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l S.C. Speed Adelina Taxi angajează secretară, cetă-
țean român sau străin. CV-urile se trimit la adresa: 
trofix79@yahoo.com

l Structural Constructii Civile S.R.L., anunta vacan-
tarea a 15 posturi de muncitori necalificati in dome-
niul constructii si un post de bucatar.CV-urile se pot 
depune la adresa de mail: workinghands.recruit@
gamil.com pana la data de 13.10.2021.

l  Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul 
în Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, judeţul Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării următorului post 
vacant: -1 (un) post de administrator patrimoniu 
Gr.I.S pe perioadă nedeterminată, cod COR 263111, 
în cadrul Biroului Asigurare și Îmbunătăţirea Cali-
tăţii. a)nivelul studiilor: superioare; b)domeniul 
studiilor: inginerie, științe economice, informatică; c)
vechime în muncă: -minim 5 ani; d)alte condiţii: 
cunoașterea limbii engleze, cunoștinţe operare PC și 
utilizare software, specifice desfășurării activității. 
Data-limită de depunere a dosarelor de concurs: 
25.10.2021, ora 16.00. Data susţinerii probei scrise: 
08.11.2021, ora 10.00. Data susţinerii interviului: 
10.11.2021, ora 10.00. Toate probele se vor susţine la 
sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul 
Revoluţiei nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a concursurilor, biblio-
grafia și, după caz, tematica se publică pe portalele: 
www.posturi.gov.ro și pe: www.uav.ro

l Primăria Comunei Lăpușnicu Mare organizează, 
la sediu, în zilele de 11 și 12.11.2021, concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de execuție, vacante: 
guard, cu timp parțial (4 ore). Condiţiile de partici-
pare la concurs: -Perioada de depunere a dosarelor de 
concurs este 15.10.2021-27.10.2021, la sediul 
Comunei Lăpușnicu Mare, nr.133, județul Caraș-Se-
verin. Pentru funcţia contractuală de execuţie 
vacantă de guard: -fără vechime în muncă -și vârsta 
minimă 18 ani, studii gimnaziale/liceale. Probele 
stabilite pentru concurs sunt: -probă scrisă și interviu. 
Data, ora și locul organizării concursului: Proba 
scrisă va fi susţinută în data de 11.11.2021, ora 10.00, 
respectiv, interviul în data de 12.11.2021, ora 10.00, la 
sediul Comunei Lăpușnicu Mare. Persoana de 
contact pentru primirea dosarelor de concurs este 
dl.Cioroaba Stelian, secretar al Comunei Lăpușnicu 
Mare, adresa de corespondență este: loc. Lăpușnicu 
Mare, nr.133, jud.Caraș-Severin, tel.0255.244.005, 
fax: 0255.244.005, mail: primarialapusnicumare@
yahoo.com. Bibliografia și condiţiile de participare la 
concurs, informaţiile privind actele necesare înscrierii 
la concurs și alte relaţii suplimentare se pot obţine de 
la Secretariatul comunei Lăpușnicu Mare.

l Structural Constructii Civile S.R.L. , anunta 
vacantarea a 15 posturi de muncitori necalificati si un 
post de bucatar. CV-urile se pot depune la adresa de 
mail: workinghands.recruit@gamil.com pana la data 
de 13.10.2021.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu sediul în 
comuna Dumbrăvița, Str.Petofi Sandor, nr.31, judeţul 
Timiș, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 

contractuale vacante de: arhitect debutant, conform 
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 8.11.2021, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 11.11.2021, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, specializarea arhitectură; -vechime nu 
este cazul. Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Dumbrăvița. Relaţii suplimentare: Primăria 
Comunei Dumbrăvița, jud.Timiș, str.Petöfi Sándor 
nr.31, Compartiment resurse umane -inspector supe-
rior Gal Eniko, nr.telefon: 0371/107.409, 
0256/214.272, interior: 23, e-mail: gal.eniko@prima-
ria-dumbravita.ro, fax: 0256/401.095.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în municipiul Slobozia, B-dul Matei Basarab 
nr.13-15, jud.Ialomița, organizează concurs pentru 
ocuparea a 6 funcții vacante de personal contractual, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011, după cum urmează: 
-2 funcții de Muncitor calificat IV-I -mecanic auto, 
Compartimentul Exploatare și reparații auto din 
cadrul Serviciului Logistic, -1 funcție Muncitor cali-
ficat IV-I -electrician auto, Compartimentul Exploa-
tare și reparații auto din cadrul Serviciului Logistic, 
-2 funcții de Referent II-IA -la Compartimentul 
Relații cu Publicul din cadrul Serviciului Cabinet, -1 
funcție de Referent II-IA -la Compartimentul 
Evidențe informatizate cazier judiciar și dactiloscopie 
decadactilară din cadrul Serviciului Cazier judiciar, 
statistică și evidențe operative. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă -în data de: 26.11.2021, ora 
11.00, pentru toate posturile scoase la concurs, cu 
excepția postului de electrician auto, care se va 
susține la ora 14.00; -Proba interviului -în data 
08.12.2021, ora 11.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: I.Pentru posturile de Muncitor calificat IV-I 
mecanic auto/electrician auto: -nivelul studiilor: 
-pregătire de bază- studii minime obligatorii sau 
învățământ profesional absolvit cu diplomă/certifi-
cate de atestare a calificării profesionale mecanic 
auto/electrician auto; -pregătire de specialitate 
-pentru cei care au absolvit studiile minime obliga-
torii: cursuri/programe de perfecționare finalizate 
prin susținere de examen și eliberare de certificate/
atestat/ diplomă/adeverință pentru calificarea profe-
sională mecanic auto/ electrician auto; 2.vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 
an. II.Pentru posturile de Referent II-IA din cadrul 
Serviciului Cabinet -Compartiment Relații cu 
Publicul: 1.nivelul studiilor: pregătire de bază -studii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 2.
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: 6 luni. III.Pentru postul de Referent II-IA la 
Compartimentul Evidențe informatizate cazier judi-
ciar și dactiloscopie decadactilară din cadrul Servi-
ciului Cazier judiciar, statistică și evidențe operative: 
1.nivelul studiilor: pregătire de bază -studii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 2.vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 
luni; 3.pregătire de specialitate: să dețină diplomă/
certificat/ atestat de operator calculator/utilizator 
programe Microsoft Office sau permis E.C.D.L., cu 

excepția celor care au absolvit liceul în profil de mate-
matică-informatică sau a celor care dețin diplomă de 
licență în specializare informatică/calculatoare sau 
specializări conexe ale acestora. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul din municipiul Slobozia, B-dul Matei Basarab 
nr.13-15, jud.Ialomița. Relații suplimentare la sediul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa, din 
municipiul Slobozia, B-dul Matei Basarab nr.13-15, 
jud.Ialomița.Persoane de contact: cms.Neagu Dragoș 
și scms.Petrea Mihaela, telefon: 0243/207.512 sau 
0243/207.510.

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul 
Teleorman, Strada Libertății numărul 1, organizează 
concurs pentru ocuparea urmatorului post contrac-
tual vacant: -1 post Muncitor I -Electrician în cadrul 
Serviciului Administrativ.Condiții specifice de parti-
cipare la concurs pentru funcția de Muncitor I -Elec-
trician: -Studii: Școală profesională în domeniu sau 
studii medii+curs de calificare în meseria de electri-
cian; -Vechime: 9 ani vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul Spitalului Jude-
țean de Urgență în data de 08.11.2021, ora 10.00, 
proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi anunțate 
după rezultatul probei scrise. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Județean de Urgență în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului și 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Bibliografia și relații 
suplimentare la avizierul Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS sau la tele-
fonul: 0247/306.723.    

l Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure, cu 
sediul în comuna Filipeștii de Pădure, str.Principală, 
nr. F.N., judeţul Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: secretar, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 10.11.2021, 
ora 9.00; -Proba practică în data de 12.11.2021, ora 
9.00; -Proba interviu în data de 12.11.2021, ora 14.30. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii 
medii; -vechime: 5 ani în învățământ; -cunoștințe 

operare PC și gestionare baze de date și softuri speci-
fice activității din învățământ (SIIIR, EDUSAL, 
REVISAL). Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Liceului Teoretic, 
Comuna Filipeștii de Pădure. Relaţii suplimentare la 
sediul Liceului Teoretic, Comuna Filipeștii de 
Pădure, persoană de contact: Stoica Rozalia Felicia, 
telefon: 0244.386.102.            

l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia 
Copilului Gorj organizează concurs în data de 
09.11.2021, ora 10.00 (proba scrisă) și 15.11.2021 
(proba de interviu) la Cantina din cadrul Comple-
xului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică 
pentru adulți “Bîlteni”, din Tîrgu Jiu, strada 
Dumbrava, nr. 34/ Cantina din cadrul Complexului 
de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi 
speciale Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 
34/Sala de ședințe a Centrului Școlar pentru Educație 
Incluzivă Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 
34, în funcție de numărul de candidați, pentru 
ocuparea a 4 (patru) posturi vacante corespunzătoare 
unor funcții contractuale de execuție după cum 
urmează: 1. un post corespunzător funcţiei contrac-
tuale de execuţie de îngrijitoare la Serviciul adminis-
trativ, aprovizionare și de întreţinere din cadrul 
aparatului propriu, 2. un post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de îngrijitoare la Centrul de 
abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 
dizabilități Tg.Cărbunești, 3. un post corespunzător 
funcţiei contractuale de execuţie de îngrijitoare la 
Complexul de îngrijire și asistenţă Suseni – Centrul 
de îngrijire și asistenţă Suseni, 4. un post corespun-
zător funcţiei contractuale de execuţie de îngrijitoare 
la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în 
dificultate Tg.Jiu – Centrul de zi – Pestalozzi. 
Condiţii generale și specifice de îndeplinit de către 
candidat pentru ocuparea posturilor scoase la 
concurs: a) absolvent(ă) studii gimnaziale și vechime 
în muncă de minim 5 ani. Înscrierile la concurs se fac 
în perioada 15.10.2021-28.10.2021, inclusiv, ora 16:30, 
la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţiei Copilului Gorj, din Tg-Jiu, strada Siretului, 
nr.24 – Serviciul resurse umane, salarizare și pentru 
funcţia publică. Relaţii suplimentare la telefon 
0253212518 sau la camera nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. 

