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OFERTE SERVICIU
l Grădinița Nr.24 cu sediul în localitatea 
București, str.Nicolae Pascu, nr.12, sector 
3 ,  organizează  concurs  pentru 
ocuparea postului de îngrijitor. Concursul 
va avea loc în data de 12.01.2021, orele 
10:00, la sediul unității. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial. Relații -telefon: 021/344.17.60.

l SC Feruccio Construct SRL, având 
CUI:30392054, cu sediul în Sat Brazii de 
Sus, Comuna Brazi, Strada Trandafirilor, 
Nr.33G, Etaj 1, Județ Prahova, anga-
jează: Instalator apă, canal, cod COR 
712602- 4 posturi; Faianțar, cod COR 
712201- 23 posturi; Dulgher, cod COR 
711501- 23 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe 
în domeniul construcțiilor. Selecția are 
loc în data de 16.12.2020, ora 08:00, la 
sediul societății.

l Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan 
Cuza” Vaslui, str.Racova, nr.69, anunță 
scoaterea la concurs pe perioadă determi-
nată a postului de expert cadru didactic 
SDS învățător în cadrul proiectului 
POCU 74/6/18/107740-ADMISI. Relații 
de luni până vineri la tel.0230.531.78.56- 
secretariat.

l  Irem General Contractor SRL, 
persoană juridică română, cu sediul în 
București, sectorul 1, strada Gheorghe 
Polizu, nr.58-60, biroul cu suprafață 
totală de 740,83mp, etaj 12, înregistrată în 
R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i  s u b  n r. 
J40/16633/2016, Identificator Unic la 
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/16633/2016, având Cod Unic de Înre-
gistrare 36853491, angajează: 44 Lăcătuși 
mecanici -COR 721410, 4 Maiștri lăcătuși 
mecanici -COR 311505, 24 muncitori 
necalificați la spargerea și tăierea materi-
alelor de construcții -COR 931302, 9 
Sudori -COR 721208, 2 inspectori în 
domeniul securității și sănătății în muncă 
-COR 325723, 1 Contabil -COR 331302, 1 
Planificator -COR 331304. Interviul va 
avea loc la data de 16.12.2020, la ora 
09:00 la sediul societății.

l Centrul Cultural Buftea cu sediul în 
oraș Buftea, strada Știrbei Vodă, nr.8, 
judetul Ilfov, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual vacant 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificat 
și completat de H.G. nr.1027/2014, în 
cadrul instituției. Denumirea postului: 
Referent, gradul II-post contractual pe 
perioadă nedeterminată din cadrul 
Compartimentului Proiecte Cultural-Ar-
tistice, Educative. Condiții specifice de 
participare la concurs pentru postul de 
referent, gradul II: -nivelul studiilor: 
studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în specialitatea 

studiilor necesare ocupării postului: cel 
puțin 1 an. Dosarele de înscriere se pot 
depune la sediul Centrului Cultural, oraș 
Buftea în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului. Proba scrisă 
va avea loc în data de 08.01.2021, ora 
10:00, iar interviul va avea loc în data de 
12.01.2021, ora 10:00, la sediul Centrului 
Cultural al Orașului Buftea. Condiţiile 
de participare la concurs și tematica se 
vor pune la dispoziţia solicitanţilor la 
sediul Centrului Cultural Buftea și la 
nr.de telefon 0734.100.100.

l Primăria Comunei Hotarele, cu sediul 
în comuna Hotarele, Șos.Bucovina, nr.2, 
judeţul Giurgiu, anunţă amânarea 
concursului conform H.G. nr.286/2011 
pentru ocuparea postului contractual 
vacant de inspector 1A organizat iniţial: 
-Proba scrisă în data de 29.12.2020, ora 
10:00; -Proba interviu în data de 
30.12.2020, ora 10:00, astfel: -Proba scrisă 
în data de 29.12.2020, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 31.12.2020, ora 10:00. 
Prin acest anunţ venim în completarea 
celui publicat în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a număr nr.806/04.12.2020, pagina 
2, cod 267.509. Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Liceul Teoretic Constantin Noica, cu 
sediul în Alexandria, Str.Dunării, nr.133, 
judeţul Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Îngrijitor I G, număr posturi 
2, conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 11.01.2021, ora 12.00; 
-Proba practică în data de 13.01.2021, ora 
12:00; -Proba interviu în data de 
15.01.2021, ora 10:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: gimnaziale sau medii; -vechime: 
în muncă 3 ani. 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 
unității. Relaţii suplimentare la sediul: 
unității de învățământ, persoană de 
contact: Lisu Nela, telefon 0247/316.388.

l Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul 
Comarnic, cu sediul în localitatea 
Comarnic, Str.Republicii, nr.30, jud.
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: fochist. -Număr posturi: 1 normă, 
conform Hotărâr i i  de  Guvern 
n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1  ș i  L e g e a 
nr.203/16.09.2020. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
08.01.2021, ora 11:00; -Proba practică în 
data de 12.01.2021, ora 11:00; -Proba 
interviu în data de 14.01.2021, ora 10:00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: generale sau medii; 
-vechime: nu necesită vechime; -certificat 

care să ateste calificarea de fochist; -până 
la finalizarea concursului să prezinte 
autorizație ISCIR. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Liceului 
„Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic. 
Relaţii suplimentare la sediul: Liceului 
„Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic, 
persoană de contact: Ghiauș Irina, 
telefon 0244/360.112, fax 0244/360.112.

l La Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, numărul 188 din 
04.12.2020, la anunţul cu numărul de 
înregistrare 267.509 al Primăria Hotarele, 
adresa: Șos.Bucovina, nr.2, județul 
Giurgiu, pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de inspector 1A, 
conform H.G.286/2011, se face urmă-
toarea rectificare: -în loc de: „Condiții 
specifice: a)Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă; b)Cunoștințe de 
operare pe calculator: nivel minim; c)
Vechime: minimum 15 ani” se va citi: 
„Conditii specifice: a)Studii universitare 
de scurtă durată absolvite cu diplomă; b)
Cunoștințe de operare pe calculator: 
nivel minim; c)Vechime: minimum 15 
an i” .Res tu l  anunţu lu i  rămâne 
neschimbat. (Prezenta rectificare nu se 
datorează Redacţiei Monitorului Oficial 
al României, Partea a III-a.)

