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OFERTE SERVICIU
l Profi Restaurare SRL, cu sediul in 
Oradea, angajeaza: instalatori si zugravi. 
Tel: 0722.689.301.

l Restaurant în zona Obor angajăm 
femeie de serviciu și picoliță/ospătăriță. 
Relații la telefon. 021.250.65.70.

l Chirila SRL angajează lucrator sortator 
deșeuri reciclabile COR 932907 pentru 
depozitul din Sălaj, din România sau stră-
inătate. Interviu la sediul firmei sau pe 
skype în 16.07.2021, info. chirila.lucia@
yahoo.com

l SC Rosteel Invest SRL, având CUI: 
RO23089466, cu sediul în sat Costi, 
comuna Vînători, strada Soarelui, nr. 19, 
parter, camera 1, județ Galați, angajează: 
încărcător-descărcător, cod COR 933301- 
1 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
comerțului. Selecția are loc în data de 
16.07.2021, ora 12.00, la sediul societății.

l Școala Gimnazială Scărișoara, cu sediul 
în comuna Scărișoara, str.Romanați, nr.75, 
judeţul Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, 
de: bibliotecar școlar (un sfert de normă), 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: Proba scrisă în data 
de: 06.08.2021, ora 09.00; Proba interviu în 
data de: 07.08.2021, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
studii: absolvirea cu examen de licență a 
unei instituții de învățământ superior, 
secția biblioteconomie, profesor documen-
tarist sau o altă instituție de învățământ 
superior în cadrul căreia se studiază disci-
plinele de profil din domeniul biblioteco-
nomiei ;  vechime:  minimum 2 ani ; 
competențe de operare pe calculator. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a la sediul Școlii Gimnaziale Scări-
șoara. Relaţii suplimentare la sediul: Școlii 
Gimnaziale Scărișoara, persoană de 
c o n t a c t :  P r e d a  R ă z v a n ,  t e l e f o n 
0761.813.451.

l Școala Gimnazială Corcova, judeţul 
Mehedinţi,  organizează în conformitate 
cu HG 286/2011 și HG 1027/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, 
concursul pentru: -1,00 -post  muncitor cu 

atribuții de șofer microbuz școlar; -0,50 
-post  muncitor cu atribuții de șofer 
microbuz școlar; Concursul se va desfă-
șura  la Școala Gimnazială Corcova, în 
data de 10   august 2021. Condiţii de parti-
cipare generale: -cetăţenia română; 
-nivelul studiilor minim  medii; -domiciliul 
stabil în localitatea Corcova; -cursuri de  
specialitate specifice postului  -acredita-
te-atestat transport persoane; -vechimea în 
muncă  necesară ocupării postului vacant 
de minim 1 an  în  transport persoane; 
-Proba scrisă și proba practică  se susține 
în data de 10.08.2021, la sediul instituţiei, 
începând cu ora 9,00; -Proba de interviu se 
susţine în data de 11.08.2021  începând cu 
ora 9,00, la sediul unităţii. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
Școlii Gimnaziale Corcova în termen de 15 
zile  lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ  în Monitorul Oficial  al 
României- Partea a III-a. Condiţiile de 
participare la concurs specifice postului și  
bibliografia stabilită se afișează la sediul 
unităţii. Nr. contact 0252 383463.

l Autoritatea Navală Română, cu sediul 
în Constanța, str.Incintă Port, nr.1, județul 
Constanța, organizează concurs conform 
HG nr.286/2011 modificată și completată, 
pentru ocuparea a următoarelor funcții 
contractuale vacante: I.Căpitănia Zonală 
Tulcea: 1.Serviciul Financiar Contabili-
tate, Administrativ: Șofer -1 post. Nivelul 
studiilor: studii generale; Specialitatea de 
bază: -; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: Cerințe 
specifice: -permis conducător auto cate-
goría B, C și E -valabil -3 ani vechime ca 
șofer profesionist. 2.Compartimentul 
Cercetare și Autorizare Agenți Economici: 
Căpitan port gradul I -1 post. Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
Specialitatea de bază: -Inginerie marină și 
navigație -specializarea: Navigație sau 
Electromecanică Navală, sau Drept 
-specializarea: Drept; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei: -Brevet maritim de spec. -fără 
condiţii de vechime pentru brevetele 
maritime, sau -Studii superioare juridice: 
3 ani vechime în specialitatea studiilor; 
Cerințe specifice: -. 3.Serviciul Siguranța 
Navigației, Poluare și VTMIS: a)Căpitan 
port debutant -1 post. Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă; Specialitatea 
de bază: Inginerie marină și navigație 
-specializarea: Navigație; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 

funcţiei: fără condiții de vechime. Cerințe 
specifice: -. b) Ofițer port tr.II -1 post. 
Nivelul studiilor: studii medii; Speciali-
tatea de bază: -studii medii de specialitate 
navală, sau -alte studii (medii) și posesor 
certificat de capacitate în domeniu naval; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: fără condiții de 
vechime. Cerințe specifice: -. 4. Oficiul 
Căpităniei Jurilovca: Ofițer port tr.II -2 
posturi. Nivelul studiilor: studii medii; 
Specialitatea de bază: -studii medii de 
specialitate navală, sau -alte studii (medii) 
și posesor certificat de capacitate în 
domeniu naval; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei: fără 
condiții de vechime. 5. Oficiul Căpităniei 
Isaccea: Căpitan port tr.II -1 post. Nivelul 
studiilor: studii medii; Specialitatea de 
bază: -; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: Cerințe 
specifice: -Brevet Căpitan Fluvial/Șef 
mecanic fluvial -2 ani vechime în funcţie 
conform brevetului. 6.Căpitănia Portului 
Sulina: a) Căpitan Șef de Port -1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: -Inginerie 
navală și navigaţie, specializarea: Navi-
gaţie sau electromecanică navală, sau 
-Inginerie mecanică, specializarea: Insta-
laţii și echipamente portuare și marine; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: Inspector sp.gr.IA cu 
minim 2 ani vechime în funcție, sau 
Inspector sp.gr.I cu minim 5 ani vechime 
în funcție, sau Posesor brevet maritim 
maxim cu minim 3 ani în funcție conform 
brevetului, sau Căpitan port specialist cu 
minim 4 ani vechime în funcție. Cerințe 
specifice: -. b)Ofițer port tr.II -1 post. 
Nivelul studiilor: studii medii; Speciali-
tatea de bază: -studii medii de specialitate 
navală, sau -alte studii (medii) și posesor 
certificat de capacitate în domeniu naval; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: fără condiții de 
vechime. Cerințe specifice: -. c)Căpitan 
port debutant -2 posturi. Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă; Specialitatea 
de bază: -Inginerie navală și navigaţie, 
specializarea: Navigaţie, sau -Inginerie și 
management, specializarea: Inginerie și 
management naval și portuar; Vechime în 
specialitatea  studiilor necesare exercitării 
funcţiei: fără condiții de vechime. Cerințe 
specifice: -. d)Conducător de șalupă -1 
post. Nivelul studiilor: studii medii; Speci-
alitatea de bază: -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei: 

