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OFERTE SERVICIU
l SC Olimp Impex SRL, angajeaza in Oradea: 
sudori tel.: 0743756852

l Sortwik Intermedieri Import Export SRL din P. 
Neamț angajează muncitori necalificați COR 
932906 și electrician COR 741110, cunoscători de lb. 
turcă. Tel.0743.823.176.

l Societatea comercială Com Adrandi SRL anga-
jează ajutor bucătar și cameriste pentru hotel-resta-
urant. Cei interesați sunt rugați să participe la 
sesiunea de interviuri organizate în Sighișoara, Str.
Libertății, nr. 53. Pentru mai multe informații supli-
mentare ne puteți contacta la numărul de telefon: 
0722.518.961.

l U.M. 02031 București, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea a 2 
posturi vacante astfel: -1 funcţie de Tehnician debu-
tant în construcţii/tehnician instalator construcţii; -1 
funcţie de Muncitor calificat I (lăcătuș-montator). 
Concursul se va desfășura la sediul U.M.02031 
București, astfel: -proba scrisă se va desfășura în 
data de 08.07.2021, începând cu ora 10.00; -proba 
practică/interviul se va desfășura în data de 
15.07.2021, începând cu ora 10.00. Data limită de 
depunere a dosarelor, la sediul U.M.02031 București 
este 01.07.2021, ora 15.30. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul U.M.02031 București, Şoseaua 
Alexandriei, nr.158, Sector 5, telefon 021/776.42.75 
-Constantin Sofica.

l Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medi-
camentului și a Dispozitivelor Medicale din 
România, Str.Av.Sănătescu, nr.48, sector 1, 011478, 
Bucureșt i ,  Tel . :  +4021/317.11 .00 ,  Fax: 
+4021/316.34.97, www.anm.ro, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei funcții contractuale 
vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate 
cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și 
completările ulterioare, și a Legii nr.33/2021 pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării 
de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante din cadrul unor instituții din sistemul justi-
ției, precum și din cadrul Curții de Conturi, 
respectiv: 1.Direcția Administrație Generală: a)1 
(unu) post director, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate, economic, drept (juridic), 
tehnic sau administrație publică, 3 ani vechime 
minimă în funcție de conducere, perioadă nedeter-
minată. Selecția dosarelor -30.06.2021, ora 16.00.  
Proba scrisă -08.07.2021, ora 10.00.  Probă 
interviu -14.07.2021, ora 10.00. Data limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs -29.06.2021, ora 
16.00. Relații suplimentare -Serviciul personal, 
salarizare, tel.+4021/317.11.00, int.: 307, 418.

l Şcoala Gimnazială „Anastasie Fătu”, cu sediul în 
comuna Berezeni, Str.Principală, nr.1, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: Îngrijitor: 0.5 normă, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 

desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 8 iulie 
2021, ora 8.00; -Proba interviu în data de 12 iulie 
2021, ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: 8 clase; -vechime în muncă -minim 
1 an; -disponibilitate la program flexibil. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale „Anastasie Fătu” 
Berezeni. Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala 
Gimnazială „Anastasie Fătu” Berezeni, persoană de 
contact: Sălăvăstru Mihaela, telefon 0235/431.105, 
fax 0235/431.105,  E-mail: scoalaberezeni@yahoo.
com

l Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul în Ineu, Str.
Republicii, nr.2, Jud.Arad, organizează în data de 
08.07.2021, ora 09.00, concurs, conform HG 
286/2011 și HG 1027/Noiembrie 2014 pentru urmă-
toarele posturi contractual vacante: -un post de 
asistent medical generalist debutant -în cadrul 
Compartimentului de chirurgie generală; -un post 
de referent de specialitate studii superioare -în 
cadrul Seviciului Administrativ; -un post de portar 
-în cadrul Seviciului Administrativ; -un post de 
muncitor calificat -în cadrul Seviciului Adminis-
trativ; conform temeiul legal HG 286/2011. 
Concursul constă în proba scrisă care va avea loc în 
data de 08.07.2021, ora 09.00 și proba practică în 
data de 08.07.2021, ora 14.00, la sediul Spitalului 
Orășenesc Ineu. Condiții de participare: 1.Condiții 
generale: -pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 
din HGR 286/2011. 2.Condiții specifice asistent 
medical generalist debutant: -diplomă de absolvire 
școală postliceală sau echivalent în domeniu; 
-diplomă de bacalaureat; -certificat de exercitare a 
profesiei/adeverință; -autorizație liberă practică 
vizată la zi; -cunoștințe operare PC; -vechime în 
specialitate nu este necesar; 3.Condiții specifice 
referent de specialitate studii superioare; -diplomă 
de licență cu profil economic; -vechime în muncă 
minim 3 ani; 4.Condiții specifice portar: -diplomă 
de absolvire 10 clase; -certificat de calificare profesi-
onală -agent de securitate; -vechime în muncă 
minim 10 ani; 5.Condiții specifice muncitor cali-
ficat: -diplomă studii generale; -certificat de califi-
care profesională; -vechime în muncă minim 5 ani. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Spitalului Orășenesc Ineu. Relații supli-
mentare la sediul: Spitalului Orășenesc Ineu, 
persoana de contact: Haragea Adina, telefon 
0254/511.220.

l În conformitate cu prevederile Legii-Cadru nr.153 
din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice și a HG nr.286 din 23 
martie 2011 cu modificările și completările ulteri-
oare Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr.Gheorghe 
Preda” Sibiu, cu sediul în Sibiu, strada Dr.D 
Bagdasar, nr.12, județul Sibiu, organizează concurs/
examen pentru ocuparea următoarei funcţii de 

execuție contractual vacante: Muncitor calificat 
-bucătar IV -1 post. Condiţiile specifice de partici-
pare la concurs: -condiții de studii -studii generale; 
-absolvent al unui curs de calificare în meseria de 
bucătar; -fără condiții de vechime. Concursul/
examenul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 08.07.2021, ora 11.00; -Probă practică în 
data de 13.07.2021, ora 11.00; -Proba interviu în data 
de 16.07.2021, ora 10.00. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Clinic se Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” 
Sibiu, situat în Sibiu, strada Dr.D Bagdasar, numărul 
12, județul Sibiu. Anunţul, bibliografia și calendarul 
de concurs/examen se afișează la sediul Spitalului 
Clinic de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu și se 
publică pe site-ul spitalului www.medicina-psihia-
trie.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul 
de telefon 0269/214.335 interior 164 -Biroul Resurse 
Umane -persoană de contact ec.Maria Oancea.

l Primăria Oras Balș, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post contractual 
vacant de conducere, în conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, astfel: -Şef de centru -Creșa nr.1 Balș. 
Condiții specifice: -Studii universitare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă într-unul din domeniile: științe economice, 
medicină sau științe ale educației. -Minimum 2 ani 
vechime în specialitatea studiilor. Candidații vor 
îndeplini condițiile prevăzute la art.3 din H.G. 
nr.286/2011 republicată. Concursul va avea loc în 
data de 08.07.2021, ora 10.00, proba scrisă și în data 
de 13.07.2021, ora 10.00, interviu. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Primăriei, Compartiment 
Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, respectiv în perioada 16.06.2021-30.06.2021, 
ora 16.00. Bibliografia se afișează la sediul Primăriei 
Orașului Balș, județul Olt și pe site-ul Primăriei 
Orașului Balș, www.primariabals.eu. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon 0249/450.145.

