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

l  SC N&C Turism SRL, CUI: 
18184437, J8/2953/2005, din Brașov, 
angajează bucătari și cameriste. CV la: 
office@jobtips.ro

l SC Transilvania Hotels & Restau-
r a n t s  S R L ,  C U I : 1 5 2 4 5 1 0 6 , 
J8/1370/2008, din Brașov, angajează 
bucătari și cameriste. CV la: office@
jobtips.ro

l SC Glesum SRL, CUI: 27017039, 
J8/626/2010, din Brașov, angajează 
bucătari și cameriste. CV la: office@
jobtips.ro

l Savy Professional SRL., cu sediul 
social în București,  Aleea barajul 
Lotrului, nr.6, Bl.N8, Sc.B, Et.4, Ap.76, 
Sector 3, înregistrată la Oficiul Regis-
t r u l u i  C o m e r ț u l u i  s u b  n r.
J40/1676/2013, CUI: 31213025, anga-
jează: agent vânzări cod COR-332203 
-2 posturi. Pentru CV, la adresa de 
e-mail: savy_professional@yahoo.com.

l SC ROMAN IMPEX PREST 
SRL, având CUI:RO8375340, cu 
sediul în Municipiul BACĂU, str. 
Nicolae Lascăr Bogdan, nr.25, 
județul Bacău, angajez: Sudor, cod 
721208- 1 post, șef formație, cod  
931203- 1 post, muncitor necalificat, 
cod 931203- 15 posturi, Lăcătuș 
Mecanic, cod 721410- 1 post, 
Mecanic Utilaje- cod 723302- 2 
posturi. Cerințe: experiență în 
domeniu. Selecția are loc la data de 
17.06.2021, ora 12.00, la sediu. 
Număr de telefon de contact: 
0745.293.038.

l Unitatea Executivă pentru Finan-
ţarea Învăţământului Superior a 
Cercetării, Dezvoltării și Inovării 
-UEFISCDI organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă determi-
nată, a unei funcţii contractuale 
vacante de Responsabil tehnic-proiecte 
în cadrul Biroului Centrul de Politica 
Științei și Scientometrie. 1. Responsabil 

tehnic-proiecte în cadrul Biroului 
Centrul de Politica Științei și Sciento-
metrie -1 post -perioadă determinată 2 
ani. Timp de lucru -8 ore/zi. Calendar: 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -12 iulie 2021, 
ora 16.00, termenul limită de depunere 
a dosarelor; -13 iulie 2021, selecţia 
dosarelor, ora 16.00, afișare rezultate; 
-14 iulie 2021, 08.00-12.00 primire 
contestaţii, ora 16.00, afișare rezultate; 
-15 iulie 2021, proba scrisă, ora 10.00, 
Str.Mendeleev, nr.21-25, Etj.4, camera 
425, București, Sector 1; -16 iulie 2021, 
08.00-12.00, primire contestaţii, ora 
16.00, afișare rezultate; -19 iulie 2021 
interviul: începând cu ora 10.00, Str.
Mendeleev, nr.21-25, Etj.4, camera 425, 
București, Sect.1. Dosarul de înscriere: 
Conform art.6 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Detalii privind condiţiile specifice 
și bibliografia de concurs sunt disponi-
bile accesând pagina oficială. Relații 
suplimentare se pot obține accesând 
pagina oficială www.uefiscdi.gov.ro, la 
sediul U.E.F.I.S.C.D.I. din București, 
str.Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, 
Compartiment Resurse Umane, telefon 
021/308.05.25.

l Primăria Comunei Orăștioara de 
Sus, cu sediul în loc.Orăștioara de Sus, 
str.Poștei, nr.133, jud. Hunedoara, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post temporar vacant, contrac-
tual, de execuție, inspector gr.I, cu 
angajare pe perioada determinată, 
(până la revenirea titularei pe post) din 
cadrul Compartimentului Centru de 
Informare Turistică a comunei Orăști-
oara de Sus, judeţul Hunedoara. 
Concursul se va desfășura conform 
calendarului următor: -Proba scrisă în 
data de 01.07.2021, ora10.00; -Proba 
interviu în data de 02.07.2021, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul turismului; -fără vechime în 
specialitatea studiilor absolvite; -cunoș-
tinţe de operare pe calculator -Word, 
Excel, Power Point, Internet; -cunoș-