Cerințe specifice: Certificat de Capacitate 
de Conducător Șalupă Fluvială/Brevet 
f luvial punte -valabil -fără condiții de 
vechime. II.Căpitănia Zonală Dr. Tr. 
Severin: 1.Serviciul Siguranța Navigației 
Poluare și VTMIS: Căpitan de port -debu-
tant -1 post. Nivelul studiilor: studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență; Specialitatea de bază: 
inginerie marină și navigație; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției: fără vechime; Cerințe specifice: 
-permis de conducere categoria B. 2.
Oficiul de Căpitănie Bechet: a)Căpitan de 
port -debutant -1 post. Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență; Specialitatea 
de bază: inginerie marină și navigație; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției: fără vechime; Cerințe 
specifice: -permis de conducere categoria 
B. b) Conducător șalupă -1 post. Nivelul 
studiilor: studii medii; Specialitatea de 
bază: Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției: Certificat de 
capacitate  -valabil  -fără condiții de 
vechime; Cerințe specifice: -permis de 
conducere categoria B. 3.Oficiul de Căpi-
tănie Calafat: Căpitan de port -Gr.I -1 
post. Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență; Specialitatea de bază: inginerie 
marină și navigație; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării func-
ț ie i :  -posesor  brevet  mar i t im de 
specialitate -fără condiții de vechime 
pentru brevete maritime; -studii superi-
oare de specialitate în domeniul naval -3 
ani vechime într-o funcție în domeniul 
naval; -căpitan de port debutant -6 luni 
vechime. Cerințe specifice: -permis de 
conducere categoria B; -certificat operare 
radiotelefon, certificat operare radar, 
brevet de căpitan f luvial categoria A. 
Concursul se organizează în cadrul Căpi-
tăniei Zonale Tulcea și Capităniei Zonale 
Dr.Tr.Severin după următorul calendar de 
desfășurare: Data limită pentru depu-
nerea dosarelor: 28.07.2021 până la ora 
16.00. 1. Selecția dosarelor de înscriere: 
30.07.2021-02.08.2021. fișare rezultate 
selecția dosarelor: 03.08.2021 la ora 14.00. 
Termen depunere contestații: 04.08.2021 
până la ora 12.00. Termen soluționare 
contestații și comunicare rezultate: 
04.08.2021, la ora 16.00. 2.Proba scrisă: 
06.08.2021 la ora 10.00. Afișare rezultate 
probă scrisă: 09.08.2021 la ora 14.00. 
Termen depunere contestații probă scrisă: 
10.08.2021 până la ora 12.00. Termen 
soluționare contestații și comunicare 

rezultate: 10.08.2021, la ora 16.00. 3. 
Interviu: 11.08.2021 la ora 09.00. Afișare 
rezultate interviu: 12.08.2021 la ora 14.00. 
Termen depunere contestații interviu: 
13.08.2021 până la ora 11.00. Termen 
soluționare contestații și comunicare 
rezultate: 13.08.2021, la ora 14.00. 4.
Afișare rezultate finale: 16.08.2021, la ora 
12.00. Depunerea dosarelor de concurs și 
desfășurarea concursului se va face astfel: 
-Pentru posturile din cadrul Căpităniei 
Zonale Tulcea, candidaţii vor depune 
dosarele la sediul Căpităniei Zonale 
Tulcea, localitatea Tulcea, Str. Portului nr. 
36. Persoana de contact: Mihaela Ivenco, 
tel.0372/376.738; 0240/512.937. -Pentru 
posturile din cadrul Căpităniei Zonale 
Drobeta Turnu Severin, candidaţii vor 
depune dosarele la sediul, Căpităniei 
Zonale Drobeta Turnu Severin, localitatea 
Dr.Tr.Severin, Str.Portului nr.3. Persoana 
d e  c o n t a c t :  D a n  F i r u l e s c u , 
tel.0372/408.451; 0252/316.493. Biblio-
grafia, tematica, anuntul și rezultatele 
finale ale probelor de concurs se vor afișa 
la sediul ANR și pe pagina oficială: 
https://portal.rna.ro/despre -noi/organi-
zare/cariere  

l Spitalului Clinic de Urgență pentru 
Copii ”Sf.Maria” Iași organizează concurs 
în conformitate cu prevederile art.181 din 
Legea nr.95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătății, O.M.S. nr.284/2007, cu 
modificările și completările aduse de 
O.M.S. nr.954/2017 și Dispoziția Președin-
telui Consiliului Județean Iași nr. 
921/09.11.2017 pentru aprobarea Regula-
mentului intern privind aprobarea Meto-
d o l o g i e i - c a d r u  d e  o r g a n i z a r e  ș i 
desfășurare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcţiei de Director 
medical. 1.Concursul se va desfășura la 
sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru 
Copii ”Sf.Maria” Iași, din strada Vasile 
Lupu, nr.62, județul Iași. 2.Concursul 
cuprinde următoarele probe: 2.1) etapa de 
selecție a dosarelor de concurs -elimina-
torie, organizată în data de 03.08.2021, ora 
11.00; 2.2) etapa de susţinere a probelor de 
evaluare: -proba scrisă, un/o test-grilă /
lucrare scrisă de verificare a cunoștinţelor 
din bibliografia de concurs, organizată în 
data de 10.08.2021, ora 09.00; -proba de 
susţinere a proiectului de specialitate, 
organizată în data de 10.08.2021, ora 
12:00; -interviul de selecţie, organizat în 
data de 10.08.2021, ora 14.00. 3.Dosarele 
de înscriere se depun în perioada 
20.07.2021-02.08.2021, ora 16.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 

”Sf.Maria” Iași, din muncipiul Iași, strada 
Vasile Lupu,  nr.62, județul Iași, Serviciul 
Resurse Umane -tel.0730.260.239, între 
orele 08.30-16.00 (luni-joi) și între orele 
08.30-14:00 (vineri). La concurs/examen se 
pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele criterii generale și 
specifice de participare: Criterii generale: 
a)au domiciliul stabil în România; b)nu au 
fost condamnaţi definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar face 
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea; c)au o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; d) nu au vârsta 
de pensionare, conform prevederilor legale 
în vigoare. Criterii specifice pentru direc-
torul medical: 1.sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul medicină, specializarea medi-
cină; 2.sunt confirmaţi cel puţin medic 
specialist; 3.au minimum 5 ani vechime în 
specialitatea respectivă. Bibliografia 
pentru concurs, temele-cadru pentru 
proiectul de specialitate sunt afișate la 
avizier și pe site-ul unităţii: www.sfma-
ria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de 
la persoana care asigură secretariatul 
comisiei de concurs, Serviciul Resurse 
Umane: telefon 0730.260.239. 

VÂNZĂRI CASE
l Vand casa, anexa + beci in  Piatra 
Neamt, str.Hangului, nr.20, suprafata de 
teren 1110 mp. Relatii  la telefon: 
0742073886.

l Gara de Nord, Ministerul Transportu-
rilor, vând apartament 2 camere, etaj 9, 
utilat, mobilat, gresie, faianță, parchet 
masiv, termopane, ușa metalică, balcon 
închis, centrală. 38.000E, preț negociabil, 
0771.076.957/ 0731.783.402

CITAȚII
l Se citează fiica Marchiș Bianca, cu 
domiciliul necunoscut, în cauza succeso-
rală Marchiș Tanasie, la SPN Fildan, din 
Municipiul Arad, str. Ioan Vidu, nr. 2, ap. 
1, pe data de 26.07.2021, ora 11.
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l Se citează fiul Marchiş Antoniu Dănuţ, 
cu domiciliul necunoscut, în cauza succe-
sorală Marchiş Tanasie, la SPN Fildan, din 
Municipiul Arad, str. Ioan Vidu, nr. 2. ap. 
1, pe data de 26.07.2021, ora 11.

