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OFERTE SERVICIU
l BRCT Suceava caută candidați pentru
posturile de experți relații externe - Coordonator implementare monitorizare, Ofițer monitorizare implementare si Ofițeri IT&SMIS.
Detalii la adresele: www.brctsuceava.ro și www.
ro-ua.net. Informații suplimentare: tel - 0770
338 005.
l Școala Gimnazială ”Ioan Bădescu”
Popești-Leordeni, Strada Leordeni nr. 3-5,
Județul Ilfov, organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant de administrator
patrimoniu- 1 post, post contractual pe perioadă nedeterminată. Cerințe: -nivel studii
-superioare de specialitate, -vechime minimă în
muncă/ specialitate -3 ani. Cadrul legal: H.G.
nr. 286/23.03.2011 modificată și completată
prin H.G. 1027/24.11.2014. Concursul se va
desfășura în data de 10 martie 2021 -la sediul
unității din strada Leordeni nr.3-5, localitatea
Popesti-Leordeni, județul Ilfov. Dosarele se
depun la sediul unității, în perioada 24.02.202102.03.2021, între orele 10:00-14:00, data limită
de depunere: 02 martie 2021, orele 14:00. Date
de contact: Tel. 0213614024/ 0720331121/
0724.682.324. Selecția dosarelor depuse va avea
loc în data de 03.03.2021 iar rezultatul selecției
va fi afișat în data de 04.03.2021, ora 10:00, la
sediul unității. Contestațiile cu privire la rezultatul selecției, se depun în data de 04.03.2021
până la ora 14:00.
l Grădinița Cu Program Prelungit “Voinicelul” Anunță: Grădinița cu Program Prelungit
„Voinicelul”, organizează: concurs pentru
ocuparea postului temporar vacant de asistent
medical, 1 normă, astfel: - proba scrisă în data
de 09.03.2021, ora 10:00 - interviu în data de
11.03.2021, ora 10:00; Condiții de participare:
- Studii: - diplomă de bacalaureat - studii medii
sanitare absolvite cu diplomă sau şcoală postliceală sanitară absolvită cu diplomă sau echivalentă
în specialitatea asistent medical. - Certificat
membru sau alt document valabil, eliberat de
OAMGMAMR, care să ateste dreptul de exercitare a profesiei concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant de ingrijitor copii I
M, 1 normă, astfel: -proba scrisă în data de
09.03.2021, ora 10:00 - interviu în data de
11.03.2021, ora 10:00. Condiții de participare:
- Studii: studii medii - Vechime: minim 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să
conțină in mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din HG Nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și se depun in
termen de 10 zile lucrătoare de la publicare in
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Bibliografia se poate obține de la sediul Gradiniței cu Program Prelungit „Voinicelul„ str.
Sporturilor, nr. 4, din mun. Slobozia , jud.
Ialomița, telefon/fax 0343566970. Mentionam
ca oferta esta valabila pana la data de
11.02.2021, data cand are loc concursul pentru
ocuparea posturilor vacante. Director, Prof.
Birsan Mihaela
l În conformitate cu prevederile Legii-Cadru
nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice şi a HG
nr.286 din 23 martie 2011 cu modificările şi
completările ulterioare Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu, cu sediul în
Sibiu, Strada Dr.D Bagdasar, numărul 12,
județul Sibiu, organizează concurs/examen
pentru ocuparea funcţiei contractual temporar
vacante de asistent medical șef -1 post în cadrul
Secției Clinice Psihiatrie II. Condiţiile specifice
de participare: -diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă, diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform
H.G.nr.797/1997 sau diplomă de licență, după
caz; -deține gradul de principal ca asistent
medical generalist; -deține certificat de membru
OAMGMAMR -specialitatea medicină generală, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru
persoanele care exercită profesia de asistent
medical generalist) sau de adeverinţa pentru
participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită
profesia de asistent medical generalist); -minim
5 de vechime ca asistent medical. Concursul/
examenul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 04.03.2021, ora 11:00; -Proba interviu
în data de 10.03.2021, ora 11:00. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Spitalului Clinic de
Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu, situat în
Sibiu, Strada Dr.D Bagdasar, numărul 12,
județul Sibiu. Anunţul, bibliografia şi calendarul de concurs/examen se afişează la sediul
Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr.Gheorghe
Preda” Sibiu şi se publică pe site-ul spitalului