tinţe de limbă străină; -spirit analitic și 
capacitate de sinteză; -abilităţi de 
comunicare; -capacitate de lucru în 
echipă. Dosarele de înscriere se vor 
depune la sediul primăriei comunei 
Orăștioara de Sus -Secretariat, până la 
data de 28.06.2021, ora 15.00. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul 
primăriei comunei Orăștioara de Sus, 
telefon 0254/246.650, sau pe pagina de 
internet www.comuna-orastioaradesus.
ro.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Constanţa, cu sediul în 
Mun. Constanţa, str. Mihai Viteazu nr. 
2B, jud. Constanţa organizează în 
temeiul H.G. Nr.286/2011, modificată 
și completată, concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, încadrare pe peri-
oadă nedeterminată corespunzător 
funcţiilor contractuale de execuţie, 
după cum urmează:  Serv ic iu l 
Economic- 1 post consilier- gradul II. 
Cerinţele postului: -studii de speciali-
tate: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, specia-
lizarea știinţe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: 6 luni; -cunoștinţe operare 
PC. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
01.07.2021 inclusiv, ora 16,30 la sediul 
O.C.P.I. Constanţa, secretariat. 
Concursul se va desfășura astfel: Proba 
scrisă: -12.07.2021, ora 10.00; Interviul: 
-16.07.2021, ora 10.00. Relaţii supli-
mentare: la sediul OCPI Constanţa, 
Mun. Constanţa, str. Mihai Viteazu 
nr.2B, telefon 0241/488625, e-mail: ct@
ancpi.ro și pe site-ul www.ocpict.ro.

CITAȚII
l Reclamanta Cismaru Iuliana-Geor-
giana cheamă în ziua de 01.07.2021, 
ora 13.00, la Judecătoria Craiova, pe 
pârâtul Cismaru Alexandru pentru 
s o l u ț i o n a r e  d i v o r ț ,  d o s a r 
nr.1510/215/2021.

l Se citează Onea Elena Mădălina, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Pitești,  
str. Carpenului nr. 14, bl. E10, sc. A, et. 
I, ap.8, jud. Argeș, în calitate de pârâtă, 
în proces cu SC Top Club Games SRL, 
în calitate de reclamantă, la Judecă-

t o r i a  P i t e ș t i ,  î n  D o s a r u l  n r. 
2876/280/2021, pentru termenul din 
28.06.2021.

l Paratul Sima Ion cu domiciliul in 
Str.Bucuresti-Alexandria, Nr.121, 
Ghimpati, Jud.Giurgiu, este citat la 
Judecator ia  Giurgiu  in  dosar 
nr.1752/236/2021, termen 29.06.2021, 
Complet cn3, camera sala 2, ora 09.00, 
Cerere de valoare redusa, in proces cu 
Enel Energie Muntenia S.A.

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

l Prin cererea inregistrata pe rolul 
J u d e c a t o r i e i  G u r a h o n t ,  s u b 
nr.613/238/2021, posesorul Lucaci 
Elena- Florentina a invocat dobandirea 
prin uzucapiune a dreptului de propri-
etate prin uzucapiune asupra cotei de 
1/1 parti din imobilul inscris in CF 
301074 Halmagel, nr. top. 1602, teren 
intravilan in suprafata de  2348 mp. 
Toti cei interesati sunt somati sa 
formuleze opozitie, cu precizarea ca, in 
caz contrar, se va trece la judecarea 
cererii in termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urma publicatii.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale a insolventei 
in dosarul nr. 2583/105/2021 Tribunal 
Prahova, conform Incheierii din 
08.06.2021 privind pe SC Ludo 
Metallum SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 23.07.2021, întoc-
mirea tabelului preliminar al creanțelor 
12.08.2021, întocmirea tabelului defi-
nitiv 06.09.2021, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data  
17.08.2021, orele 15:00 in Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Anunţ public. SC Future SRL cu 
sediul social în Otopeni, str. Drumul 
Odăii, nr.28, județul Ilfov, anunță ca a 

depus la A.P.M. Ilfov documentația 
tehnică în vederea obținerii autorizației 
de mediu pentru desfășurarea activi-
tății cod CAEN rev 2. 3109 – Fabri-
c a r e a  d e  m o b i l ă  n . c . a . ,  p e 
amplasamentul din Otopeni, str. 
Drumul Odăii, nr.28, județul 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: 021/430.15.23, 
e-mail:  office@apmif.anpm.ro în zilele 
de luni – joi, între orele 8.00–16.30, 
vineri 8.00 – 14.00, în termen de 15 zile 
de la apariția prezentului anunț.