l Numiții Komjatsegi Lujza, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Cluj-Na-
poca, str.Ilie Măcelaru, nr. 24, jud. Cluj, 
Komjatszegi Ana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Prundu Bârgăului, 
nr.64/3, jud. Bistrița Năsăud, şi Komjats-
zegi Ludovic, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Cluj-Napoca, str. 
Masarik, nr. 27, jud.Cluj sunt citați în 
15 .07 .2021 ,  ora  13 .30 ,  completu l 
C6-NCPC, camera 102, în calitate de 
pârâți în dosarul civ. nr. 16529/211/2019, 
în procesul ca obiect: acțiune în consta-
tare, fond, cu reclamanta Pascalau Ileana.

l Numita Kucsar Maria, născută Basa, cu 
domiciliul necunoscut, este citată la Jude-
că tor ia  C lu j -Napoca  pe  da ta  de 
28.09.2021, ora 09.30, camera 169, în cali-
tate de pârâtă în dosarul  civ.  nr. 
3306/211/2021, în procesul ca obiect: 
uzucapiune, fond, cu reclamanta Pop 
Maria.

l Directia Generala de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Valcea cheama in 
judecata pe numita: Gabor Maria-
na-Frunza domiciata in com. Lunca, sat 
Băița, jud. Mureş, în calitate de intimată 
în dosarul civil nr. 1904/90/2021, cu termen 
de judecată în data de 20.07.2021, având 
ca obiect înlocuirea măsurii de plasament, 
aflat pe rol la Tribunalul Vîlcea.

l Directia Generala de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Valcea cheama in 
judecata pe numita: Rezmiveş Stela, cu 
domiciliul legal în Rm. Vâlcea, str. Isla-
zului nr. 57, jud. Vâlcea, în calitate de 
intimată în dosarul civil nr. 1979/90/2021, 
cu termen de judecare în data de 
20.07.2021, având ca obiect înlocuire 
măsură de plasament la DGASPC Vâlcea, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Subsemnatul Măgureanu Nicu înțeleg 
să anunț pe această cale că am solicitat 
deschiderea procedurii de declarare jude-
cătorească a morții a numitului Ioana 
Cristinel, fiul lui Ioana Gheorghe şi Ioana 
Maria, cu ultim domiciliu în mun.Tg-Jiu, 
str.Griviței, bl.19, sc.4, ap.20, jud.Gorj. 
Cauza se află pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu 
şi este înregistată sub nr.4711/318/2021. 
Invit orice persoană care cunoaşte date în 
legătură cu Ioana Cristinel să le comunice 
instanței.

DIVERSE
l Anunt de intentie privind elabolarea 
Planului Urbanistic Zonal in scopul: 
Construire magazin “Penny”, alei carosa-
bile si pietonale, spatiu parcare, elemente 
semnalistica, imprejmuire teren, post 

trafo, put forat, fosa septica vidanjabila, 
bransamente ce urmeaza a fi amplasat in 
Comuna Berceni, judetul Ilfov, str. Bule-
vardul 1mai, nr. 68, nr. cadastral 69086. 
Panaitescu Mirela Delia aduce la cunos-
tinta publicului interesat initierea Planului 
Urbanistic Zonal si supune spre consultare 
aceasta documentatie de urbanism. Elabo-
rator: SC Square Studio Architecture SRL.
Observatiile si propunerile pot fi transmise 
in termen de 25 zile de la demararea 
etapei, in mod direct prin Registratura 
Primariei Comunei Berceni; persoana 
responsabila din partea Comunei Berceni: 
ing. Urb. Gabriela Tofan–Arhitect Sef, tel. 
0213651968 sau adrese de email: urba-
nism@primariaberceni.ro; registratura@
primariaberceni.ro.

l CII Petcu Viorica, in calitate de admi-
nistrator judiciar al societatii Marseb Total 
SRL, avand Cod de identificare fiscala 
39361531, sediul social in comuna 
Colceag, sat Colceag, nr. 287, jud. 
Prahova, numar de ordine in registrul 
comertului J29/1033/2018,  notifica deschi-
derea procedurii generale a insolventei 
impotriva debitorului Marseb Total SRL 
conform Incheierii din data de 07.07.2021 
pronuntata de Tribunalul Prahova, Sectia 
a II-a Civila, de Contencios Administrativ 
si Fiscal in dosar nr. 2681/105/2021. 
Termenul limita pentru inregistrarea cere-
rilor de admitere a creantelor asupra 
averii debitoarei este 23.08.2021. Alte 
termene stabilite prin sentinta de deschi-
dere a procedurii: termen limită de depu-
nere de către creditori a opoziţiilor: 10 zile 
de la primirea notificării; termen de soluţi-
onare a opoziţiilor: 10 zile după formu-
larea acestora; termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, publi-
carea in BPI a tabelului preliminar al 
creantelor este 10.09.2021; termenul limita 
pentru solutionarea eventualelor contes-
tatii si pentru definitivarea tabelului 
creantelor este 06.10.2021; Adunarea 
creditorilor. Se notifica faptul ca prima 
Adunare a creditorilor va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap.2,  jud.
Prahova in data de 15.09.2021, ora 14.30, 
ordinea de zi urmand a fi anuntata ulterior 
prin Convocator.

l Grigore Georgian, avand domiciliul in 
Jud.Ilfov, Com. Berceni, Str. Vrajitorului, 
nr.8, titular al proiectului P.U.Z-construire 
ansamblu locuinte P+1E+M, functiuni 
complementare, amenajare circulatii si 
utilitati, in Jud. Ilfov, Com. Berceni, 
NC.68958, 68974, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a Avizului  de oportunitate al CJ. 
Ilfov. Documentatia putand fi consultata 
pe site-ul Consiliului Judetean. Ilfov. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul Primariei Comunei Berceni, cu 
sediul in Jud.Ilfov, Com.Berceni, Bdul.1 
Mai, nr. 233, (tel.021/365.19.68), de luni 

pana vineri, intre orele:9.00-14.00, ince-
pand cu data de 15.07.2021.

l SC Fabconstruct Concept SRL, avand 
sediul in Jud. Olt, Com.Brastavatu, Str.
Garii, nr.53, titular al proiectului P.U.Z- 
ansamblu locuinte P+1E+M, functiuni 
complementare, amenajare circulatii si 
utilitati, in Jud.Ilfov, Com.Berceni, 
NC.66470, 66471, 66742 anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a Avizului  de Oportunitate 
al:Primariei Comunei Berceni. Documen-
tatia  putand fi consultata la sediul Prima-
riei Berceni. Observatii/ comentarii si 
sugestii  se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Primariei Comunei 
Berceni, cu sediul in Jud.Ilfov, Com. 
Berceni ,  Bdul .1  Mai ,  nr.233,  ( te l . 
021/365.19.68), de luni pana vineri, intre 
orele 9.00-14.00, incepand cu data 
de:15.07.2021.

l Mirea Ionut Gabriel, avand domiciliul 
in Bucuresti, Str. Fizicienilor, nr. 8, bl. 3D, 
sc. 1, et. 4, ap. 27 titular al proiectului 
P.U.Z- introducere in intravilan-construire 
ansamblu locuinte P+1E+M, functiuni 
complementare, amenajare circulatii si 
utilitati, in Jud. Ilfov, Com. Berceni, NC 
68637 anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a Avizului  
de Oportunitate al Primariei Comunei 
Berceni. Documentatia putand fi consul-
tata la sediul Primariei Berceni. Obser-
vatii/comentarii si sugestii  se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in cadrul 
Primariei Comunei Berceni, cu sediul in 
Jud. Ilfov, Com. Berceni, Bdul. 1 Mai, 
nr.233, (tel.021/365.19.68), de luni pana 
vineri, intre orele 9.00-14.00, incepand cu 
data de 15.07.2021.