Gorj. Persoana de contact: Croitoru Georgiana, 
inspector de specialitate IA (resurse umane) la Servi-
ciul resurse umane, salarizare și pentru funcţia 
publică - secretar comisie concurs, tel.0253212518, 
resurseumane@dgaspcgorj.ro.

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, sediul în 
str. Cazărmii, nr. 40, mun. Slatina, jud. Olt, anunţă: 
Scoaterea la concurs, prin încadrare directă, a unui 
post vacant de personal contractual -muncitor cali-
ficat IV-I, electrician. În vederea înscrierii și partici-
pării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, 
cumulativ, următoarele condiţii: a) să fie absolvenţi a 
uneia din următoarele forme de pregătire: -studii 
generale, cu certificat de capacitate sau a învăţămân-
tului de 8 ani/ școală de arte și meserii/ școală profe-
sională; -studii liceale; -școală postliceală/ școală de 
maiștri; b) -să aibă calificare în meseria de electrician 
cu adeverinţă/ certificat/ echivalent care să ateste 
calificarea/ specializarea respectivă; c) să deţină auto-
rizaţie de electrician, emisă de Autoritatea Naţională 
de Reglementare în Domeniul Energiei. -Nu este 
necesară vechime în muncă și în specialitate. 
Concursul se va desfășura la sediul Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean Olt, astfel: -02.11.2021 
-selecţia dosarelor; -11.11.2021, ora 10.00 -proba 
practică; -16.11.2021, ora 10.00 -interviul. Dosarele 
de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane din 
cadrul unităţii, până la data de 29.10.2021, ora 15.00. 
Documentele aferente concursului, respectiv anunţul 
cuprinzând condiţiile generale și specifice, calendarul 
de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica 
sunt afișate la sediul unităţii și pe pagina de internet 
www.jandarmeriaolt.ro la secţiunea Carieră Anun-
ţuri, iar secretariatul comisiei este asigurat de Nico-
lăescu Viorel, telefon: 0249.437901, interior 24535.

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, sediul în 
str. Cazărmii, nr. 40, mun. Slatina, jud. Olt, anunţă: 
Scoaterea la concurs, prin încadrare directă a unui 
post vacant de personal contractual -muncitor cali-
ficat IV-I, ospătar. În vederea înscrierii și participării 

la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumu-
lativ, următoarele condiţii: a) să fie absolvenţi a uneia 
din următoarele forme de pregătire: -studii generale, 
cu certificat de capacitate sau a învăţământului de 8 
ani/ școală de arte și meserii/ școală profesională; 
-studii liceale; -școală postliceală/ școală de maiștri; b) 
-să aibă calificare în meseria de ospătar cu certificat/ 
atestat de calificare. -Nu este necesară vechime în 
muncă/ specialitate/ managerială. Concursul se va 
desfășura la sediul Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Olt, astfel: -03.11.2021 -selecţia dosarelor; 
-12.11.2021, ora 10.00 -proba practică; -17.11.2021, 
ora 10.00 -interviul. Dosarele de concurs se depun la 
Serviciul Resurse Umane din cadrul unităţii, până la 
data de 01.11.2021, ora 15.00. Documentele aferente 
concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile 
generale și specifice, calendarul de desfășurare a 
concursului, bibliografia și tematica sunt afișate la 
sediul unităţii și pe pagina de internet www.jandar-
meriaolt.ro la secţiunea Carieră Anunţuri, iar secre-
tariatul comisiei este asigurat de Militaru Cristian, 
telefon: 0249.437901, interior 24535.

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeș cu 
sediul în municipiul Pitești, Aleea Negoiul nr. 2, 
judeţul Argeș, organizează concurs în vederea 
ocupării prin încadrare directă, pe perioadă nedeter-
minată, a următoarelor posturi vacante de execuţie 
prevăzute a fi încadrate cu personal contractual: I. 
Un post de șofer II-I, specialitatea șofer autocamion/ 
mașină de mare tonaj. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -minim absolvenţi de învăţământ 
general obligatoriu; -să deţină permis de conducere 
categoriile B, C, E, D; -să fie declaraţi apt medical și 
psihologic. Concursul se va desfășura la sediul 
unităţii din municipiul Pitești, str. Smeurei nr. 21, 
judeţul Argeș și constă în trei etape: 1. selecţia dosa-
relor de înscriere în data de 02.11.2021; 2. proba 
scrisă în data de 22.11.2021, ora 11.00; 3. interviul în 
data de 25.11.2021, ora 11.00. II. Un post de muncitor 
calificat IV-I, specialitatea fochist la cazane de apă 
caldă și cazane de abur de joasă presiune. Condiţii 

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia 

Generalã Executãri Silite Cazuri Speciale. Direcþia Operativã de Executare Silitã. 

Serviciul Executãri Silite Cazuri Speciale Regional Ploieºti. Nr. A_EPL 

6518/13.10.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblu de 

bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem 

cunoscut cã, în ziua de 28 octombrie 2021, ora 16.30, în localitatea Bucureºti, str. 

Lucreþiu Pãtrãºcanu, nr. 10, corp A, et. 2, sectorul 3, se va vinde la licitaþie: - 

Apartament (3 camere) - situat în Bucureºti, sct. 3, str. Feteºti, nr. 54-56, bl. 1, 

et. 5, ap. 41, în suprafaþã utilã de 70,27 mp ºi cota indivizã din teren ºi pãrþile 

comune, înscris în cartea funciarã nr. 221877-C1-U41 a UAT Bucureºti Sector 3, 

preþ de pornire al licitaþiei 458176 lei (la care se adaugã 19% TVA *), 

proprietatea SC EDILIZZIA AB FACTORY SRL, cu sediul în Vasilaþi, jud. Cãlãraºi, 

licitaþia a I-a. Pentru informaþii suplimentare (condiþii participare, vizionare, 

depunere ofertã º.a.), vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de telefon 

0244.407710, interior 650. Anunþurile cu datele de identificare ale bunurilor 

scoase la licitaþie se gãsesc pe site-ul ANAF (www.anaf.ro) la secþiunea 

“Anunþuri” - “Valorificarea prin licitaþie a bunurilor sechestrate“ - Unitate/ 

Subunitate fiscalã “Ploieºti - Serviciul Executãri Silite Cazuri Speciale Regional 

Ploieºti“ - Categoria “Bunuri mobile“ºi/sau “Bunuri imobile“. Data afiºãrii: 

15.10.2021.
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specifice de participare la concurs: -minim absolvent 
de învăţământ general obligatoriu; -să aibă calificare 
în meseria de fochist cu diplomă emisă de o instituţie 
de învăţământ acreditată sau să fie absolvent al unui 
curs/ program de perfecţionare/ specializare în 
meseria de fochist, dovedit cu certificat de absolvire/ 
calificare recunoscut de Ministerul Muncii/ Minis-
terul Educaţiei Naţionale; -să deţină autorizaţie 
ISCIR pentru fochist clasa C, valabilă în anul 2021; 
-să fie declaraţi apt medical şi psihologic. Concursul 
se va desfăşura la sediul unităţii din municipiul 
Piteşti, str. Smeurei nr. 21, judeţul Argeş şi constă în 
trei etape: 1. selecţia dosarelor de înscriere în data de 
02.11.2021; 2. proba scrisă în data de 23.11.2021, ora 
11.00; 3. interviul în data de 26.11.2021, ora 11.00. 
III. Un post de muncitor calificat IV-I, specialitatea 
electrician în construcţii. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -minim absolvenţi de învăţământ 
general obligatoriu; -să aibă calificare în meseria de 
electrician cu diplomă emisă de o instituţie de învăţă-
mânt acreditată sau să fie absolvent al unui curs/ 
program de perfecţionare/ specializare în meseria de 
electrician în construcţii, dovedit cu certificat de 
absolvire/ calificare recunoscut de Ministerul Muncii/ 
Ministerul Educaţiei Naţionale; -să deţină autorizaţie 
de admitere la lucrări în instalaţii electrice de joasă 
tensiune emisă de A.N.R.E.; -să fie declaraţi apt 
medical şi psihologic. Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii din municipiul Piteşti, str. Smeurei nr. 
21, judeţul Argeş şi constă în trei etape: 1. selecţia 
dosarelor de înscriere în data de 02.11.2021; 2. proba 
scrisă în data de 24.11.2021, ora 11.00; 3.  interviul în 
data de 29.11.2021, ora 11.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine în zilele lucrătoare, între orele 08.00 -16.00, 
la telefon 0248/211505 -Serviciul Resurse Umane din 
cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş. 
Pentru toate posturile menţionate, actele pentru 
dosarul de concurs se depun la sediul unităţii din 
municipiul Piteşti, Aleea Negoiul nr. 2, judeţul Argeş 
până la data de 29.10.2021, ora 16.00. Anunţurile 
integrale pentru fiecare post în parte, sunt postate la 
sediul unităţii şi pe pagina de internet www.jandar-
meriaarges.ro, începând cu data de 15.10.2021.

