opoziții la prezenta somație,
în termen de 30 de zile de la publicare și respectiv afișarea
somației, în dosarul cu numărul de mai sus al Judecătoriei
Chișineu Criș. Emis în baza art.130 din Decretul Lege
nr.115/1938. Termen de afișare pe o durată de 30 de zile.
Termen de judecată: 25.05.2021 -ora 12:30. Președinte.
Grefier.

DIVERSE
l Primăria Manasia solicită de la Sistemul de Gospodărire a
Apelor Ialomita , aviz de gospodărire a apelor pentru
lucrarea ,, Actualizare Plan Urbanistic General și RLU
Comuna Manasia, județul Ialomița,, Această solicitare de
aviz este conformă cu prevederile Legii apelor 107/1995, cu
modificările și completările ulterioare . Persoanele care
doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la sediul Primăriei din Comuna Manasia,
strada Biserica Veche nr. 1 , email : primmanasia@gmail.com.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și
recomandări se pot adresa solicitantului după data apariției
anunțului în ziar în termen de 15 zile.
l SC Nordis Management SRL (titularul planului/programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a
avizului de mediu necesar adoptarii planului: PUZ Construire
Hotel/Aparthotel, cu regim de înălțime 3S+D+P+2E+M,
amplasat în Sinaia, str.Calea Codrului FN, Tarla 18, Parcela
P131/ 11B, Loturile 1/1, 1/2, de a nu se supune evaluării de
mediu pentru planuri și programe. Proiectul deciziei de
emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează
poate fi consultat la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului
Prahova sau pe site-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.
anpm.ro, în termen de 10 zile de la data prezentului anunț.
l Unitatea administrativ-teritorială Şimnicu de Sus, din
judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 18, începând cu
data de 21.04.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Comunei Şimnicu de Sus, conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace decât cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială comuna Sălcuța, din
județul Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr.16, începând cu data
de 21.04.2021, pe o perioadă de 60 zile, la sediul Primăriei
comunei Sălcuța, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.

l În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, si Regulamentul ASF nr.5/2018 art. 125 (2), SC “24
Ianuarie“ S.A cu sediul în Ploiesti, str. Dragalina nr. 18, jud.
Prahova, având numărul de ordine în registrul comerţului J
29/1043/199, codul unic de înregistrare RO 1343490 şi o cifră
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a
depus sub numărul 248079056 din data de 14.04.2021 la
DGFP Prahova situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul
financiar 1 ian 2020 - 31 dec 2020, însoţite de raportul administratorului si sunt disponibile publicului pe site-ul societatii
impreuna cu raportul anual. Director General ing. Ilie Ion.
l Anunt 2. Mihai Cristian-Sebastian, titular al planului
P.U.Z.-amenajare zona sport-agrement-parc, terenuri sport,
zona servicii aferenta functiunii, lacuri agrement (prin
exploatare aggregate in sistem balastiera) amenajare circulatii si utilitati, in localitatea Magurele, T184, P664/2-5,
664/36/1,664/17, 17/1-2, 664/26a, 664/12, 19,20,22, 664/29-49,
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul
Agentiei Protectia Mediului.Ilfov din:Aleea Lacul Morii, nr.1
(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre
orele: 9:00-11:00. Observatii si sugestiI se primesc in scris la
sediul A.P.M.ILFOV in termen de 15.zile de la data publicarii
anuntului.
l Persoană fizică Stoica Marina Vollange, titular al planului:
Amenajament Silvic UP I Fărcășești, jud.Gorj, cu amplasament în UAT Fărcășești și Dănești, anunță publicul interesat
asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Gorj în
vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind
varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Gorj- Strada
Unirii, nr.76, Târgu Jiu, Gorj, zilnic de luni până joi, între
orele 08:00-16:30 și vineri, între orele 08:00-14:00. Observațiile
publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Gorj, în
termen de 18 zile de la data publicării anunțului.
l Baesu Aurora Petruta, beneficiar PUZ -Lotizare locuințe
individuale P+1E+M, funcțiuni complementare, anexe
gospodărești, nr.cad. 68009, tarla 25, parcela 63/25, 26,
comuna Berceni, jud.Ilfov, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a avizului favorabil pentru
programul menționat. Documentația a fost afișată pentru
consultare în data de 08.04.2021, pe site-ul Consiliului Județean Ilfov, cu sediul în București, Strada Doctor Ernest
Juvara, 3. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris
la sediul CJ.Ilfov -021/212.56.93 , în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului.