l Școala Gimnazială Dumbrava, cu 
sediul în sat Dumbrava, Str.Principală, 
nr.158, judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante pe perioadă nede-
terminată de: -Șofer: 0,50, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011 la Școala Gimnazială 
Dumbrava, cu sediul în localitatea 
Dumbrava, nr.158, judeţul Timiș; 
-Muncitor/fochist: 0,50, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011 la Școala Gimnazială 
Dumbrava, cu sediul în localitatea 
Dumbrava, nr.158, judeţul Timiș. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 08.01.2021, ora 08:00; 
-Proba practică în data de 08.01.2021, ora 
11:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii profesionale; 
-constituie un avantaj experiența în 
domeniu. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 

zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școala Gimnazială Dumbrava. 
Relaţii suplimentare la sediul: Școala 
Gimnazială Dumbrava, persoană de 
contact: Deak Ștefan Tiberiu: telefon 
0723.645.373, Oprițescu Luminița: 
0723.684.624.

l Biblioteca Academiei Române cu 
sediul în:București, Str.Cal.Victoriei 
nr.125, sector 1, în conformitate cu Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011 cu modifi-
cările și completările ulterioare, scoate la 
concurs:un post contractual vacant 
de:muncitor calificat.I-electrician, normă 
întreagă, studii medii tehnice de profil-li-
ceul cu diplomă de bacalaureat;-certificat 
de calificare în meseria de electrician;-ve-
chime totală în muncă- minim 12.ani;-ve-
chime în funcția de electrician-minim 
10.ani. Concursul constă în probă scrisă 
și interviu. Proba scrisă va avea loc în 
data de:15.ianuarie.2021 ora 9:30, la 
sediul instituţiei, etajul doi-Sala de 
Consiliu. Interviul va avea loc în data 
de:19.ianuarie.2021 ora 12:00 la sediul 
instituţiei, etajul doi-Sala de Consiliu. 
Dosarele de concurs se depun în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data afișării 
anunțului. Secretarul comisiei de concurs 
poa te  f i  g ăs i t  l a  număru l  de 
telefon:021.212.82.84/int.1206/1207.

l Gospodărie Ștefănești- Ilfov organi-
zează în data de 18.12.2020 concurs 
recrutare 1 Șofer autobuz și 1 Șef Depar-
tament- Departament Transport Local Și 
Școlar.  Detal i i  suplimentare la 
0721.490.200.

l Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”, 
cu sediul în localitatea Drobeta Turnu 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr.9D, jud. 
Mehedinți, organizează concurs, pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tuale,  conform H.G. nr.286/2011, modifi-
cată și completată de H.G. nr.1027/2014: 
Pedagog școlar II, studii superioare- 1 
normă, post temporar vacant contractual 
pe perioadă determinată, vechime în 
muncă:  minim 3 ani. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă/ probă 
practică în data de 05.01.2021, ora 9:00, 
la sediul Liceului Tehnologic ”Lorin 
Sălăgean”; -Proba interviu în data de 
07.01.2021, ora 9:00, la sediul Liceului 

Tehnologic ”Lorin Sălăgean”. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la sediul 
Liceului Tehnologic ”Lorin Sălăgean” în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunț în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a. Date contact: 
Liceului Tehnologic ”Lorin Sălăgean” 
Drobeta Turnu Severin, str. I.C. Brătianu 
nr.9D, telefon: 0252222285, e-mail: 
licconstr@yahoo.com.

l Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”, 
cu sediul în localitatea Drobeta Turnu 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr.9D, jud. 
Mehedinți, organizează concurs, pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tuale,  conform H.G. nr.286/2011, modifi-
cată și completată de H.G. nr.1027/2014: 
Paznic I, studii medii –1 normă, post 
vacant contractual pe perioadă nedeter-
minată, vechime în muncă: minim 3 ani. 
Spălătoreasă/ lenjereasă, studii medii- 1 
normă, post vacant contractual pe peri-
oadă nedeterminată, vechime în muncă: 
minim 3 ani. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă/ probă practică în 
data de 08.01.2021, ora 9:00, la sediul 
Liceului Tehnologic ”Lorin Sălăgean”; 
-Proba interviu în data de 11.01.2021, ora 
12:00, Liceului Tehnologic ”Lorin Sălă-
gean”. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Liceului Tehnologic 
”Lorin Sălăgean” în terme de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării prezen-
tului anunț în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a. Date contact: Liceului Tehnologic 
”Lorin Sălăgean” Drobeta Turnu 
Severin, str. I.C. Brătianu nr.9D, telefon: 
0252222285, e-mail: licconstr@yahoo.
com.

l Primăria comunei Tâmna, județul 
Mehedinți organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale de 
execuție vacante din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Tâmna, județul Mehedinți după cum 
urmează: 1.Șofer (microbuz școlar- 2 
posturi ), în cadrul compartimentului 
administrative gospodăresc. Condiții 
generale necesare în vederea participării 
la concurs și a ocupării funcției contrac-
tuale sunt: Pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar vacant 
candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții generale, conform art.3 al 
Regulamentului- cadru aprobat prin 
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Hotărârea Guvernului nr.286 din 23.
martie.2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare: a) are cetățenia română, 
cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic European și 
domiciliul în România; b) cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c) are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; d) are capacitate deplină de exer-
cițiu; e) are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește 
condițiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g) nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite 
cu intenție, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcției, cu excepția situa-
ției în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a ocupării func-
țiilor contractuale sunt: a) studii gene-
rale; b) posesor permis de conducere 
categoriile: B, C, D; c) atestat profesional 
transport public de persoane, în termen 
de   valabilitate; d) vechime în muncă 1 
an. Probele de concurs: Selecția dosa-
relor, Proba scrisă, interviul. Concursul 
se va organiza conform calendarului 
următor: Proba scrisă: 8 ianuarie 2021, 
ora 12, la sediul instituției. Proba 
interviu: 11 ianuarie 2021, ora 12:00, la 
sediul instituției. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 10 zile lucrătoare 
de la data afișării anunțului respectiv, 
până la 30.12.2020- ora 16. Locul desfă-
șurării probelor sediul Primăriei Tâmna 
județul Mehedinți. Conform art.6, alin.
(1) al Regulamentului- cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, pentru înscrierea la concurs 
candidații vor prezenta un dosar de 
concurs care va conține următoarele 
documente: a. cererea de înscriere la 
concurs adresată conducătorului autori-
tății sau instituției publice organizatoare; 
b. copia actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; c. copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor și ale altor 
acte care atestă efectuarea unor speciali-
zări, precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituția publică; d. carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverințele care atestă 

vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; e. cazierul 
judiciar sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția 
pentru care candidează; f.adeverință 
medicală care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candida-
tului sau de către unitățile sanitare abili-
tate; g. curriculum vitae, Aviz psihologic. 
(2) Adeverința care atestă starea de 
sănătate conține, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea acestuia, 
în formatul standard stabilit de Minis-
terul Sănătății. (3) În cazul în care candi-
datul depune o declarație pe proprie 
răspundere că nu are antecedente 
penale, în cazul în care este declarat 
admis la selecția dosarelor, acesta are 
obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu până la data desfășurării 
primei probe a concursului. (4) Copia 
actului de identitate, copiile documen-
telor de studii și carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverințele care atestă 
vechimea vor fi prezentate și în original 
în vederea verificării conformității copi-
ilor cu acestea. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei comunei 
Tamna, Județul Mehedinţi, strada Prin-
cipală nr.3, telefon 0252375001.