www.medicina-psihiatrie.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon
0269/214.335 interior 164 -Biroul Resurse
Umane -persoană de contact ec.Maria Oancea.
l În conformitate cu prevederile Legii-Cadru
nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice şi a HG
nr.286 din 23 martie 2011 cu modificările şi
completările ulterioare Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu, cu sediul în
Sibiu, Strada Dr.D Bagdasar, nr.12, județul
Sibiu, organizează concurs/examen pentru
ocuparea următoarei funcţii contractuale de
execuție vacante: -Consilier gradul I, în cadrul
Serviciului Management al Calității Serviciilor
de Sănătate. Condiţiile specifice de participare
la concurs: -absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată, acreditate
potrivit legii, cu diplomă de licenţă; -absolvent
cu diplomă a studiilor universitare de master;
-vechime de cel puţin 6 ani și 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
-absolvent al unui curs în specializarea de
manager îmbunătățiri procese; -absolvent al
unui curs de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial în instituții
publice. Concursul/examenul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 11.03.2021, ora
10:00; -Proba interviu în data de 16.03.2021,
ora 10:00. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr.
Gheorghe Preda” Sibiu, situat în Sibiu, Strada
Dr.D Bagdasar, numărul 12, județul Sibiu.
Anunţul, bibliografia şi calendarul de concurs/
examen se afişează la sediul Spitalului Clinic
de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu şi se
publică pe site-ul spitalului www.medicina-psihiatrie.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
numărul de telefon 0269/214.335 interior 164
-Biroul Resurse Umane -persoană de contact
ec.Maria Oancea.
l Primăria Comunei Ceptura, cu sediul în
Comuna Ceptura, nr. 266, judeţul Prahova,
organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante, de: -muncitor calificat,
grad profesional III -un post, în cadrul
compartimentului Serviciul Public de Gospodărire Comunală, din aparatul propriu al
Primarului Comunei Ceptura, conform preve-
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derilor H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea
regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Concursul se
organizează şi se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Ceptura, judeţul Prahova, astfel:
-Proba scrisă în data de 11.03.2021, ora 10:00;
-Proba interviu în data de 12.03.2021, ora
10:00. Pentru participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-studii medii; -vechime în muncă -cel puțin 10
ani. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Ceptura. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia sunt afişate la sediul Primăriei
Comunei Ceptura, judeţul Prahova. Relaţii
suplimentare la telefon 0244/445.002, int. 104.
l Primăria Ciocănești, cu sediul în comuna
Ciocănești, sat Ciocănești, Strada Cantacuzino,
nr.79, județul Dâmbovița, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante,
de: muncitor calificat I, Compartiment Administrativ-Gospodăresc, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: Proba practică în data de 15.03.2021, ora
13:00; Proba interviu în data de 17.03.2021, ora
14:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
învățământ general obligatoriu/școală profesională; vechime în muncă: maxim 12 luni.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Ciocănești, județul Dâmbovița. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Ciocănești,
persoană de contact: Viorica Mânzu, telefon
0245/261.336, E-mail: primaria_ciocanesti@
yahoo.co.in
l Primăria Orașului Băile Herculane, cu sediul
în localitatea Băile Herculane, Str.M.Eminescu,
nr.10, județul Caraș Severin, organizează în
baza HG nr.286//2011 concurs pentru ocuparea
unei funcții contractuale de conducere vacantă
din cadrul Serviciului Public de Gospodărie

Comunală: -Șef Serviciu -1 post. Condiții de
participare: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul mediului,
administrație publică sau tehnice; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 5 ani. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 10.03.2021, ora 10:00;
-Proba interviu în data de 15.03.2021, ora
10:00. Data limită pentru depunerea dosarelor
este: 02.03.2021, ora 13:00, la sediul Primăriei
orașului Băile Herculane. Relaţii suplimentare
la sediul: Primăriei orașului Băile Herculane,
Comp.Resurse Umane, salarizare și arhivarea
documentelor -persoana de contact Puie
Monica -telefon 0255/560.439.

CITAȚII
l Se citează Năstase Ionuţ Gheorghe la Judecătoria Săveni, în Dosarul nr. 2456/297/2019
pentru divorţ.
l Sahin Nusret este citat în calitate de pârât în
dosarul civil nr.58/254/2019 la Judecătoria
Mangalia pentru divorț- partaj bunuri comune,
la data de 2 martie 2021, ora 09:00. Reclamată:
Sahin Ancuța Florentina
l Se citează numiții Pascariu Petru și Hoffman
Stefan la Judecătoria Oravița, pentru data de
15 martie 2021, ora 11:30, în calitate de pârâți,
în proces cu SC Sporea Com SRL pentru rectificare carte funciară.
l Se citează pârâtul Vrenghea Nicolae la Judecătoria Mediaș, cu termen la data de
15.03.2021, ora 11:00, în proces cu reclamanta
Vrenghea Florica, având ca obiect divorț, în
dosar civil 384/257/2020.
l Eventualii moştenitori ai defunctului
Bădescu Ștefan-Alexandru, CNP
1480807400026, decedat la 28.11.2019, cu
ultimul domiciliu în mun.Bucureşti, Șos.
Nicolae Titulescu nr. 78, sector 1, sunt invitaţi
să se prezinte la BIN Loredana Bîrzu din Bucureşti, Șos. Nicolae Titulescu nr. 48, sector 1, la
data de 23.02.2021, ora 11:00, pentru a participa la dezbaterea succesiunii.
l Se citează pârâții Nedelcovici Cristian,
Oprea Branca, Giurovici Jivita, în data de
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26.02.2021, la Judecătoria Moldova Nouă, ora
09:00, în proces cu Pahl Biliana, pentru sistare
stare de indiviziune.
l Numitul Brînzan I. Mihai-Constantin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Mun.București,
Șos.București-Ploiești, nr.24, sc.C, ap.32, sector
1, este citat la Judecătoria Sectorul 3 București
în data de miercuri, 07.04.2021, ora 08:30,
completul C22 civil, camera 37, în calitate de
pârât, în dosarul civil nr. 12028/301/2018, în
proces cu reclamantul Zăvoianu Ilarie, având
ca obiect succesiune.
l Bumbia Ana este citată pentru data de
04.03.2021, ora 09:00, la Judecătoria Săveni, în
dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect fond
funciar. Bumbia Ana este introdusă în cauză în
calitate de moştenitoare după Frunzete Petrea,
cu ultimul domiciliu cunoscut în satul Dorobanţi, comuna Nicşeni, judeţul Botoşani.
l Sonea Saveta este citată pentru data de
04.03.2021, ora 09:00, la Judecătoria Săveni, în
dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect fond
funciar. Sonea Saveta este introdusă în cauză în
calitate de moştenitoare după Frunzete Petrea,
cu ultimul domiciliu cunoscut în satul Dorobanţi, comuna Nicşeni, judeţul Botoşani.