l Unitatea de Asistenţa Medico Socială cu sediul în 
localitatea Boldești-Scăeni, str.Calea Unirii, nr.56, 
judeţul Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: -Infir-
mieră -1 post, conform H.G.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 08.07.2021, ora 11.30; -Proba interviu în 
data de 08.07.2021, ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Studii și vechime: -studii de specia-
litate; -vechime de minim 3 luni. 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 U.A.M.S., 
Calea Unirii, nr. 57, Boldești-Scăeni, Jud.Prahova. 
Relaţii suplimentare la sediul: U.A.M.S., Calea 
Unirii, nr.56, Boldești-Scăeni, Jud.Prahova, 
persoană de contact: Coman Maria, telefon 
0244/211.383.

l Primăria comunei Cernica, județul Ilfov orga-
nizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale din cadrul  
Centrului de zi pentru copii în familie- creșă: 1. 
Funcţia contractuală  de conducere de director; 2. 
Funcţiile contractuale de execuţie de: a) asistent 
medical- 1 post; b) educator-puericultor- 2 
posturi; c) îngrijitor copii- 3 posturi. Concursurile 
se organizează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județul Ilfov, în data de  8 iulie 2021, la 
ora 11.00- proba scrisă și 12 iulie 2021, la ora 
11.00- proba orală.  Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov.  Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare. Condiţiile de participare la concurs și bibli-
ografia se afișează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Cerințe specifice pentru 
ocuparea posturilor: 1.Pentru ocuparea funcţiei 
de conducere de director, candidaţii  trebuie să fie 
absolvenţi de studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă 
socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 
ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi 
cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior 
în domeniul juridic, medical, economic sau al 
știinţelor administrative, cu experienţă de 
minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 
2.Pentru ocuparea funcţiei de execuţie de 
educator puericultor, candidaţii trebuie să aibă o 
vechime în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei contractuale de minimum 6 luni și să 
fi absolvit una dintre următoarele forme de învă-
ţământ: a) studii medii în domeniul pedagogic cu 
una din specializările: educator puericultor/ 
educator/ educator- învățător/ învățător-educator; 
b) studii medii și specializare în ocupația de 
educator puericultor obținută prin absolvirea 
unor cursuri autorizate de Ministerul Educației 
Naționale; c) studii postliceale absolvite cu 
diplomă sau certificat de absolvire– profilul peda-
gogic, cu una din specializările: educator pueri-
cultor/ educator/ educator– învățător/ 
învățător-educator; d)studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă, în unul din următoa-
rele domenii: științe ale educației, psihologie sau 
filologie, cu dovada parcurgerii unui program de 
formare psihopedagogică în vederea certificării 
competențelor pentru profesia didactică; 3.Pentru 
ocuparea functiei de executie de ingrijitor copii, 
candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii gene-
rale, cu vechime de minimum 1 an. 4. Pentru 
ocuparea funcţiei de execuţie de asistent medical 
generalist, candidaţii trebuie să fie absolvenţi de 
studii medii liceale absolvite cu diplomă de baca-
laureat, absolvenţi ai Şcolii postliceale de asistent 
medical, sa deţină certificat de membru al 

O.A.M.M.R. vizat pentru anul în curs, aviz/adeve-
rinţă eliberată de O.A.M.M.R. pentru participarea 
la concurs. Relaţii suplimentare se  pot obţine la 
sediul Primăriei comunei Cernica, judeţ Ilfov din 
strada Traian nr.10, email: primaria_cernica@
yahoo.com, telefon  (021)369.51.55- persoană 
contact Simion Claudia- Şef birou.

l Primăria comunei Cernica, județul Ilfov organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea  unei 
funcții contractuale de execuție  vacante de  condu-
cator auto (șofer). Concursul se organizează la 
sediul Primăriei comunei Cernica, județul Ilfov, în 
data de 8 iulie 2021, la ora 11.00- proba scrisă și 12 
iulie 2021, la ora 11.00- proba orală. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Condiţiile de parti-
cipare la concurs și bibliografia se afișează la sediul 
Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov. Cerințe 
pentru ocuparea postului de conducator auto/șofer: 
studii minime generale, vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului pentru care se 
organizează concursul: 1 an,  permis conducere 
categoriile  B și C, atestat transport marfă;Relaţii 
suplimentare se  pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judet Ilfov din strada Traian 
nr.10, email: primaria_cernica@yahoo.com, telefon  
(021)369.51.55- persoană contact Simion Claudia- 
Şef birou.

CITAȚII
l Moldovan Mihai, Moldovan Maria sunt citati in 
19.07.2021 ora 10:30 la Judecatoria Turda D.C.nr. 
497/328/2021 pt. prestatie tabulara.

l Caluger Constantin, Crisan Dochita si Dregan 
Iuonas al lui Vasilia, Faur Ludovika sunt chemati in 
data de 26.06.2021 ora 10:30 la Judecatoria Turda 
D.C.nr. 7908/328/2021 pt. uzucapiune.

l Husein Veronica și Ivan Ramona Mihaela (Petcu) 
sunteți chemate la Judecătoria Tulcea, camera sala 
nr. 3, complet C2, în ziua de 24 iunie 2021, ora 
09.00, în calitate de pârâte, în proces cu Consiliul 
Local Tulcea -Direcția Întreținere și Administrare 
Patrimoniu, în calitate de reclamant în dosar nr. 
3909/327/2021.

l Prună Maria Elena, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în mun.București, sect. 6, str. Valea 
Ialomiței, nr. 13, bl. D32, ap. 51, este citată în Dosar 
2451/838/2019 al Judecătoriei Liești, jud. Galați, 
partaj succesoral, pentru termenul din 22.09.2021, 
ora 09.30.

l Numita Coteanu Angelica este chemată în jude-
cată la Judecătoria Craiova în calitate de pârât în 
dosarul 26454/215/2020 în data de 24.06.2021, ora 
12.35, complet 34, cu reclamanții Dinculescu Ştefan 
și Dinculescu Magdalena.

l Numiții Popa Silvia, Popa Veturia, Popa 
Hortenzia, Popa Rodica și Fabritius Walter, cu 
domiciliu necunoscut, sunt citați la Judecatoria 

ANUNȚ 
Subscrisa  SC Aximar Prodcom SRL – în faliment, cu sediul în localit. Reșița, 

str. Spitalului, nr. 40, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/333/1994, CUI 5557470, 
jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut 
faptul că în data de 25.06.2021, ora 11, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar  din 
Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică cu strigare privind 
vânzarea următoarelor bunuri:

1. Autoutilitară Renault Kangoo, an fabricație 2007, motorină – 2.700 euro plus 
TVA, reprezentând 90% din prețul stabilit prin raportul de evaluare

2. Autoutilitară  Renault Kangoo, an fabricație 2007, motorină – 3.150 euro plus 
TVA, reprezentând 90% din prețul stabilit prin raportul de evaluare

3. Autoutilitară Citroen Jumpy, an fabricație 2007, motorină – 5.310 euro plus 
TVA, reprezentând 90% din prețul stabilit prin raportul de evaluare

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea 
de 50 lei (plus TVA), pentru fiecare bun licitat. Data limită de cumpărare a caietului de 
sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de participa-
re la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației, pentru fiecare bun mobil licitat. 