l Comuna Victoria, judetul Iasi, 
anunta publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru Sectoa-
rele cadastrale 56 (Tarla 71, 74 cu 
denumirile populare : Fundul Viei, 
Ciritei I, Ciritei II, Podetul Dimi - 
Gainarie) pe o perioada de 60 de zile 
calanderistice, conform art.14, alin. (1) 
si (2) din Legea cadastrului si publici-
tatii imobiliare nr 7/1996, republicata si 
completarile ulterioare. Data de 
inceput a afisarii: 24.06.2021. Data de 
sfarsit a afisarii: 23.08.2021. Adresa 
locului de afisare: Sediul Primariei 
Comunei Victoria. Cererile de rectifi-
care ale documentatie tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primariei 
Comunei Victoria și pe siteul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Informarii privind Progra-
mului National de Cadastru si Carte 
Funciara 2015-2023 se pot obtine pe 
siteul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/.

l S.C. LEV OR IMPEX S.R.L., titular 
al proiectului „modificare solutie auto-
rizata conform autorizatie construire 
nr. 449/24.09.2020, cu preluare avize 
obtinute pentru: construire imobil 
parter cu functiunea de comert, 
amenajare acces in incinta, realizare 
imprejmuire teren, construire totem, 
elemente de semnalistica, bransamente 
utilitati, post trafo, si bazine de 
incendiu.”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către APM Ilfov, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 

asupra mediului: nu se supune evalu-
ării impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „modificare solutie 
autorizata conform autorizatie 
construire nr. 449/24.09.2020, cu 
preluare avize obtinute pentru: 
construire imobil parter cu functiunea 
de comert, amenajare acces in incinta, 
realizare imprejmuire teren, construire 
totem, elemente de semnalistica, bran-
samente utilitati, post trafo, si bazine 
de incendiu.” propus a fi amplasat în 
Comuna Tunari, sat Tunari, str. Calea 
Bucuresti, nr.71, jud. Ilfov. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Bucuresti din Bucuresti, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în 
zilele de luni-vineri precum și la urmă-
toarea adresă de internet http://apmif.
anpm.ro/. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a auto-
rităţii competente pentru protecţia 
mediului.

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

l Unitatea administrativ-teritoriala 
Romani, din judetul Neamț, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.3 și nr.29, începand cu data de 
24.06.2021, pe o perioadă de 60 zile 
calendaristice, la sediul Primăriei 
Romani, conform art.14, alin.(1) și (2) 
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din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei Romani și pe site-ul Agenției 
naționale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara.

SOMAȚII
l În dosarul civil cu nr. 850/210/2021 al 
Judecătoriei Chișineu Criș, reclamanta 
Unc Alina Gabriela, cu domiciliul 
procesual ales în Arad, B-dul Vasile 
Milea, nr. 19, ap. 1, judeţul Arad, soli-
cită a se constata că a dobândit dreptul 
de proprietate, cu titlu de uzucapiune, 
asupra imobilelor evidenţiate în CF nr. 
300895 Socodor (CF vechi nr. 104 
Socodor) cu nr. top. 994-995, constând 
în teren intravilan în suprafaţă de 1.555 
mp și casa cu nr. 438 b. Proprietar 
tabular Martin Vasile (una și aceeași 
persoană cu Martin Vaszalie). Toţi cei 
interesaţi în cauză pot formula opoziţii 
la prezenta somaţie, în termen de 30 de 
zile de la publicare și respectiv afișarea 
somaţiei, în dosar cu numărul de mai 
sus al Judecătoriei Chișineu Criș. Emis 
în baza art. 130 din 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 menţiunea dacă au 
fost formulate sau nu opoziţii la 
somaţia emisă. Termen de judecată: 8 
septembrie 2021.

l Somaţie emisă la data de: 09.06.2021. 
„Aducem la cunoștinţa celor interesaţi 
cererea formulată de petenţii Iovi Lidia 
și Iovi Nicolae Gheorghe având ca 
obiect uzucapiune asupra imobilului 
constând în apartament compus din 4 
camere și dependinţe, înscris în CF 
449429-C1-U47 Timișoara, nr. cad. 
449429-C1-U47 situat în Calea Circum-
valaţiunii, nr.34, bl.74, et.8, ap.50, jud.
Timiș. Dacă în termen de o lună de la 
afișare nu se va face opoziţie, instanţa 
va păși la judecarea cauzei”.