l S.N.G.N. Romgaz S.A. Sucursala Tg.Mureș, titular al
proiectului Construire instalație tehnologică Sonda 3 Vaida,
propus a fi amplasat în comuna Căianu, extravilan, județul
Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către A.P.M.Cluj, de a nu solicita efectuarea
evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru
proiectul Construire instalație tehnologică Sonda 3 Vaida,
propus a fi amplasat în comuna Căianu, extravilan, județul
Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Cluj, Calea Dorobanților, nr.99, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-14.00,
vineri între orele 09.00-12.00, precum și la următoarea adresă
de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a A.P.M.Cluj.
l Anunț public. SC Lidl Discount SRL cu sediul în sat
Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani, DN 72 Crângul lui Bot,
km 73+810, județul Prahova, anunță public solicitarea de
obținere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Supermarket Lidl” amplasat municipiul Slatina, str. A.I. Cuza, nr.
153, jud. Olt. Eventualele propuneri şi sugestii din partea
publicului privind activitatea menționată vor fi transmise în
scris şi sub semnătură la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I.
Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă
de internet http://www.apmot.anpm.ro.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator 13.04.2021. Preşedintele Asociaţiei Grupul de
Acţiune Locală Colinele Olteniei, dl.Drăguşin Ionuţ Teodor,
convoacă membrii asociaţiei pentru Adunarea Generală

ANUNȚURI
Ordinară la data de 26.04.2021, ora 11.00, la sediul asociaţiei,
Comuna Coţofenii din Dos, Str.Nicu Iovipale, Nr.170,
Judeţul Dolj, având următoarea ordine de zi: Pct.1 Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2020. Pct.2 Aprobarea bilanţului contabil și a contului rezultatului exerciţiului
pe anul 2020. Pct.3 Diverse. Pentru informaţii suplimentare,
vă puteti adresa la sediul asociaţiei sau la telefon:
0786.761.304.
l Consiliul de Administraţie al SC Compania de Librării
Bucureşti SA, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 10, bl.7B,
sector 4, înmatriculată la ORC nr. J40/6333/1992, cod unic
RO361307, convoacă Adunarea Generală Ordinară și
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii în
data de 17.05.2021, orele 9 respectiv orele 10:30, la sediul din
Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4, Bucureşti. Ordinea de zi
pentru Adunarea Generală Ordinară: 1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Compania de
Librării Bucureşti S.A. pentru anul 2020, în baza raportului
Consiliului de Administraţie şi a raportului auditorului
financiar. 2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul
2020. 3. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, inclusiv a planului de investiţii pentru exerciţiul
financiar 2021. 4. Mandatarea Consiliului de Administraţie
pentru negocierea remunerării directorului general. Ordinea
de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară: 1. Aprobare
privind desfiinţarea punctului de lucru -Depozit din Bucureşti str. Vlaicu Voda nr.19, sector 3. La şedinţă pot participa
acţionarii înscrişi la data de 01.05.2021 în Registrul Acţionarilor ţinut de societate prin grija Consiliului de Administraţie.
Informaţii suplimentare la telefon: 0213139645, de luni până
vineri, între orele 9- 14:00.
l Convocare: În conformitate cu prevederile Legii 31/1990
actualizată şi completată, preşedintele C.A. al SC Fruvinis
SA, CIF RO 2368336, convoacă Adunarea generală ordinară
a acționarilor pentru data de 20 Mai 2021, ora 14:00, la sediul
societăţii din localitatea Isaccea, str. Avram Iancu, nr.62,
judeţul Tulcea, având următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
Raportului Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul
financiar al anului 2020; 2. Aprobarea Raportul comisiei de
cenzori pe anul 2020; 3. Aprobarea bilanţului contabil, a
contului de profit şi pierderi şi descărcarea de gestiune a
administratorilor pe anul 2020; 4. Stabilirea bugetului de
venituri şi cheltuieli, măsuri, strategii şi programul de plantaţii şi culturi agricole, pentru anul 2021; 5. Diverse. În cazul
neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare va avea loc în
data de 21.05.2021, la aceeaşi oră cu aceeaşi ordine de zi.