l Primăria Comunei Popești organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unui post vacant din aparatul 
de specialitate al primarului cu normă 
întreagă, pe durată nedeterminată a 
funcţiei publice de Consilier asistent 
cadastru la Comp. Evidenţa Agricolă și 
Cadastru. Postul vacant: Consilier asis-
tent cadastru la Comp. Evidenţa Agricolă 
și Cadastru. A. B. Documentele solicitate 
candidaților pentru întocmirea dosarului 
de concurs:a) cerere de înscriere la 
concurs adresată Primarului Comunei 
Popești, județul Iași; b) copia actului de 
identitate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate prin prezentul 
anunț .d) carnetul de muncă sau, după 
caz, adeverințele care atestă vechimea, în 
copie; e) cazierul judiciar sau o declarație 
pe propria răspundere că nu are antece-
dente penale care să-l facă incompatibil 
cu funcția pentru care candidează; f) 
adeverință medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare pentru exer-
citarea funcției de guard, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candida-
tului sau de către unitățile sanitare abili-
tate; g) curriculum vitae; Actele 
prevăzute la lit.b)-d) vor fi prezentate și în 
original în vederea verificării conformi-

tății copiilor cu acestea. În cazul docu-
mentului prevăzut la lit.e), candidatul 
declarat admis la selecția dosarelor, care a 
depus Ia înscriere o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale, 
are obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu până la data desfășurării 
primei probe a concursului. Dosarul de 
concurs se depune la sediul Primăriei 
Popești, la Secretarul comisiei de concurs, 
dna. Galit Claudia. C. Condiții generale 
și specifice: C.1. Condiții generale: poate 
ocupa un post vacant persoana care înde-
plinește următoarele condiții: a) are cetă-
țenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic 
European și domiciliul în România; b) 
cunoaște limba română, scris și vorbit; c) 
are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capacitate 
deplină de exercițiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g) îndeplinește condiţii specifice, 
conform fișei postului, pentru ocuparea 
funcţiei publice; h) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitare; i) nu le-a fost interzis dreptul 
de a ocupa o funcţie publică sau de a 
exercita profesia ori activitatea în execu-
tarea căreia a săvârșit fapta, prin hotă-
râre judecătorească definitivă, în 
condiţiile legii; j) nu a fost destituită 
dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat 
contractual individual de muncă pe 
motive disciplinare în ultimii 3 ani; k) nu 
a fost lucrător al Securităţii sau colabo-
rator al acesteia, în condiţiile prevăzute 
de legislaţia specifică. C.2. Condiții speci-
fice: a) Studii: universitare cu licenţă în 
domeniu. b) Vechime în muncă; 1 an în 
specialitatea studiilor. D. Probele stabilite 
pentru concurs: selecția dosarelor de 
înscriere în data de 11.01.2021 ora 10:00; 
probă scrisă în data de 28.01.2021 ora 
10,00; interviu în data de 29.01.2021 ora 
10:00. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei în termen de 25 zile de la 
publicarea anunţului Conform art.6 al 
Regulamentului- cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor publice și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesi-
onale din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor prezenta un dosar 

de concurs care va conţine următoarele 
documente: a) cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului autori-
tății sau instituției publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; c) copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor și ale altor 
acte care atestă efectuarea unor speciali-
zări, precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de autoritatea sau 
instituția publică; d) carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverințele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul 
judiciar sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția 
pentru care candidează; f) adeverință 
medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candidatului 
sau de către unitățile sanitare abilitate; g) 
curriculum vitae; h) declaraţie pe proprie 
răspundere ca nu a fost lucrător al Secu-
rităţii sau colaborator al acesteia. Adeve-
rința care atestă starea de sanătate 
conține, în clar, numarul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în 
format standard stabilit de Ministerul 
Sănătății. În cazul în care candidatul 
depune o declarație pe propria răspun-
dere ca nu are antecedente penale, în 
cazul în care este declarat admis la 
selecția dosarelor, acesta are obligația de 
a completa dosarul de concurs cu origi-
nalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării primei probe a 
concursului. Copia actului de identitate, 
copiile documentelor de studii și carnetul 
de muncă sau, după caz, adeverințe care 
atestă vechimea vor fi prezentate și în 
original în vederea verificării conformi-
tății copiilor cu acestea. Toate probele 
concursului se desfășoară la sediul 
Primăriei Popești din sat. Popești, com. 
Popești, jud. Iași. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul Primăriei Comunei 
Popești, județul Iași la tel.: 0740668544 
Compartiment Resurse Umane, dna. 
Galit Claudia.

l Școala Gimnazială Maria Rosetti ,cu 
sediul in București, str. G. Garibaldi nr.3, 
sector 2,  organizează concurs pentru 
ocuparea în conformitate cu H.G. nr. 
286/2011 modificată și completată de 
H.G. nr. 1027/2014 și O.U.G. 90/2017 în 
cadrul instituţiei a următoarelor posturi 
contactual: 1.) 0,5 post vacant contrac-
tual pe perioadă nedeterminată de 
Administrator Financiar cu indemnizatie 
de Conducere. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru- Adminis-
trator Financiar cu indemnizaţie de 
Conducere: Nivelul studiilor= Superi-
oare Economice; Vechime în învăţământ 
și specialitatea studiilor  necesare 
ocupării postului= minim 3 ani. Data, 
ora și locul de desfășurare a concursului: 

-Proba scrisă în data de 12.01.2021 ora 
10:00, -Proba practică în data de 
14.01.2021 ora 10:00, -Proba interviu în 
data de 18.01.2021 ora 10:00. Data limită 
până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
04.01.2021 ora 16:00, la sediul Școlii 
Gimnaziale Maria Rosetti. 2) 1 post 
vacant  contractual de Îngrijitor (Femeie 
de Serviciu). Condiţii specifice de partici-
pare la concurs pentru Îngrijitor: Nivelul 
studiilor= minim generale; Vechime în 
specialitatea studiilor și în învățământ  
necesare ocupării postului= 0. Data, ora 
și locul de desfășurare a concursului:ziua 
de 12.01.2021 ora 12:00 proba practică și 
interviul în ziua de 14.01.2021 ora 12:00. 
Data limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este 04.01.2010 ora 16:00, la sediul Școlii 
Gimnaziale ,,Maria Rosetti,,. Date 
contact: Cuciureanu Georgeta= telefon: 
0212305276.