ADUNĂRI GENERALE
l  Avand in vedere dispozitiile 
Sentintei  nr.  2258 din data de 
10.05.2021 in dosar nr. 28085/3/2014, 
inregistrat pe rolul: Tribunalului Bucu-
resti, Sectia a-VII-a Civila, Adminis-
tratorul special al S.C. MARCATIN 
S.A., cu sediul in str. Clucerului, nr.19, 
ap.2 , sect.1, Bucuresti, inregistrata la 
Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40/2291/1996, avand C.U.I. 8277431, 

convoaca conform dispozitiilor Legii 
nr. 31/1990 societatilor, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
ca urmare a iesirii din starea de insol-
venta, Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor S.C. MARCATIN S.A la 
data de 19.07.2021, ora 16.00, la sediul 
societatii mai sus mentionat, cu urma-
toarea ordine de zi: I. Ordinea de zi 
pentru Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor este urmatoarea: 1. 
Alegerea administratorului unic al 
societatii; 2.Diverse. In cazul in care la 
data stabilita pentru Adunarea Gene-
rala Ordinara a Actionarilor nu se 
intruneste cvorumul necesar privind 
desfasurarea acesteia, potrivit dispozi-
tiilor Legii nr.31/1990 a societatilor, 
republicata, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare, se convoaca si se 
fixeaza, urmatoarea Adunarea Gene-
rala Ordinara a Actionarilor S.C.MAR-
CATIN S.A. la data de 20.07.2021 
ora-16.00, la acelasi sediu, cu aceeasi 
ordine de zi. Actionarii se pot prezenta 
personal identificandu-se cu Buletinul/ 
Carte de Identitate, sau pot fi reprezen-
tati de alte persoane in baza unor 
procuri speciale. Materialul necesar 
Adunarii Generale Ordinare a Actiona-
rilor S.C. MARCATIN S.A. va fi pus la 
dispozitia actionarilor la sediul socie-
tatii de la data publicarii convocarii 
adunarii generale.

l Convocator: Consiliul de adminis-
tratie al Societatii Comerciale IPTANA 
Transproiect S.A., C.U.I. 14163342, nr. 
Înregistrare la Registrul Comerţului 
J40/7571/2001, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
pentru ziua de 19 iulie 2021, ora 14,00, 
la adresa Bd. Dinicu Golescu nr.36, 
sala de ședinţe, parter, sector 1, Bucu-
rești pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei 
de 15 iulie 2021, cu următoarea ordine 
de zi: 1.deschiderea procedurii simplifi-
cate de faliment a societăţii; 2.diverse. 
Dacă la prima convocare nu se întru-
nește cel puţin o pătrime din numărul 
total de drepturi de vot ședinţa se 
reconvoacă la data de 20 iulie 2021, în 
același loc și la aceeași oră. Începând 
cu data de 5 iulie 2021 documentele și 
materialele informative referitoare la 
problemele cuprinse pe ordinea de zi, 
se pot consulta la adresa de desfășu-
rare a adunării. Formularele de 
procuri, se pot obţine, completa, 
semna, depune până la data de 15 iulie 
2021 la adresa de desfășurare a 
adunării generale extraordinare. Preșe-
dinte Consiliu Administraţie Ion 
Baroncea.

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

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

l Primăria Comunei Trifești, județul 
Neamț, organizează licitație publică 
potrivit ordonantei de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019, pentru concesi-
onarea unui teren extravilan proprie-
tate publică a Comunei Trifești. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
02.07.2021, ora 12.00. Deschiderea 
ofertelor: 05.07.2021, ora 12.00. Clarifi-
cări și informații se pot obține până pe 
data de 23.06.2021, ora 12.00, la 
tel.0233.745.547, compartiment Achi-
ziții. Documentația de atribuire se 
poate procura la sediul primăriei la 
prețul de 25Lei achitați la casieria 
primăriei.