l Convocator Al: Adunarii Generale A Actionarilor A: Societatii SITI SA 2021. In conformitate cu prevederile art. 117
din legea nr.31/1990/republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al: S.C. SITI S.A.,
persona juridica romana si societate de tip inchis, cu sediul in
Bucuresti, Str.Fagaras nr.25, sector 1, inregistrata la:Oficiul
Registrului Comertului sub numarul.J40/3393/1991, Cod
Fiscal.RO1555999, convoaca prin prezenta: Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor Siti SA pentru data de:
18.05.2021, ora: 12:00 la sediul societatii din: str.Fagaras
nr.25, sector 1-Bucuresti;-in caz de neindeplinire a cvorumului legal, adunarea se va amana si va avea loc in data
de:19.05.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine
de zi. La sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
vor putea fi prezenti toti actionarii existenti in registrul societatii la data de 01.05.2021. Ordinea de zi a acestei sedinte
cuprinde:1.Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorilor si Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2020;
2.Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului
financiar 2020-(Bilantul contabil la data de 31.12.2020 si
Contul de profit si pierderi la data de 31.12.2020); 3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2021;4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financial 2020;5.Aprobarea repartizarii
profitului pe anul 2020 ca dividende;6. Diverse. Actionarii
SITI S.A. pot participa la Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor SITI S.A., personal sau prin intermediul unui
reprezentant, in baza unei procuri speciale, conform legii.
Procurile speciale completate si semnate, in original, vor fi
depuse la adresa societatii din strada Fagaras nr. 25, sector 1,
Bucuresti. Materialele care vor fi discutate in sedinta AGOA
sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii. Elena
Catona, Presedinte CA
l Convocare.Consiliul de Administratie al societatii:“Alimentara“ S.A, cu sediul in:Targoviste, str.Cetatii, nr. 34, jud.
Dambovita, inregistrata la:Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/890/1992, avand
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CUI.908804 si atribut fiscal:RO, in baza Legii nr.31/1990/
reactualizata, convoaca prin Presedintele Consiliului de
Administratie, tinerea prin corespondenta, la data de:17 mai
2021, incepand cu orele: 12:00 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor pentru data de: 17 mai 2021, incepand cu orele:
13:00. Ordinea de zi pentru A.G.E.A.:1.Propuneri pentru
desfiintarea unor puncte de lucru nerentabile ale societatii si
inchirierea spatiilor comerciale aferente, infiintarea unor noi
puncte de lucru;2.Modificarea si completarea Actului constitutiv al Societatii Alimentara SA, dupa cum urmeaza:a)Se
modifica si se completeaza art.23 cu urmatoarele clauze:“Tinerea adunarilor generale se poate face si prin corespandenta
atunci cand, din motive obiective, nu este posibila prezenta
fizica a actionarilor”;b)Se modifica art.49 alin.2, care va avea
urmatorul continut:“Cenzorii vor putea fi renumerati pentru
activitatea lor cu o indemnizatie de 15% din renumeratia
presedintelui Consiliului de Administratie”. Ordinea de zi
pentru A.G.O.A.:1.Prezentarea si aprobarea Raportului
Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata
in anul.2020. Descarcarea de gestiune a administratorilor;2.
Prezentarea si aprobarea Raportului comisiei de cenzori
privind verificarea si certificarea situatiilor financiare ale
anului 2020;3.Discutarea si aprobarea bilantului contabil al
societatii pe anul 2020, a contului de profit si pierderi pe anul
2020, stabilirea profitului net ce va fi repartizat actionarilor si
fixarea dividendului pentru fiecare actiune;4.Prezentarea si
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si a
programului de masuri pentru realizarea acestuia;5. Discutarea si aprobarea listei activelor societatii din care se pot
selecta unele pentru vanzare in anul 2021 si a propunerilor
privind destinatia sumelor provenite din aceste vanzari.
Toate documentele cuprinse in ordinea de zi a celor doua
adunari generale vor fi postate in format PDF, pe adresa de
e-mail a societatii:aga.alimentaratgv@yahoo.com si vor putea
fi transmise si pe adresele de e-mail ale actionarilor sau in
aplicatia whatsapp a acestora. De asemenea vor fi transmise
pe cale electronica sau dupa caz, prin scrisoare recomandata,
cate un buletin de vot pentru actionari care va cuprinde
elementele de identificare ale fiecaruia, ordinea de zi ale celor
doua adunari generale si modul de votare:“DA”, “NU” sau
“ABTINERE”, inscrise in dreptul fiecarui punct din ordinea
de zi. Actionarii vor descarca aceste formulare, vor marca cu
“X”varianta de votare, vor data si vor semna olograf fiecare
buletin de vot. Buletinele de vot vor fi scanate si transmise pe
cale electronica sau prin scrisoare recomandata expediata pe
adresa:Societatea Alimentara SA-Targoviste, str.Cetatii nr.
34, jud. Dambovita in perioada:25.04.2021-17.05.2021, ora:
12:00. Actionarii pot obtine lamuriri suplimentare la telefoanele:0728128856,0728128862
l Agromec Topoloveni S.A, Topoloveni, str.Gării, nr.1, Corp
C1 și C6, județ Argeş, C.U.I.162665, J3/746/1991, capital
social 583.705Lei, respectiv 5.837.050 acțiuni. Convocare.