l Informare: Această informare este efec-
tuată de Comuna Floreşti,  judeţul Mehe-
dinţi, ce intenţionează să solicite la SGA 
Mehedinţi, aviz de gospodărire a apelor 
pentru realizarea proiectului “Moderni-
zare drum comunal DC 51 în sat Copa-
c ioasa  Comuna Floreş t i ,  Judeţul 
Mehedinţi”. Această investiţie este o 
modernizare a drumului existent. Ca 
rezultat al investiţiei nu vor rezulta ape 
uzate. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 
107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare. Persoanele care doresc să 
obţină informaţii suplimentare cu privire 
la solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată. Persoanele care doresc 
să transmită observaţii, sugestii şi reco-
mandări se pot adresa solicitantului după 
data de 12.07.2021. Primar.

SOMAȚII
l În dosarul civil cu nr. 1303/210/2021 al 
Judecătoriei Chişineu Criş, reclamantul 
Popa Gheorghe, domiciliat în Sat Moțiori, 
nr. 108, Comuna Apateu, Județul Arad, 

solicită a se constata că a dobândit dreptul 
de proprietate, cu titlu de uzucapiune, 
imobilul situat în Sat Moțiori, nr.99, 
Comuna Apateu, Județul Arad, înscris în 
CF nr. 307638 Apateu, cu nr. top. 1650-51; 
1653-59; 1661-62/a/c/155/34, compus din 
casă şi anexă şi teren în suprafață de 
2.880mp. Proprietari tabulari Belei 
Alexandru şi soția Belei Zamfira, născută 
Petruse. Toți cei interesați în cauză pot 
formula opoziții la prezenta somație, în 
termen de 30 de zile de la publicare şi 
respectiv afişarea somației, în dosarul cu 
numărul de mai sus al Judecătoriei 
Chişineu Criş. Emis în baza art.130 din 
Decretul Lege nr.115/1938. Termen de 
afişare pe o durată de 30 de zile, urmând a 
se comunica proces verbal de dezafişare 
care să cuprindă inclusiv mențiunea dacă 
au fost formulate sau nu opoziții în cauză. 
Termen de judecată 8 septembrie 2021.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: În conformitate cu prevede-
rile articolului 117 din Legea societăților 
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, având în vedere 
prevederile din Actul Constitutiv al 
AGAM Investitii S.A., societate pe actiuni 
de naţionalitate română, cu sediul social în 
Bucureşti, sectorul 4, Str. Dumitru Brumă-
rescu, nr.9A, Construcția C1, parter, înre-
gistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub numărul J40/2983/2021, cod unic de 
înregistrare 43767148 (denumită în conti-
nuare şi „Societatea”), Consiliul de Admi-
nistatie al Societăţii Convoacă: Adunarea 
Generală Ordinară („AGOA”)  a Acționa-
rilor AGAM Investitii S.A. pentru data de 
18.08.2021, ora 12:00, adunarea urmând a 
se desfăşura la următoarea adresa: Bucu-
reşti, Sectorul 4, Str. Candiano Popescu, 
nr.1, camera 6, parter,  pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul acţionarilor 
Societăţii deținut de aceasta, la sfârşitul 
zilei de 02.08.2021  stabilită ca dată de 
referinţă, şi Adunarea Generală Extraor-
dinară („AGEA”)  a Acționarilor AGAM 
Investitii S.A. pentru data de 18.08.2021, 
ora 11:00, adunarea urmând a se desfă-
şura la următoarea adresa: Bucureşti, 
Sectorul 4, Str. Candiano Popescu, nr.1, 
camera 6, parter, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor Socie-
tăţii deținut de aceasta, la sfârşitul zilei de 
02.08.2021, stabilită ca dată de referinţă. 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor este următoarea: 1. 
Aprobarea revocării din funcție şi descăr-
carea de gestiune a membrilor Consiliului 
de Administrație al Societății, respectiv: 
dl. Niculai Bezerghianu, dl. Remus Iliuță 
şi dl. Sergiu Mihailov, acesta din urmă 
fiind revocat ca urmare a Cererii de renun-
țare la mandatul de administrator formu-
lată de acesta şi înregistrată la Societate 
sub nr.1/19.03.2021; 2. Aprobarea numirii 
în funcția de administratori ai Societății, 
pentru o durată a mandatului de 4 ani, a  
următorilor: Preşedinte: Dl. Niculai Bezer-

ghianu, cetățean român, născut la data de 
15.06.1960 la Bucureşti, Sectorul 5, cu 
domiciliul în Bucureşti, sectorul 6, Aleea 
Potaisa nr.3, bloc X1, ap.5, posesor al CI 
seria RK nr. 142982, emisă de SPCEP S6 
l a  d a t a  d e  1 3 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  C N P 
1600615400026; Membru: Dl. Remus 
I l iuță,  cetățean român,  născut  la 
02.11.1967 în com. Galățeni, județul 
Teleorman, cu domiciliul în Bucureşti, 
sectorul 1, str. Nicolae G. Caramfil, nr.32, 
bl 1B, scara 2, etaj 1, apt. 12, posesor al CI 
seria RX, nr 815967 emisă de SPCEP 
Sector 1, la data de 17.11.2015, CNP 
1671102344243; Membru: Dl. Corneliu– 
Adrian Poenaru, cetățean român, născut 
la data de 12.08.1955 la Bucureşti, 
Sectorul 1, cu domiciliul în Bucureşti, 
sectorul 1, Str. Ing. Zablovschi, nr. 55  
posesor al CI seria RK, nr. 392206 emisă 
de SPCEP Sector 1 la data de 02.08.2019, 
CNP 1550812400193. Lista cuprinzând 
informații cu privire la calificarea profesi-
onală a persoanelor propuse pentru 
funcția de administrator se află la dispo-
ziția acționarilor, putând fi consultată şi 
completată de aceştia. 3. Stabilirea remu-
nerației membrilor Consiliului de Admi-
nistrație al Societății;  4.Aprobarea 
împuternicirii Preşedintelui Consiliului de 
Administrație, dl. Niculai Bezerghianu,  
pentru a duce la îndeplinire cele aprobate 
prin hotărârea adunării generale a acțio-
narilor Societății şi pentru a realiza toate 
demersurile necesare în vederea efectuării 
mențiunilor/ înregistrărilor corespunză-
toare la Registrul Comerțului Bucureşti în 
legătură cu cele aprobate de Adunarea 
Generală a Acționarilor Societății,  semnă-
tura sa în executarea mandatului fiind 
opozabilă Societății. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a Acţio-
narilor este următoarea: 1.Aprobarea 
cesiunii întregului pachet de acțiuni deți-
nute de acționarul Uțescu Aurelia la capi-
talul social al Societății, respectiv a 
cesiunii întregului pachet de acţiuni deți-
nute de acționarul Nazeran Enterprises 
Limited la capitalul social al Societății, cu 
respectarea dispoziţiilor Cap.VIII din 
Actul constitutiv al Societăţii. 2.Aprobarea 
modificării Art.8.3 din Actul constitutiv al 
Societății ,  care va avea următorul 
conținut: „În cazul în care un acţionar al 
Societăţii doreşte cesionarea propriilor 
acţiuni, Societatea va avea un drept de 
preemţiune (de preferinţă) la dobândirea 
acestora. Acţionarul care doreşte cesio-
narea propriilor acţiuni se poate adresa 
direct Societăţii pentru cesionarea lor. 
Dacă doreşte să le cesioneze unui alt 
cumpărător, are obligaţia să notifice Socie-
tăţii, în scris, cu confirmare de primire, 
persoana fizică sau juridică căreia intenţi-
onează să-i cesioneze acţiunile, preţul 
oferit de cumpărător şi orice alte infor-
maţii necesare pentru exercitarea de către 
societate a dreptului său de preemţiune. 
Societatea, prin preşedintele consiliului de 
administrație sau o altă persoană desem-
nată de către consiliul de administrație, îşi 