l Baza de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Draga-
lina, cu sediul  în localitatea Dragalina, str. Remizei 
nr. 1, judeţul Călăraşi, organizează concurs cu recru-
tare din sursă externă, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 privind 
aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: I. A) 
Denumirea posturilor: lăcătuş mecanic COR 721410  
în cadrul Compartimentului Tehnic. B) Nivelul studi-
ilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare 
ocupării posturilor; - pregătire de bază: absolvent al 
învățământului general obligatoriu; - studii de speci-
alitate: certificat de calificare/ certificat de compe-
tente profesionale / certificat de absolvire şi 
suplimentul descriptiv al certificatului în una din 
calificările: lăcătuş mecanic, lăcătuş S.D.V., sculer 
matrițer. - vechime în specialitate: nu este cazul. C) 
Tipul probelor de concurs, locul data şi ora desfăşu-
rării. Probele de concurs: proba practică şi interviu. 
Locul de desfăşurare a probelor de concurs: sediul 
Bazei de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Draga-
lina. Data desfăşurării: 1. proba practică: 25.11.2021, 
ora 10.00. 2. interviul: 03.12.2021, ora 10.00. D) Data 
limită, locul de depunere a dosarului de concurs şi 
datele de contact ale secretarului comisiei de concurs: 
- 29.10.2021 inclusiv, ORA 16.00; - sediul Bazei de 
Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina; - 
persoană de contact: Secretarul comisiei de conurs, 
Cpt. Craiu Aneta, 0758233785 în zilele lucrătoare 
între orele 08.00-15.00. II. A) Denumirea postului:  

muncitor calificat IV-I (maşinist pod rulant) COR 
834302, în cadrul Compartimentului Tehnic. B) 
Nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului. Pregătire de bază: absol-
vent învățământ general obligatoriu; Studii de speci-
alitate: certificat de calificare/ certificat de competenţe 
profesionale / certificat de absolvire şi suplimentul 
descriptiv al certificatului în una din calificările: 
macaragiu, maşinist pod rulant. Autorizații speciale 
pentru exercitarea atribuțiilor: autorizație ISCIR 
pentru funcția de macaragiu grupa E / maşinist pod 
rulant; Vechime în specialitate: nu este cazul. C) 
Tipul probelor de concurs, locul data şi ora desfăşu-
rării. Probele de concurs: proba practică şi interviu. 
Locul de desfăşurare a probelor de concurs: sediul 
Bazei de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie. Data 
desfăşurării: 1 proba practică: 22.11.2021, ora 10.00; 
2 interviul: 26.11.2021, ora 10.00. D) Data limită, 
locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de 
contact ale secretarului comisiei de concurs: - 
29.10.2021 inclusiv, ora 16.00; - sediul Bazei de Repa-
raţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina; - persoană 
de contact: secretarul comisiei de concurs, Căpitan 
Craiu Aneta, 0758233785 în zilele lucrătoare între 
orele 08.00-15.00. III. A) Denumirea posturilor: - 
muncitor calificat IV-I (mecanic auto) COR 723103 
în cadrul Compartimentului Tehnic. B) Nivelul 
studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării posturilor. Pregătire de bază: absolvent 
al învățământului general obligatoriu conform Legii 
Educației Naționale nr. 1/2011 cu completările şi 
modificările ulterioare; Studii de specialitate:- certi-
ficat de calificare/ certificat de competente profesio-
nale / certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv 
al certificatului în calificarea: mecanic auto.- vechime 
în specialitate: nu este cazul C) Tipul probelor de 
concurs, locul data şi ora desfăşurării. Probele de 
concurs: proba practică şi interviu Locul de desfăşu-
rare a probelor de concurs: sediul Bazei de Reparaţii 
a Tehnicii de Intervenţie Dragalina. Data desfăşu-
rării: 1. proba practică: 08.12.2021, ora 10.00. 2.  
interviul: 14.12.2021, ora 10.00. D) Data limită, locul 
de depunere a dosarului de concurs şi datele de 
contact ale secretarului comisiei de concurs: - 
29.10.2021 inclusiv, ora 16.00; - sediul Bazei de Repa-
raţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina - persoană de 
contact: secretarul comisiei de concurs, Căpitan 
Craiu Aneta, 0758233785 în zilele lucrătoare între 
orele 08.00-15.00; IV.  A) Denumirea posturilor: - 
muncitor calificat IV-I  (mecanic auto) COR 723103 
în cadrul Compartimentului Tehnic. B) Nivelul 
studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării posturilor. Pregătire de bază: absolvent 
al învățământului general obligatoriu; Studii de 
specialitate:- certificat de calificare/ certificat de 
competente profesionale / certificat de absolvire şi 
suplimentul descriptiv al certificatului în una din 
calificările: mecanic auto, motorist. Vechime în speci-
alitate: nu este cazul. C) Tipul probelor de concurs, 
locul data şi ora desfăşurării. Probele de concurs: 
proba practică şi interviu. Locul de desfăşurare a 
probelor de concurs: sediul Bazei de Reparaţii a 
Tehnicii de Intervenţie Dragalina. Data desfăşurării: 
1. proba practică: 07.12.2021, ora 10.00. 2. interviul: 
13.12.2021, ora 10.00. D) Data limită, locul de depu-
nere a dosarului de concurs şi datele de contact ale 
secretarului comisiei de concurs: - 29.10.2021 inclusiv, 
ora 16.00; - sediul Bazei de Reparaţii a Tehnicii de 
Intervenţie Dragalina; - persoană de contact: secre-
tarul comisiei de concurs, Căpitan Craiu Aneta, 
0758233785 în zilele lucrătoare între orele 08.00-
15.00. V. A) Denumirea posturilor: - un post de 
personal contractual - Șofer II-I COR 832201, în 
cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Apro-
vizionare, Depozitare, Transport; B) Nivelul studiilor 
şi vechimea în specialitatea studiilor necesare 
ocupării posturilor. Pregătire de bază: absolvent al 
învățământului general obligatoriu conform Legii 
Educației Naționale nr. 1/2011 cu completările şi 
modificările ulterioare; Autorizaţii speciale pentru 

exercitarea atribuţiilor: posesor permis auto catego-
riile: B, C; Vechime în specialitate: nu este cazul. C) 
Tipul probelor de concurs, locul data şi ora desfăşu-
rării. Probele de concurs: proba scrisă şi interviu. 
Locul de desfăşurare a probelor de concurs: sediul 
Bazei de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Draga-
lina. Data desfăşurării: 1. proba scrisă: 09.12.2021, 
ora 10.00; 2. interviul: 15.12.2021, ora 10.00. D) Data 
limită, locul de depunere a dosarului de concurs şi 
datele de contact ale secretarului comisiei de concurs: 
- 29.10.2021 inclusiv, ora 16.00; - sediul Bazei de 
Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina;- 
persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, 
Căpitan Craiu Aneta, 0758233785 în zilele lucrătoare 
între orele 08.00-15.00. VI. A) Denumirea posturilor: 
- muncitor calificat IV-I (strungar universal) COR 
722413 în cadrul Compartimentului Tehnic. B) 
Nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării posturilor. Pregătire de bază: absol-
vent al învățământului general obligatoriu; Studii de 
specialitate: certificat de calificare/ certificat de 
competente profesionale / certificat de absolvire şi 
suplimentul descriptiv al certificatului în una din 
calificările: prelucrător prin aşchiere, strungar 
universal. Vechime în specialitate: nu este cazul. C) 
Tipul probelor de concurs, locul data şi ora desfăşu-
rării. Probele de concurs: proba practică şi interviu. 
Locul de desfăşurare a probelor de concurs: sediul 
Bazei de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Draga-
lina. Data desfăşurării: 1. proba practică: 23.11.2021, 
ora 10.00. 2.  interviul: 29.11.2021, ora 10.00. D) Data 
limită, locul de depunere a dosarului de concurs şi 
datele de contact ale secretarului comisiei de concurs: 
- 29.10.2021 inclusiv, ora 16.00; - sediul Bazei de 
Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina; - 
persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, 
Căpitan Craiu Aneta, 0758233785 în zilele lucrătoare 
între orele 08.00-15.00. VII. A) Denumirea postu-
rilor:- muncitor calificat IV-I (sudor) COR 721208 în 
cadrul Compartimentului Tehnic. B) Nivelul studiilor 
şi vechimea în specialitatea studiilor necesare 
ocupării posturilor. Pregătire de bază: absolvent al 
învățământului general obligatoriu; Studii de specia-
litate: certificat de calificare/ certificat de competente 
profesionale / certificat de absolvire şi suplimentul 
descriptiv al certificatului în una din calificările: 
sudor, sudor manual cu f lacără de gaze, sudor 
manual cu arc electric. Vechime în specialitate: nu 
este cazul. C) Tipul probelor de concurs, locul data şi 
ora desfăşurării. Probele de concurs: proba practică şi 
interviu. Locul de desfăşurare a probelor de concurs: 
sediul Bazei de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie 
Dragalina. Data desfăşurării: 1.  proba practică: 
24.11.2021, ora 10.00. 2.  interviul: 02.12.2021, ora 
10.00. D) Data limită, locul de depunere a dosarului 
de concurs şi datele de contact ale secretarului comi-
siei de concurs: - 29.10.2021 inclusiv, ora 16.00; - 
sediul Bazei de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie 
Dragalina; - persoană de contact: secretarul comisiei 
de concurs, Căpitan Craiu Aneta, 0758233785 în 
zilele lucrătoare între orele 08.00-15.00. VIII. A) 
Denumirea posturilor: - Muncitor calificat IV - I 
(vopsitor auto) COR 713205 în cadrul Compartimen-
tului Tehnic. B) Nivelul studiilor şi vechimea în 
specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor. 
Pregătire de bază: absolvent al învățământului 
general obligatoriu; Studii de specialitate:- certificat 
de calificare/ certificat de competente profesionale / 
certificat de absolvire şi suplimentul descriptiv al 
certificatului în una din calificările: vopsitor, vopsitor 
auto, vopsitor industrial. Vechime în specialitate: nu 
este cazul. C) Tipul probelor de concurs, locul data şi 
ora desfăşurării. Probele de concurs: proba practică şi 
interviu. Locul de desfăşurare a probelor de concurs: 
sediul Bazei de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie 
Dragalina. Data desfăşurării: 1.  proba practică: 
06.12.2021, ora 10.00. 2. interviul: 10.12.2021, ora 
10.00. D) Data limită, locul de depunere a dosarului 
de concurs şi datele de contact ale secretarului comi-
siei de concurs: - 29.10.2021 inclusiv, ora 16.00; - 

sediul Bazei de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie 
Dragalina; - persoană de contact: secretarul comisiei 
de concurs, Căpitan Craiu Aneta, 0758233785 în 
zilele lucrătoare între orele 08.00-15.00.