Administratorul unic al Societății Agromec Topoloveni S.A.
deținător a 4.849.376 acțiuni reprezentând 83,07923% din
capitalul social, convoacă Adunarea Generală Ordinara a
Acţionarilor Agromec Topoloveni S.A înregistrată la O.R.C
Argeş la nr.J3/746/1991, având CUI 162665, în data de
17.05.2021, ora 12.00, la punctul de lucru situat în Bascov,
Strada Serelor, Nr.19, județul Argeș, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 19.04.2021. În
cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, AGOA se va ţine la data de 18.05.2021 la aceeaşi ora,
în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Ordinea de zi este
următoarea: Art.1. Garantarea unui credit în valoare de
13.315.687Eur acordat societății Lazar Real Estate S.R.L.
Art.2. Aprobarea garantării acestui credit, plus dobânzi,
comisioane, penalități, precum și orice alte sume datorate
Băncii în baza contractului de credit, prin constituirea de
garanții în favoarea Băncii asupra bunurilor proprietatea
Societății. Art.3. Aprobarea constituirii unei ipoteci imobiliare și interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere,
dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare și
construire, asupra bunurilor imobiliare situate în Loc.Topoloveni, str.Gării, nr.1, județul Argeș, aparținând societății
Agromec Topoloveni, identificate astfel: 1.Teren curți
construcții intravilan în suprafață de 2.411mp având număr
cadastral 379/8, CF80336. 2.teren curți construcții intravilan
în suprafață de 652mp având număr cadastral 81833,
CF81833. 3.teren curți construcții intravilan în suprafață de
520mp având nr.cadastral 379/7, CF80324. 4.teren curți
construcții intravilan în suprafață de 16.576mp având nr.
cadastral 81830, CF81830. 5.teren curți construcții intravilan
în suprafață de 431mp având nr.cadastral 81336, CF81336.
6.teren categoria de folosință drum intravilan în suprafață de
191mp având nr.cadastral 81022, CF81022. 7.teren curți

construcții intravilan în suprafață de 2.885mp având nr.
cadastral 81026, CF81026. 8.teren curți construcții intravilan
în suprafață de 2.521mp având nr.cadastral 81024, CF81024.
9.teren curți construcții intravilan în suprafață de 2.520mp
având nr.cadastral 379/1, CF80669. 10.teren curți construcții
intravilan în suprafață de 428mp având nr.cadastral 80519,
CF80519. Art.4. Împuternicirea D-rei Sterea Ioana Alina, în
calitate de consilier juridic, să îndeplinească procedurile
impuse de lege în vederea publicării în Monitorul Oficial al
României, precum și în vederea îndeplinirii formalităților
necesare în fața ORC Argeș. Acționarii pot participa
personal sau prin reprezentanți, mandatați prin procură
specială, potrivit legii. Acționarii persoane fizice vor face
dovada prezentei prin verificarea cu documentul de identitate a existenței în Registrul Acționarilor la data de referință.
Acționarii persoane juridice vor participa la adunare prin
reprezentantul legal sau persoana fizică împuternicită să-i
reprezinte și vor prezenta documente doveditoare în acest
sens, respectiv document identitate și certificat constatator
emis de Registrul Comerțului sau împuternicire data de
organul de conducere administrativ pentru această adunare,
fiind necesară prezența acestora în Registrul Acționarilor la
data de referință. Formularele pentru procura specială se pot
solicita societății, prin e-mail, începând cu data de 19.04.2021
și vor fi depuse în original, după completare și semnare la
sediul societății, cel mai târziu la data de 12.05.2021, ora
11.00, ca fiind data limită când se va incheia un proces-verbal
cu procurile existente. Documentele și materialele referitoare
la ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor conform
prevederilor legale, începând cu data publicării în Monitorul
Oficial, consultarea acestora fiind posibilă prin solicitarea
prin e-mail. Informații pot fi obținute la telefon și e-mail:
0248/270.700, int.163; ion.popescu@intlazar.ro. Redactată în
2 (două) exemplare.

LICITAȚII
l U.A.T. Comuna Probota, județul Iași, CUI 4540364,
telefon 0232/297572, email: primariaprobota@ yahoo.com;
Vânzare prin licitație publică teren intravilan domeniul privat
în suprafață de 2500mp situat în T 159/2, P 1664/5/5 și P
1664/5/5/1, carte funciară nr. 61828. Vânzare prin licitație
publică teren intravilan domeniul privat în suprafață de
844mp, situat în T 157/1, P 1659/2/1, carte funciară nr 61911.