DIVERSE
l S.C.Rain Procolor SRL având sediul în Str.
Oituz, nr. 51A, bl. C1, sc. 2, et.P, ap. 18, sector
IF, localitatea Otopeni, titular al planului/
programului Întocmire plan urbanistic zonal pt
obiectivul: introducere teren în intravilan,
parcelare pt.ansamblu locuințe din com.localitatea Otopeni, str.nr Top.208, lot 7, 8,
CF114491, nr.T11, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a
avizului de mediu pentru planul/programul
menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, de luni până joi, între orele 09.0013.00. Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul A.P.M.Ilfov,
(tel.021/430.15.23, 021/430.14.02, 0746.248.440)
în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.
l SC Rewe (România) SRL, cu sediul în
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 7,
județul Ilfov, anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de autorizație de mediu, în
scopul desfășurării activității: Comerț cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi și tutun pe amplasamentul din localitatea Dumbrăveni, nr. 2234, DN 29, județul
Suceava. Informații privind impactul asupra
mediului al activității pentru care se solicită
autorizația de mediu pot fi consultate zilnic, de
luni până joi, între orele 8.00 – 16.30 și vineri
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între orele 8.00 – 14:00, la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Suceava, Str.
Bistriței nr. 1A, județul Suceava.Observațiile,
sugestiile și/sau propunerile publicului se
primesc în scris la sediul A.P.M. Suceava.
l S.C. Rain Procolor SRL având sediul în Str.
Oituz, nr.51A, bl.C1, sc.2, et.P, ap.18, sector IF,
localitatea Otopeni, titular al planului/programului Întocmire plan urbanistic zonal pt obiectivul: introducere teren în intravilan, parcelare
pt.ansamblu locuințe, în (adresa) nr.top.208, lot
7, 8, CF114491, nr.T11, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a
avizului de mediu pentru planul/programul
menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1,
sector 6, de luni până joi, între orele 09:0013:00. Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul A.P.M.Ilfov,
(tel.021/430.15.23, 021/430.14.02,
0746.248.440), în termen de 15 zile de la data
publicării anunțului.
l S.C.CCB Developing 2018 S.R.L., titular al
P.U.Z. „Construire imobile pentru locuințe și
funcțiuni complementare (spații comerciale),
împrejmuire teren și amenajare acces în
incintă” -în comuna Șimand, DN79, nr.423,
identificat prin CF nr.307483-Șimand, jud.
Arad, aduce la cunoștință publicului decizia
etapei de încadrare, conform HG nr. 1076/2004:
planul nu necesită evaluare de mediu și va fi
adoptat fără aviz. Comentarii și propuneri
justificate de reconsiderare ale deciziei se vor
transmite în scris la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului din Arad, Splaiul Mureș,
FN, în termen de 10 zile calendaristice de la
publicarea prezentului anunț.
l SC Fagforest Wood Prod & Trade CO SRL,
cu sediul in Sat Rau Barbat, Com Pui nr 75A,
jud. Hunedoara, anunta depunerea solicitarii
pentru eliberarea autorizatiei de mediu, pentru
obiectivul: Taierea si rindeluirea lemnului,
situat in Sat Bretea Streiului, str. Principala nr.
45, Com Bretea Romana, judetul Hunedoara.
Informatii se pot obtine de la sediul APM HD,
din Deva str. A. Vlaicu nr. 25, de luni pana
vineri, orele 8:00-16:00. Eventualele sesizari si
reclamatii pot fi depuse in termen de 10 zile
lucratoare de la data publicarii anuntului.
phone: 0744665656
l S.C. Bricostore Romania S.A. cu sediul social
în București, Calea Giulești, nr. 1–3, et. 2, sector
6, anunță ca a depus la A.P.M. Ilfov documentația tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de
mediu pentru desfăşurarea activitătii cod
CAEN rev 2. 4778-Comerț cu amănuntul al
altor bunuri noi, în magazine specializate, pe
amplasamentul „Magazin Brico Depot” din
comuna Chiajna, autostrada București-Pitești,
km 11-12, județ Ilfov. Eventualele sugestii sau