l Primăria Comunei Sirețel, cu sediul în sat Sirețel, 
com.Sirețel, judeţul Iaşi, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: muncitor 
calificat, treapta profesională II, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 08.11.2021, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 10.11.2021, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -Studii medii/generale, 
permis de conducere categoria B, C; -vechime în 
muncă 3 ani; -curs calificare maşinist la maşini 
pentru terasamente -ifronist. Depunerea dosarelor de 
înscriere se va face în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, respectiv de la data de 15.10.2021 
până în data de 29.10.2021, ora 16.00, la sediul 
Primăriei Comunei Sirețel, la registratura instituţiei. 
Relații suplimentare -la sediul Primăriei Comunei 
Sirețel sau la tel.0232.732.251, fax 0232.732.254, 
e-mail: primariasiretel@yahoo.com.

l În conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea 
nr. 286/2011, Academia Oamenilor de Știință din 
România organizează concurs de recrutare în data de 
05.11.2021, ora 10.00,  pentru ocuparea  următoarelor 
funcții contractuale vacante, astfel: •1 post şef Servi-
ciul Editură – Bibliotecă, cu studii superioare, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; •1 post consilier 
IA, cu studii superioare, în cadrul Serviciului 
Personal, Salarizare şi Secretariat, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată; •1 post consilier IA, cu studii 
superioare, în cadrul Serviciului Economico-Adminis-
trativ, 1/2 normă, perioadă nedeterminată; •1 post 
redactor treapta III, cu studii medii, în cadrul Servi-
ciului Editură – Bibliotecă, normă întreagă, perioadă 
nedeterminată. Etapele de organizare a concursului: 
-01.11.2021, ora 16,00- termenul limită pentru depu-
nerea dosarelor de concurs; -01.11.2021- selecția 
dosarelor de concurs; -05.11.2021, ora 10,00 va avea 
loc proba scrisă; -10.11.2021, ora 10,00 va avea loc 
interviul. Dosarele de concurs se depun în Strada 
Ilfov nr.3, Sector 5, Bucureşti, până la data de 
01.11.2021, ora 16,00. Persoana de contact Popescu 
Cristina, tel. 021/314.74.91.

l Asociaţia Prietenii Seniorilor, având CIF: 
42059550, cu sediul în Judeţul Sibiu, Sat Slimnic, 
Comuna Slimnic, strada Ruşilor, nr.61 angajează: 
infirmieră, cod COR 532103- 5 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoştințe de limba engleză, cunoştințe 
în domeniul serviciilor de îngrijire. Selecția are loc în 
data de 16.10.2021, ora 09.00, la sediul societății.

l SC Avanti Trans Express SRL, având CUI: 
24389798, cu sediul în Oraş Bragadiru, Strada Saba-
rului, Nr.2, Camera3, Județ Ilfov angajează: Dulgher 
COD COR 711501- 15 posturi şi Zidar rosar-tencu-
itor COD COR 711205- 10 posturi. Cerințe: Studii 
medii, cunoştințe de limba engleză, cunoştințe în 
domeniul construcțiilor. Selecția are loc in data de 
18.10.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l SC Willy Wash SRL, având CUI: 2141823, cu 
sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Plevnei, 
Nr.36, Județ Cluj, angajează: Spălător vehicule COD 
COR 912201- 2 posturi şi vulcanizator de produse 
industrial din cauciuc COD COR 814104- 2 posturi. 
Cerințe: Studii medii, cunoştințe de limba engleză, 
cunoştințe in domeniul auto. Selecția are loc în data 
de 18.10.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l SC Serviciul de Apă şi Canalizare Daneți SRL, cu 
sediul în comuna Daneți, jud.Dolj, organizează 
concurs în baza HG 286/2011 şi HG 1027/2014 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 

postului vacant de CONTABIL, astfel: Pentru parti-
ciparea la concurs candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii universitare de licență 
absolvite cu diploma de licență sau echivalentă din 
domeniul ştiințelor economice; -fără vechime în 
muncă. Concursul se va desfăşura astfel: Data, ora şi 
locul organizării probei scrise: 08.11.2021, ora 10.00, 
Sala de şedinţe a Primăriei comunei Daneți; Data, 
ora şi locul organizării interviului: 10.11.2021, ora 
10.00, Sala de şedinţe a Primăriei comunei Daneți. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul primăriei comunei Daneți. 
Condițiile de participare la concurs şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul SC Serviciul de Apă şi 
Canalizare Daneți SRL şi pe site-ul Primăriei 
comunei Daneți: www.primariadaneti.ro. Informații 
suplimentare se pot obține la număr telefon fix: 
0251.377.001 sau mobil 0740.311.638, persoană de 
contact- Bican Ionela-Florentina.

l În temeiul H.G. 286/2011/cu modificarile si comple-
tarile ulterioare, Oficiul de Stat pentru Inventii si 
Marci organizeaza in data de: 01.11.2021, ora: 10.00 
concurs pentru ocuparea unui post contractual 
temporar vacant de executie/pe perioada determinata, 
de examinator de stat de specialitate in cadrul: Servi-
ciului Examinare Fond Chimie-Farmacie, Directia 
Brevete de Inventie si Informatii Tehnologice. 
Conditii de studii si vechime: studii universitare de 
licenta (ciclul.I in sistem Bologna) si master sau studii 
superioare de lunga durata la o institutie de invata-
mant superior recunoscuta de Ministerul Educatiei, in 
oricare din urmatoarele domenii: Farmacie/ Chimie 
medicala/ Chimie Farmaceutica/ Biologie medicala; 
cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie 
internationala (obligatoriu engleza-nivel avansat); 
cunostinte operare pe calculator;abilitati de analiza si 
sinteza a solutiilor tehnice, exprimare clara si la 
obiect, organizare eficienta a timpului de lucru; sa nu 
fi fost destituit dintr-o functie contractuala sau sa nu 
ii fi incetat contractul individual de munca pentru 
motive disciplinare in ultimii 3 ani. Concursul va avea 
loc la sediul OSIM si va consta in trei etape succesive: 
selectia dosarelor de inscriere; proba scrisa, care se va 
sustine pe data de 01.11.2021, ora 10.00; interviul, 
care se va sustine pe data de 05.11.2021, ora 10.00. 
Dosare le  de  concurs  se  depun in  per i -
oada:20.10.2021-26.10.2021, la sediul OSIM, str.Ion 
Ghica nr. 5, Sect. 3- Bucuresti, Compartiment Resurse 
Umane si vor contine documentele prevazute de art. 6 
din HG nr. 286/2011/cu modificarile si completarile 
ulterioare. Bibliografia si relatii suplimentare la tel. 
0213060800/int.325 sau la sediul.OSIM

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând un loc de veci în Cimitirul Sf.Vasile, Iaşi. 
Telefon: 0733.921.491.

CITAȚII
l Numitii Ciurcui Francisc, si Marginean Alexandru, 
ambii cu domiciliul necunoscut sunt citati la Judeca-
toria Turda la data de 12.11.2021, ora-10.00, in cali-
tate de parati in dosar nr. 7634/328/2020.

l Anunț privind deschiderea procedurii de declarare 
judecătorească a morții tatălui meu, Achim 
Alexandru. Subsemnatul Achim Marian, în calitate 
de fiu, public prezentul anunț de deschidere a proce-
durii de declarare judecătorească a morții tatălui 
meu, născut la data de 21.05.1942 şi rog pe oricine are 
vreo informație despre acesta să o comunice Judecă-
toriei Piteşti, dosar 5479/280/2021.

l Dosarul succesoral nr.25/2015. Citație nr.525 emisă 
la data de 14 octombrie 2021. Eventualii moştenitori 
ai defunctului Popa Ioan, decedat la data de 

17.12.2014, cu ultimul domiciliu în municipiul Piatra 
Neamț, str.Bălțăteşti, nr.19, județul Neamț, de cetă-
țenie română, sunt invitați să se prezinte la sediul 
acestui birou notarial din municipiul Piatra Neamţ, 
str.Mihai Eminescu, nr.31, judeţul Neamţ, la data de 
ziua 16, luna decembrie, anul 2021, ora 10.00, pentru 
a participa la dezbaterea procedurii succesorale a 
defunctului. Deschiderea procedurii succesorale a 
fost făcută în baza art.101 din Legea notarilor publici 
şi a activității notariale nr.36/1995, cu modificările şi 
completările ulteroare, potrivit căruia „Procedura 
succesorală notarială se deschide la cererea [....]secre-
tarului consiliului local al localității în raza căreia se 
aflau bunurile defunctului la data deschiderii moşte-
nirii”. În cazul în care nu v-ați exercitat dreptul de a 
accepta moştenirea în termen de un an de la data 
deschiderii moştenirii, se va prezuma că ați renunțat 
la moştenire, confom art.1112 din Legea nr.287/2009, 
privind Codul civil, republicată.

l Judecătoria Sf. Gheorghe. Dosar nr. 2476/305/2021.
Termen la: 09.12.2021. Prin prezenta somație se aduce 
la cunoştință celor interesați faptul că reclamanții: 
Petho Szende-Lenke şi Petho Sandor, domiciliați în 
com. Boroşneul Mare, nr. 255, jud. Covasna, solicită 
dobândirea prin uzucapiune, conform prevederilor 
art. 28 din Decretul-Lege nr. 115/1938, a dreptului de 
proprietate asupra parcelei nr.1, cu nr. top. 1304/1/1, 
arabil, în suprafață de 3295 mp, înscris în CF. nr. 
25371 Boroşneul Mare, situat în com. Boroşneul 
Mare, sat Boroşneul Mare, nr. 255, jud. Covasna. Toți 
cei interesați pot face opoziție în termen de 30 zile de 
la afişare, la Judecătoria Sfântu Gheorghe, str. Kriza 
Janos, nr. 2, jud. Covasna, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 1 lună de la emiterea celei din 
urmă publicații se va trece la judecarea cererii.