Vânzările se fac conform art.363 din O.U.G. 57/2019 şi
conform H.C.L. nr.22 și 23 din 15.03.2021.
l Publicație De Vânzare: SC Agecom SA- în reorganizare
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement , cu
sediul social în loc. Baia Mare, str. Universităţii, nr. 41, jud.
Maramureş, nr. de înregistrare la RC J24/72/1991 și CUI:
2950279, prin administrator judiciar REOINSOLV IPURL
prin Andrișan Adrian, desemnat de Tribunalul Maramureș în
Ds nr. 996/100/2015, vinde la licitație publică, la cel mai mare
preț oferit, următoarele bunuri din averea debitoarei: Hală
Poligon de la locația ”Poligon Vechi”, Str. Universității, zona
B, loc. Baia Mare, jud. Maramureș, înscrisă în CF 108405
Baia Mare, în suprafață totală de 6120 mp, cu AF 1967-1979.
Preț evaluare: 4.345.445 lei sau 918.000 euro; Prețul de
pornire la licitație este de 80% din prețul de evaluare, adică
suma de 3.476.356 lei sau 734.400 euro - Participanții la licitație vor achita, în contul de insolvență al debitoarei, până în
ziua licitatiei, o garanție de 10% din pretul de pornire al licitației; Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire la
licitație - 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. Raportul de evaluare poate fi
consultat la biroul administratorului judiciar. Licitația va
avea loc în data de 29.04.2021, ora 11:00 la sediul administratorului judiciar Reoinsolv IPURL, din Baia Mare, str. George
Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, cam. 38, jud. Maramureș. Informații
suplimentare se pot obține la tel: 0745503123, 0749803941
l Debitorul SC Euro Club Hoteluri si Restaurante SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: Locul de parcare aflat la subsolul
blocului (locul nr. 13), situat in Bucuresti, Str. Cercetatorilor nr.
9, sector 4. Pretul de pornire al licitatiei pentru locul de parcare
este de 3.140 euro inclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini
este de 1.000 lei, exclusiv TVA. Prima sedinta de licitatie a fost
fixata la data de 05.05.2021 ora 14:30 iar daca locul de parcare
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor avea loc in datele de: 12.05.2021, 19.05.2021, 26.05.2021,
02.06.2021, 09.06.2021, 16.06.2021, 23.06.2021, 30.06.2021 si
07.07.2021 ora 14:30 la acelasi prêt de pornire. Participarea la
licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO86
FNNB 0001 0256 0484 RO01 deschis la Credit Europe Bank
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Romania, Sucursala Bucuresti, pe seama debitoarei SC Euro
Club Hoteluri Si Restaurante SRL cel tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei de
10% din pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel tarziu
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie
a Caietului de sarcini; -Pretul caietului de sarcini se achită prin
OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la
ING BANK - Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5,
cam. 502 - 505, sector 1. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 502 - 505, sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Welan Holdings Investment SRL desemnat prin
sentinta civila nr. 9420 din data de 24.11.2015, pronuntata in
dosar nr. 15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti
- Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflat in proprietatea Welan Holdings Investment
SRL constand in proprietate imobiliara in zona rezidentiala
reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201176 in
suprafata de 345 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea
Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, cu deschidere directa stradala
si proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de
lot de teren cu numar cadastral 201178 in suprafata de 635
mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187189, sector 6, in valoare totala de 45.900 euro inclusiv TVA.
Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii falite se va
organiza in data de 26.04.2021 ora 14:00, prin licitatie publica
cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde la
termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul
de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12:00. Date
despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere
la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de 500 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare
se pot obtine la tel.021.227.28.81/0721.236.313.
l Licitaţie Publică: Debitorul SC Tranzitiv International
SRL - în faliment, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.Eroii de la
Cerna, nr.33, jud.Mehedinţi, CIF:17190562, J25/78/2005,
aflata în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în
dosar nr. 3297/101/2016 prin lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL de Popescu Emil, cu sediul in Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la
vânzare conform hotararii adunarii creditorilor din data de
24.02.2021 : - Bunul imobil Spatiu Comercial P+1E (Etajul
nefinalizat) cu Sc la sol = 285 mp, Su Parter = 226 mp, numar
cadastral 60591-C1, situat in Dr. Tr. Severin, B-dul Tudor
Vladimirescu, nr. 115, Jud. Mehedinţi, nr. CF60591 Dr Tr
Severin, terenul in suprafata de 338 mp cu nr cadastral 60591
este luat in concesiune de la Primaria Mun. Dr.Tr.Severin pe
o perioada de 42 de ani incpeand cu anul 2007, la pretul de
112510 euro , exclusiv TVA, echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, o reprezinta sentinta nr.26 din data de 29.06.2020 de
deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către
judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.3297/101/2016.