observații se vor depune în scris la Agenția
pentru Protecția Mediului Ilfov, Aleea Lacul
Morii, Nr.1, Sector 6, București, tel:
021/430.14.02; fax: 021/4301523, e-mail: office@
apmif.anpm.ro în zilele de luni-joi, între orele
8:00- 6:30, vineri 8:00-14:00, în termen de 15 zile
de la apariția prezentului anunț.
l Ioniță Sever titular al proiectului „Hală
producție produse metalice și depozitare,
birouri, împrejmuire, branșamente și utilități”
anunță publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenția de
Protecția Mediului Ilfov pentru proiectul „Hală
producție produse metalice și depozitare,
birouri, împrejmuire, branșamente și utilități”
propus a fi amplasat în Oraș Pantelimon, str.
Calinic, T73, P740, nr.cad.1 13094, jud.llfov.
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru protecția
mediului Agenția de Protecția Mediului Ilfov
din Aleea Lacul Morii, nr.1, București, Sector 6,
în zilele de luni-joi, între orele 08:00-16:30,
precum și la următoarea adresă de internet
http://www.anpm.ro/. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a
autorității competente pentru protecția
mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administraţie al Societătii
Cooperative de Consum Chitila, întrunit în
şedinţa din data de 28.02.2021, convoacă:
Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară
a membrilor cooperatori pe data de 10.03.2021,
ora 10:00, respectiv 11:00, la sediul cooperativei
din str. Aurel Vlaicu, nr. 2A, Judeţul Ilfov, cu
următoarele: Ordinea De Zi a Adunării Generale Ordinare: 1.Raportul Consiliului de administraţie, prezentarea şi aprobarea situaţiei
financiare privind activitatea desfăşurată în
anul 2020 (BVC); 2. Raportul cenzorului; 3.
Stabilirea remuneraţiei administratorilor și
cenzorului pentru exerciţiul în curs (anul 2021);
4.Aprobare descărcare de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul
2020; 5. Aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2020 și a programului de
activitate; 6. Aprobare a pierderii calităţii de
membru cooperator (excludere, retragere, deces
etc); 7. Ratificarea deciziilor luate de către
Consiliul de administraţie în anul 2020 şi până
în prezent; 8.Alegerea preşedintelui; 9. Alegerea
Consiliului de Administraţie; 10.Alegerea delegatului la Adunarea Generală a UJCC Ilfov;
11. Aprobare privind împuternicirea preşedintelui Societății cooperative de consum pentru
semnarea hotărârii adunării generale ordinare;
12. Diverse. Ordinea De Zi a Adunării Generale Extraordinare: 1. Aprobare privind reducerea sau majorarea valorii nominale a parţilor
sociale, privind reducerea sau majorarea capi-

talului social; 2. Aprobare transmitere în folosinţă imobilizări corporale aparținând societății
cooperative de consum Chitila (aprobare
contracte închiriere, contracte asociere, casări
de bunuri, reevaluări de bunuri etc); 3. Aprobare privind modificarea Actului constitutiv,
conform aprobării adunării generale ordinare;
4. Aprobare privind împuternicirea preşedintelui Societatii cooperative de consum Chitila
pentru semnarea hotărârii adunării generale
extraordinare și a Actului adiţional la Actul
constitutiv. 5. Diverse. În cazul în care nu vor fi
întrunite condiţiile statutare (jumătate plus
unu, respectiv trei pătrimi din membrii cooperatori), a doua adunare generală ordinară şi
extraordinară se convoacă pentru data de
17.03.2021, ora 10:00 respectiv 11:00 în acelaşi
loc și cu aceeaşi ordine de zi.
l Societatea Bran Oil SA- în faliment, societate pe acţiuni, de tip închis, cu sediul social în
Municipiul Galați, str.Grigore Ventura, nr.2,
cam.11, Judeţul Galați, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați
sub nr.J17/1502/2011 şi cod unic de înregistrare
29434636 (denumită în continuare „Societatea”), prin lichidator judiciar DOA Insolv
SPRL, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile și a Legii nr.85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenței și de insolvență,
republicate, cu modificările şi completările
ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 19.03.2021,
ora 11:00 şi Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor, pentru data de 19.03.2021, ora
12:00, ambele în București, str. Foișorului, nr.
24A, et. 1, ap. 1, sector 3. În cazul în care
Adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în
data menţionată, Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se vor organiza în data de
20.03.2021, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc. Au
dreptul să participe și să voteze în cadrul
adunării generale toți acţionarii înregistraţi
înregistrati în evidenţele Societăţii- în registrul
acţionarilor şi în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului la sfârşitul zilei de
10.03.2021 considerată, în conformitate cu
prevederile art.123 alin.(2) din Legea
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, drept
Dată de Referinţă pentru ţinerea Adunărilor.
Ordine De Zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 1.Aprobarea revocării prin
vot secret auditorului financiar actual. 2.Aprobarea numirii prin vot secret a unui nou
auditor financiar, stabilirea duratei mandatului. 3.Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a lichidatorului judiciar
pentru a redacta și semna hotărârea AGOA
adoptată, şi să efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comerțului şi pentru publicare hotărârii în Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Pentru Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor: 1.Aprobarea