va exercita dreptul de preemţiune la 
dobândirea propriilor acţiuni într-un 
termen de maxim 30 zile de la data la care 
acţionarul a înştiinţat Societatea despre 
intenţia de cesionare a acţiunilor.” 3.Apro-
barea eliminării din Actul constitutiv al 
Societăţii a Art. 13.6. 4. Aprobarea actua-
lizării şi renumerotării articolelor din 
Actul constitutiv al Societății în acord cu 
cele aprobate de Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor Societății; 
5.Aprobarea împuternicirii Preşedintelui 
Consiliului de Administrație, dl. Niculai 
Bezerghianu  pentru a semna Actul consti-
tutiv actualizat  al  Societății conform 
celor aprobate de Adunarea Generală a 
Acționarilor, pentru a duce la îndeplinire 
cele aprobate prin Hotărârea Adunării 
Generale a Acționarilor Societății,  precum 
şi pentru a realiza toate demersurile nece-
sare în vederea efectuării mențiunilor/ 
înregistrărilor corespunzătoare la Regis-
trul Comerțului Bucureşti în legătură cu 
cele aprobate de Adunarea Generală a 
Acționarilor Societății, semnătura sa, în 
executarea mandatului, fiind opozabilă 
Societății. Informații cu privire la AGOA 
şi AGEA: Completarea ordinii de zi:  În 
cel mult 15 zile de la publicarea  prezen-
tului Convocator  în Monitorul Oficial al 
României, Partea a -IV-a, unul sau mai 
mulţi acţionari ai Societăţii reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social al acesteia, pot  înainta 
Consiliului de Administraţie al Societăţii 
cereri privind introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare, respectiv a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor. Ordinea 
de zi completată cu punctele propuse de 
acţionari, ulterior convocării, va fi publi-
cată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute 
de lege şi/sau de actul constitutiv pentru 
convocarea adunării generale, cu cel puţin 
10 zile înaintea adunării generale, la data 
menţionată în convocatorul iniţial. Partici-
parea la şedința Adunării Generale Ordi-
nare, respectiv la şedința Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor. La 
Adunarea Generală Ordinară, respectiv la 
Adunarea Generală Extraordinară a  Acţi-
onarilor pot participa şi pot vota, direct 
sau prin reprezentare, în baza unei procuri 
speciale toţi acţionarii înscrişi în Registrul 
Acţionari lor  Societăţi i  la  data de 
02.08.2021, stabilită ca dată de referinţă 
pentru ambele şedințe. Toţi acţionarii  
reprezentaţi  în baza unei procuri speciale 
se vor asigura că aceste procuri vor fi 
depuse în original la sediul social al Socie-
tăţii cu cel mult 48 de ore înainte de data 
desfăşurării şedințelor, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului dreptului de vot în 
Adunarea Generală Ordinară, respectiv 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţi-
onarilor. Procurile vor rămâne valabile 
pentru a doua adunare, în cazul în care 
prima adunare este amânată din cauza 
neîndeplinirii cerinţelor legale. Adminis-
tratorii şi funcţionarii societăţii nu pot 
reprezenta pe acţionari sub sancţiunea 
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nulităţii hotărârii, dacă fără votul acestora 
nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. În 
cazul în care nu se vor îndeplini condiţiile 
legale privind ținerea Adunării Generale 
Ordinare respectiv privind ținerea 
Adunării Generale Extraordinare a Acțio-
narilor,  acestea se reprogramează pentru 
data de 19.08.2021 , fiecare  dintre  ședințe  
la aceeași oră, în același loc și cu aceeași  
ordine de zi; data de referință stabilită 
pentru identificarea acţionarilor îndreptă-
ţiţi să participe și să voteze în cadrul 
Adunării Generale Ordinare, respectiv a 
Adunării Generale Extraordinare  a Acțio-
narilor,  rămâne neschimbată. Președintele  
Consiliului de Administraţie, Niculai 
Bezerghianu.

LICITAȚII
l Clubul Sportiv Municipal Slatina cu 
sediul în mun.Slatina, str.Bld. Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt, 
organizează, în conformitate cu prevede-
rile Hotărârii Consiliului Local al mun.
Slatina nr. 182/18.05.2021, la data de 
20.07.2021, 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. Procurarea 
documentației pentru participarea la lici-
tație se face de la Clubul Sportiv Muni-
cipal Slatina cu sediul în mun.Slatina, str.
Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.
Olt, persoană de contact Cirstea Lidia, 
telefon/fax: 0349/881.148, e-mail: csmsla-
tina@yahoo.com. Depunerea ofertelor se 
face la sediul Clubului Sportiv Municipal 
Slatina până la data de 19.07.2021, ora 
12.00.

l Andal Expert SRL prin lichidator judi-
ciar CII Tudose Gabriela, scoate la 
vânzare in bloc prin licitaţie publică 
bunuri mobile: canapea, mochete, mobilier 
birou, elemente imbinare pvc etc. pornind 
de la pretul de 4.614 lei. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu 
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 30.07.2021, 
ora 12/00 la sediul lichidatorului Ploiesti, 
str. Faget, nr.3, bl.12I, sc.A, ap.3, Ploiești, 
tel. 0722670035. In cazul neadjudecarii 
vanzarea va fi reluata in zilele de 
06.08.2021, 13.08.2021 si 20.08.2021, 
acceasi ora, in acelasi loc”.

l Comuna Sandominic, cu sediul in com.
Sandominic, nr.507, jud.Harghita, cod 
postal-537275, tel/fax: 0266336005/578, 
adresa de email: office@domokos.ro cod 
fiscal: 4245879, anunta licitatie publica 
deschisa cu strigare in vederea valorificarii 
a unui autoturism marca Volkswagen 
Touareg pe data de 30.07.2021, ora-11.00. 
In cazul in care nu s-au prezentat cel putin 
doi participanti licitatia se va repeta pe 
data de 06.08.2021 ora-11.00 si 13.08.2021 
ora-11.00. Locul unde persoanele intere-
sate pot intra in posesia documentatiei de 
licitatie: Primaria com.Sandominic, nr.507. 
Informatii suplimentare la Primaria 
comunei Sandominic, la adresa nr.507 
telefon/fax: 0266.336.005, 0266.336.578.