DIVERSE
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călă-
raşi anunță publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru UAT Luica, județul Călăraşi, 
începând cu data de 20.10.2021, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Luica, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicității imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse de către 
proprietarii, posesorii sau alți deținători, la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l CII Tudor Geanina, administrator judiciar al 
TIPARPRES DANRO SRL, conform Sentintei 
408/24.09.2021 pronuntata de Tribunalul Prahova, in 
dosarul  nr. 5832/3/2021, notifica deschiderea proce-
durii generale a insolventei impotriva debitorului 
TIPARPRES DANRO SRL avand CUI 16487337, 
sediul social in Ploiesti, str. Constantin Brezeanu, nr. 
7, cam nr 2, bl. 202B, sc. F, et. 1, ap. 108, Jud. 
Prahova, J29/746/2009. Termenul limita pentru inre-
gistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra 
averii debitoarei este 05.11.2021. Termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si 
publicarea tabelului preliminar al creantelor in BPI 
este  24.11.2021;  termenul limita pentru depunerea 
de catre debitor la dosarul cauzei a actelor si informa-
tiilor prevazute de art. 67 alin. 1 din legea nr 85/2014: 
05.10.2021. Prima Adunare a creditorilor va avea loc 
la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, Aleea 
Strunga, nr. 2, bl. 39, sc. A, ap. 13, jud. Prahova in 
data de 29.11.2021, ordinea de zi urmand a fi anun-
tata prin convocator, ulterior.

l Lichidatorul judiciar desemnat de Tribunalul 
Timiş pentru Eurosei Matel SRL, Ghiroda prin 
Sentința Civilă nr. 929 din data de 30.09.2021 
pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, 
în dosarul 3068/30/2020 solicită administratorului 
social al debitoarei să depună toate documentele 
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prevăzute de 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
la dosarul menţionat. De asemenea, solicită credito-
rilor să depună la Registratura Tribunalului Timiş, în 
dosarul nr. 3068/30/2020, până la data de 22.11.2021, 
situaţia creanţelor reclamate în conformitate cu 
Legea 85/2014. Pentru întocmirea Tabelului supli-
mentar al creanţelor, se vor anexa copii ale actelor 
doveditoare.

l Bentu Liviu-Lucian anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: „Desființare C1, C2, C3 
construire sediu de firmă (P+1E), anexă, împrejmuire 
toate laturile, branşamente şi racorduri la utilitățile 
publice”, propus a fi amplasat  în județul Galați, 
municipiul Tecuci, cod poştal 805300, str.Elena 
Doamna, nr.28, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,  sau identificat prin 
plan de situație, număr cadastral 105504. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi consultate pe 
pagina de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului  A.P.M.Galați, apmgl.anpm.ro, 
secțiunea: http://apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_
prezentare_2020_2021-39749 şi la sediul titularului: 
Bentu Liviu-Lucian, județul Galați, municipiul 
Tecuci, str.Costache Racoviță, nr.7. Observațiile publi-
cului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.
anpm.ro

l Unitatea Administrativ Teritorială Chiliile, județul 
Buzău, anunță publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele nr.13, 14, 15, 16, 18, 27, 
40, începând cu data de 25.10.2021, pe o perioadă de 
60 de zile, termen în care se pot depune contestații la 
sediul Primăriei Chiliile, situat în satul Chiliile, 
comuna Chiliile, județul Buzău, conf.art.14 alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare a documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

l Anunț public privind decizia etapei de încadrare 
pentru Primăria Otopeni. Primăria Otopeni titular al 
proiectului „Extindere stație de epurare centru” 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare „nu se supune evaluării de impact 
asupra mediului/evaluării adecvate/evaluării impac-
tului asupra corpurilor de apă” de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul „Extindere stație de epurare centru” propus 
a fi amplasat în strada Transilvaniei, nr.4, oraş 
Otopeni, județul Ilfov. Proiectul acordului de mediu 
şi informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecţia 
Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, în zilele de Luni-Joi, între orele 09.00-12.00, 
precum şi la următoarea adresă de internet: apmif.
anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului se 
primesc la sediul A.P.M. Ilfov-Bucureşti, sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a 
autorității competente pentru protecția mediului.

l Xenios Carsium SRL, titular al proiectului: 
Construire Căsuțe Camping P şi P+1E, Foişor şi 
Împrejmuire Teren, propus a fi amplasat în oraş 
Hârşova, str.Ioan Cotovu, nr.2B, județul Constanța, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către APM Constanța: nu este nece-
sară efectuarea evaluării impactului asupra mediului 
şi nu este necesară parcurgerea celorlalte etape din 
procedura de evaluare adecvată. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Constanța, din municipiul Constanța, str.
Unirii, nr.23, județul Constanța, zilnic, între orele 
09.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de 
internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a autori-
tăţii competente pentru protecţia mediului.

l ANUNT.1. S.C. M&N Italy Trading S.R.L. propri-
etar al terenului situat in.com.Glina, tarla.T60, 
parcela A514/1, lot as/6/II/2, nr. cadastral. 827/312/1/2, 
in suprafata de 4.350mp, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a: Avizului de 
Oportunitate pentru documentatia PUZ-constructie 
showroom, spatii comerciale birouri, depozite, amena-
jare exterioara, organizare santier, bransamente utili-
tati, imprejmuire teren. Documentatia a fost depusa 
pentru consultare la Consiliul Judetean.Ilfov la data 
21.09.2021. Observatii/comentarii se primesc in scris 
la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Jude-
tean Ilfov, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sect.6-Bucuresti 
(tel.021 21256 93), in termen de 18 zile de la publi-
carea prezentului anunt.

SOMAŢII
l  În baza cererii de dobândire a dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune, formulată de petentul Samu 
Dumitru, cu privire la imobilul teren, în suprafață de 
834mp, situat în comuna Măgherani, jud.Mureş, 
înscris în CF nr. 50000 Măgherani, nr. top. 6727, 6728, 
6729, 6730, prin prezenta se somează toți cei interesați 
asupra împrejurării că pot formula opoziție la cererea 
de uzucapiune ce formează obiectul dosarului nr. 
7522/320/2021, în caz contrar, în termen de 1 lună de la 
emiterea celei din urmă publicații, se va trece la jude-
carea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l AGROMEC Ciorogîrla SA, persoană juridică 
română, cu sediul social în Comuna Ciorogârla, Sat 
Ciorogârla, Str. Şcolii 13, jud.Ilfov, avand cod unic de 
inregistrare RO 2605572, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr.J23/513/2004- Convocatorul 
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii 
Agromec Ciorogirla S.A.: Având în vedere Hotărârea 
Civilă nr.2657/2021 pronunţată în data de 15 septem-
brie 2021 de Tribunalul Ilfov şi rămasă definitivă prin 
renunţare la calea de atac în data de 13.10.2021, 
subsemnatul Savu Stefan, în calitate de acţionar al 
societăţii Agromec Ciorogîrla SA, cu un procent de 
11,54167% din capitalul social, în temeiul dispoziţiilor 

art.12 din Statutul societăţii şi art.111-art.117 din 
Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, Convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor (AGOA) în data de 15 
noiembrie2021: AGOA ora 12, la sediul social al 
Agromec Ciorogirla S.A., din Comuna Ciorogârla, Sat 
Ciorogârla, Str. Şcolii 13, jud.Ilfov, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 26.10.2021, aceasta fiind data de referinţă. În 
cazul în care la data menţionată mai sus ca fiind data 
primei convocări a şedinţei AGOA, nu se întruneşte 
cvorumul de prezenţă prevăzut de lege şi/sau de Statut, 
se convoacă şi se fixează cea de a doua şedinţă AGOA, 
pentru data de 16 noiembrie 2021, aceeaşi oră, având 
aceeaşi ordine de zi. Ordinea de zi a şedinţei AGOA va 
fi următoarea: 1. Alegerea secretarului de şedinţă care 
urmează să intocmească Procesul Verbal al Şedinţei. 2. 
Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate 
de acţionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, compusă 
din trei membri. 3. Numirea unui nou administrator al 
societăţii, ca urmare a decesului administratorului 
desemnat anterior, pentru un mandat de 4 ani. 4. Revo-
carea tuturor cenzorilor desemnaţi şi supleanţi, al caror 
mandat este expirat şi alegerea comisiei de cenzori 
conform art.17 din statut. 5. Numirea societăţii Audit 
Consult Group SRL, persoană juridică română, înma-
triculata la Registrul Comerţului sub număr 
J40/10796/2000, CUI 13550529, cu sediul în Bucureşti, 
str. Matei Basarab nr.85, bl.L119 bis, sc.A, ap.22, sector 
3, ca auditor financiar cu un mandat de 4 (patru) ani. 6. 
Desemnarea unei persoane care va întreprinde toate 
formalităţile necesare publicării hotărârii AGOA 
Agromec Ciorogîrla SA. Adunarea Generală va fi 
prezidată de acţionarul Savu Stefan conform Hotărârii 
Civile nr.2657/2021. Precizari privind Şedinţele AGOA. 
Documentele aferente AGOA. Convocatorul, textul 
integral al documentelor şi materialelor informative 
referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documen-
tele care urmează să fie prezentate Adunării Generale  
Ordinare a acţionarilor şi proiectul de hotarare pentru 
fiecare punct de pe ordinea de zi se vor afla la sediul 
societăţii, de unde pot fi solicitate de catre persoanele 
îndreptăţite. La aceasta Adunare Generală a Acţiona-
rilor sunt îndreptăţiţi să participle şi să voteze toti 
acţionarii înregistraţi în evidenţele Registrului Acţiona-
rilor la data de 26.10.2021. Acţionarii pot participa la 
adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de 
catre alte persoane (pe baza de împuternicire specială 
sau generală –procura autentică), fiecare acţiune dând 
dreptul la un vot în AGOA. Împuternicirile acţionarilor 
se depun la sediul societăţii cu cel puţin 48 de ore 
înaintea întrunirii AGOA. Acţionar, Savu Stefan.