modificarii Actului Constitutiv al societăţii în
sensul înlocuirii peste tot în cuprinsul acestuia
a sintagmei „acţiuni la purtător” cu „acţiuni
nominative”, în acord cu art.61 din Legea
nr.129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,
precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative, și situația de fapt. 2.Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a lichidatorului judiciar pentru a redacta
și semna hotărârea AGEA adoptată și a actului
contitutiv actualizat, şi să efectueze orice
formalităţi necesare pentru a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului şi pentru publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al României- Partea a IV-a.
Acţionarii se vor putea prezenta personal sau
îşi pot numi reprezentant la adunările generale.
Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin
alte persoane decât acţionarii, pe bază de
procuri speciale. Procurile speciale şi buletinele
de vot prin corespondenţă completate şi
semnate de către acţionari se vor depune în
original la sediul ales în Convocator, cu cel
puțin 48 de ore înainte de prima ședință a
Convocării, prin înregistrarea acestora sau prin
poştă cu confirmare de primire, astfel încât să
poată fi înregistrate la societate până la data
anterior menţionată. Accesul acţionarilor
îndreptăţiti să participe la adunarea generală
este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul
acţionarilor reprezentaţi cu o copie a procurii
speciale şi actul de identitate al reprezentantului. Lista cuprinzând informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională ale persoanelor propuse pentru
funcţia de auditor se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de
aceştia. Materialele de şedinţă pot fi consultate
la sediul ales în Convocator, în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 10:00-15:00, începând cu
data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Începând cu aceeaşi dată acţionarii interesaţi pot
solicita transmiterea procurilor speciale şi
buletinelor de vot prin corespondenţă. Informaţiile suplimentare precum şi solicitările se
pot obţine/transmite prin e-mail: office.secretariat.sa@gmail.com

LICITAȚII
l Comuna Dărmănești cu sediul în Mariței,
nr.575, face cunoscut ca în ziua de 11.03.2021,
ora 12:00, va avea loc licitația cu depunere de
ofertă în plic închis, pentru vânzarea unor
parcele de teren, aparținând domeniului privat
al comunei Dărmănești, județul Suceava.
Relatii: Șef Serviciu Achiziții Publice, mobil
0755.157.515 sau la sediul Primăriei Comunei
Dărmănești, tel/fax. 0230.551.532.
l SC Auto RO SRL, societate aflata in faliment, prin lichidator judiciar anunta vanzarea
la licitatie a bunurilor aflate in patrimoniul

ANUNȚURI
debitoarei. Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 50 % din cel stabilit in
raportul de evaluare aprobat de
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 si
in conformitate cu Adunarea Creditorilor din 08.05.2018. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 18.02.2021,
23.02.2021, 25.02.2021, 03.03.2021,
10.03.2021, 17.03.2021, 24.03.2021,
31.03.2021, 07.04.2021, 14.03.2021,
orele 13:00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
nr. 12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii
suplimentare la sediul lichidatorului
judiciar, telefon: 0344104525.
l CEC Bank SA Sucursala Craiova,
str.Sf.Dumitru, bl.1-3-5, parter, jud.
Dolj, organizează în data de
26.02.2021, ora 10:00, licitaţie deschisă
fără preselecție pentru vânzarea a două
(2) autoturisme Dacia Logan, conform
detaliilor următoare: 1. Nr. de înmatriculare DJ 07 YPV, an fabricaţie 2007,
primul proprietar, motor 1.461cmc,
motorină, 219.229km rulaţi, culoare
alb, preţul minim de pornire de
4.800Lei, 2. Nr. de înmatriculare DJ 10
DPD, an fabricaţie 2006, primul
proprietar, motor 1.461cmc, motorină,
179.945km rulaţi, culoare gri, preţul
minim de pornire de 3.900Lei. Dosarul
de prezentare se poate achiziţiona de la
sediul CEC Bank SA Sucursala
Craiova, contra sumei de 50Lei/dosarinclusiv TVA, până la data de 25
februarie 2021, între orele 09:00-15:00.
Vizionarea autoturismelor se poate face
la sediul de mai sus, de către persoanele care au achiziţionat dosarul de
prezentare, numai in zilele lucrătoare
din perioada 15-25 februarie 2021 și în
intervalul orar 09:00-15:00. Informaţii
suplimentare puteţi obţine la telefon:
021.311.11.19 int.27063.
l Fleseriu&Associates IPURL, lichidator judiciar al SC Dreams SRL în
faliment, cu sediul în Brașov, str.Castel u l u i , n r. 1 2 0 , j u d . B r a ș o v, t e l .
0724.592.044, fax: 036.446.302, e-mail:
camilfleseriu@gmail.com, caută firmă
specializată pentru relocarea unor
active specializate de mari dimensiuni
(linie producție furnir compusă din
uscător de mari dimensiuni, cazan
fierbere, feliatoare furnir, gater, etc).
Cei interesați pot inspecta locația
(Făgăraș, platforma UPRUC), unde
sunt montate utilajele ce necesită
demontare ordonată și relocare. Cei
interesați pot formula oferta (tehnică și
financiară) care va fi transmisă lichidatorului judiciar la adresa de email:
camilfleseriu@gmail.com sau va fi
depusă la sediul lichidatorului judiciar