 În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 25.06.2021, următoar-
ele licitații vor avea loc în zilele: 02.07.2021, 09.07.2021, 16.07.2021. Informații supli-
mentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
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Zărnești pentru data de 14.10.2021, ora 09.00, 
completul C14-civ, sala 2, în calitate de pârâți în 
dosarul civ. nr.1287/338/2020, in proces cu recla-
mantul Iordache Ilie, având ca obiect prestație 
tabulară.

DIVERSE
l C.I.I. Mihail Laura – Teodora notifica deschi-
derea procedurii generale a insolventei in dosarul nr. 
1811/105/2021 aflat pe rolul  Tribunalului Prahova, 
conform sentintei civile nr. 290 din 02.06.2021 
privind pe SC Akimet Depot Invest SRL, cu urma-
toarele termene:  inregistrare cereri de admitere a 
creantelor 20.07.2020, întocmirea tabelului preli-
minar al creanțelor 12.08.2021, întocmirea tabelului 
definitiv 10.09.2021, prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data  17.08.2021, orele 12:00 la sediul 
secundar al administratorului judiciar situat in 
Mun.  Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 78, Judet 
Prahova.

l Obștea Spinești, titular al planului: Amenajament 
silvic UP VII SPINEȘTI cu amplasamentul în UAT 
Nereju și Nistorești, 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 O.S. 
Năruja, Strada Principală, Com. Năruja, Județul 
Vrancea, zilnic, de luni până joi între orele 8:00 – 
16:00 și vineri, între orele 8:00 – 14:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM 
Vrancea, în termen de 18 zile de la publicarea anun-
ţului.

l Obștea Vrâncioaia, titular al planului: Amenaja-
ment silvic UP IX Vrâncioaia cu amplasamentul în 
UAT Nereju și Nistorești, 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 O.S. 
Năruja, Strada Principală, Com. Năruja, Județul 
Vrancea, zilnic, de luni până joi între orele 8:00 – 
16:00 și vineri, între orele 8:00 – 14:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM 
Vrancea, în termen de 18 zile de la publicarea anun-
ţului.

l Obștea Năruja, titular al planului: Amenajament 
silvic UP III Năruja cu amplasamentul în UAT 
Nereju și Năruja, 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 O.S. 
Năruja, Strada Principală, Com. Năruja, Județul 
Vrancea, zilnic, de luni până joi între orele 8:00 – 
16:00 și vineri, între orele 8:00 – 14:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM 
Vrancea, în termen de 18 zile de la publicarea anun-
ţului.

l Anunt nr.1. SC JUMBO EC.R SRL, avand sediul 
social in Mun. Bucuresti, Sect. 3, Bdul. Theodor 
Pallady nr. 51, CUI 18921652, inregistrata la Regis-
trul Comertului sub nr. J40/7122/2013, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a Avizului Final pentru documentatia 
PUZ-“Construire parc logistic- Hale depozitare, 
puturi forate, bazine vidanjabile, utilitati, imprej-
muire”, in jud.Ilfov, com.Glina, sat. Catelu, T10, 

P20, 21, 21/2, 22, 23, Numar cadastral.55997. Docu-
mentatia depusa pentru consultare la Consiliul 
Judetean Ilfov, la data de 15.06.2021. Observatii/
comentarii se primesc la Directia de Urbanism din 
cadrul:Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sect.6, 
str. Ernest Juvara, nr.3-5 (tel. 0212125693) in 
termen de 15 zile de la publicarea prezentului 
anunt.

l Hotărăște: Admite acțiunea formulată de recla-
m a n t u l  A r s e n i e  D r a g o ș  A d r i a n , 
CNP1831026180017, cu domiciliul în Târgu Jiu, str. 
Slt. Mihai Cristian Oancea, nr. 12, bl.12 sc.1, ap.6, 
județul Gorj, în contradictoriu cu pârâta Arsenic 
Maria-Gabriela, cu domiciliul în Târgu Jiu, Calea 
București, nr.64G, bl. 64G, sc.2, ap.17, județul Gorj, 
CNP2900910180010. Desface căsătoria părților 
încheiată la data de 05.08.2011 si înregistrată în 
Registrul de Stare Civilă al Consiliului local al 
Municipiului Târgu-Jiu sub 325/05.08.2011, din 
culpa pârâtei. Dispune ca pârâta să revină, după 
desfacerea căsătoriei, la numele purtat anterior, 
acela de „Pană”. Dispune exercitarea autorității 
părintești cu privire la minorii Arsenie Vasi-
le-Adrian, născut la data de 01.01.2014, Arsenie 
Andrei, născut la data de 29.10.2011, de ambii 
părinți. Stabilește domiciliul minoriior Arsenie 
Vasile-Adrian, născut la data de 01.01.2014, Arsenie 
Andrei, născut la data de 29.10.2011, la tatăl recla-
mant. Obligă pârâta la plata unei pensii de întreți-
nere în cuantum de câte 224Lei lunar pentru fiecare 
dintre cei doi minori, începând cu data de 
06.12.2019 și până la majoratul acestora. Obligă 
pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum 
de 1.400lei către reclamant. Cu drept de apel în 
termen de 31 de zile de la comunicare, cerere ce se 
va depune la Judecătoria Târgu-Jiu. Pronunțată, 
prin punerea soluției la dispoziția părților prin 
mijlocirea grefei instanței, azi, 20.07.2020.

l Unitatea Administrativ- teritorială Nicolae 
Bălcescu cu sediul în str. Principele Mihai nr.37, 
comuna Nicolae Bălcescu, județul Călărași, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 16, 
18, 19 și 20 începând cu data 16.06.2021 timp de 60 
de zile, la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse de către 
proprietarii sau de alți deținători, la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară.

l Anunţ Prealabil privind afișarea publică a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului: Comuna Șipote, 
judetul Iași, anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale 
67 (Tarla 91) pe o perioadă de 60 de zile calanderis-
tice, conform art.14, alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată 
și completările ulterioare. Data de început a afișării: 
18.06.2021. Data de sfârșit a afișării: 17.08.2021. 
Adresa locului de afișare: Sediul Primâriei Comunei 
Șipote. Cererile de rectificare ale documentaţiei 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Șipote și pe siteul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informării 
privind Programului Naţional de Cadastru și Carte 
Funciară 2015-2023 se pot obţine pe siteul ANCPI 
la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 