l UAT Comuna Ciulnita, cu sediul in 
comuna Ciulnita, strada Matei Basarab 
nr. 68, judetul Ialomita, CUI 4231903, tel/
fax 0243218082, e-mail: primariaciul-
nita@yahoo.com, organizeaza in data de 
06.08.2021, licitatie in vederea concesio-
narii unui număr de 21 loturi în suprafaţă 
totală  12.758 mp (conform caietului de 
sarcini) destinate construirii de locuinţe și 
alte 2 loturi în suprafaţă totală de 2.200 
mp (conform caietului de sarcini) desti-
nate construirii unor sedii ale unor firme, 
servicii pentru intreprinderi, proiectare, 
consultanta in diferite domenii si alte 
servicii profesionale servicii sociale, colec-
tive si personale; sedii ale unor organizatii 
politice, profesionale etc; comert cu 
amanuntul; activitati manufacturiale; 
depozite mic-gros; agentii de turism, 
restaurant, baruri, cofetarii, cafenele + 
zona de locuit, situate în  intravilanul 
comunei Ciulniţa, Ansamblul Rezidenţial 
Ciulniţa-zona de Nord, judeţul Ialomiţa, 
bunuri ce aparţin domeniului privat al 
comunei, conform H.C.L nr. 59/18.06.2021 
și în temeiul legal OUG 57/03.07.2019. 
Documentatia de atribuire se poate 
procura începand cu data de 19.07.2021 
de la Primaria Comunei Ciulnita, sat 
Ciulnita, str. Matei Basarab, nr. 68, jud.
Ialomita. Data si locul la care se va desfa-
sura sedinta publica de deschidere a ofer-
telor: 06.08.2021, ora 10:00 la sediul 
administrativ al UAT Comuna Ciulnita, 
respectiv sat Ciulnita , str Matei Basarab 
nr.68, com. Ciulnita, jud. Ialomita. Data 
limita de depunere a ofertelor: 05.08.2021, 
ora 15:00.În cazul în care nu se adjudecă 
toate loturile, ședinţele de licitaţie se vor 
repeta în ziua de vineri, ora 10:00, din 
prima și a treia săptămână a fiecărei luni 
calendaristice, data limită pentru ofer-
telor fiind în acest caz ziua de joi, ora 

15:00. Informaţii suplimentare: tel 
0243/218 082 Compartimentul Cadastru 
si Urbanism.

l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Coz-
mina, reprezentata prin practician in 
insolventa Ciulianu Elena Cozmina, in 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
Adssol Resins SRL, cu indeplinirea atri-
butiilor prevazute de Legea 85/2014, 
conform Hotararii nr. 3532/22.09.2020 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti- 
Secţia a VII- a Civila, în dosarul nr. 
30855/3/2019, anunta scoaterea la vanzare 
a bunurilor mobile aflate in proprietatea 
Adssol Resins  SRL constand in Echipa-
mente tehnologice, mobilier, aparatura 
birotica, Obiecte de inventar – utilaje/
produse cu care societatea si-a desfasurat 
obiectul de activitate „Fabricarea altor 
produse chimice n.c.a”) la suma de 34.433 
Euro exclusiv TVA.  Prima vanzare a 
bunurilor mobile apartinand societatii 
debitoare se va organiza in data de 
23.07.2021, ora 13.00 prin licitatie publica 
cu strigare. In cazul in care bunurile 
mobile nu se vor vinde la primul termen 
de licitatie, incepand cu  23.07.2021, se vor 
organiza alte 4 licitatii saptamanal, in 
fiecare zi de vineri, la aceeasi ora si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din București, Blvd. 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 licita-
tiei, ora 12.00. Date despre starea bunu-
rilor, 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. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
rești, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 
4, ap. 10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii suplimen-
tare se pot obtine la tel. 0726.014.837.

l 1. Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Comuna 
Frumușeni, Loc. Frumușeni nr. 379, 
Frumușeni ,  judeţul  Arad,  telefon 
0257455250, fax 0257455252, email 
contact@frumuseni.ro. 2. Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 

publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 
două terenuri intravilane in zona indus-
triala a satului Frumușeni, după cum 
urmează: a. teren in suprafață de 27.695 
mp, inscris in Cartea funciară nr.102 
Frumușeni și b. teren in suprafață de 
30800 mp, inscris in Cartea funciară 
nr.4425 Frumușeni. Vânzarea se face 
conform art.363 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ și al H.C.L. 
Frumușeni nr.70/08.07.2021. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 4. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la 
cerere de la sediul Primăriei comunei 
Frumușeni, nr.379, Jud. Arad. 5. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar 
din documentația de atribuire: se poate 
obține de la Registratura Primăriei 
comunei Frumușeni, cu sediul in loc. 
Frumușeni, nr.379, Jud. Arad. 6. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 250 lei și se achită in 
numerar la casieria Primăriei comunei 
Frumușeni, Jud. Arad. 7. Data-limită 
pentru  so l i c i tarea  c lar i f i căr i lor : 
30/07/2021, ora 16.00. 8. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 09/08/2021, ora 
16.00. 9. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Primăriei comunei 
Frumușeni, din localitatea Frumușeni, 
nr.379, com. Frumușeni, jud. Arad. 10. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: OFertele se depun într-un 
singur exemplar. 11. Data și locul la care 
se va desfașura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 10/08/2021, ora 11.00 la 
sediul Primăriei comunei Frumușeni, din 
localitatea Frumușeni, județul Arad - Sala 
de ședință. 12. Denumirea, adresa, 
numarul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Arad, Secția 
Contencios Administrativ, cu sediul in 
Mun. Arad, Bulevardul V. Milea, nr.2, 
Jud .  Arad ,  t e l .  0374491086 ,  fax 
0257251700, e-mail: tr-arad-reg@just.ro. 

l Anunț, privind închirierea prin licitație 
publică a unui teren, proprietate privată a 
Municipiului Galați, situat în Aleea 
Egretei, nr. 21. 1. Informaţii generale 
privind concedentul, în special denu-

mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Municipiul Galați - 
cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, 
Tel: 0236/307.718, Fax: 0236/461.460, 
E-mail: contracte.teren@primariagalați.
ro. 2. Informaţii generale privind obiectul 
închirierii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiri-
erii: Teren intravilan, în suprafață de 398 
mp, situat în Aleea Egretei, nr. 21 se iden-
tifică în Cartea funciară a municipiului nr. 
131655, nr. cadastral 131655. Conform 
Certificatului de Urbanism nr. 340/2021 
terenul se închiriază în scop agricol, cu 
destinația de grădină. Terenul aparține 
domeniului privat. Închirierea se face 
conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotă-
rârii Consiliului Local nr. 151/31.03.2021. 
3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: documentaţia de atribuire se 
poate ridica de la sediul Primăriei Munici-
piului Galați; 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Serviciul Închirieri, Concesiuni și 
Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, str. 
Domnească, nr. 54, județul Galați; 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 de 
lei, se poate achita cu numerar la caseria 
Primăriei Municipiului Galați; 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
26.07.2021, ora 14.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: persoana de contact: 
Mardare Petru Eugen sau Cocu Cristian 
Bogdan; 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 02.08.2021, ora 13.00; 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Municipiului Galați,  str. 
Domnească, nr. 54, Registratura Gene-
rală, județul Galați; 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 05.08.2021, ora 
15.30, la sediul Primăriei Municipiului 
Galați, localitatea Galați, str. Domnească, 
nr. 54, județul Galați. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 153, 

jud. Galați, tel: 0236/412130, email: tr-ga-
lați-comunicare@just.ro.