l Convocare. Administratorul unic şi acționarul 
majoritar al Societății Agromec Topoloveni S.A., 
deținător a 4.849.376 acțiuni reprezentând 
83,07923% din capitalul social, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor Agromec Topolo-
veni S.A., înregistrată la O.R.C.Argeş la nr.
J3/746/1991, având CUI: 162665, în data de 
15.11.2021, ora 12.00, la punctul de lucru situat în 
Bascov, Strada Serelor, Nr.19, județul Argeş, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de 15.10.2021. În cazul în care cvorumul necesar 
nu se va întruni la data menţionată, AGOA se va ţine 

la data de 20.11.2021, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi 
cu aceeaşi ordine de zi. Ordinea de zi este urmă-
toarea: Art.1.Aprobarea majorării creditelor acordate 
societății Lazar Real Estate S.R.L.de către UniCredit 
Bank SA după cum urmează: -Majorarea cu suma de 
2,296,236EUR până la suma de 11,996,236EUR a 
Creditului de investiții pe termen lung, „Creditul A” 
în suma inițială de 9.700.000EUR. -Majorarea cu 
suma de 5,500,000RON până la suma de 
10,000,000RON a Creditului Neangajant de tip Linie 
de credit finanțare TVA, „Creditul B” în suma 
inițială de 4.500.000RON. Art.2.Menținerea tuturor 
garanțiilor deja constituite (inclusiv dar fără a se 
limita la garanțiile reale imobiliare) pentru Creditul 
A în suma inițială de 9.700.000EUR şi Creditul B în 
suma inițială de 4.500.000RON. Art.3.Constituirea de 
garanții suplimentare pentru garantarea sumelor cu 
care au fost majorarate Creditul A şi Creditul B, 
după cum urmează: 1)Ipoteca imobiliară şi interdic-
țiile de înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, 
demolare, construire, amenajare, restructurare şi 
alipire, asupra bunului imobil, proprietatea societății 
Agromec Topoloveni SA, teren şi construcții, situat în 
Topoloveni, str.Gării, nr.1, jud.Argeş, identificat cu: 
(I)număr cadastral/topografic 81336 (teren) şi 
81336-C1 (construcție) înscrise în Cartea Funciară 
nr.81336 a unității administrativ-teritoriale Topolo-
veni, (II)număr cadastral/topografic 81024 (teren) şi 
81024-C1 (construcție), 81024-C2 (construcție), 
81024-C3 (construcție), înscrise în Cartea Funciară 
nr.81024 a unității administrativ-teritoriale Topolo-
veni, (III)număr cadastral/topografic 379/1 (teren) şi 
379/1-C10 (construcție) înscrise în Cartea Funciară 
nr.80669 a unității administrativ-teritoriale Topolo-
veni, (IV)număr cadastral/topografic 81022 (teren) 
înscris în Cartea Funciară nr.81022 a unității admi-
nistrativ-teritoriale Topoloveni, (V)număr cadastral/
topografic 81026 (teren) şi 81026-C1 (construcție) 
înscrise în Cartea Funciară nr.81026 a unității admi-
nistrativ-teritoriale Topoloveni, (VI)număr cadastral/
topografic 81833 (teren) înscris în Cartea Funciară 
nr.81833 a unității administrativ-teritoriale Topolo-
veni, (VII)număr cadastral/topografic 80519 (teren) şi 
80519-C1 (construcție) înscrise în Cartea Funciară 
nr.80519 a unității administrativ-teritoriale Topolo-
veni, (VIII)număr cadastral/topografic 81830 (teren) 
şi 81830-C2 (construcție), 81830-C3 (construcție), 
81830-C4 (construcție), 81830-C5 (construcție), 
81830-C6 (construcție), 81830-C7 (construcție), 
81830-C8 (construcție), 81830-C9 (construcție), 
81830-C10 (construcție), înscrise în Cartea Funciară 
nr.81830 a unității administrativ-teritoriale Topolo-
veni, (IX)număr cadastral/topografic 379/8 (teren) şi 
379/8-C1 (construcție), 379/8-C2 (construcție), 
379/8-C3 (construcție), 379/8-C4 (construcție), 
379/8-C5 (construcție), înscrise în Cartea Funciară 
nr.80336 a unității administrativ-teritoriale Topolo-
veni, (X)număr cadastral/topografic 379/7 (teren) şi 
379/7-C10/6 (construcție) înscrise în Cartea Funciară 
nr.80324 a unității administrativ-teritoriale Topolo-
veni, inclusiv asupra chiriilor/arenzilor prezente şi 
viitoare produse de bunul imobil, precum şi asupra 
indemnizațiilor plătite în temeiul contractelor de 
garantare/asigurare de orice fel cu privire la şi în 
legătură cu plata acestor chirii sau arenzi. Ipoteca 
mobiliară asupra creanțelor băneşti rezultate din 

contractele/polițele de asigurare emise de o companie 
de asigurări agreată de Bancă, având ca obiect bunu-
rile proprietatea Agromec Topoloveni SA asupra 
cărora s-a constituit o garanție în favoarea Băncii. 2)
Ipoteca mobiliară avand ca obiect toate conturile şi 
subconturile bancare, prezente şi viitoare, deschise de 
Agromec Topoloveni SA la UniCredit Bank SA. 3)
Ipoteca mobiliară asupra creanțelor băneşti şi acceso-
riilor acestora, provenind din contractele de închiriere 
încheiate de Agromec Topoloveni SA cu chiriaşii săi, 
contracte de închiriere aferente imobilelor ipotecate 
la UniCredit Bank SA, având calitatea de debitori 
cedați. 4)Fideiusiune emisă de Agromec Topoloveni 
SA în forma şi cu conținutul agreate de către 
UniCredit Bank SA. Art.4.Ratificare tuturor docu-
mentelor semnate în data de 13.10.2021, respectiv a 
Act adițional nr.1 la Condițiile Speciale de Creditare 
Contract de Credit nr.GRIM/49838/2021 din data de 
14.05.2021, a Contractului de ipotecă mobiliară 
semnat în data de 13.10.2021 şi a contractului de 
Fideiusiune semnat în data de 13.10.2021, prin care 
s-a acordat şi garantat majorarea Creditului A şi 
Creditului B Societății Lazar Real Estate S.R.L. 
Art.5.Aprobarea Modificării Actului Constitutiv al 
Societății Agromec Topoloveni S.A.după cum 
urmează: „Adunarea Generală a Acționarilor 
transferă în sfera de competență a Administratorului 
Unic luarea deciziilor privind încheierea de către 
Societății Agromec Topoloveni S.A.de acte juridice de 
dispoziție privind bunurile imobile şi mobile ale socie-
tății, precum şi a hotărârilor privind contactarea de 
credite indiferent de sumă şi constituirea de garanții 
atât pentru societate cât şi pentru terți”. 
Art.6.Împuternicirea D-lui Preda Vilcu Costin identi-
ficată prin CI seria AZ, nr.410761, în calitate de 
consilier juridic să îndeplinească procedurile impuse 
de lege în vederea publicării în Monitorul Oficial al 
României, precum şi în vederea îndeplinirii formali-
tăților necesare în fața ORC Argeş. Acționarii pot 
participa personal sau prin reprezentanți, mandatați 
prin procură specială, potrivit legii. Acționarii 
persoane fizice vor face dovada prezenței prin verifi-
carea cu documentul de identitate a existenței în 
Registrul Acționarilor la data de referință. Acționarii 
persoane juridice vor participa la adunare prin repre-
zentantul legal sau persoană fizică împuternicită să-i 
reprezinte şi vor prezenta documente doveditoare în 
acest sens, respectiv document identitate şi certificat 
constatator emis de Registrul Comerțului sau împu-
ternicire dată de organul de conducere administrativ 
pentru această adunare, fiind necesară prezența 
acestora în Registrul Acționarilor la data de referință. 
Formularele pentru procura specială se pot solicita 
societății, prin e-mail, începând cu data de 15.10.2021 
şi vor fi depuse în original, după completare şi 
semnare la sediul societății, cel mai târziu la data de 
04.11.2021, ora 11.00, ca fiind data-limită când se va 
încheia un proces-verbal cu procurile existente. Docu-
mentele şi materialele referitoare la ordinea de zi se 
află la dispoziția acționarilor conform prevederilor 
legale, începând cu data publicării în Monitorul 
Oficial, consultarea acestora fiind posibilă prin solici-
tarea prin e-mail. Informații pot fi obținute la telefon 
şi e-mail: 0248.270.700, int.163; ion.popescu@intlazar.
ro. Redactată în 4 (patru) exemplare.