din Brașov, str. Castelului, nr. 120, jud.
Brașov, până cel târziu la data de 25
februarie 2021, inclusiv. Relații suplimentare se pot obține de la lichidatorul
judiciar Fleseriu&Associates IPURL,
tel.0724.592.044, email: camilfleseriu@
gmail.com
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator
av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Horeca Packaging
SRL, desemnat prin 5536 din data de
11.10.2019, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 14826/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat
in proprietatea Horeca Packaging SRL,
constand in mijloc de transport marca
Dacia Logan, nr.de identificare
UU1ESD1K539552443, 2008, motorina, in valoarea de 316 euro exclusiv
TVA. Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in
data de 25.02.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in
care bunul mobil nu se va adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 04.03.2021 si
11.03.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc
si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4,
ap. 10, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12:00. Date despre starea bunului,
pretul acestuia, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare
a acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de
la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl.
M27, et. 4, ap. 10, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Municipiul Carei, strada 1 Decembrie 1918, nr.40, Carei, județul Satu
Mare, telefon: 0261/866.149, anunţă
concesionarea prin licitație publică: Lot
1: Teren în suprafață de 100mp din
domeniul public al Municipiului Carei,
teren înscris în C.F. nr.111751, identificat prin nr.top 3024/4, situat în Carei,
str.Mihai Viteazul, destinat realizării
unor investiții. Valoarea minimă a
redevenței stabilite de concedent este
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de 8,13Lei /mp/an =813,00lei/an. Lot 2:
Teren în suprafață de 17,67mp din
domeniul public al Municipiului Carei,
teren înscris în C.F. nr.109918, identificat prin nr.top 242/13, situat în Carei,
Cart.Republicii, destinat construirii
unui garaj. Valoarea minimă a redevenței stabilite de concedent este de
6,72Lei /mp/an =118,74Lei/an. Lot 3:
Teren în suprafață de 15,07mp din
domeniul public al Municipiului Carei,
teren înscris în C.F. nr.111812, identificat prin nr.top 2973/2, situat în Carei,
P-ța Avram Iancu, nr.1, în vederea
deschiderii unei căi de acces din exterior la ap. nr.1 al blocului de locuințe.
Valoarea minimă a redevenței stabilite
de concedent este de 8,90Lei /mp/an
=134,12Lei/an. Garanţia de participare
la licitaţie este de 50 lei/lot. Caietul de
sarcini se pune la dispoziţia solicitantului la Serviciul tehnic achiziţii publice
-investiţii. La procedură poate să participe orice persoană fizică sau juridică,
română sau străină, care întruneşte
prevederile documentaţiei de atribuire.
Termenul limită şi locul de depunere a
ofertelor: 16 martie 2021, ora 10.00, la
camera nr.1 al primăriei. Licitaţia va
avea loc în aceeaşi zi, în sala mică de
sedinţe al primăriei, începând cu ora
14.00. Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon: 0261/866.149 sau fax:
0261/866.149. Eventuale contestaţii pot
fi depuse la sediul primăriei sau la
Judecătoria Carei (str.1 Decembrie
1918, nr.38), în toate fazele procedurii,
în cel mult 5 zile de la luarea la cunoştinţă de un act al concedentului, pe
care constatatorul îl consideră nelegal.
l Primăria Municipiului Piatra Neamţ
Anunţă, Organizarea licitaţiei publice
deschise pentru inchirierea unui spatiu
din incinta Complexului Comercial
Mall Forum Center, situat in str.
Cuejdi, nr. 1B, parter cu destinatia de
Activitati de Secretariat si Asigurari. 1.
Denumirea și sediul autorității administrației publice: Primaria Piatra
Neamț, cod fiscal 2612790, str. Ștefan
cel Mare nr. 6-8 Piatra Neamț, telefon
0233/218991; fax 0233/215374, e-mail
infopn@primariapn.ro; 2. Informatii
generale privind obiectul procedurii de
licitatie publica, in special descrierea si
identificarea bunului care urmeaza sa
fie inchiriat. -Bunul ce urmeaza a fi
inchiriat, respectiv spatiul in suprafata
de 8,10 mp se afla in incinta Complexului Comercial Mall Forum Center,
str. Cuejdi, nr. 1B, parter, imobilul
apartinand domeniului public al Municipiului Piatra Neamt; 3. Informatiile
privind documentatia de atribuire , se
regasesc in Caietul de sarcini; 4.

Financiar
Cantitate tarifată
ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS
Venituri totale
Tarif mediu transport (realizat)
Venituri din transport și alte activități pe piața de energie
EBITDA
Amortizare
EBIT
ACTIVITĂȚI PROFIT ZERO
EBIT
TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS ȘI PROFIT ZERO)
EBIT
Profit net
Operaţional
Consum intern net
Producție netă internă
Import net

U.M.

2020

2019

∆

[TWh]

53,85

55,34

▼ 3%

[mil lei]
[lei/MWh]
[mil lei]
[mil lei]
[mil lei]
[mil lei]

1.198
17,88
1.035
329
268
61

1.221
17,82
1.082
418
280
138

▼ 2%
▲ 0,3%
▼ 4%
▼ 21%
▼ 4%
▼ 56%

[mil lei]

108

(22)

▲ n/a

[mil lei]
[mil lei]

169
114

116
96

▲ 46%
▲ 18%

[TWh]
[TWh]
[TWh]