l Orașul Videle, prin Consiliul Local 
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii 
nr.  2 ,  te lefon:  0247/453017,  fax: 
0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail: 
primariavidele@yahoo.com, în conformi-
tate cu prevederile O.U.G. 57/2019, orga-
nizează licitaţie publică în vederea 
închirierii spaţiului comercial în supra-
faţă de 18,05 mp., situat în Clădirea de 
zid din Piaţa Agroalimentară, strada 
Parcului, nr. 10, parcela SPP2, orașul 
Videle, ce aparţine domeniului public al 
orașului Videle, jud. Teleorman. Persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţie de atribuire, la 
cerere, de la sediul instuţiei, comparti-
mentul Administrarea Domeniului 
Public și Privat din cadrul Primăriei 
orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. 
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00, 
personă de contact Tudor Răzvan 
Adrian. Costul documentaţiei de atri-
buire este în sumă de 30 de lei și se achită 
în numerar la casieria Primăriei orașului 
Videle. Data limită privind solicitarea 
clarificărilor este 05.08.2021, ora 16.00. 
Data limită de depunere a ofertelor este 
de 10.08.2021, ora 16.00. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior și unul inte-
rior, la Registratura Primăriei Orașului 
Videle, str.  Republicii ,  nr. 2, jud. 
Teleorman. Şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor se va desfășura în data de 
11.08.2021, ora 09.30, la sediul Primăriei 
Orașului Videle, în Sala de Şedinţe. 
Instanţa competentă în soluţionarea liti-
giilor este Tribunalul Teleorman, secţia 
de contecios administrativ, cu sediul în 
municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, 
nr.  53, telefon: 0247/406016, fax: 
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.

l Orașul Videle, prin Consiliul Local 
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii 
nr.  2 ,  te lefon:  0247/453017,  fax: 
0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail: 
primariavidele@yahoo.com, în conformi-
tate cu prevederile O.U.G. 57/2019, orga-
nizează licitaţie publică în vederea 
închirierii spaţiului comercial în supra-
faţă de 10,64 mp., situat în Clădirea de 
zid din Piaţa Agroalimentară, strada 
Parcului, nr. 10, parcela SPP12, orașul 
Videle, ce aparţine domeniului public al 
orașului Videle, jud. Teleorman. Persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţie de atribuire, la 
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cerere, de la sediul instuţiei, comparti-
mentul Administrarea Domeniului 
Public şi Privat din cadrul Primăriei 
oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. 
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00, 
personă de contact Tudor Răzvan 
Adrian. Costul documentaţiei de atri-
buire este în sumă de 30 de lei şi se achită 
în numerar la casieria Primăriei oraşului 
Videle. Data limită privind solicitarea 
clarificărilor este 05.08.2021, ora 16.00. 
Data limită de depunere a ofertelor este 
de 10.08.2021, ora 16.00. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior şi unul inte-
rior, la Registratura Primăriei Oraşului 
Videle, str.  Republicii ,  nr. 2, jud. 
Teleorman. Şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor se va desfăşura în data de 
11.08.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Oraşului Videle, în Sala de Şedinţe. 
Instanţa competentă în soluţionarea liti-
giilor este Tribunalul Teleorman, secţia 
de contecios administrativ, cu sediul în 
municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, 
nr.  53, telefon: 0247/406016, fax: 
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.

l Oraşul Videle, prin Consiliul Local 
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii 
nr.  2 ,  te lefon:  0247/453017,  fax: 
0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail: 
primariavidele@yahoo.com, în conformi-
tate cu prevederile O.U.G. 57/2019, orga-
nizează licitaţie publică în vederea 
închirierii spaţiului comercial în supra-
faţă de 10,64 mp., situat în Clădirea de 
zid din Piaţa Agroalimentară, strada 
Parcului, nr. 10, parcela SPP11, oraşul 
Videle, ce aparţine domeniului public al 
oraşului Videle, jud. Teleorman. Persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţie de atribuire, la 
cerere, de la sediul instuţiei, comparti-
mentul Administrarea Domeniului 
Public şi Privat din cadrul Primăriei 
oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. 
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00, 
personă de contact Tudor Răzvan 
Adrian. Costul documentaţiei de atri-
buire este în sumă de 30 de lei şi se achită 
în numerar la casieria Primăriei oraşului 
Videle. Data limită privind solicitarea 
clarificărilor este 05.08.2021, ora 16.00. 
Data limită de depunere a ofertelor este 
de 10.08.2021, ora 16.00. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior şi unul inte-
rior, la Registratura Primăriei Oraşului 
Videle, str.  Republicii ,  nr. 2, jud. 
Teleorman. Şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor se va desfăşura în data de 
11.08.2021, ora 12.30, la sediul Primăriei 
Oraşului Videle, în Sala de Şedinţe. 
Instanţa competentă în soluţionarea liti-
giilor este Tribunalul Teleorman, secţia 
de contecios administrativ, cu sediul în 
municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, 
nr.  53, telefon: 0247/406016, fax: 
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.

l Oraşul Videle, prin Consiliul Local 
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii 
nr.  2 ,  telefon:  0247/453017,  fax: 
0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail: 
primariavidele@yahoo.com, în conformi-
tate cu prevederile O.U.G. 57/2019, 
organizează licitaţie publică în vederea 
vânzării terenului intravilan, în supra-
faţă de 808 mp., situat în oraşul Videle, 
T27, P1138/5, cu numărul cadastral 
26403, ce aparţine domeniului privat al 
oraşului Videle, jud. Teleorman. Persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţie de atribuire, la 
cerere, de la sediul instuţiei, comparti-
mentul Administrarea Domeniului 
Public şi Privat din cadrul Primăriei 
oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. 
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00, 
personă de contact Tudor Răzvan 
Adrian. Costul documentaţiei de atri-
buire este în sumă de 30 de lei şi se achită 
în numerar la casieria Primăriei oraşului 
Videle. Data limită privind solicitarea 
clarificărilor este 04.08.2021, ora 16.00. 
Data limită de depunere a ofertelor este 
de 09.08.2021, ora 16.00. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior şi unul inte-
rior, la Registratura Primăriei Oraşului 
Videle, str. Republicii,  nr. 2, jud. 
Teleorman. Şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor se va desfăşura în data 
de 10.08.2021, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Oraşului Videle, în Sala de Şedinţe. 
Instanţa competentă în soluţionarea liti-
giilor este Tribunalul Teleorman, secţia 
de contecios administrativ, cu sediul în 
municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, 
nr. 53, telefon: 0247/406016, fax: 
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.

l Oraşul Videle, prin Consiliul Local 
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii 
nr.  2 ,  telefon:  0247/453017,  fax: 
0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail: 
primariavidele@yahoo.com, în conformi-
tate cu prevederile O.U.G. 57/2019, 
organizează licitaţie publică în vederea 
vânzării terenului intravilan, în supra-
faţă de 808 mp., situat în oraşul Videle, 
T27, P1138/3, cu numărul cadastral 
26404, ce aparţine domeniului privat al 
oraşului Videle, jud. Teleorman. Persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţie de atribuire, la 
cerere, de la sediul instuţiei, comparti-
mentul Administrarea Domeniului 
Public şi Privat din cadrul Primăriei 
oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. 
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00, 
personă de contact Tudor Răzvan 
Adrian. Costul documentaţiei de atri-
buire este în sumă de 30 de lei şi se achită 
în numerar la casieria Primăriei oraşului 
Videle. Data limită privind solicitarea 
clarificărilor este 04.08.2021, ora 16.00. 
Data limită de depunere a ofertelor este 
de 09.08.2021, ora 16.00. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior şi unul inte-

rior, la Registratura Primăriei Oraşului 
Videle, str. Republicii,  nr. 2, jud. 
Teleorman. Şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor se va desfăşura în data 
de 10.08.2021, ora 11.30, la sediul Primă-
riei Oraşului Videle, în Sala de Şedinţe. 
Instanţa competentă în soluţionarea liti-
giilor este Tribunalul Teleorman, secţia 
de contecios administrativ, cu sediul în 
municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, 
nr. 53, telefon: 0247/406016, fax: 
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.