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

l  Curtea de Apel Oradea, CUI 
17071723, tel. 0259/479.419, persoană 
de contact Monenciu Adina, organi-
zează licitație publică cu plic sigilat la 

data de 06.07.2021, ora 12.00, la sediul 
instanței, în vederea închirierii unui 
spațiu de 1mp situat la etajul I Pala-
tului de Justiție Oradea pentru activi-
tăți de copiere/multiplicare acte. 
Documentația de atribuire și informații 
suplimentare se pot obține accesând 
pagina de internet a instanței http://
portal.just.ro/35/SitePages/achizitii.
aspx?id_inst=35.

l Par Rom SRL-in faliment prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică in data de 
06.07.2021, ora 10.00, teren - 8.038 mp 
situat in Costinesti, parcela 314/18/1/1, 
nr. cadastral 920, CF 100538, jud. 
Constanta pornind de la pretul de 
156.502,08 lei fara TVA, teren - 570mp 
situat in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, 
nr. Cadastral 918/2, CF 100536, jud. 
Constanta pornind de la pretul de 
22.357,92 lei fara TVA. Regimul de 
taxare se stabileste conform prevederilor 
fiscale in vigoare. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie pana la 
data de 05.07.2021, ora 14.00. Licitatia 
va avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800.

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

l SC Codacons SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a bunului imobil aflat in patri-
moniul debitoarei: teren intravilan 
situat in Breaza, Cartier Frasinet FN, 
jud Prahova, in suprafata de 2791 mp, 
la pretul de 40.160 lei fara TVA. 
Terenul situat  in cartierul Frasinet, pe 
malul stang al raului Prahova in apro-
pierea statiei de cale ferata halta Nisto-
resti. Accesul la proprietate se face din 
drum asfaltat avand deschidere spre 
DN 1 de 65,10 ml direct din DN1 spre 
sensul de mers spre Brasov conform 
certificatului de urbanism din 2013 
destinatia terenului este de zona pentru 
locuinte si institutii publice si servicii 
cu regim de construire, cladiri P+2E. 
Licitatia are loc in baza hotararilor 
Adunarii Creditorilor din data de 
10.08.2016 si 27.01.2020, ce a incuvi-
intat raportul de evaluare si regula-
mentul de participare la licitatie. 
Licitaţia va avea loc pe data de 
22.06.2021,  29.06.2021, 14.07.2021, 
21.07.2021, 28.07.2021, 04.08.2021, 
18.08.2021, 26.08.2021, 02.09.2021, 
09.09.2021,  orele 12.30 în Ploiești, str. 
Ion Maiorescu nr.12, bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B, jud Prahova. Caietul de sarcini 
poate fi achizitionat de la sediul lichi-
datorului judiciar si este in cuantum de 
2.000 lei + TVA. Relaţii suplimentare 
0344104525.

l Debitorul Rodipet Courier SRL soci-
etate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare, urmatoarele bunuri 
mobile: 12 de autovehicule, active 
evaluate -Bunuri de valorificat ca fier 
vechi -autovehicule nefunctionale. 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru 
autovehiculele apartinand debitoarei 
Rodipet Courier SRL reprezinta 100% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare, 
respectiv 2.840 Euro Exclusiv TVA. 
-Pretul Caietului de sarcini pentru 
bunul mobil este de 1.000,00 Lei 
exclusiv TVA. Participarea la licitatie 
este conditionata de:  -consemnarea in 
contul nr. RO46 BREL 0002 0030 8888 
0100 deschis la Libra Internet Bank, 
cel mai  tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru licitatie, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire al licita-
tiei pentru bunurile pentru care se lici-
teaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu 
o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru licitatie a Caietului de sarcini, 
ce poate fi achitat in contul lichidato-
rului judiciar nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726  deschis la ING BANK 
– Sucursala Dorobanti sau in numerar 