CITAȚII
l Cărare Corelian prin curator Cărare 
Linca, cu ultimul domiciliu în Sat Bod 
(Comuna Bod), Str.Gării, nr.611, Județul 
Brașov, este chemat la Judecătoria 
Brașov în dosarul 28879/197/2019, la 
camera SALA J2, în ziua de 28.01.2021, 
Completul C19, ora 11:00, in calitate de 
Intimat, în proces cu Cărare Valeriu, cu 
domiciliul ales la Cab. Av. Stăncioiu 
Răsvan-Toma în calitate de Petent, 
având ca obiect declararea judecăto-
rească a morţii. În caz de neprezentare a 
părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă 
se solicită în scris acest lucru de către 
una din părţi.

l Numita Marinescu Ecaterina (născută 
Bancan), cu ultimul domiciliu cunoscut 
în București, str.Laptelui, nr.54, sector 3, 
este citată pentru data de 21.01.2021, ora 
09:00, la Judecătoria Sector 3 București, 
Completul 10 Civil, cu sediul în Bucu-
rești, str.Ilfov, nr.6, sector 5, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr.26.958/301/2019, 
având ca obiect cererea formulată de 
reclamanta Dridea Michaela-Laurenția 
de declarare judecătorească a morții 
pârâtei Marinescu Ecaterina (născută 
Bancan).

l Se citează Covaciu Viorel, cu domiciliu 
în USA 61-63, Middle Village, New York, 
11379, la Judecătoria Reșița în dosar 
4964/289/2019, cu termen la 13.01.2021, 
având ca obiect acțiune succesorală cu 
Covaciu Mioara, Covaciu Dan Adrian și 
Popovici Cristina Anca.

l Vițel Dumitru cu ultimul domiciliu în 
sat Orășeni Vale. Com.Curtești, jud.
Botoșani este chemat în Judecătoria 
Botoșani, în data de 15.12.2020, în cali-
tate de pârât, în dosar nr.15509/193/2019, 
în contradictoriu cu Vițel Maria și Vițel 
Petru având ca obiect partaj succesoral.
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l Blag Ioan al lui Matye, Blag Todor al 
lui Matye, Blag Ioan al lui Nekita, Blag 
Nasztasia a lui Nekita, casatorita cu 
Banda Janos, Blag Marina Casatorita cu 
Blag Maxim, Bencze Veronika, Bencze 
Victoria, Bencze Adolfina, Bencze Janos, 
Bencze Vaszilie, Bencze Gergely, Ignat 
Iren a lui Miklos, casatorita cu Ilia Ilyes, 
Ignat Maria, a lui Miklos, Ignat Vazul al 
lui Miklos, Farcaș Nasztaszia, Filip 
Janos, Filip Joszef, al lui Janos, Filip 
Vazul al lui Janos, Farcaș Ana, casato-
rita cu Ignat Ioan, Farcaș Valeria, casa-
torita cu Ignat Ioan, Farcaș Valeria, 
casatorita cu Felea Vasile sunt citati in 
12.01.2020 la Judecatoria Turda, in 
Dosar Civil Nr.5834/328/2019 pentru 
succesiune.

SOMAȚII
l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu: 
Chișineu Criș, str.Gării, nr.24, județul 
Arad.  Tel . :  0257.350.692.  Fax: 
0257.350.231. operator 3210/2501. Dosar 
nr.2987/210/2020. Emisă la 07.12.2020. 
S o m a ț i e .  Î n  d o s a r u l  c i v i l  c u 
nr.2987/210/2020 al Judecătoriei 
Chișineu Criș, reclamanta Ardelean 
Florica domiciliată în Șepreuș, str.Florin 
Pîrvu, nr.20, jud.Arad, solicită a se 
constata că a dobândit dreptul de 
proprietate, cu titlu de uzucapiune, 
asupra imobilului înscris în CF 
nr.307382 Șepreuș, nr.top 1892/1/2/3 
(provenită din conversia de pe hârtie a 
CF nr.3965 Șepreuș), în suprafață de 
1.440mp. Proprietar tabular Marta 
Mihai. Toți cei interesați în cauză pot 
formula opoziții la prezenta somație, în 
termen de 30 de zile de la publicare și 
respectiv afișarea somației, în dosarul cu 
nr.de mai sus al Judecătoriei Chișineu 
Criș. Emis conform art.130 din Decretul 
Lege nr.115/1938. Termen de afișare pe 
durată de 30 de zile, urmând a se comu-
nica proces verbal de dezafișare care să 
cuprindă inclusiv mențiunea dacă au 
fost formulate sau nu opoziții în cauză. 
Termen de judecată: 20 ianuarie 2021. 
Președinte. Grefier.

l În dosarul civil cu nr.2980/210/2020 al 
Judecătoriei Chișineu Criș, reclamanta 
Ban Floare, domiciliată în Sat Berechiu, 
nr.588, Comuna Apateu, Județul Arad, 
solicită a se constata că a dobândit 
dreptul de proprietate, cu titlu de uzuca-
piune, asupra imobilului compus din 
casă și teren în suprafață de 1.440mp, 
proprietatea tabulară a numiților Ban 
Mihaly și Buzgo Marta, înscris în CF 
nr.301037 Berechiu, nr. top. 110.111/a 
Berechiu. Proprietari tabulari Ban 
Mihaly și Buzgo Marta. Toți cei intere-
sați pot formula opoziții la prezenta 
somație, în termen de 30 de zile de la 
publicare și respectiv afișarea somației, 
în dosarul cu numărul de mai sus al 
Judecătoriei Chișineu Criș. Emis în baza 
art.130 Decretul Lege nr.115/1938. 
Termen de afișare pe o durată de 30 de 

zile, urmând a se comunica proces 
verbal de dezafișare care să cuprindă 
inclusiv mențiunea dacă au fost formu-
late sau nu opoziții în cauză. Termen de 
judecată: 20 ianuarie 2021.