de e-mail ale persoanei de contact: Comuna 
Andrid, cu sediul în comuna Andrid, județul 
Satu Mare, cod poștal 447010, telefon 
0261/820.409, fax 0261/820.492, e-mail: prima-
riaandrid@yahoo.com, cod fiscal 3897076. În 
conformitate cu Legea nr.350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Pentru a putea 
participa la procedura privind atribuirea contrac-
tului de finanțare nerambursabilă, solicitanții 
trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice 
fără scop patrimonial -asociații ori fundații 
constituite conform legii sau culte religioase 
recunoscute conform legii. Data limită pentru 
depunerea propunerilor de proiecte este de 
19.07.2021, ora 12.00. Selecţia publică de proiecte 
și evaluare în vederea atribuirii contractelor de 
finanțări nerambursabile în anul 2021, de la 
bugetul local va avea loc în data de 20.07.2021, 
ora 12.00, pentru următoarele domenii: sport și 
culte religioase -suma totală: 70.000Lei, conform 
HCL nr.27/31.05.2021. Documentația pentru 
elaborarea și prezentarea propunerii de proiect și 
informații suplimentare se pot obține de la 
Primăria Comunei Andrid, str.Principală, nr.508, 
județul Satu Mare, telefon 0261/820.409, fax 
0261/820.492, e-mail: primariaandrid@yahoo.
com, website: http://www.primariaandrid.ro. 
Programul anual al finanțării nerambursabile a 
fost publicat în Monitorul Oficial -Partea a VI-a 
nr.112/14.06.2021.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administraţie al societăţii comer-
ciale Ascensorul Romservice Company S.A., 
J40/6732/1995, CUI/CIF RO7630585, cu sediul 
în București, str. Prof. Mitriţă Constantinescu, 
nr.6, sector 3, convoacă Adunarea generală ordi-
nară a acţionarilor pentru data de 27.07.2021 ora 
10, la sediul societăţii din București, str. Prof. 
Mitriţă Constantinescu, nr.6, sector 3, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1.revocarea mandatului 
domnului Ciocoiu Dumitru, administrator, 
membru al consiliului de administraţie; 2.
alegerea unui nou administrator, membru al 
consiliului de administraţie, pentru perioada 
rămasă până la expirarea mandatului consiliului 
de administraţie, respectiv 13.12.2021. Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și calificarea profesio-
nală ale persoanelor propuse pentru funcţia de 
administrator, membru al consiliului de adminis-
traţie se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultată și completată de aceștia la sediul 
societăţii comerciale Ascensorul Romservice 
Company S.A., la secretariatul societăţii, în 
intervalul luni- vineri orele 09-13. Data limită 
până la care se poate completa lista cu propune-
rile pentru postul de administrator, membru al 
consiliului de administraţie, și acceptarea 
înscrierii pe lista de candidaţi de către candidaţii 
propuși, este 09.07.2021, ora 11. Acţionarii 
înscriși în registrul acţionarilor la data de refe-
rinţă pot participa la adunarea generală direct 
sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane. 
Dacă, la întrunirea Adunării generale ordinare a 
acţionarilor din data de 27.07.2021, condiţiile de 
cvorum și de capital nu vor fi întrunite, astfel 
încât lucrările Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor nu vor putea fi dezbătute, atunci, 
convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor rămâne valabilă în aceleași condiţii de 
oră, loc și ordine de zi, pentru data de 
28.07.2021.

LICITAȚII
l ANAF intenţionează să închirieze cabină control 
vamă PFT Bechet. Detaliile complete pot fi găsite pe 
site-ul www.anaf.ro, sectiunea “Info ANAF” - ”Anun-
țuri”- “Anunţuri de achiziţie de bunuri și servicii”.

l ANAF intenţionează să închirieze spațiu 
amenajat, platformă betonată, pentru depozitarea 
bunurilor confiscate în materie penală și civilă, în 
scopul valorificării bunurilor, la nivelul 
D.G.E.S.C.S.-D.O.V.B.C.-S.T.V.B. nr. 6. Detaliile 
complete pot fi găsite pe site-ul www.anaf.ro, secti-
unea “Info ANAF” - ”Anunțuri”- “Anunţuri de 
achiziţie de bunuri și servicii”.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în 
mun.Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, 
nr.1, jud. Olt, organizează, în conformitate cu preve-
derile Hotărârii Consiliului Local al mun.Slatina nr. 
182/18.05.2021, la data de 25.06.2021, ora 10.00, 
licitație publică pentru închirierea spațiului destinat 
comerț alimentație publică din incinta Clubului 
Nautic și de Agrement „Plaja Olt” reprezentând 
foișor din lemn în suprafață construită la sol de 
27,35mp, iar suprafața utilă de 23,65mp. Procu-
rarea documentației pentru participarea la licitație 
se face de la Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în mun. Slatina, str. Bld.  Sf. Constantin 
Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, persoana de contact 
Cirstea Lidia, telefon/fax: 0349/881.148, e-mail: 
csmslatina@yahoo.com. Depunerea ofertelor se 
face la sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina 
până la data de 24.06.2021, ora 12.00.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie 
publică a autoturismului Iveco Daily aflat in propri-
etatea lui Auto RO SRL, in faliment, an fabricatie 
2006, pe motorina, aprox.528.366 km la pretul de 
5.800 lei+TVA. Stare fizica nesatisfacatoare, stare 
avansata de coroziune, multiple zgarieturi, necesita 
multiple reparatii. Licitatia are loc in baza Adunarii 
Creditorilor din data de 09.06.2021, pretul de 
pornire al licitatiei fiind cel stabilit in raportul de 
evaluare Licitaţiile publice vor avea loc pe data de: 
29.06.2021, 30.06.2021, 06.07.2021, 07.07.2021, 
13.07.2021, 14.07.2021, 20.07.2021, 21.07.2021, 
27.07.2021, 28.07.2021 orele 12:00 în Ploiești, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. 
Relaţii suplimentare 0344/104525.

l SC “Vasrep Petro Construct” SRL, prin lichidator 
judiciar C.I.I. Petcu Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică în data de 22.06.2021, ora 13.00 la 
sediul lichidatorului din Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova: - constructie (demisol, 
parter si etaj) Scu - 457,10 mp si teren aferent construc-
tiei in suprafata totala de 2756 mp din care 1864 mp 
Cc si 892 mp teren arabil situat in comuna Filipestii de 
Targ, sat Filipestii de Targ, str. Teilor, nr.59, jud. 
Prahova. In caz de neadjudecare in data de 22.06.2021, 
se vor mai organiza licitatii, in zilele de 29.06.2021, 
06.07.2021, 13.07.2021, 20.07.2021, 27.07.2021, 
03.08.2021, 10.08.2021, 17.08.2021,  24.08.2021 ora 
13.00. Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON 
plus TVA, garanţia de participare este de 10% din 
valoarea pretului oferit  plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată în contul de lichidare al 
SC “Vasrep Petro Construct” SRL. Vânzarea se face în 
baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la lici-
taţie se va face cel mai tarziu cu o zi inainte de data 
licitatiei pana la ora 16,00. Bunurile se vor vinde libere 
de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la vânzare puteţi obţine la 
nr. de tel. 0244-513366 sau  0743 023 634.

15.06.2021

Anunț privind lansarea unor proceduri de achiziție de echipamente 

Coskunoz MA SRL anunță lansarea unei proceduri de achiziție (Achiziția 
9) de echipamente cu loturi multiple și relansarea unei proceduri de 
achiziție (Achiziția 8 – lotul 4) pentru proiectul ”Înființarea unei unități 
noi de producție de componente auto în vederea dezvoltării societății 
Coskunoz MA SRL”, după cum urmează:

- A8 - Lot 4 reluare– Mașinării/echipamente asigurare întreținere 
(Mașină de găurit radiala, Mașină de frezat universală, Ferăstrău 
cu bandă dublă, Strung universal, Masina de rectificat, Polizor  
dublu)

- A9 – Lot 1 – Cântar pentru camioane 80 T
- A9 – Lot 2 – Sisteme de control prevenție greșeli
- A9 – Lot 3 – Mașinărie manuală de sudură
- A9 – Lot 4 – Celulă de sudură robotizată

Documentațiile de atribuire pot fi obținute de la adresa: e-mail 
cmaroprocurement@cmaro.ro sau la adresa Str. Tudor Vladimirescu 
nr. 782, Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea. 
Data și ora limită de depunere a ofertelor:  24.06.2021 ora 12:00.