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din
localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi
la data de 23.04.2021 orele 15:00. Informam toti ofertanţii
care vor să participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt
obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% din preţul de
pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini in
suma de 1000 lei plus TVA. Cont unic de insolvență:
RO11BRMA0999100083794804 deschis la Banca Romaneasca Sucursala Dr.Tr.Severin. Invităm pe toti cei care vor sa
participe la şedinţa de licitaţia din data de 23.04.2021 să
depună oferte de cumpărare pana la data de 22.04.2021 orele
17:00 dovada de consemnare a pretului de 10%. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Avand in vedere măsurile de prevenire a

răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), precum si a
ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de
videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea
fizica se impune prezenta unui singur participant care sa
respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi,
etc.). Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefoane:
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email :
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, prin ec. Emil Popescu
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Fildu de Jos, cu sediul în comuna Fildu de
Jos, nr.30, județul Sălaj, telefon 0260/667.832, fax
0260/667.832, e-mail: primariafildu@yahoo.com, cod fiscal
4637627. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: terenuri în suprafață totală de
60,35ha, conform caietului de sarcini, în extravilanul comunei
Fildu de Jos, aparținând domeniului privat al comunei Fildu
de Jos, identificare astfel: Vâlceaua: 16,5ha, Voina: 8ha, Cetățeaua: 28ha, Greabăn Dosu-Huiți: 7,85ha, având destinația
actuală pășune, conform H.C.L.20/13.04.2021 și temeiulului
legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Fildu de Jos.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei Fildu de Jos, comuna Fildu de Jos, nr.30, județul Sălaj.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.
57/2019 privind Codul administrativ: 10 de lei pe suport de
hârtie și gratuit în format electronic. Prețul documentației se
achită la Casieria Primăriei Fildu de Jos. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 26/04/2021, ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
06/05/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la Registratura Primăriei Comunei
Fildu de Jos, nr.30, județul Sălaj. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2
exemplare copii. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 06/05/2021, ora 11.00, la
sediul U.A.T.Fildu de Jos nr.30, județul Sălaj. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Sălaj, Zalău, Strada Tudor Vladimirescu nr.12,
județul Sălaj, telefon 0260/611.085, fax 0260/611.551, e-mail:
trsj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14/04/2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Ilişeşti, localitatea Ilişeşti, Str.
Principală, nr.150, județul Suceava, cod poștal 727130, telefon
0230/521.248, e-mail: primaria_ilisesti@yahoo.com, cod fiscal
4326930. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 3 (trei) parcele de teren, proprietate
privată a Comunei Ilişeşti, identificate astfel: -parcelă în suprafaţă de 1.828mp, nr.cadastral: CF34665, situată în intravilanul
localităţii Ilişeşti, conform H.C.L. nr.27/28.05.2020 și temeiului
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019; -parcelă în suprafaţă de
1.729mp, nr.cadastral: CF30928, situată în intravilanul localităţii Braşca, conform H.C.L. nr.15/31.03.2021 și temeiului legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019; -parcelă în suprafaţă de 12.100mp,
nr.cadastral: CF30310, situată în extravilanul localităţii Ilişeşti,
conform H.C.L. nr.78/29.12.2020 și temeiului legal: O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Secretariatul instituţiei/Compartimentul
Agricol sau se poate consulta pe site-ul: primaria_ilisesti@
yahoo.com, secțiunea -licitații. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: se poate obține de la Secretariatul instituţiei/Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Comunei Ilişeşti, Str.
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Principală, nr.150, județul Suceava. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei/exemplar, ce se achită numerar la casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.04.2021,
ora 15.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 06.05.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Ilişeşti, localitatea
Ilişeşti, Str.Principală, nr.150, județul Suceava, Secretariatul
instituţiei/Compartimentul Agricol. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 06.05.2021, ora 14.00,
Primăria Comunei Ilişeşti, localitatea Ilişeşti, Str.Principală,
nr.150, județul Suceava, Sala de şedinţe. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Suceava, Suceava, Str.Ştefan cel Mare, nr.62,
județul Suceava, telefon 0230/214.948, 0230/252.800, fax
0230/522.296, e-mail: trsv-arhcon@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 14.04.2021.