DIVERSE
l Anunt de intentie privind elaborarea 
planului urbanistic de detaliu PUD Str.
Theodor Pallady nr.51, sect.3, Bucuresti. 
Estoria City S.R.L. aduce la cunostinta 
publicului interesat initierea Planului 
Urbanistic de Detaliu “Construire 
Ansamblu Multifunctional- hotel, spatii 
comerciale cu regim de inaltime 
2S+P+Mz+7E/ 2S+P+Mz si parcaj 
subteran” si supune spre consultare 
aceasta documentatie de urbanism. 
Initiere: Estoria City S.R.L.. Elaborator: 
SC Dacra Studio SRL. Documentatia 
tehnica poate fi consultata la adresa: str.
Calea Dudesti nr.191. incepand cu 
16.12.2020, timp de 15 zile.

l Unitatea Militară 02248 București 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Lucrări de 
investiţii în cazarma 3265 Eforie Sud”, 
cod proiect: 2020-C/I-3265, propus a fi 
amplasat în judeţul Constanţa, locali-
tatea Eforie Sud, str.Gării, nr.7, incinta 
cazărmii 3265 Eforie Sud. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Constanţa, 
strada Unirii, nr.23, Constanţa, jud.
Constanţa, cod poștal 900532 și la sediul 
Unităţii Militare 02248 București, str.
Drumul Taberei, nr.7H, sector 6, în zilele 
de marţi și joi, între orele 10.00-12.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic 
la sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului Constanţa.

l S.C.Algorithm Construcţii S3 S.R.L 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectele: Lucrări de 
desfiinţare clădiri existente: Corp 
32-Depozit subteran, identificat cu 
număr cadastral 214307-C4 și Corp 
33-Magazie, identificat cu număr cadas-
tral 214307-C5, părți din Ansamblul 
Fabrica de Țevi „Republica” amplasate 
în București, sector 3, Strada Bulevardul 
Basarabia, Nr.256. Lucrări de desființare 
clădire existentă: Corp 34-Punct termic, 
identificat cu număr cadastral 214307-
C6, parte din Ansamblul Fabrica de Țevi 
„Republica” -amplasată în București, 
sector 3, Strada Bulevardul Basarabia, 
Nr.256. Lucrări de desființare clădiri 
existente: Corp 21-Bazine, identificat cu 
număr cadastral 214489-C7 și Corp 
C22-Stație pompare, identificat cu 
număr cadastral 214489-C8, parte din 
Ansamblul Fabrica de Țevi „Republica” 
amplasate în București, sector 3, Strada 
Bulevardul Basarabia, Nr.256. Lucrări 
de desființare clădire existentă: Corp 

C102-Depozit laminate, identificat cu 
numărul cadastral 214488, parte din 
Ansamblul Fabrica de Țevi „Republica” 
-amplasată în București, sector 3, Strada 
Bulevardul Basarabia, Nr.256. Lucrări 
de desființare clădiri existente: 
NC214305: C2 corp C9 Punct termic, C5 
corp C26 Stație filtre, C6 corp C27 Stație 
filtre, C7 corp C28 Magazie materiale, 
C8 corp C29 Sifonărie, C9 corp C30 
Stație ventilatoare, C12 corp C179 
Magazie, C13 corp C180 Birouri (Corp 
unit cu C179), C14 corp C181 Magazie 
(Corp unit cu C179), C15 Corp C185 
Atelier mecanic, C16 corp C186 Stație 
oxigen. NC214306: C1 corp C43 
Magazie scule, C2 corp C59 Magazie 
materiale, C4 corp C62 Depozit, C5 corp 
C63 Depozit subteran ALA, C6 corp 
C64 Magazie, C8 corp C66 Stație Peco, 
C10 CORP C68 Depozit lubrifianți, C11 
corp C70 Stație Peco, C12 corp C103 
Magazie/Stație Peco, C13 Corp C104 
Magazie materiale, C15 corp C111 Sală 
aparataj. NC214487: C1 Corp C16 
Predecantor. NC214488: corp C42 a.
Cabină basculă, corp C69, b.CTC tagle. 
NC214489: C1 corp C3 Punct sanitar, 
C4 corp C10 Rezervor orizontal, C5 corp 
C11 Rezervor subteran părți din Ansam-
blul Fabrica de Țevi „Republica” 
-amplasate în București, sector 3, Strada 
Bulevardul Basarabia, Nr.256. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM București, din 
București, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1 și la sediul titularului Blvd.Basa-
rabia, Nr.256, Corp C1, din Sector 3, 
București, în zilele de luni-vineri, între 
orele 09.00-12.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM Bucu-
rești.

ADUNĂRI GENERALE
l ERATA: Subscrisa Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL în calitate de adminis-
trator judiciar al debitorului Societatea 
Agricola 22 Decembrie Blejoi publicam 
p r e z e n t a  E r a t a  l a  C o n v o c a -
torul  Adunarii Generale a Asocia-
tilor debitorului Societatea Agricola 22 
Decembrie Blejoi, prin care anuntam 
ca Adunarea Generala a Asociatilor 
convocata pentru data de 16.12.2020, la 
ora 12:00 la Sala Polivalenta Blejoi, din 
com. Blejoi, jud. Prahova, 0107070, nu 
va mai avea loc, data fiind notificarea 
primita din partea Primaria Comunei 
Ble jo i ,  la  data  de  11 .12.2020. 
Adunarea Generala a Asociatilor debito-
rului Societatea Agricola 22 Decembrie 
Blejoi urmeaza sa fie reconvocata, cu 
aceeasi ordine de zi.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar vinde prin licitație 
publică, conform Regulamentului de 
valorificare nr. 2662/02.09.2019, aprobat 
în cadrul Adunării Generale a Credito-
rilor din data de 09.09.2019, bunurile 

imobile absolut indispensabile exploa-
t ă r i i ,  a p a r ţ i n â n d    d e b i t o a r e i 
MOLDOMIN SA, împreună cu tran-
sferul drepturilor dobândite și obligaţi-
ilor asumate prin Licenţa de concesiune 
pentru exploatarea minereului cuprifer 
nr. 2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de Banatite. 
Informaţiile necesare sunt cuprinse în 
Caietul de sarcini care poate fi achiziţi-
onat la adresa: Cluj-Napoca, Aleea 
Detunata, nr. 4, jud. Cluj, Romania, tel. 
0040-364-412631, fax: 0040-364-412632, 
email: office@rtz.ro. Licitaţia se va 
desfășura în data de 04 Ianuarie 2021, 
de la ora 10:00, la sediul lichidatorului 
judiciar.