la sediul acestuia din Bucuresti str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 
1. Pentru autovehiculele apartinand 
debitoarei Rodipet Courier SRL, prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data 
de 22.06.2021, ora 12:00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatii 
vor fi in data de 29.06.2021; 06.07.2021, 
13.07.2021, 20.07.2021; ora 12:00. 
Toate sedintele de licitatie se vor desfa-
sura la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, 
cam. 502-505, sector 1. Pentru relatii 
suplimentare sunati la 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: U.A.T.Comuna 
Șendriceni, cu sediul în comuna 
Șendriceni, sat Șendriceni, Str.Morii, 
nr.1, județul Botoșani, telefon/fax 
0231/620.470, email: sendriceni_
primaria@yahoo.com, cod fiscal 
3571575. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren în 
suprafață 3.271 mp, situat în extratra-
vilanul comunei Șendriceni, parcela 
cadastrală nr.976, număr cadastral 
52216, aparţinând domeniului public 
al Comunei Șendriceni, judeţul Boto-
șani. Concesiunea se face conform 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L.nr.39 
din 18.09.2020. 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 poate 
ridica de la Primăria Comunei Șendri-
ceni, Str.Morii, nr.1, județul Botoșani, 
în baza unei solicitări scrise. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Comparti-
ment Juridic, Primăria Comunei 
Șendriceni, Str.Morii, nr.1, județul 
Botoșani. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 150Lei și se poate 
achita în numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Șendriceni. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
14.07.2021, ora 14.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1 Data-limită de 
depunere a ofertelor: 23.07.2021, ora 
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Șendriceni, 
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comuna Șendriceni, sat Șendriceni, Str.
Mori i ,  nr.1 ,  județul  Botoșani . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 26.07.2021, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Șendriceni, 
Str.Morii, nr.1, județul Botoșani. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Boto-
șani, Secția Contencios Administrativ 
și Fiscal, municipiul Botoșani, Str.
Maxim Gorki, nr.8, județul Botoșani, 
telefon 0231/511.739, fax 0231/531.832, 
email: tr-botosani-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 15.06.2021.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Consiliul Local al 
Municipiului Giurgiu, B.dul București, 
nr.49-51, județul Giurgiu, telefon 
0 2 4 6 / 2 1 3 . 5 8 8 / 2 1 3 . 7 4 7 ,  f a x 
0246/215.405, email: primarie@prima-
riagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455. 2.
Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: terenul în suprafaţă de 
300,00mp aparținând domeniului 
privat al Municipiului Giurgiu, situat 
în Șoseaua Sloboziei, adiacent nr.90A, 
identificat prin cartea funciară 
n r. 3 7 4 1 2 ,  c o n f o r m  O . U . G . 
nr.57/03.07.2019 ș i  H.C.L.  nr. 
174/25.05.2021. 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: 
prin solicitare scrisă de la sediul Primă-
riei Municipiului Giurgiu, județul 
Giurgiu. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Direcţia Patrimoniu 

-Compartiment Urmărire, Executare 
Contracte, Primăria Municipiului 
Giurgiu, B.dul.București, nr.49-51, 
județul Giurgiu. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Valoarea docu-
mentaţiei este de 100Lei la care se 
adaugă TVA și se achită în numerar la 
Direcția de Taxe și Impozite Locale 
Giurgiu, sau cont IBAN: RO04TREZ 
32121300205XXXXX. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
29.06.2021, ora 11.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 07.07.2021, ora 
16.30. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Primăriei Muni-
cipiului Giurgiu, Bdul. București, 
nr.49-51, județul Giurgiu. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: fiecare participant 
depune o singură ofertă în original. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 08.07.2021, ora 13.00, Primăria 
Municipiului Giurgiu, Șos.București, 
nr. 49-51, județul Giurgiu, Sala Parter. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Giurgiu 
-Secţia Contencios Administrativ 
Fiscal, Giurgiu, Str.Episcopiei, nr.13, 
județul Giurgiu, telefon 0246/212.725, 
fax 0337/819.940, e-mail: registratu-
ra-tr@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
15.06.2021.

l 1.Informaţii generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscal, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Ghiroda, strada 
Victoria, nr.46, localitatea Ghiroda, 
comuna Ghiroda, cod 307200, jud.
Ti m i ș ,  t e l e f o n  0 2 5 6 / 2 0 5 . 2 0 1 ; 
0256/219.193, fax 0256/287.406, 
e-mail: achiziţii.publice@primariaghi-
roda.ro. 2. Informaţii generale privind 
obiectul procedurii de licitaţie publică, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie inchiriat: 

spaţiu de 12mp, înscris  în CF 
nr.404933, aflat în domeniul public al 
comunei Ghiroda, situat pe strada 
Victoria, localitatea Ghiroda, comuna 
Ghiroda, judeţul Timiș, în vederea 
amplasării unei rulote comerciale 
mobile. Închirierea se face conform 
O.U.G.57/2019 privind Codul admi-
n i s t r a t i v  ș i  c o n f o r m  H . C . L . 
nr.117/27.05.2021. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în caietul  de sarcini . 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: la cerere de la sediul 
Primăriei Comunei Ghiroda. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul institu-
ţiei de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Achiziţii Publice și 
Dezvoltare Locală, Primăria Comunei 
Ghiroda, strada Victoria, nr.46, 
telefon 0256/205.201; 0256/219.193. 
3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50Lei documentaţia de atri-
buire se va achita la Casieria Primăriei 
Comunei Ghiroda, strada Victoria, 
nr.46, Ghiroda. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 30.06.2021, 
ora 15.30. 4.Informaţii privind ofer-
tele: ofertele se depun la sediul institu-
ţiei. 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 07.07.2021, ora 15.30. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Ghiroda, 
strada Victoria, nr.46, Ghiroda, jud.
Timiș, Compartimentul Registratură 
-Relaţii cu Publicul. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 09.07.2021, 
ora 12.00, la Căminul Cultural 
Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, locali-
tatea Ghiroda, comuna Ghiroda, jud.
Timiș. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/ sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute și termenele 

pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Timiș, P-ţa Ţepeș Vodă, nr.2, etaj 1, 
Timișoara ,  t e l :  0256 /498 .230 ; 
0256/498.070, e-mail: tr-timis@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.06.2021.

l Spitalul Clinic de Recuperare Medi-
cală Băile Felix cu sediul în comuna 
Sânmartin, localitatea Băile Felix, 
Calea Beiușului, nr.30, cod poștal 
4 1 7 5 0 0 ,  j u d . B i h o r,  t e l e f o n 
0259/318.108, fax 0259/318.135, 
e-mail: spital_felix@yahoo.com orga-
nizează licitaţie publică în data de 
07.07.2021, ora 09.30, pentru închiri-
erea unui spaţiu destinat funcţionării 
unui punct pentru desfacerea produ-
selor alimentare, sanitare și de pape-
tărie în suprafață totală de 8.76mp 
din demisolul clădirii C1 identificat 
prin nr.Cad 50556-C1, înscris în C.F. 
50556 Sânmartin. Documentaţia 
pentru elaborarea ofertei și caietul de 
sarcini se pun la dispoziţia celor inte-
resaţi gratuit la Compartimentul 
Achiziţii publice, contractare (ec.
Boros Grațian), data limită de solici-
tare a clarificărilor nu trebuie să depă-
șească 28.06.2021, ora 16.00. Ofertele 
se depun într-un singur exemplar, în 
plic închis și sigilat, până la data de 
07.07.2021, ora 09.00, la Secretariatul 
Spitalului Clinic de Recuperare Medi-
cală Băile Felix, Calea Beiușului, 
nr.30, localitatea Băile Felix, com.
Sânmartin, jud. Bihor. Ședința publică 
de deschidere a ofertelor are loc la 
sediul Spitalului Clinic de Recuperare 
Medicală Băile Felix, sala de raport, 
etaj 1, la data 07.07.2021, ora 09.30. 
Instanța competentă în soluționarea 
litigiilor apărute este: Tribunalul 
Bihor, localitatea Oradea, Parcul 
Traian, nr.10, cod poștal 410033, tel: 
0259/414.896; 0359/410.033; fax: 
0359/432.750; e-mail: tribunalul-
bihor@just.ro; tr-bihor-arh@just.ro. 
Data transmiterii anunțului de lici-
tație în vederea publicării  este 
14.06.2021.

l Unitatea Administrativ-Teritoriala 
comuna Ceptura, județul Prahova, cu 
sediul în comuna Ceptura, sat Ceptura 

de Jos, nr.266, județul Prahova, anunță 
desfășurarea licitației publice cu stri-
gare privind vânzarea următorului 
bun: autovidanja, marca Man, serie 
sasiu WMAN34ZZ0FY324763, an 
fabricație 2015. Bunul poate fi văzut la 
sediul organizatorului licitației. Ședința 
de licitație se va organiza în data de 
vineri, 09.07.2021, ora 10.00. Locul de 
desfășurare a licitației este stabilit la 
sediul organizatorului situat în comuna 
Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.266, 
județul Prahova, loc unde se vor 
depune documentele de înscriere la 
licitație (chitanța de achitare a cotei de 
cheltuieli de participare la licitație, 
eliberată de casieria organizatorului, în 
cuantum de 100Lei, copie de pe certifi-
catul de înmatriculare la Registrul 
Comerțului și codul fiscal și certificat 
fiscal, pentru persoanele juridice, sau 
copia actului de identitate, pentru 
persoanele fizice și certificat fiscal) 
până cel târziu vineri, 02.07.2021, ora 
10.00. Prețul de pornire al licitației este 
de 226.000,00Lei -valoare de evaluare 
stabilită prin raportul de evaluare. 
Pasul de licitație este de 100Lei. Plata 
integrală a prețului se va face în 
termen de 5 zile calendaristice calcu-
late de la data întocmirii procesu-
lui -verbal  de  l ic i taț ie .  Relaț i i 
suplimentare se pot obține la sediul 
organizatorului situat în comuna 
Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.266, 
județul Prahova, telefon 0244/445.002 
/0731.352.579. Prezenta publicație este 
afișată și pe site-ul organizatorului, dar 
și la sediul acestuia.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Ocnele Mari, cu sediul administrativ în 
Ocnele Mari, Str. A.I.Cuza, nr.37, 
județul Vâlcea, cod poștal 245900, 
telefon 0250/772.043, fax 0250/772.270, 
e-mail: ocnele_mari@vl.e-adm.ro, cod 
fiscal 2540899. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie 
închiriat: 10 chioșcuri din lemn 