l Anunț Concesiune Terenuri: 1. Informații generale privind
concedentul, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Comuna Polovragi, CUI
4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, Polovragi,
judeţul Gorj, telefon 0253476135, fax 0253476015, email
persoană de contact: primariapolovragi@yahoo.com. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri intravilane aparținând domeniului privat al
comunei Polovragi, județul Gorj, destinate construirii de
pensiuni turistice, case de vacanță etc, conform Hotărârii
Consiliului Local Polovragi nr. 140 din 20.12.2019 și conform
OUG nr. 57/2019, după cum urmează: 1. Număr cadastral:
35116, Carte Funciară UAT Polovragi: 35116, suprafața
intabulată: 566 mp; 2. Număr cadastral: 35730, Carte
Funciară UAT Polovragi: 35730, suprafața intabulată: 400
mp; 3. Număr cadastral: 35729, Carte Funciară UAT Polovragi: 35729, suprafața intabulată: 400 mp; 4. Număr cadastral: 35201, Carte Funciară UAT Polovragi: 35201, suprafața
intabulată: 400 mp; 5. Număr cadastral: 35726, Carte

Funciară UAT Polovragi: 35726, suprafața intabulată: 1537
mp; 6. Număr cadastral: 35202, Carte Funciară UAT Polovragi: 35202, suprafața intabulată: 400 mp; 7. Număr cadastral: 35731, Carte Funciară UAT Polovragi: 35731, suprafața
intabulată: 400 mp; 8. Număr cadastral: 35734, Carte
Funciară UAT Polovragi: 35734, suprafața intabulată: 400
mp; 9. Număr cadastral: 35723, Carte Funciară UAT Polovragi: 35723, suprafața intabulată: 483 mp; 10. Număr
cadastral: 35715, Carte Funciară UAT Polovragi: 35715,
suprafața intabulată: 400 mp; 11. Număr cadastral: 35714,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35714, suprafața intabulată:
400 mp; 12. Număr cadastral: 35158, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35158, suprafața intabulată: 291 mp; 13. Număr
cadastral: 35159, Carte Funciară UAT Polovragi: 35159,
suprafața intabulată: 457 mp; 14. Număr cadastral: 35709,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35709, suprafața intabulată:
400 mp; 15. Număr cadastral: 35697, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35697, suprafața intabulată: 400 mp; 16. Număr
cadastral: 35695, Carte Funciară UAT Polovragi: 35695,
suprafața intabulată: 406 mp; 17. Număr cadastral: 35696,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35696, suprafața intabulată:
431 mp; 18. Număr cadastral: 35389, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35389, suprafața intabulată: 400 mp; 19. Număr
cadastral: 35154, Carte Funciară UAT Polovragi: 35154,
suprafața intabulată: 400 mp; 20. Număr cadastral: 35702,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35702, suprafața intabulată:
400 mp; 21. Număr cadastral: 35701, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35701, suprafața intabulată: 400 mp; 22. Număr
cadastral: 35206, Carte Funciară UAT Polovragi: 5206,
suprafața intabulată: 400 mp; 23. Număr cadastral: 35700,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35700, suprafața intabulată:
400 mp; 24. Număr cadastral: 35732, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35732, suprafața intabulată: 400 mp. 3. Informații
privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite din cadrul
Primăriei comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui
Burebista, nr. 128, județul Gorj. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100

lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei
Polovragi. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
28/04/2021, orele 16:00; 4. Informaţii privind ofertele: Oferta
proprui-zisă însoțită de toate celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în două
exemplare, din care un exemplar original și o copie conformată sub semnătură de către ofertant, fiecare în câte un plic
distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate și vor fi introduse în
plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date
ce se vor înscrie, se va menționa obligatoriu în colțul dreapta
sus dacă acestea conțin documentele originale sau copii. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 17/05/2021, orele 15:00;
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei
Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Se depun într-un singur exemplar. 5. Data şi locul la
care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
18/05/2021, 0rele 09:00 la Primăria comunei Polovragi,
județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128. 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: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu nr. 34, tel. 0253212536, fax 0253218147, e-mail:
tr-gorj@just.ro 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 13/04/2021.
l Concesionare teren construire locuinte aparținând domeniului privat al Comunei Miroslava. 1. Informaţii generale
privind concedentul: denumire: UAT Comuna Miroslava cod
fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava str. Constantin Langa nr.