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

Vă mulțumim. 
Coskunoz MA SRL

15.06.2021

Announcement regarding the launch of procurement procedures

Coskunoz MA SRL announces the launch of a procurement procedure 
(Procurement 9) of equipment with multiple batches and the relaunch 
of a procurement procedure (Procurement 8 – Batch 4) for the project 
„Establishment of a new production unit for auto parts with a view of 
developing the company Coskunoz MA S.R.L.”, as follows:

- A8 - Batch 4 relaunch– Maintenance machineries (Radial 
drilling machine, Universal milling machine, Double mitre band 
saw, Universal Lathe, Grinding machine, Bench double grinding 
machine)

- A9 – Batch 1 – Balance for 80 T trucks
- A9 – Batch 2 – Control systems for preventing errors
- A9 – Batch 3 – Manual welding cell  
- A9 – Batch 4 – Robotic welding cell

The procurement documentations can be obtained from: e-mail 
cmaroprocurement@cmaro.ro or at the address Drăgășani, 782 Tudor 
Vladimirescu Street, Vâlcea County. 
Date and time limit for submission of the offer: 24.06.2021 at 12:00.
For more information you can contact Coskunoz MA SRL, Adress: 
Drăgășani, 782 Tudor Vladimirescu Street, Vâlcea County, E-mail: 
cmaroprocurement@cmaro.ro, contact person: Ion Coman 
(+40790010982). 

Thank you. 
Coskunoz MA SRL
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l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie 
publică a bunurilor mobile aflate in patrimoniul SC 
Otapal Intervat SRL, respectiv: autoturism Dacia 
Logan, la pretul de 16.800 lei+TVA, an fabricatie 
2014, pe motorina, aprox.116.000 km, cu mentiunea 
ca acest autoturism a fost cumparat in leasing, 
achitat integral de Otapal Intervat SRL, dar nein-
matriculat pe societate; autoutilitara Renault 
Master, la pretul de 15.800 lei+TVA, nefunctionala, 
avariata in partea frontala, pentru care societatea 
nu detine acte. Licitatia are loc in baza Adunarii 
Creditorilor din data de 03.06.2021, pretul de 
pornire al licitatiei fiind cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitaţiile publice vor avea loc pe data de: 
29.06.2021, 30.06.2021, 01.07.2021, 06.07.2021, 
07.07.2021, 08.07.2021, 13.07.2021, 14.07.2021, 
15.07.2021, 19.07.2021 orele 12:00 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Taxa 
de participare la licitatie este de 500 lei + TVA. 
Relaţii suplimentare 0344/104525.

l Direcţia Naţională de Probaţiune, cu sediul în 
Bucureşti, str.Apolodor, nr.17, sector 5, demarează 
procedura de închiriere a unui spaţiu pentru utili-
zarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune 
Constanţa. Documentaţia de atribuire a contrac-
tului de închiriere este pusă la dispoziţia persoa-
nelor interesate de către Direcţia Economică 
-Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul 
Direcţiei Naţionale de Probaţiune, camera 40, etajul 
6, între orele 08.00-16.30, persoană de contact 
-Simona Chiriţă, telefon 0738.672.618, e-mail: 
simona.chirita@just.ro sau se poate regăsi pe site-ul 
www.just.ro, accesând secţiunea Informaţii de 
interes public/achiziţii publice. Ofertele vor respecta 
cerinţele tehnice din documentaţia de atribuire. 
Criteriul de atribuire al contractului de închiriere 
este „cel mai mic preţ/metru pătrat”, aplicat ofer-
telor care îndeplinesc toate cerinţele de selecţie şi 
calificare solicitate. Durata contractului de închi-
riere: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act 
adiţional pentru o perioadă de încă 5 ani. Ofertele 
pot fi depuse până la data de 05.07.2021, ora 10.00, 
la secretariatul Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

l Debitorul SC Competent Serv SRL, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Walter Maracineanu, nr.110, jud. 
Mehedinţi, CIF: 6098138, J25/932/1994 aflata în 
procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil 
Popescu, cu sediul in loc. Dr.Tr.Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti, scoate la vânzare 
urmatoarele bunul imobil conform hotarare 
adunare creditori din data de 11.06.2021: Teren  
intravilan situat in Dr.Tr.Severin, jud.Mehedinti 
(intre str. Iazului si Centura Noua, la aproximativ 
300 mp de intersectia cu drumul spre Cerneti) cu o 
suprafata de 5.265 mp avand  numar cadastral 
63112, nr. C.F. 63112 (nr. CF vechi 15131) la pretul 
de  45.000,00 EURO, (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii, pret neafectat de TVA). Lici-
taţia publica cu strigare organizata la data de 

30.06.2021 orele 1400 la biroul lichidatorului judi-
ciar din loc. Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti. Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare 
bun şi să achiziționeze caietul de sarcină in suma de 
1000 lei pentru fiecare bun pana la data de 
2 9 . 0 6 . 2 0 2 1  o r e l e  1 7 . 0 0 .  N r.  c o n t : 
RO11BRMA0999100085359511 deschis la Banca 
Romaneasca. Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la şedinţa de licitaţie organizata pentru data de 
30.06.2021 să transmita secretariatului lichidato-
rului judiciar oferte de cumpărare, documentele 
prevazute pentru a participa la licitatie in caietul de 
sarcini, dovada achitarii garantiei de participare si a 
caietului de sarcini, în copie xerox, la adresa de 
email office@consultant-insolventa.ro sau la cutia 
postala. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta incheierea din data de 
19.12.2016 de deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti. 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 sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la telefon 
0742592183, tel./fax: 0252354399 sau: office@
consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-in-
solventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL prin ec. Emil Popescu

l Debitorul SC Lory Com SRL - in insolventa, ,,in 
insolvency”, ,,en procedure collective”, cu sediul in 
Dr. Tr. Severin, str.Romană nr.4A, jud.Mehedinti, 
J25/481/1991, C.U.I. 1615365 prin administrator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL Filiala Timis 
reprezentata de Șerban Valeriu, cu sediul ales în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
conform Incheiere de sedinta din data de 04.01.2021, 
pronuntata de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în 
dosarul nr. 2959/101/2020 scoate la vânzare la pretul 
stabilit prin raportul de evaluare nr.97/29.03.2021 si 
aprobat de adunarea creditorilor din data de 
07.06.2021 bunul imobil: *Proprietate imobiliara nr. 
CF50029 Simian , nr. CF vechi 47, nr. cadastral vechi 
4* compusa din: - TEREN intravilan, avand S = 
1.365 mp si numar cadastral 50029 si MOTEL 
“PERLA” Sp+P+M, avand Scd = 981,64 mp si Sc la 
sol = 662,91 mp, format din urmatoarele corpuri de 
cladire: C1, avand regim de inaltime Sp+P+M, cu 
Scd = 575,64 mp, Sc = 256,91 mp si nr. cad.50029-C1; 
C2, avand regim de inaltime P, cu Sc = 193 mp si 
numar cadastral 50029-C2; C3, avand regim de 
inaltime P, cu Sc = 213 mp si numar cadastral 50029-
C3; situate in sat Poroina, com. Șimian, DE70 
(DN6), jud.Mehedinţi. Valoarea totala a proprietatii 
imobiliare este in cuantum total de 173.655 Euro 
Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Bunul imobil descris anterior se afla in 
garantia creditorului  Daba Minodora pentru o 
creanta in cuantum total de 269049,45 lei conform 