l Hidrojet SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare în 
bloc prin licitaţie publică la prețul total 
de 10.416.456 lei proprietate imobiliară 
situată în Breaza, str. Griviței, nr. 18, 
județ Prahova, compusa din teren în 
suprafață de 20.513 mp și constructiile 
C10 (hala monobloc), C11 (punct 
poarta), C20 (baraca metalica), teren în 
suprafață de 358 mp, teren în suprafață 
de 1.725 mp, teren în suprafață de 
445,38 mp, precum și marcile grafice 
R050748, R053215 și bunuri mobile 
(utilaje și mașini unelte). Licitaţia va 
avea loc în 18.12.2020, ora 14:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. Persoanele 
interesate se pot programa pentru vizio-
nare la numărul de telefon susmenti-
onat (taxa pentru vizionare este de 1.000 
lei +TVA), iar ulterior vor achizitiona 
dosarul de prezentare de la sediul lichi-
datorului judiciar și 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 
data de 08.01.2021, aceeași oră, în 
același loc.

l ASA LHS Construct SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică următoa-
rele bunuri: teren extravilan fâneață în 
suprafață de 8.200 mp (o porțiune de cca 
400 mp este afectată mecanic prin exca-
vare) situat în Săcele, parcela 608/1, 
tarla 70, jud. Brașov (38.994 lei, scutit de 
TVA), Dacia Logan (8.687 lei), Dacia 
Logan (9.877 lei), Jaguar (27.251 lei). 
Persoanele interesate vor achizitiona 
dosarele de prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie până cel mai 
târziu în ultima zi lucrătoare înainte de 
organizarea licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în 21.12.2020, ora 11:00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în zilele de 11.01.2021 și 
18.01.2021 aceeași oră, în același loc.

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, persoană de contact: Primăria 
Municipiului Vatra Dornei, cu sediul în 
municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai 
Eminescu, nr.17, județul Suceava, 
telefon/fax 0230/375.229, 0230/375.170, 
email: primaria@vatra-dornei.ro, cod 
fiscal 7467268. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie 
vândut: -suprafața de 34mp teren, situat 
în Str.Lucian Blaga, nr.14, ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Vatra 
Dornei, județul Suceava, conform 
H.C.L. nr.172 din 20.11.2020 și temeiului 
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul insti-
tuției,  Compartimentul Juridic. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Juridic din cadrul 
Primăriei Municipiului Vatra Dornei, 
Str.Mihai Eminescu, nr.17, județul 
Suceava. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
200 de lei, iar suma se achită la Casieria 
Primăriei Municipiului Vatra Dornei. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 31.12.2020, ora 12.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 14.01.2021, ora 
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Vatra 
Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, cod 
poștal 725700, județul Suceava. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: 1 exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va 
desfașura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 14.01.2021, ora 11.00, 
Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str.
Mihai Eminescu, nr.17, cod poștal 
725700, județul Suceava. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Suceava, Suceava, str.Ștefan cel 
Mare, nr.62, județul Suceava, cod poștal 
720062, telefon 0230/214.948, fax 
0230/522.296, e-mail: trsv-registratura@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 14.12.2020.

l Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate 
de lichidator judiciar al societății Exploa-
tarea Minieră Harghita SA -în faliment, 
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vinde prin licitație publică în data de 22 
decembrie 2020. orele 10.00 -următoarele 
bunuri imobile aflate în proprietatea 
societății: 1.Imobile Miercurea Ciuc 
-sediu, respectiv: clădire cantină -361mp, 
cale ferată dezafectată, cale ferată 
-1.266ml, clădire trafo -128mp, construcții 
industriale -stație de reglare gaz -23mp, 
cabină pod basculă -17mp, depozit 
-1.933mp, secție uscare caolin, c-ții hală 
de preparare -3.466mp, stație de compre-
soare, cabină pod bascule -53mp, stație de 
pompe, atelier mecanic -675mp, depozit 
de expediție -339mp, terenuri intravilane 
în total 53.689mp . Preț total/ansamblu 
4.685.651Lei. 2.Ansamblu imobiliar situat 
în com.Ciceu -Piricske, jud.Harghita, 
respectiv: Teren+construcții protocol 
-1.493 mp, teren tenis 250mp, teren extra-
vilan+instalație electrică -14.455mp, 
conductă barbotină, linie electrică 6kw 
Harghita Băi+Pricske, teren extravilan 
-768mp, teren extravilan -1.097mp, teren 
extravilan -660mp. Preț total/ansamblu 
1.027.570Lei. 3.Teren intravilan Zona 
Jigodin, M-Ciuc, jud.Harghita, în supra-
fața de 63.385mp. Preț 1.169.026Lei. 4.
Teren intravilan zona Zorilor, M-Ciuc, 
jud.Harghita, în suprafață de 3.726mp.
Preț 137.439Lei. 5.Teren intravilan+post 
de transformare zona Băilor, M-Ciuc, jud.
Harghita, în suprafață de 45mp. Preț 
4.784Lei. 6.Teren intravilan+stația de 
pompe zona Băilor, M-Ciuc, jud.Harghita, 
în suprafață de 197mp (stația de pompe 
52mp). Preț 9.369Lei. 7.Ansamblu imobil 
situat în Voslobeni, respectiv: teren intra-
vilan în suprafață de 12.383mp+remiză 
locomotivă 122mp ,linie electrică 20kw 
-10 .315ml .  Preț  tota l /ansamblu 
2.002.610Lei. Preț informativ caiet de 
sarcini 4.000Lei +TVA. La prețurile de 
pornire se adaugă TVA în funcție de legis-
lația în vigoare. Vânzările vor avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Sfântu 
Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, 
ap.4, parter. Pentru participarea la lici-
tație este obligatorie achiziționarea caie-
tului de sarcini. Garanția de participare la 
licitație este de 20% din prețul de pornire. 
Informații prin e-mail contact@conti-
nental2000.ro, sau la telefoanele 
0267/311.644; 0728.137.515 și pe pagina 
de internet www.continental2000.ro

l Comuna Gura Văii, județul Bacău, 
organizează licitație publică cu strigare, 
conform H.G.841/1995, în vederea valo-
rificării unor mijloace fixe scoase scoase 
din funcțiune. Lista completă și prețul 
de pornire al mijloacelor fixe scoase la 
vânzare poate fi consultată, atât la sediul 
Primăriei Comunei Gura Văii, județul 
Bacău, sediul în Comuna Gura Văii, Sat 
Gura Văii, Primăriei, nr.2, Județul 
Bacău, cât și pe site-ul instituției: www 
https://uatcomunaguravaii.ro. Instituţiile 
publice interesate în vederea transmiterii 
fără plată, pot depune o adresă în acest 
sens, până cel târziu la data de 
18.01.2021, ora 16:00. Cumpărătorii 