93, Comuna Miroslava, cod 707305, Jud. Iaşi, E-mail: secretariat@ primariamiroslava.ro. 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: teren intravilan sat Cornești -T72,
T74,T75 si intravilan sat Ciurbesti -T78 comuna Miroslava, jud
Iași pentru exploatare în scop residential. NC; Tarla; suprafața;
79456, 74, 527 mp; 77345, 75, 500 mp; 79026, 78, 481 mp;
79437, 74, 510 mp; 77239, 74, 591 mp; 79442, 74, 622 mp;
79424, 74, 510 mp; 79421, 74, 643 mp; 77224, 74, 450 mp;
79429, 74, 645 mp; 79439, 74, 510 mp; 77276, 75, 500 mp;
79481, 74, 512 mp; 77238, 74, 385 mp; 79472, 74, 540 mp;
79477, 74, 717 mp; 79480, 74, 514 mp; 79467, 74, 504 mp;
79466, 74, 551 mp; 79432, 74, 534 mp; 79433, 74, 572 mp;
79447, 74, 560 mp; 79449, 74, 551 mp; 79423, 74, 511 mp;
79427, 74, 510 mp; 79473, 74, 540 mp; 77330, 75, 498 mp;

77333, 75, 500 mp; 77225, 74, 500 mp; 77302, 75 614 mp; 77327,
72, 500 mp; 79483, 74, 510 mp; 77443, 72, 500 mp; 79476, 74,
545 mp; 79029, 78, 517 mp; 77480, 72, 500 mp; 77236, 74, 450
mp; 77459, 72, 471 mp; 79023, 78, 511 mp; 79020, 78, 511 mp;
79468, 74, 624 mp; 77329, 75, 500 mp; 79025, 78, 510 mp;
77500, 72, 500 mp; Redevența: este de minim: -3,5 lei/mp/an
pentru terenuri situate in T72; -2,5 lei/mp/an pentru terenuri
situate in T74; -2,8 lei/mp/an pentru terenuri situate in T75; -3,1
lei/mp/an pentru terenuri situate in T78. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: persoanele interesate pot înainta o solicitare pe
suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei
de atribuire; Denumirea şi adresa compartimentului de la care
se poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire:
birou achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
unui exemplar al documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări:
26.04.2021, orele 16:00. 6. Informaţii privind ofertele: Data
limită pentru depunerea ofertelor: 05.05.2021, orele 16:00;
Adresa la care trebuie depusă oferta: Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal
707305; Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul
interior. 7. Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 06.05.2021, orele 10:00 la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi. 8. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax, şi adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia
contencios administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi,
cod 700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.04.2021.

PIERDERI
l Pierdut Autorizatie Alimentatie publica 997, eliberata de
Primaria Arad , pentru SC Ambiental Pub Caffe Srl. O declar nula.
l Nedelea Daniela Nicoleta Ii, CUI 36998166, F6/44/2017,
Pierdut Certificat De Inregistrare, Il Declar Nul.
l Se declară pierdut şi nul certificatul de pregătire profesională transport marfă a conducătorului auto, emis de către
ARR Cluj, pe numele Onaca Marius - Daniel.
l Pierdut documente: certificate constatatoare emise la data
de 08.03.2010, rezoluție nr.3426/04.03.2010 pe numele Sandu
P. Constantin Persoană Fizică Autorizată. Le declar nule.
l Pierdut Act de concesiune nr.971 pe numele de Pascali
Gheorghe și Pascali Aurelia eliberat de Parohia Cărămidarii
de Jos. Îl declar nul.
l Pierdut CT 000675 eliberat în 01.06.2000, de Ministerul
Culturii- Comisia centrală pentru acordarea certificatului de
traducător, pe numele Iacob Elena. Îl declar nul.
l SC Saso Transport SRL, cu sediul social în Mun.Deva, Str.
Ady Endre, nr.33, județul Hunedoara, declară că a pierdut
Certificatul de înregistrare valabil din anul 2019 până în anul
2020, cu rugămintea pentru persoana care îl găsește să-l
înapoieze de îndată subscrisei la adresa menționată anterior.
l SC Euroinvest Real Estate SRL, cu sediul in com. Ciorogarla, tarla.20/4, parcela.9, CUI.24013970, declara pierdut
Certificatul de Inregistrare Fiscala seria:A nr.0991618 emis de
ANAF pe numele Euroinvest Real Estate SRL- Punct de
lucru. Documentul se declara nul
l Declar pierdute decizii emise de Baroul
București pe numele Bujor Jenica Octavia, 2
contractiere Baroul București, Decizii
ANAF anii 2014-2020, chitanțiere anii 2014-2020,
facturiere anii 2014-2020, Registru evidență
contracte, Op. plăți către ANAF.

DECESE
l Cu nesfârșită durere anunțăm trecerea în neființă a iubitei
noastre Gabriela Miclea.