tabel prelimiar al creantelor si sentinta nr. 
57/22.04.2021. De asemenea este notat sechestru 
asigurator asupra terenului si bunului imobil C1 (A1 
si A1.1 din extrasul de CF de catre PArchetul de la 
langa Judecatoria Baia de Arama) conform incheiere 
nr. 19063/23.07.2020 emisa in baza actului adminis-
trativ nr. 336/P/2018 din data de 16.07.2020 emis de 
Ministerul Afacerilor Interne Inspectoratul General 
al Politiei Romane Serviciul de Investigare a crimina-
litatii economice. Titlul executoriu în baza căruia 
administratorul judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil descris anterior, o reprezinta sentinta 
nr. 59 din data de 22.04.2021 pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul nr. 2959/101/2020 aflat 
pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
29.06.2021 orele 14:00. Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezen-
tând 10% din preţul de pornire al licitaţiei şi să achi-
ziționeze caietul de sarcini in cuantum de 1000 lei 
exclsuiv TVA. Contul de insolvență al debitoarei SC 
Lory Com  SRL este deschis la Banca Romaneasca 
Dr.Tr.Severin – RO11BRMA 0999100092691741. 
Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de 
licitaţie din data de 29.06.2021 să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de sarcină in suma de 1000 
lei exclusiv TVA până la data de 28.06.2021 orele 
16,00 la adresa menționată anterior, respectiv locali-
tatea Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), 
precum si a ordonantelor militare emise, administra-
torul 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, halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunului imobil sa anunțe admi-
nistratorul judiciar înainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la sediul administratorului judiciar, telefon 
0756482035, 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la 
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.; 
Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis prin ec. Șerban Valeriu.

l Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A. - socie-
tate în faliment, in bankrupcy, en faillite, cu sediul în 
Com. Devesel, sat Scăpău, str.Principală nr.249, jud.
Mehedinţi, CUI 368227395, F25/573/2016, prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
social în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinți, RFO II-0649, CIF 31215824, reprezentată 
de ec. Emil Popescu, conform Sentintei nr. 53 din 
data de 05.10.2020, pronunţată de Tribunalul Mehe-
dinti, în dosarul nr. 937/101/2020, scoate la vânzare, 
la preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 
19726/EB/06.04.2021, urmatoarele bunuri mobi-
le:-Tractor Case IH Luxxum 120 cu seria DBDLX-
120KJSS01200, An fabricatie 2018, Culoare Rosu, 

Ore functionare 2.117, la pretul de pornire al licitatiei 
de 42.000 Euro; -Tractor Case IH Farmall 115C cu 
seria HLRFC115HJLF03409, An fabricatie 2018, 
Culoare Rosie, Ore functionare 2.150 ore, la pretul de 
pornire al licitatiei de 33.000 Euro; -Tractor Case IH 
Magnum 340 cu seria JJAM0340AHRF01276, An 
fabricatie 2017, Culoare Rosie, Ore functionare 2.162 
ore, la pretul de pornire al licitatiei de 103.000 Euro 
-Grapa cu discuri Gregoire Besson cu seria N142994, 
Model XRVP 666-44 – Big Pro 4.8, An fabricatie 
2017, Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de pornire 
al licitatiei de 25.000 Euro; -Scarificator Maschio 
Attila, Serie HRR850504, An fabricatie 2017, Stare 
Buna, Culoare rosu, la pretul de pornire al licitatiei 
de 5.000 Euro; -Incarcator frontal Stoll FZ 10 cu 
cupa, Serie 7096667, An fabricatie 2018, Stare Buna, 
Culoare rosu, la pretul de pornire al licitatiei de 
6.000; -Masina de imprastiat Sulky DX 30, Serie 
18AE03126, An fabricatie 2018, Stare Buna, Culoare 
Albastru deschis, la pretul de pornire al licitatiei de 
8.000 Euro Exclusiv T.V.A; -Semanatoare paioase 
Sulky Tramline SX4 M, Serie 18NX03110, An fabri-
catie 2018, Stare Buna, Culoare Albastru deschis, la 
pretul de pornire al licitatiei de 9.000 Euro Exclusiv 
T.V.A (-Semanatoare Gaspardo MTR 6, Serie 
HG9271020, An fabricatie 2017, Stare Buna, Culoare 
rosie, la pretul de pornire al licitatiei de 14.000; 
-Pulverizatoare tractate Gaspardo Campo, Serie 
JGU850325, An fabricatie 2018, Stare Buna, 
Culoare, Rosie, la pretul de pornire al licitatiei de 
19.000 Euro Exclusiv T.V.A. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 
29.06.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile, conform Raportului de evaluare nr. 
19726/EB/06.04.2021, il reprezinta Sentinta nr. 53 din 
data de 05.10.2020, de deschidere a procedurii de 
faliment impotriva debitoarei Mola N. Sorin 
Laurenţiu P.F.A., pronunţată de Tribunalul Mehe-
dinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal în dosarul nr. 937/101/2020. 
Participarea la licitaţie este condiţionată de consem-
narea în contul unic de insolventa al debitoarei Mola 
N. Sorin Laurenţiu P.F.A., pana la data de 28.06.2021 
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul mobil pe care intentioneaza sa-l 
achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de 
sarcini in suma de 500,00 lei+TVA. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A. sub nr. RO11BRMA 
0999100091403775. Invităm pe toti cei care vor să 
participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare şi documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de sarcină la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor 
mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0742592183, 
0756482035, 0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,  Consultant 
Insolvenţă SPRL.

l Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise SRL 
- societate în reorganizare judiciara, in judicial 
reorganisation, en redressement, cu sediul în Dr.
Tr.Severin, str.George Cosbuc nr.3A,  jud.Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin administrator 
judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, 
cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO 
II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile 
stabilite diminuate cu 40% fata de preturile stabilite 
prin Raportul de Evaluare nr. 20/24.02.2020 si 
Raportul de Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform 
hotarare adunare creditori din data de 25.03.2021, 
urmatoarele bunuri imobile: Teren si vita de vie in 
suprafata de 212.500 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadas-
tral 50225 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
390.150,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de 
60.938 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 111.882,00 Euro, Teren 
si vita de vie in suprafata de 66.000 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si 
nr cadastral 50175 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 121.176,00 Euro, Teren si vita de vie in 
suprafata de 84.000 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr cadas-
tral 50173 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
154.224,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de 
320.546 mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 588.522,00 
Euro, Teren si vita de vie in suprafata de 56.600 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 
50267 si nr cadastral 50267 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 103.917,00 Euro, Teren si vita de 
vie in suprafata de 90.834 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr cadas-
tral 50072 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
166.770,00 Euro. Total suprafata de teren si vita de 
vie valorificata in bloc - 891.418 mp. Valoarea totala 
a bunurilor este de 1.636.641,00 Euro, pret neafectat 
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitaţia va avea loc la biroul administrato-
rului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti la data de 23.06.2021, orele 
14:00. Titlul executoriu în baza căruia administra-
torul judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, il reprezinta Incheierea de 
sedinta din data de 20.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios 
Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019. 
Creditori ipotecari:DGRFP Craiova AJFP Mehe-
dinti, U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai Italia 
S.C.A. si Cabinet Av. Predescu Daniela. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de consemnarea 
în contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL, pana la data de 
22.06.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunul imobil pe care inten-
tioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea 

caietului de sarcini in suma de 1.000,00 lei + TVA. 
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A, sub nr. 
RO11BRMA 0999100087949896. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de licitaţie să trans-
mita oferte de cumpărare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa de email: office@consultant-insol-
venta.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), 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, halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise ante-
rior sa anunte administratorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la 
telefoanele: 0756482035, 0742592183 0252/354399, 
email office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul 
profesional al administratorului judiciar. Adminis-
tror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis, prin ec. Serban Valeriu.