LICITAȚII
l Hidrojet SA prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică propri-
etate imobiliară situată în Breaza, str. Griviței, nr. 18, 
județ Prahova, compusa din teren în suprafață de 
20.513 mp şi constructiile C10 (hala monobloc), C11 
(punct poarta), C20 (baraca metalica), teren în supra-
față de 358 mp, teren în suprafață de 1.725 mp şi 
teren în suprafață de 445,38 mp la prețul total de 
1.000.000 euro. Licitaţia va avea loc în 20.10.2021, 
ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. Persoanele interesate se pot programa 
pentru vizionare la numărul de telefon susmentionat, 
iar ulterior vor achizitiona dosarul de prezentare de 
la sediul lichidatorului judiciar şi vor depune docu-
mentația însoțită de taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de data 
licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în zilele de 27.10.2021 şi 03.11.2021, aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Licitație publică deschisă cu strigare. 1.Informații 
generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Centrul Cultural şi de Tineret 
„Ştefan Iordache”, CIF: 36772516, Bucureşti, str. 
Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sect.5, tel.0756.144.831, 
contact@cultural5.ro, Pavel Marian. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: -7 căsuțe de lemn cu 
destinația spațiu comercial, situate în Parcul Sebas-
tian din Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti; -5 
căsuțe de lemn cu destinația spațiu comercial, situate 
în Parcul Humuleşti din Sectorul 5 al Municipiului 
Bucureşti. Căsuțele au o dimensiune de 2*3m, cu o 
înălțime la coamă de 2,4m, cu pereții din lemn masiv 
asamblat prin chertare, lanțuri suport pentru obloa-
nele superioare şi inferioare. Licitația se organizează 
în vederea amenajării de spații comerciale, conform 
H.C.L. Sector 5 nr.57/31.03.2021 şi O.U.G.nr.57/2019. 
3.Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în Caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalități prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: 
la sediul Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan 
Iordache” din Bucureşti, str.Fabrica de Chibrituri 
nr.9-11, sect.5. 3.2.Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului /compartimentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Biroul Administrativ, 0756.144.831. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar: gratuit. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 25.10.2021, ora 12.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 03.11.2021, ora 12.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: sediul Centrului Cultural şi de 
Tineret „Ştefan Iordache” din Bucureşti, str. Fabrica 
de Chibrituri nr.9-11, sect.5. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 04.11.2021, ora 
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11.00, la sediul Centrului Cultural și de Tineret 
„Ștefan Iordache” din București, str.Fabrica de 
Chibrituri nr.9-11, sect.5. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția Contencios Administrativ și Fiscal a 
Judecătoriei Sector 5, București, Bd.Unirii nr.37, 
sect.3, parter, camera 006, fax: 021.408.37.81, 
tel.021.408.36.00, 021.408.37.00, interior: 400. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 13.10.2021.

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: Comuna Gârbova, 
comuna Gârbova, Str.Văii, nr.452, județul Alba, telefon 
0258/748.118, fax 0258/748.101, e-mail: girbova@
ab.e-adm.ro, cod fiscal 4562044. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 1 imobil, proprietate privată a 
Comunei Gârbova, identificat astfel: -casă 166mp și 
teren aferent 250mp, nr.cadastral: CF71448, situată în 
intravilan, zona Str. I.Creangă, nr.509, cu acces direct 
la drum; conform H.C.L. nr. 20/23.04.2021 și temeiului 
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Secretariat, Primăria Comunei 
Gârbova. 3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de 
la care pot obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Secretariatul Primăriei 
Comunei Gârbova, Str.Văii, nr. 452, județul Alba. 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: 150 lei/exem-
plar, ce se achită numerar la Casieria instituției, 
Primăria Comunei Gârbova. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 28.10.2021, ora 10.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 05.11.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Gârbova, 
Str. Văii, nr.452, județul Alba, birou Secretariat. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 08.11.2021, ora 14.00, 
Primăria Comunei Gârbova, Str.Văii, nr.452, județul 
Alba, Sala de ședințe la parter. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Alba, Alba 
Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr.24, județul Alba, cod poștal 
510111, telefon 0258/813.510, fax 0258/811.184, 
e-mail: tribunalul.alba@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 13.10.2021.

l SC Utilrep Serv SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. 
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie publică 
în data de 25.10.2021  ora 13,30 la sediul lichidato-
rului din Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova: - Container birou  - 3 bucati; - 
Autoturisme, autotractoare. In caz de neadjudecare in 
data de 25.10.2021, se vor mai organiza licitatii, in 
zilele de 01.11.2021, 08.11.2021, 15.11.2021, 
22.11.2021 la  ora 13,30. Toate bunurile supuse 
vanzarii la licitatie sunt la cel mai mare pret oferit. 
Bunurile se pot vinde atat individual cat si in bloc. 
Pretul caietului de sarcini pentru vanzarea indivi-
duala a activelor este de 300 lei + TVA si se achită cu 
OP in contul nr. RO45BACX0000000 196082000 
deschis la Unicredit Bank – Sucursala Ploiesti, pe 
seama lichidatorului judiciar C.I.I Petcu Viorica sau 

in numerar la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl.34R2, ap.2, parter, jud. 
Prahova. Pretul caietului de sarcini pentru vanzarea 
in bloc a activelor este de 1.000 lei + TVA si se achită 
prin OP in contul nr. RO45BACX0000000 196082000 
deschis la Unicredit Bank – Sucursala Ploiesti, pe 
seama lichidatorului judiciar C.I.I. Petcu Viorica sau 
in numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl.34R2, ap.2, parter, jud. 
Prahova. 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 Utilrep Serv SRL. Vânzarea se face în baza preve-
derilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie 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.

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 Berislăvești, 
cu sediul în comuna Berislăvești, sat Stoenești, Str.
Principală nr.30, judeţul Vâlcea, telefon: 0250/753.077, 
e-mail: primariaberislavesti@yahoo.com, cod fiscal: 
2541649. 2.Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie vândut: -imobil 
teren în suprafaţă de 8.978mp, din satul Berislăvești, 
punctul Vărzărie, situat în extravilanul localității, CF 
36832 Berislăvești, conform Hotărârii nr.64/30 septem-
brie 2021 a Consiliului Local al Comunei Berislăvești; 
-imobil teren în suprafaţă de 5.282mp, din satul Beris-
lăvești, punctul Vărzărie, situat în extravilanul locali-
tății, CF 36831 Berislăvești, conform Hotărârii 
nr.65/30 septembrie 2021 a Consiliului Local al 
Comunei Berislăvești; -conform temeiului legal 
O.U.G.nr.57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, 
imobilele aparținând domeniului privat al Comunei 
Berislăvești. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: prin solicitare scrisă, de la 
sediul Primăriei Comunei Berislăvești. 3.2.Denumirea 
și datele de contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Compartimentul 
Secretariat, din cadrul Primăriei Comunei Berislăvești, 
comuna Berislăvești, sat Stoenești, Str.Principală nr.30, 
judeţul Vâlcea. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G.nr.57/2019, privind Codul admi-
nistrativ: este de 100Lei, ce se achită la Casieria insti-
tuției sau în contul: RO86TREZ6715006XXX 008609, 
deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 29/10/2021, ora 15.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 08/11/2021, ora 15.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Beris-
lăvești, comuna Berislăvești, sat Stoenești, Str.Prinic-
pală nr.30, județul Vâlcea. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferta: un exemplar original. 
5.Data și locul la care se va desfașura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 09/11/2021, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Berislăvești, localitatea 
Berislăvești, sat Stoenești, Str.Principală nr.30, județul 
Vâlcea. 6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Vâlcea, localitatea Rm.Vâlcea, Scuarul Revolu-
ției nr.1, județul Vâlcea, telefon: 0250/739.120, fax: 
0250/732.207, e-mail: tr.valcea.civil2@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 14/10/2021.

l Anunt de vanzare active prin licitatie competitiva 
cu strigare. Societatea vanzatoare: Societatea 
Germina Agribusiness S.A. cu sediul in Mun. Bucu-
resti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Etaj 10, Modu-
lele M2–M5, sector 2, tel: 021.322.54.80, fax: 
0374.754.997, e-mail: office@germina.ro, pagina web: 
www.germina.ro, inregistrata la Registrul Comer-
tului sub nr. J40/895/1991, C.U.I. RO 351290, repre-
zentata legal prin doamna Iuliana Cernat – director 
general, in calitate de vanzator, organizeaza licitatie 
competitiva cu strigare, in vederea vanzarii activelor 
asupra carora Societatea detine titluri de proprietate. 
Denumirea ACTIVELOR scoase la vanzare. 
ACTIVUL A – Complex Agrosem Urziceni - Statia 
de conditionare “Agrosem Urziceni”, situat in Urzi-
ceni, Str. Carierei nr. 20 (fosta Str. Garii nr. 2), judetul 
Ialomita; ACTIVUL B – Complex Agrosem Dambo-
vita - Statia de procesare cereale paioase “Agrosem 
Dambovita”, situat in Gaesti, Str. Libertatii nr. 15, 
judetul Dambovita. Activul Detalii Proprietate 
(teren+constructii). ACTIVUL A / Statia de conditi-
onare “Agrosem Urziceni”, situat in Urziceni, Str. 
Carierei nr. 20 (fosta Str. Garii nr. 2), judetul Ialomita 
/ Teren intravilan in suprafata totala de 61.265 mp si 
Constructii cu destinatia de spatiu industrial – hale 
depozitare, statie seminte si Sediu administrativ (P) 
– cu o suprafata construita la sol de 20.165 mp si o 
suprafata construita desfasurata de 22.344 mp, 
impreuna cu bunurile mobile din statie si hale, utilaje 
specifice domeniului agricol. Prezentarea bunurilor 
se regaseste in Fisa Activului cuprinsa in Dosarul de 
prezentare a activelor. ACTIVUL B - Statia de 
procesare cereale paioase “Agrosem Dambovita”, 
situata in Gaesti, Str. Libertatii nr. 15, judetul 
Dambovita / Teren intravilan in suprafata totala 
masurata de 21.430 mp si Constructii cu destinatia 
de spatiu industrial – hale depozitare, soproane, 
anexe si Sediu administrativ (P) cu o suprafata 
construita la sol de 8.490 mp si o suprafata 
construita desfasurata de 15.145 mp, impreuna cu 
bunurile mobile: mijloce fixe – utilaje specifice dome-
niului agricol. Prezentarea bunurilor se regaseste in 
Fisa Activului cuprinsa in Dosarul de prezentare a 
activelor. ACTIVELE supuse vanzarii, mai sus iden-
tificate, pot fi inspectate de catre cei interesati sa 
participe la licitatie, de luni pana vineri, in intervalul 
orar 09:00 – 15:00. In Dosarul de prezentare a acti-
velor se regasesc informatii privind bunurile mobile 
aferente fiecarui activ, situatia juridica a terenurilor 
ocupate de fiecare activ, informatii privind contracte 
de inchiriere spatiu aflate in derulare in fiecare activ 
si alte sarcini. Dosarul de licitatie, care cuprinde si 
Dosarul de prezentare a activelor, se poate procura 
incepand cu data de 19.10.2021, ora 11:00 de la 
sediul GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din Str. 
Delea Veche nr. 24, Corp A, Etaj 10, Modulele M2–
M5, sector 2, Bucuresti sau transmitand o solicitare 
scrisa pe adresa de e-mail: office@germina.ro, de luni 
pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 15:00, achitan-
du-se taxa de participare mentionata in anunt. 
Comunicarea/eliberarea Dosarului de licitatie va 
avea loc doar in baza urmatoarelor documente: (i) 
cerere scrisa din partea candidatului, (ii)  imputerni-
cire/procura din partea candidatului acordata celui 
care ridica dosarul de licitatie si (iii) copia cartii de 
identitate a acestuia. Tipul de licitatie utilizat: Lici-
tatie competitiva cu strigare, conform Procedurii de 
licitatie aprobata de societate. Taxa de participare:  
ACTIVUL A: 3.000 lei + TVA, include contrava-
loarea Dosarului de licitatie si se achita in contul 
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. – IBAN RO57 
ROIN 9116 0013 9972 RO01 deschis la IDEA BANK 
sucursala AFI COTROCENI; ACTIVUL B: 1.000 lei 
+ TVA, include contravaloarea Dosarului de licitatie 
si se achita in contul GERMINA AGRIBUSINESS 
S.A. – IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 RO01 
deschis la IDEA BANK sucursala AFI COTRO-
CENI. Garantia de participare: 10% din pretul de 
pornire al licitatiei ACTIVULUI respectiv; garantia 
de participare nu este purtatoare de dobanzi. 