55,7
53,0
2,8

57,5
56,0
1,5

▼ 3%
▼ 5%
▲ 84%

ANUNȚURI
Persoanele fizice/juridice interesate, pot intra in
posesia documentatiei de atribuire in urma
unei cereri adresata Directiei Patrimoniu Birou Administrare Patrimoniu din cadrul
Primariei Municipiului Piatra Neamt, str.
Ștefan cel Mare nr. 6-8, tel. 0233218991 int.122,
e-mail razvan.orza@ primariapn.ro; 5. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar: - costul unui exemplar din documentație este de 5 lei, plata se poate face direct
la Casieria Primăriei Municipiului Piatra
Neamț din str. Ștefan cel Mare nr. 6-8 sau în
contul Primăriei
Piatra Neamț
RO82TREZ4915006XXX000150 deschis la
Trezoreria Municipiului Piatra Neamt; 6.
Termenul de depunere a ofertelor : 10.03.2021
ora 16:30; 7.Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 01.03.2021 ora 16:30; 8.Adresa la
care trebuie transmise ofertele: Primăria Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.
6-8, Registratura- Ghiseul nr. 5 - Directia Patrimoniu (unul original si unul in copie); 9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 de zile;
10.Data, ora și locul deschiderii ofertelor:
11.03.2021, ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.
6-8; 11. Instanta competenta in solutionarea
litigiilor aparute: judecatoria in a carei raza
teritoriala se afla sediul autoritatii publice
locale, respectiv Judecatoria Piatra Neamt, str.
Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamt,
telefon 0233214019, fax 0233216585, adresa
e-mail jud-piatraneamt@just.ro; 12. Data
transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii 15.02.2021
l S.C. Doroca S.A , dosarul nr. 1508/40/2013
Tribunalul Botosani, prin lichidator judiciar
Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib
Ionela), anunţă scoaterea la vânzare, a activelor
societăţii debitoare, după cum urmează: 1.
mijloc de transport- autoutilitara marca dacia,
varianta 1304 pick-up , nr.de inmatriculare
bt-62-ddd, la pretul de 5580 lei (fara tva)(90 %
din valoarea de evaluare); 2. utilaje ,aparate si
instalatii de masura: frigider refrigerare 1
usi;frigider congelator 1 usa; frigider refrigerare
1 usa; frigider congelator ; carucior servire
farfurii; masina de taiat legume fama; masina(mixer) planetar brava; tavi patisserie /table
neagra; tava aluminiu perforat( unox); tava
aluminiu 15 mm(unox); tava aluminiu perforate; tava aluminiu perforate/teflonata; tava
(unox); tava aluminiu 16mm(unox); grtar
cromat (unox); masa inox; gratar placat cu
piatra de rau; feliator mezeluri; corp din
aluminiu anodizat; gratar pe gaz ½ lisa; cantar
bascule 150kg; masina de gatit pe gaz cu 6
ochiuri; cuptor si dulap; cuptor pe gaz pt.patiserie; panificatie cu convective si umidificare
marca unox; malaxor aluat brava; friptoza pe
gaz cu 2 cuve; bainmarin electric 1 cuva;
masina de spalat vase cu dedurizator; hota inox
cu 5 filtre la pretul de 17.595 lei ( 90% din
valoarea de evaluare). 3. aparatura birotica:-
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imprimanta hostware 220; hostware serverhpdx5150+win xp; hostwere venpos
dc+winxphef3915565; imprimanta termica
nocutter; modul hostware aru gestiune; modul
hostware ven vanzare; unitate centrala
pentium; fax philips; sistem boxe; imprimanta;
copiator minolta; imprimanta canon- la pretul
de 1170 lei( 90% din valoarea de evaluare). 4.
obiecte de inventar- masina spalat; lingurite
inox; expresor 14dart; tigaie teflon; tigaie clatite;
tigaie teflon;fier de calcat; tava cu maner; fete
masa; pahare apa; pahare vin; pahare tuica;
cupa de inghetata; suport servetele; scrumiere;
cana ceai cu farfurie; farfurii intinse; farfurii
desert; farfurii your; bolui ciorba +farfurii; sol
f10; salatiere patrate mici; cana cafea +farfurie;
sfesnic; fructiera cu 2 manere; fructiera cu 3
manere; suport cu maner; fructiera; cana ceai
cu farfurie; cutite; furculite; linguri mici; fata
masa mare; huse- la pretul de 2.610 lei( 90%
din valoarea de evaluare). 5. alte bunuri in
afara bilantului:mocheta; pilota; perne; telivizoare;frigidere;veioze, la pretul de 3.550 lei(
90% din valoarea de evaluare). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui
fapt cu o zi inainte de ziua licitatiei, orele 15.00,
la sediul ales al lichidatorului judiciar din Iaşi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. LicitaţiILE vor
avea loc la Sediul Ales Al Lichidatorului Judiciar Din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi,
În data de 19.02.2021 Ora 12:00, şi se va desfăşura în conformitate cu Prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale
regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de 21.10.2020.
Adjudecarea se va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei. Garantia este in
cuantum de 10 % din valoarea de vanzare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la: Evoplan
Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib Ionela)la
telefoanele: 0232/240.890; 0742/109899,
0745308671, Fax 0232/240890.
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Comuna
Săucești, localitatea Săucești, str. 1 Decembrie,
nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău, cod
fiscal 4455595, telefon 0234/215.131, fax
0234/215.218, e-mail public@primariasaucesti.
ro. 2. Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Spațiu
din imobilul -Dispensar uman, având o suprafață de 28,09mp, situat în satul Săucești, str.
Salcâmului, nr.3, comuna Săucești, județul
Bacău, imobil aflat în domeniul public al
comunei Săucești. Concesionarea se face
conform OUG nr.57/2019, precum și conform
Hotărârii Consiliului Local Săucești nr. 97 din
05.10.2020, respectiv a Hotărârii Consiliului