interesaţi de achiziționarea bunurilor 
scoase din funcțiune pot fi persoane 
fizice/juridice care vor depune până la 
data de 18.01.2021, ora 16:00, următoa-
rele documentele de participare la sediul 
Primăriei Gura Văii, județul Bacău: 
Plicurile exterioare vor conține următoa-
rele documente: 1.Declarație de partici-
pare conform anexei nr.1 la caietul de 
sarcini; 2.Dovada achitării contravalorii 
documentației de licitație/caiet de sarcini 
în sumă de 10Lei, în copie (la licitație se 
va prezenta originalul); 3.Dovada achi-
tării garanției de participare la licitație 
în cuantum de 10% din valoarea prețului 
de pornirea licitației pentru fiecare cate-
gorie de bunuri pentru care potențialul 
cumpărător depune oferta, în copie (la 
licitație se va prezenta originalul); 4.
Declarație tip -anexa nr.3 -privind relația 
de rudenie/afinitate cu membrii comisiei; 
5.Documente care certifică identitatea și 
calitatea potențialululi cumpărător. A 
-pentru persoane juridice: a)copii de pe 
certificatul de înmatriculare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului și de pe 
certificatul de înregistrare fiscal; b)act de 
identitate al reprezentantului legal sau al 
al persoanei care reprezintă potențialul 
cumpărptor; c)împuternicire acordată 
persoanei care reprezintă potențialul 
cumpărător la ședința de licitație, dacă 
este cazul; d)dovada privind achitarea 
obligațiilor către bugetul local al 
comunei Gura Văii, prin prezentarea 
unui certificat de atestare fiscală eliberat 
de organul fiscal competent, în original 
sau copie legalizată, valabil la data licita-
tiei. B -pentru persoane fizice: a)copie de 
pe actul de identitate; b)în situația în 
care potențialul cumpărător este în 
imposibilitate de a se prezenta la ședința 
de licitație, poate împuternici o alta 
persoană, în baza unei delegații, în 
aceeași situație urmând a se depune și 
copia actului de identitate al împuterni-
citulul; c)dovada privind achitarea obli-
gațiilor către bugetul local al comunei 
Gura Văii, prin prezentarea unui certi-
ficat de atestare fiscală eliberat de 
organul fiscal competent, în original sau 
în copie legalizată, valabil la data licita-
ției. Plicurile interioare vor conține 
oferta propriu-zisă. Formularul de 
ofertă completat corespunzător, potrivit 
anexei nr.2 la caiet de sarcini, va conține 
în mod obligatoriu semnătura în original 
a ofertantului. Ofertele se vor prezenta 
conform caietului de sarcini. Licitaţia va 
avea loc în data de 25.01.2021, ora 10.00, 
în sala de ședințe a Primăriei Comunei 
Gura Văii, Județul Bacău cu sediul în 
Gura Văii, Sat Gura Văii, str.Primăriei, 
nr.2, Județul Bacău. Garanția de partici-
pare la licitație este în cuantum de 10% 
din valoarea prețului de pornirea licita-
ției, pentru fiecare categorie de bunuri 
pentru care potentialul cumpărător 
depune oferta. Contravaloarea caietului 
de sarcini este de 10Lei. Garanția de 
participare și contravaloarea caietului de 

sarcini se achită la casieria Primăriei 
Comunei Gura Văii sau prin ordin de 
p l a t ă  î n  c o n t u l  R O 1 7 T R E Z 
0625006XXX000079 deschis la Trezo-
reria Onești. În caz de neadjudecare, 
următoarele date de desfășurare a licita-
ţiei sunt: 01.02.2021, ora 10.00, respectiv 
08.02.2021, ora 10:00. Informaţii supli-
mentare pentru participanți se pot 
obţine la nr.de tel. 0371/407.500, fax: 
0372/002.112. Anexa la anuntul nr.15970 
din 11.12.2020, postat pe site-ul Primă-
riei Gura Văii. HCL nr.82 din 27 noiem-
brie 2020, date de identificare a 
autovehiculelor aflate în patrimoniul 
privat al comunei Gura Văii care fac 
obiectul licitației publice cu strigare: Nr.
crt.; Denumirea bunului; Caracteristici 
tehnice; Valoare lei; Cantitate. 1.; 
autoutilitară Volkswagen Transporter, 
Tip: 70XOD Transporter, Marca: 
Volkswagen, An fabricație: 2000, Cilin-
dree: 2.461cc, Putere motor: 85kw; 
680,00; 1. 2.; autoturism Dacia autoutili-
tară; Tip: Autoutilitară, Marca: Dacia, 
An fabricație: 2006, Tip motor: F8Q-P6, 
Putere motor: 45kw; 525,00; 1. 3.; auto-
turism Dacia Logan; Tip: Autoturism, 
Marca: Dacia Logan Ambition, An 
fabricație: 2005, Tip motor: K7M-F7, 
Putere motor: 64kw, 428,00; 1. 4.; autotu-
rism Renault Megane; Tip: Autoturism; 
Marca: Renault Megane, An fabricație: 
2000, Tip motor: K4M -A7, Putere 
motor: 79kw, 506,00; 1. 5.; autoturism 
Daewoo Nubira; Tip: Autoturism; 
Marca: Daewoo Nubira, An fabricație: 
2005, Tip motor: A16DMS, Putere 
motor: 78kw; 496,00; 1. Facem menți-
unea că toate bunurile scoase la licitație 
nu sunt în stare de funcționare!

PIERDERI
l Subscrisa S.C.Autogara Internaţională 
Rahova S.A, cu sediul în șoseaua Alexan-
driei, nr.164, sector 5, București, declară 
pierdut și nul Certificatul de înregistrare 
la Oficiul National al Registrului Comer-
ţului, J40/2081/19.04.1991, Cod Unic de 
înregistrare 401266.

l Declaram pierdute si anulate urmatoa-
rele acte ale Frontier Peninsular Project 
S.R.L. (CUI 40368452, J23/13/2019, 
sediul in: Oras Otopeni, Strada Oasului, 
Nr. 6, Corp A, Camera 3, Etaj 1, Judet 
Ilfov: (i) certificatul de inregistrare 
B3426106 emis la data de 04.01.2019 si 
eliberat la data de 04.01.2019, (ii) certifi-
catul constatator eliberat la data de 
04.01.2019 in baza declaratiei model 2 nr. 
120799 din 14.12.2018 privind activitatile 
desfasurate la sediul social situat in Oras 
Otopeni, Strada Oasului, Nr. 6, Corp A, 
Camera 3, Etaj 1, Judet Ilfov si (iii) certi-
ficatul constatator eliberat la data de 
04.01.2019 in baza declaratiei model 2 nr. 
120799 din 14.12.2018 privind activitatile 
desfasurate in afara sediului social si a 
sediilor secundare. 