Aceasta se achita in contul  GERMINA AGRIBUSI-
NESS S.A. – IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 
RO01 deschis la IDEA BANK sucursala AFI 
COTROCENI, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte 
de data anuntata a licitatiei. Plata acesteia se poate 
face prin ordin de plata, fila cec sau scrisoare de 
garantie bancara avand termenul de valabilitate de 
cel putin 180 de zile calendaristice de la data tinerii 
primei iteratii de licitatie mentionata in anuntul de 
publicitate. Pretul de pornire al licitatiei, pentru 
fiecare ACTIV in parte, este de: ACTIVUL A - 
4.280.000 EUR, din care bunurile mobile 1.420.000 
EUR; ACTIVUL B - 580.000 EUR, din care bunurile 
mobile 5.000 EUR. Pretul de pornire al licitatiei, 
publicat in anuntul de vanzare, nu include taxa pe 
valoarea adaugata. Ziua si ora de tinere a licitatiei. 
ACTIVUL A: Licitatia competitiva cu strigare, se va 
desfasura in data de 27.10.2021, incepand cu ora 
11:00, la sediul GERMINA AGRIBUSINESS S.A. 
din Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Etaj 10, Modu-
lele M2–M5, sector 2, Bucuresti. Activul se va licita 
cu respectarea pasilor de licitatie stabiliti de catre 
societate. ACTIVUL B: Licitatia competitiva cu 
strigare, se va desfasura in data de 27.10.2021, ince-
pand cu ora 12:00, la sediul GERMINA AGRIBUSI-
NESS S.A. din Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Etaj 
10, Modulele M2–M5, sector 2, Bucuresti. Activul se 
va licita cu respectarea pasilor de licitatie stabiliti de 
catre societate. In caz de neadjudecare, cea de a doua 
licitatie competitiva cu strigare, se va desfasura in 
data de 03.11.2021, urmand ca GERMINA AGRI-
BUSINESS S.A. sa publice intocmai un nou Anunt 
de vanzare privind conditiile de participare. Sunt 
invitati sa participe la licitatie, la termenul si locul 
fixat pentru vanzare, persoane fizice sau juridice, 
romane sau straine, de drept public sau privat, care 
au achitat taxa de participare, impreuna cu garantia 
de participare si care indeplinesc conditiile de parti-
cipare conform Procedurii de licitatie aprobata de 
societate. Termenul de depunere a contestatiilor este 
de 24 de ore de la incheierea sedintei de licitatie, iar 
termenul de solutionare este de 3 zile lucratoare de la 
data depunerii acestora. Relatii suplimentare cu 
privire la ACTIVELE scoase la licitatie si conditiile 
de participare la licitatie, se pot obtine la numarul de 
telefon 0723.144.302 (persoana desemnata Dna 
Apalaghiei Andreea) sau transmitand o solicitare 
scrisa pe adresele de e-mail: office@germina.ro si 
andreea.apalaghiei@germina.ro. GERMINA AGRI-
BUSINESS S.A. are dreptul sa modifice, intrerupa, 
suspende sau retrage oferta de vanzare in orice 
moment, astfel de evenimente urmand a fi publicate 
intocmai Anuntului de vanzare. Director General 
Iuliana Cernat.

l SC IPM Partners Romania SA societate aflata in 
faliment prin lichidator judiciar anunta vanzarea la 
licitatie publica a urmatoarelor  bunuri mobile: 4,49 
ml teava 114.3*10 la pretul total de 101 lei+TVA; 
4,29ml teava 114.3*11 MM  la pretul total de 174,50 
lei+TVA; 3,11ml teava 114.3*6.3 MM la pretul total 
de 1.043,50 lei+TVA; 5,38ml teava 168.3*11 MM la 
pretul total de 333,50 lei+TVA; 3ml teava 273*10 la 
pretul total de 238,50 lei+TVA; 2,1ml teava 273*12.5 
la pretul total de 227 lei+TVA; 8,8ml teava inox la 
pretul total de 91,60 lei+TVA; 6ml teava zincata 
60*7 la pretul total de 82,50 lei+TVA. Pretul de 
pornire fiind redus la 50% fata de cel stabilit in 
raportul de evaluare.  Licitatiile publice au loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor din 29.06.2021, 
care a incuviintat raportul de evaluare a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul debitoarei, a stabilit 
valorificarea lor prin licitatie publica, a aprobat 
regulamentul de participare la licitatie pentru bunu-
rile  mobile si conform adresei nr.667/09.07.2021 a 
evaluatorului. Cantitatile de materiale sunt in 
conformitate cu cele mentionate in registrul de 
inventar si in raportul de evaluare, dar ofertantii 
care au posibilitatea sa vizualizeze aceste materiale 
pe teren isi asuma riscul ca aceste cantitati de mate-

riale sa fie diferite. Pentru vizualizarea bunurilor 
care se afla in Ploiesti, str. Cuptoarelor , nr. 4  se 
poate lua legatura cu dl Ivan Adrian Cristinel  -tel: 
0730 682 736. Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 20.10.2021, 21.10.2021, 25.10.2021, 
26.10.2021, 27.10.2021, 28.10.2021, 01.11.2021, 
02.11.2021,  03.11.2021, 04.11.2021 orele 12.00, la 
sediul lichidatorului  judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Garantia de 
participare la licitatie, care constituie avans din pret, 
este de 10% din valoarea bunurilor licitate si se 
achita in contul lui IPM Partners Romania SA. 
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar 
la telefon: 0344104525.

l SC IPM Partners Romania SA societate aflata in 
faliment prin lichidator judiciar anunta vanzarea la 
licitatie publica a urmatorului  bun mobil: Dacia 
Logan PH 36 YPM, an fabricatie 2011, epava, 
nefunctionala la pretul de 112,50 lei +TVA. Pretul 
de pornire fiind redus la 50 % fata de cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatiile publice au loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor din 
29.06.2021,care a incuviintat raportul de evaluare a 
bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei, a 
stabilit valorificarea lor prin licitatie publica, a  
aprobat regulamentul de participare la licitatie 
pentru bunurile  mobile si conform adresei 
nr.667/09.07.2021 a evaluatorului. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de: 20.10.2021, 21.10.2021, 
25.10.2021, 26.10.2021, 27.10.2021, 28.10.2021, 
01.11.2021, 02.11.2021,  03.11.2021, 04.11.2021, orele 
12.00, la sediul lichidatorului  judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu nr.12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Garantia de participare la licitatie constituie avans 
din pret si este 10% din valoarea bunului licitat, care 
se achita in contul lui IPM Partners Romania SA. 
Relatii suplimentare de la sediul lichidatorului judi-
ciar 0344/104525.

l Par Rom SRL prin lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică: teren 
de 8.038 mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/1, 
nr. cadastral 920, CF 100538, jud. Constanta 
pornind de la pretul de 143.460,24 lei fara TVA si 
teren de 570 mp situat in Costinesti, parcela 
314/18/1/2/2, nr. cadastral 918/2, CF 100536, jud. 
Constanta pornind de la pretul de 20.494,76 lei fara 
TVA. Regimul TVA se stabileste conform prevede-
rilor fiscale in vigoare. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune documentele de participare la 
licitaţie pana la data de 26.10.2021, ora 14.00. Lici-
tatia va avea loc in data de 27.10.2021, ora 11.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

PIERDERI
l Subscrisa: Filkon International SRL, cu sediul în 
București,, str. Magura Vulturului 51, bl.116A, sc.B, 
et.2, ap. 69, număr de înregistrare la Registrul 
Comerţului J40/11569/2003, cod de identificare 
fiscală 15687795, declară pierdut Certificatul Consta-
tator nr.604107, eliberat la data de 08.08.2017 de către 
Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti.

l Pierdut Certificat De Membru Colegiul Medicilor 
Dentiști Satu Mare pe numele Orha Carina, seria 
DSM nr. 3000024, emis în data de 08.09.2016. Se 
declară nul.

l Pierdut certificat înregistrare nr. 3270713/ 
15.03.2016 al SC Eurovia Neamt SRL Tg. Neamț, 
J27/116/2004, CUI-16099297. Îl declar nul.

l Pierdut carte de intervenție casa de marcat, seria 
ZCM043181.
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