Local Săucești nr.124 din 17.12.2020. 3. Informații privind documentația de atribuire: Se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se
ridică, contra cost, de la Compartimentul
Juridic din cadrul Primăriei Comunei Săucești
sau se solicită prin e-mail la adresa public@
primariasaucesti.ro. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei
Comunei Săucești, localitatea Săucești, str. 1
Decembrie, nr. 101, comuna Săucești, județul
Bacău, tel.0234/215.131, e-mail: public@primariasaucesti.ro. 3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 50 de lei și se poate achita cu ordin de
plată la Trezoreria operativă Municipiul Bacău
în contul RO94TREZ0615006XXX000210, sau
în numerar la casieria Primăriei Comunei
Săucești. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 05.03.2021, ora 10:00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 12.03.2021, ora 10:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Compartiment Registratură, Informare
Publică, Stare Civilă și Arhivă din cadrul
Primăriei Comunei Săucești, localitatea
Săucești, str.1 Decembrie, nr.101, comuna
Săucești, județul Bacău. Ofertele pot fi transmise și prin poștă. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
15.03.2021, ora 10:00, Primăria Comunei
Săucești, localitatea Săucești, str.1 Decembrie,
nr.101, comuna Săucești, județul Bacău. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Bacău,
Secția a II-a civilă și de contencios administrativ și fiscal. Municipiul Bacău, str. Ștefan cel
Mare, nr. 4, fax: 0234/525.211, e-mail registratură: tr-bacau-reg2@just.ro.
l Anunț privind închirierea unui spațiu în
suprafață de 17,16mp, proprietate a comunei
Fărcașa. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: 1.Comuna Fărcașa, cu sediul în
localitatea Fărcașa, str.Independenței, nr.59,
jud.Maramureș, telefon/fax:
0262.266.001/266.003, cod de înregistrare
fiscală: 3694632, email: primaria@farcasa-mm.
ro, reprezentată legal prin Ioan StegeranPrimar 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: spațiu în suprafață de 17,16mp,

situat în localitatea Fărcașa, strada Independenței, nr.76, înscris în CF nr.50.588, nr. cadastral 50.588-C1, proprietate a comunei Fărcașa,
licitație publică organizată în temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare
și ale Hotărârii Consiliului local al comunei
Fărcașa nr.7 privind modificarea Hotărârii
Consiliului localal comunei Fărcașa nr.36 din
14 august 2020 privind aprobarea propunerii
de închiriere a unui spațiu, proprietate publică
a comunei Fărcașa. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul comunei Fărcașa, localitatea
Fărcașa, str.Independenței, nr.59. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Taxe și
Impozite din cadrul Primăriei comunei
Fărcașa, localitatea Fărcașa, str.Independenței,
nr.59. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare: Gratuit. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 18.02.2021, ora
14:00. 4. Informații privind ofertele: în Caietul
de sarcini 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 26.02.2021, ora 10:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: localitatea Fărcașa, str.
Independenței, nr.59. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 26.02.2021, ora 11:00,
localitatea Fărcașa, str.Independenței, nr. 59. 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 a-II-a Civilă
de Contencios Administrativ și Fiscal din
cadrul Tribunalului Maramureș, adresă: Mun.
Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii, nr.
2A, telefon: 0262.218.235-40, interioare 203,
230, fax: 0262.218.209, e-mail: tr-maramures-reg@just.ro 7. Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 01.02.2021.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de competență profesională, card tahograf, pe numele Evdochimov
Mihail.
l Declar pierdut și nul Contract de construire
eliberat de către ICVL București pe numele
Burcea Ion Victor, pentru locuință situată în
București, sector 3, str. Patrioților, nr. 9, bl.
PM7, sc. c, et. 1, ap. 77.
l Pierdut certificat de pregătire profesională
conducător auto taxi, seria CPTX nr. 0051877
eliberat de ARR, pe numele Leonte Ionuţ
Florin. Îl declar nul.
l Declar pierdut și nul exemplar original al
Certificatului de Urbanism cu
nr.157/05.03.2020, emis de Primăria Voluntari
pentru adresa Ilfov, Voluntari, Bd.Pipera, 3A,
aparținând lui Elefterescu Horia Răzvan.
l Pierdut legitimație emisă de UCIMIR
-Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, pe numele Tudora Marin.
Se declară nulă.
l Pierdut Certificat de competențe manager
transport marfă, pe numele Drăguț Rodica
Marilena, din Pitești, eliberat de ARR Argeș. Se
declară nul.
l Societatea Monopoly Property Management
S.R.L., cu sediul în Str. Smaranda Brăescu
nr.51, Bl.21G, Sc.A, Ap.1, Camera nr. 3, Bucureşti, sector 1, C.U.I. 4310584, J40/12415/2020,
declară pierdut Certificat de înregistrare seria
B nr. 4071826. Se declară nul.
l Societatea Hundert Autos S.R.L., cu sediul
în Str. Smaranda Brăescu nr.51, Bl. 21G, Sc.A,
Ap.1, Bucureşti, sector 1, C.U.I. 43112660,
J40/12518/2020, declară pierdut Certificat de
înregistrare emis O.R.C.T.B. Se declară nul.
l Pierdut certificat constatator pe Legea
nr.359/2004 pentru punctul de lucru din sat
Războieni-Cetate, oraș Ocna Mureș, str.Deltei,
nr.fn, jud.Alba, al Oscar Downstream SRL, cu
sediul social în Loc.Măgurele, Oraş Măgurele,
Str.Atomiștilor, Nr.14, Județ Ilfov, având
J23/492/2001, CUI:13991630. Îl declar nul.