l Declaram pierdute si anulate urma-
toarele acte ale Frontier Starferry 
Project  S.R.L.  (CUI 40368460, 
J23/10/2019, sediul in: Oras Otopeni, 
Strada Oasului nr. 6, corp A, camera 2, 
etaj 1, Judet Ilfov: (i) certificatul de inre-
gistrare B3426109 emis la data de 
04.01.2019 si eliberat la data de 
04.01.2019, (ii) certificatul constatator 
eliberat la data de 04.01.2019 in baza 
declaratiei model 2 nr. 120795 din 
14.12.2018 privind activitatile desfasu-
rate la sediul social situat in Oras 
Otopeni, Strada Oasului nr. 6, corp A, 
camera 2, etaj 1, Judet Ilfov si (iii) certi-
ficatul constatator eliberat la data de 
04.01.2019 in baza declaratiei model 2 
nr. 120795 din 14.12.2018 privind activi-
tatile desfasurate in afara sediului social 
si a sediilor secundare. 

l Declaram pierdute si anulate urma-
toarele acte ale Frontier Mount Kellet 
Project  S.R.L.  (CUI 40368401, 
J23/19/2019, sediul in: Oras Otopeni, 
Strada Oasului, Nr. 6, Corp A, Camera 
4, Etaj 1, Judet Ilfov: (i) certificatul de 
inregistrare B3426107 emis la data de 
04.01.2019 si eliberat la data de 
04.01.2019, (ii) certificatul constatator 
eliberat la data de 04.01.2019 in baza 
declaratiei model 2 nr. 120802 din 
14.12.2018 privind activitatile desfasu-
rate la sediul social situat in Oras 
Otopeni, Strada Oasului, Nr. 6, corp A, 
camera 4, Etaj 1, Judet Ilfov si (iii) certi-
ficatul constatator eliberat la data de 
04.01.2019 in baza declaratiei model 2 
nr. 120802 din 14.12.2018 privind activi-
tatile desfasurate in afara sediului social 
si a sediilor secundare. 

l Declaram pierdute si anulate urma-
toarele acte ale Frontier Estates ROM. 
S.R.L. (CUI 38177515, J23/4314/2018, 
sediul in: Oras Otopeni, Strada Oasului, 
Nr. 6, Corp A, Camera 1, Etaj 1, Judet 
Ilfov: (i) certificatul de inregistrare 
B3423254 emis la data de 07.09.2018 si 
eliberat la data de 10.09.2018, (ii) certifi-
catul constatator eliberat la data de 
07.09.2018 in baza declaratiei model 3 
nr. 93191 din 06.09.2018 privind activita-
tile desfasurate la sediul social situat in 
Oras Otopeni, Strada Oasului, Nr. 6, 
Corp A, Camera 1, Etaj 1, Judet Ilfov 
(iii) certificatul constatator eliberat la 
data de 07.09.2018 in baza declaratiei 
model 3 nr. 93191 din 06.09.2018 privind 
activitatile desfasurate in afara sediului 
social si a sediilor secundare. 

l Optiplaza SRL, cu sediul în Brașov, 
B-dul.Griviței, Nr.1A, Județ Brașov, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr.J8/2039/2003, cod unic de înregistrare 
15834225, pierdut Certificat constatator 
din data de 29.09.2009 pentru sediul 
secundar din Municipiul Brăila, Str.
Mihai Eminescu, Nr.82, Județ Brăila, 
emisă în baza declarației model 2 

nr.91210 din 23.09.2009 și Certificat 
constatator din data de 26.10.2011 
pentru sediul secundar din Municipiul 
Tîrgu Mureș, B-dul.1 Decembrie 1918, 
Nr.291, Galeria Com.Real- parter, 
spaţiul p06, mag. Plusoptic, Județ 
Mureș, emisă în baza declarației model 2 
nr.62444 din 21.10.2011. Le declarăm 
nule.

l  Altanet SRL, CUI:15748710, 
J16/1373/2003, anunță pierderea certifi-
catelor constatatoare de autorizare acti-
vitate nr.29416/14.05.2018, 53862/ 
21.12.2015, 57719/22.12.2014. Se declară 
nule.

l Sas Salva Turism SRL, CUI:35957060, 
J6/350/13.04.2016, pierdut Certificat 
Constatator si Certificat de Înregistrare. 
Le declar nule.

l Metal Trading SRL, J12/2341/2006, 
CUI:18834874, anunță pierderea Certifi-
catului Constatator la terți. Îl declarăm 
nul.

l Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea - Gina, C.I.F. 
25259222, cu sediul în mun. Iași, șos.
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 4, complex 
Exclusive Residence, bloc A2, demisol, 
spațiul nr.6, Cod postal: 700498, jud.Iași, 
declară pierdute certificatele constata-
toare originale si certificatul de înregis-
t r a r e  o r i g i n a l ,  p e n t r u 
societatea„Gynsor” S.R.L. cu sediul în 
mun. Brăila, aleea Margaretelor, str. 
Oborului, nr. 7, bl. G3, sc. 1, et. 2, ap. 11, 
jud. Brăila, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comertului de pe lângă Tribunalul 
Brăi la  cu J9/756/2003 s i  CUI: 
15795096,„Content Writing” S.R.L.-D 
cu sediul mun. Iași, zona Bucium, nr. 
cad. 11842/2, mansardă, birou 1, jud. 
Iasi, număr de ordine în registrul comer-
tului J22/1026/2016 si CUI 35987185

l Pierdut Certificat înregistrare seria B 
nr. 2551525 și certificat constatator nr. 
502591 eliberate la data de 16.02.2012 de 
ORC Mehedinți pe numele Degetaru D. 
Doru -PFA. Se declară nule.

l Societatea Vio Proartex S.R.L., cu 
sediul social în Sat Dobroești, Comuna 
Dobroești, strada Sold. Constantin 
Giurcă, nr.8, clădirea anexa b, camera 
77, etaj 3, Judeţul Ilfov, cu număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
J23/3285/2019 și cu cod unic de înregis-
trare 38402447, declar pierdute 2 certifi-
cate constatatoare emise în temeiul 
art.17 alin.1 lit.c din Legea nr 359/2004 
eliberate în baza declaraţiei pe propria 
răspundere înregistrată sub nr. 91471 din 
24.07.2019, unul cu activităţi care se 
desfășoară la terţi, iar din celalalt reiese 
că firma nu desfășoară activităţi la 
sediul social.