l UAT Comuna Popricani, județul  Iaşi, CF 4540380, 
cu sediul în localitatea Popricani, comuna  Popricani, 
județul Iaşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.82, tel/fax 
0232/708.104, e-mail: registratura@primariapopri-
cani.ro, organizează licitație deschisă pentru concesi-
onarea: 1. -34 loturi  de teren situate în intravilanul 
localităților Cârlig, Moimeşti,Tipileşti, Rediu- Mitro-
poliei, Vânători, Vulturi, Cotu-Morii, Popricani, 
comuna Popricani, jud. Iaşi pentru realizarea 
(intrarea în legalitate) a obiectivelor de locuințe şi 
anexe aferente funcțiunii de locuire: S1 = 400mp sat. 
Cârlig NC 65263; S2=890mp. sat. Cârlig NC 65270; 
S3=1000mp. sat. Moimeşti NC 65278; S4 = 863mp. 
sat. Țipileşti NC 65156; S5=904mp. sat. Țipileşti NC 
65157; S6 = 903mp. sat. Țipileşti NC 65153; S7 = 
284mp sat. Cârlig  NC 63947; S8=1000mp. sat. Popri-
cani NC 64713; S9=600mp. sat. Vânători NC 64849; 
S10 = 604mp. sat. Vulturi NC 64883; S11 = 805 mp. 
sat. Moimeşti NC 64993; S12=588mp. sat. Vulturi NC 
64995; S13 = 1000mp. sat. Cârlig NC 64996; S14 = 
188 mp. sat. Vulturi NC 65002; S15 = 1000mp.sat.
Vânători NC 65083; S16=526mp sat. Cârlig NC 
61026; S17=737mp. sat. Cârlig NC 64685; S18 = 
454mp. sat.Cotu-MoriiNC 64906; S19=855mp. sat. 
Popricani  NC 64902; S20 =1000mp. sat. Cârlig NC 
64863; S21 = 300 mp. sat. Popricani NC 63493; S22 = 
1000 mp. sat.  Rediu- Mitropoliei NC 64761;   
S23=856mp. sat. Țipileşti NC 64914;  S24=847mp. 
sat. Țipileşti NC 64909; S25 = 1000 mp. sat. Rediu 
Mitropoliei NC 64901; S26=961mp. sat. Rediu 
-Mitropoliei NC 64896; S27 = 984mp. sat. Rediu- 
Mitropoliei NC  64895; S28=1000mp. sat. Rediu 
Mitropoliei NC 64880; S29=1000mp. sat. Popricani 
NC 64873; S30=892 mp sat. Vânători NC 64877; 
S31=671mp. sat. Cârlig NC 61115; S31 = 207mp. sat. 
Popricani NC 65248; S33=467mp. sat. Vulturi NC 
65304; S34 =740mp. Sat Cârlig NC 348. 2. -5  loturi  
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de teren +1 spațiu, situate/ amplasate în intravilanul  
localităților  Vânători, Vulturi, Cârlig, Cuza- Vodă, 
comuna Popricani, jud. Iași pentru  investiții: 
S1=3895 mp.  sat. Vânători, NC 65340 (spălătorie  
auto); S2= 1000mp. sat. Vânători NC 65138- (repa-
raţii auto); S3 = 2637 mp. sat. Vânători NC 65063 
(staţie alimentare combustibili); S4=728mp. sat. 
Cârlig NC 61029 (prestări  servicii); S5=30,10mp. 
suprafață utilă sat. Vulturi NC 65036 –(punct farma-
ceutic); S6=3500mp. sat. Cuza- Vodă NC 60237 
(construcţii agricole). Informaţiile  privind documen-
taţia de atribuire, se regăsesc în caietul de sarcini. 
Persoanele fizice/ juridice interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire  
la sediul; Primăriei comunei Popricani, județul Iași, 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 82 (cerere  scrisă  depusă la 
registratura Primăriei comunei Popricani, judeţul 
Iași, taxa -10  lei.)

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 0,1880ha, situat în T 
745, N 602/1/2, CF. Nr. 62004. Vânzare prin licitație 
publică teren intravilan domeniul privat în suprafață 
de 0,1000ha, situat în T 155, P 1792/6/32, CF. Nr. 
62002. Vânzare prin licitație publică teren intravilan 
domeniul privat în suprafață de 0,1000ha, situat în T 
155, P 1792/6/37, CF. Nr. 62000. Vânzare prin licitație 
publică teren intravilan domeniul privat în suprafață 
de 0,1000ha, situat în T 155, P 1792/6/26, CF. Nr. 
61998. Vânzare prin licitație publică teren intravilan 
domeniul privat în suprafață de 0,1000ha, situat în T 
24, P 320/3, CF. Nr. 61986. Vânzările se fac cu drept de 
preempțiune, conform art.364 din OUG. 57/2019 și 
conform H.C.L. nr. 40, 41, 42, 43 și 44/27.05.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local Părău, 
comuna Părău, Str.Principală, nr.214, județul Brașov, 
telefon/fax 0268/287.112, e-mail: primaria.parau@
gmail.com, cod fiscal 4384613. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: 3 spaţii în suprafaţă totală de 
154mp, situate în localitatea Părău, Nr.48, ce aparține 
domeniului public al Consiliului Local Părău, județul 
Brașov, conform H.C.L. nr. 28/20.04.2021 și temeiului 
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 3.Infor-
mații 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 finan-
ciar-contabil. 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: se poate obține de la Compartimentul 
financiar-contabil din cadrul Primăriei Comunei 
Părău, Strada Principală, nr.214, județul Brașov. 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, se achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Părău. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 28.06.2021, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 06.07.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Părău, Str.Princi-
pală, nr.214, județul Brașov, Compartimentul finan-
ciar -contabil. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul 
interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința 

publică de deschidere a ofertelor: 07.07.2021, ora 
11.00, Primăria Comunei Părău, Str. Principală, nr. 
214, județul Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Brașov, localitatea 
Brașov, Bulevardul 15 Noiembrie, nr.45, judeţul 
Brașov, telefon 0268/419.615, fax 0268/418.054, email: 
trbrasov@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 14.06.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Consiliul Local Părău, 
comuna Părău, Str. Principală, nr.214, județul Brașov, 
telefon/fax 0268/287.112, e-mail: primaria.parau@
gmail.com, cod fiscal 4384613. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Centru Social Sp+P+E, situat în comuna Părău, sat 
Veneția de Sus, nr.197, având nr. cadastral 101883, 
înscris în cartea funciară nr. 101883 Părău, bun 
proprietate privată a Consiliului Local Părău, 
conform H.C.L. nr.35/28.05.2021 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la 
sediul Primăriei Comunei Părău. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Părău, comuna Părău, Str.Principală, nr. 
214, județul Brașov. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Persoanele interesate pot achita contravaloarea docu-
mentației de atribuire de 50 Lei în contul conceden-
tului: RO87TREZ 13221360250 XXXXX deschis la 
Trezoreria Făgăraș, cod fiscal al concedentului: 
4384613 sau numerar la Casieria Primăriei. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
28.06.2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 06.07.2021, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Părău, comuna Părău, Str.Principală, 
nr.214, județul Brașov. 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 sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
06.07.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei 
Părău, comuna Părău, Str.Principală, nr.214, județul 
Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate intro-
duce la Secția de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Brașov, localitatea Brașov, Bulevardul 15 
Noiembrie, nr.45, judeţul Brașov, telefon 
0268/419.615, fax 0268/418.054, email: trbrasov@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.06.2021.