l Primăria comunei Bordei Verde, str. 
Principala, nr.33, judeţul Braila, tel./fax: 
0239696088/ 0239696090, e-mail : 
primaria.bordeiverde@yahoo.com orga-
nizează licitație publică conform OUG 
57/2019 şi HCL 44/30.06.2021,  in 
vederea închirierii unor terenuri aparți-
nând domeniului privat al comunei 
Bordei Verde, județul Brăila: -teren 
intravilan categoria de folosinţă ,,curţi 
construcţii’’ în suprafaţă de 1.444mp şi 
clădire aferentă C1 cu destinaţia 
,,grajd’’în suprafaţă de 96mp, în scopul 
realizării de activităţi agricole, econo-
mice. -teren intravilan în suprafaţă de 
115mp, înscris în CF nr.73423, Cv 7, P 
260 –Lot 7/1 –categoria de folosinţă  
,,arabil, A, în scopul realizării de activi-
tăţi agricole, economice etc. Data limită 
pentru sol ic i tarea c lar if icăr i lor : 
30.07.2021, ora 14.00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 09.08.2021,ora 
10.00. Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 10.08.2021, ora 10.00, Primăria 
Comunei Bordei Verde, strada Princi-
pală, nr.33, judeţul Brăila. Relații supli-
mentare la tel. nr. 0239-696088.

l Debitorul Mercatorum Finance SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L., 
scoate la vanzare terenul intravilan in 
suprafata de 414mp situat in orasul 
Sinaia, str. Paraul Dorului, nr.18, jud. 
Prahova. Pretul de pornire a licitatiei 
este de 20.425 Euro exclusiv TVA. Parti-
cipantii la licitatie vor trebui sa achiziti-
oneze cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie 
Caietul de Sarcini. Pretul caietului de 
sarcini este de 1.000 lei, exclusiv TVA, 
pentru terenul aflat in proprietatea debi-
toarei. Contravaloarea caietului de 
sarcini se va achita prin OP in contul nr. 
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726, 
deschis la ING Bank sucursala Doro-
banti, pe seama lichidatorului judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
sector 1. Participarea la licitatie este 
conditionata de consemnarea in contul 
nr. RO40 BREL 0002 0011 2087 0100, 
deschis la Libra Internet Bank SA, cel 
mai  tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al licitatiei 

pentru bunul pentru care se liciteaza. 
Pretul de pornire este de 100% din pretul 
stabilit prin Raportul de Evaluare. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
ora 05.08.2021 de la ora  14.00 iar daca 
bunurile imobile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarea licitatie va 
avea loc  in  data de  12.08.2021, 
19.08.2021, 26.08.2021, 02.09.2021, ora 
14:00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare 
sunati la 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.

l Consiliul Local al oraşului Vălenii de 
Munte, cu sediul în oraşul Vălenii de 
Munte, str.Berevoeşti, nr.3A, Cod Fiscal: 
2842870,  te l :  0244/280.816,  fax: 
0244/280.631, organizează în data de 
06.08.2021, ora 11.00, licitație publică 
privind închirierea prin licitație publică 
a unui teren aparținând domeniului 
privat al oraşului Vălenii de Munte în 
suprafață de 4.282mp, identificat cu 
număr cadastral 23515, situat pe strada 
Cuza Vodă, 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 16.07-05.08.2021 de la sediul 
Primăriei oraşului Vălenii de Munte, 
camera 22 et.II, compartiment Buget-Fi-
nanțe, informații suplimentare puteți 
obține la tel: 0244/280.816, int.21. Parti-
cipanții la licitație au obligația de a achi-
ziționa documentația de atribuire contra 
sumei de 50Lei.Data limită pentru depu-
nerea ofertelor este 05.08.2021, ora 
16.00. Şedința publică de deschidere a 
ofertelor se va desfăşura la sediul Primă-
riei oraşului Vălenii de Munte, str.Bere-
voieşti, nr.3A, în data de 06.08.2021, ora 
11.00. Data publicării anunțului de lici-
tație este 15.07.2021. Instanța compe-
tentă în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Prahova, strada Văleni, 
nr.44, Ploieşti, telefon: 0244/544.781; 
0244/544.598, fax: 0244/529.107, e-mail: 
tr-ph-contencios@just.ro.

l 1.Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscal, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Ghiroda, strada Victoria, nr.46, 
localitatea Ghiroda, comuna Ghiroda, 
c od  307200 ,  j ud .Ti mi ş ,  t e l e f on 
0256/205.201;  0256/219.193,  fax 
0256/287.406, e-mail: achiziţii.publice@
primariaghiroda.ro. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul procedurii de lici-
taţie publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: spaţiu de 12mp, înscris în CF 
nr.404933, aflat în domeniul public al 
comunei Ghiroda, situat pe strada 

Victoria, localitatea Ghiroda, comuna 
Ghiroda, judeţul Timiş, în vederea 
amplasării unei rulote comerciale 
mobile. Închirierea se face conform 
O.U.G.57/2019 privind Codul adminis-
t r a t i v  ş i  c o n f o r m  H . C . L . 
nr.117/27.05.2021. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: la cerere de 
la sediul Primăriei Comunei Ghiroda. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul instituţiei 
de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Compar-
timentul Achiziţii Publice şi Dezvoltare 
Locală, Primăria Comunei Ghiroda, 
s t r a d a  Vi c t o r i a ,  n r. 4 6 ,  t e l e f o n 
0256/205.201; 0256/219.193. 3.3. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 50Lei documen-
taţia de atribuire se va achita la Casieria 
Primăriei Comunei Ghiroda, strada 
Victoria, nr.46, Ghiroda. 3.4.Data limită 
pentru solicitarea  clarificărilor: 
29.07.2021, ora 15.30. 4.Informaţii 
privind ofertele: ofertele se depun la 
sediul instituţiei. 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 06.08.2021, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Ghiroda, 
strada Victoria, nr.46, Ghiroda, jud.
Timiş, Compartimentul Registratură 
-Relaţii cu Publicul. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original, într-un plic 
sigilat. 5.Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 09.08.2021, ora 14.00, la 
Căminul Cultural Ghiroda, strada 
Victoria, nr. 48, localitatea Ghiroda, 
comuna Ghiroda, jud.Timiş. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/ sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Timiş, 
P-ţa Ţepeş Vodă, nr.2, etaj 1, Timişoara, 
tel.: 0256/498.230; 0256/498.070, e-mail: 
tr-timis@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
ab i l i ta te ,  în  vederea  publ icăr i i : 
12.07.2021.

PIERDERI
l SC Morena Tur SRL declară pierdut 
carnetul de ambarcațiune agrement cu 
seria 20424 emis de Căpitănia Tulcea la 
data de 10.06.2009. Îl declarăm nul.

l Florea Răzvan Nicolae declar pierdut şi 
nul certificatul de ambarcațiune de agre-
ment seria 20423, emis de Căpitănia 
Tulcea la data de 10.06.2009.