l Anunţ pentru închirierea prin licitație publică a 
unui teren ce aparține domeniului privat al orasului 
Vălenii de Munte. Consiliul Local al orașului Vălenii 
de Munte, cu sediul în Orașul Vălenii de Munte, str.
Berevoești, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 
0244/280.816, fax: 0244/280.631, organizează în data 
de 07.07.2021, ora 11.00, licitație publică privind 
închirierea prin licitație publică a unui teren aparți-
nând domeniului privat al orașului Vălenii de Munte 

în suprafață de 4.282mp, identificat cu număr cadas-
tral 23515, situat pe strada Cuza Voda, nr.f.n., tarla 
61, parcela 204/6/1 conform HCL nr.68/28.05.2021. 
Procurarea documentației de atribuire în vederea 
participării la licitație se va face în perioada 15.06-
25.06.2021 de la sediul Primăriei orașului Vălenii de 
Munte, camera 22, et.II, Compartiment Buget-Fi-
nanțe, informații suplimentare puteți obține la tel: 
0244/280.816, int.21. Participanții la licitație au obli-
gația de a achiziționa documentația de atribuire 
contra sumei de 50Lei. Data limită pentru depunerea 
ofertelor este 06.07.2021, ora 16.00. Ședința publică 
de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul 
Primăriei orașului Vălenii de Munte, str.Berevoiești, 
nr.3A, în data de 07.07.2021, ora 11.00. Data publi-
cării anunțului de licitație este 14.06.2021. Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Prahova, strada Văleni, 
nr.44, Ploiești, telefon: 0244/544.781; 0244/544.598, 
fax: 0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.

l Anunţ pentru închirierea prin licitație publică a 
unui teren ce aparține domeniului privat al orașului 
Vălenii de Munte. Consiliul Local al orașului Vălenii  
de Munte, cu sediul în Orașul Vălenii de Munte, str.
Berevoești, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 
0244/280.816, fax: 0244/280.631, organizează în data 
de 07.07.2021, ora 09.00, licitație publică privind 
concesiunea unui teren în suprafață de 41.983mp 
situat în intravilanul orașului Vălenii de Munte, str.
Miron Radu Paraschivescu, în vederea realizării unor 
lucrări pentru a fi redat într-un circuit economic 
conform HCL nr.69/28.05.2021. Procurarea documen-
tației de atribuire în vederea participării la licitație se 
va face în perioada 15.06-25.06.2021 de la sediul 
Primăriei orașului Vălenii de Munte, camera 22, et.II, 
Compartiment Buget-Finanțe, informații suplimen-
tare puteți obține la tel: 0244/280.816, int.21. Partici-
panții la licitație au obligația de a achiziționa 
documentația de atribuire contra sumei de 250Lei. 
Data limită pentru depunerea ofertelor este 
06.07.2021, ora 16.00. Ședința publică de deschidere a 
ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei orașului 

Vălenii de Munte, str.Berevoiești, nr.3A, în data de 
07.07.2021, ora 09.00. Data publicării anunțului de 
licitație este 14.06.2021. Instanța competentă în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Prahova, strada Văleni, nr.44, Ploiești, 
telefon: 0244/544.781; 0244/544.598, fax: 
0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Comuna Sălașu de 
Sus, Principală/114A, Sălașu de sus, județul Hune-
doara, telefon 0254/779.501, fax 0254/779.501, email 
primariasalasudesus@yahoo.com, cod fiscal 5453819. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu în supra-
față de 65,77mp situat în Sălașu de Sus la numărul 
22, C.F.62950, număr cadastru 62950 Sălașu de Sus, 
spațiu ce aparține domeniului public al comunei 
Sălașu de Sus, cu destinația Farmacie, conform 
H.C.L. 29/31.05.2021 și temeiul legal O.U.G.57/2019. 
3.Informații privind documentația de atribuire: Se 
regăsesc in Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: La cerere, de la Secretariatul Primăriei Sălașu 
de Sus, după achitarea taxei de 50Lei. 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: Comparti-
mentul Secretariat al Primăriei Sălașu de Sus, telefon: 
0254/779.501, strada Principală, număr 114 A, 
județul Hunedoara. 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: Costul Caietului de Sarcini -50 lei /
exemplar, se achită la casieria Primăriei Comunei 
Sălașu de Sus. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 20.07.2021, ora 10.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 29.07.2021, ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie 

depuse ofertele: Primăria Comunei Sălașu de Sus, 
Compartimentul Secretariat, strada Principală, 
numărul 114A, județul Hunedoara, cod poștal 
337420. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate -unul exterior și unul 
interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 03.08.2021, ora 
10.00. Primăria Comunei Sălașu de Sus, strada Prin-
cipală, numărul 114A, județul Hunedoara. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Judecătoria Hațeg, str.Mihai Viteazu, nr.tel. 
0254/770.922, email: judecatoria.hateg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 11.06.2021.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator de la punctul de 
lucru din Loc.Cheia, Jud.Prahova, al societatii 
Austro Somes Trading SRL, CUI-15709311. Il 
declar nul.

l Pierdut Certificat Înregistrare firma seria B, 
număr 2960901, RO30207882, J6/329/17.05.2012, 
emis în data de 17.05.2012 pentru societatea 
SUNLIGHT ABC SRL Bistrița. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat Înregistrare firma seria B, 
număr 2592248, RO30339050, J6/400/20.06.2012, 
emis în data de 21.06.2012 pentru societatea 
ȘAPTE CULORI SRL Bistrița. Îl declar nul.

l  P ierdut  Cer t i f i cate le  constatatoare 
nr.20926/30.09.2020 pentru sediul profesional și terţi 
aparţinând Memet Sinan P.F.A.,  având 
F36/225/2020, C.U.I. 43129425. Le declar nule.

l Pierdut Legitimație de serviciu pe numele Anghe-
lache Eugen, cu serie D.S.V.S.A., nr. 016/06.11.2021, 
eliberat de D.S.V.S.A. -Prahova. O declar nulă.

Calea  
Victoriei

de Cezar Petrescu

Preț: 
25 de lei 
ziarul +  
cartea

O panoramă a civilizației românești din prima jumatate a  
secolului, căreia scriitorul “năzuiește să-i ridice planșa morală 

(mai corect, imorală). Într-o manieră simplificată, diversele  
categorii sociale - țărani, funcționari, politicieni, ziariști,  
industriași, scriitori, anarhisti, aristocrați în decădere -, 

sunt aduse în scenă prin câte un personaj tipic.

Jurnalul îți oferă miercuri, 16 iunie,  
o dureroasă frescă a societății, realizată  
de unul dintre clasicii literaturii române

O carte care nu trebuie să lipsească din nicio bibliotecă!