C1-C10, în suprafață de 6mp fiecare, 
conform caietului de sarcini și 3 loturi 
teren în suprafață de 32mp fiecare, 
conform caietului de sarcini, situate în 
Ocnele Mari, Str.Ștrandului -zona 
Ștrand Ocnele Mari, destinate ampla-
sării de rulote, corturi, chioșcuri, tonete 
pentru desfășurarea de activități 
comerciale, aparținând domeniului 
public al Orașului Ocnele Mari. Închi-
rierea se face conform art.333, art.335 
din O.U.G. 57/03.07.2019 și Hotărârii 
Consiliului Local nr.38/11.06.2021. 3.
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere înregis-
t r a t ă  l a  s e d i u l  i n s t i t u ț i e i , 
Compartiment Relații cu Publicul. 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 Urba-
nism Amenajarea Teritoriului, Disci-
plină în Construcții ,  Programe 
-Proiecte din cadrul Primăriei Orașului 
Ocnele Mari, Str. A.I. Cuza, nr.37, 
județul Vâlcea. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 53 lei/exemplar ce se 
achită la casieria instituției, în urma 
unei solicitări și a chitanței de plată. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 23.06.2021, ora 15.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
07.07.2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Orașului Ocnele Mari, Str. A.I.Cuza, 
nr.37, județul Vâlcea, Registratură. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un singur 
exemplar original, într-un plic sigilat. 
5. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 08.07.2021, ora 11.00, Primăria 
Orașului Ocnele Mari, Str. A.I.Cuza, 
nr.37, județul Vâlcea, Sala de ședințe 
-etajul 1. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în solu-
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ționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul 
Revoluției, nr.1, telefon 0250/739.120, 
fax 0250/732.207, 0250/732.768, e-mail: 
tribunalul-valcea@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 15.06.2021.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Brusturi, cu sediul 
în comuna Brusturi, localitatea Brus-
turi, nr.200, județul Bihor, telefon 
0785.255.042, e-mail: comunabrus-
turi@gmail.com, cod fiscal 4906059. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 

Imobilele C1 în suprafață de 186mp, 
C2 în suprafață de 21mp și cota de 
126mp din teren aferent, cu destinația 
brutărie, situate în comuna Brusturi, 
sat Picleu, nr.176, C.F. nr.51238 Brus-
turi, aparținând domeniului privat al 
Comunei Brusturi. Închirierea a fost 
aprobată prin H.C.L. nr.32/31.05.2021 
și în baza O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul Primăriei Comunei Brusturi, 
localitatea Brusturi, nr.200 sau prin 
e-mail: comunabrusturi@gmail.com. 
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: Relații cu Publicul și 
Secretariat, din cadrul Primăriei 
Comunei Brusturi, cu sediul în comuna 

Brusturi, localitatea Brusturi, nr.200, 
județul Bihor sau prin e-mail comu-
nabrusturi@gmail.com. 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: gratuit în 
format electronic și contra sumei de 
20Lei pe suport de hârtie care se achită 
numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Brusturi. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
29.06.2021, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 07.07.2021, ora 
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Brusturi, 
Compartimentul Relații cu Publicul și 
Secretariat, cu sediul în comuna Brus-
turi, localitatea Brusturi, nr.200, 
județul Bihor. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate: unul exte-
rior și unul interior. 5.Data și locul la 

care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 08/07/2021, ora 
10.00, Primăria Comunei Brusturi, cu 
sediul în comuna Brusturi, localitatea 
Brusturi, nr. 200, județul Bihor. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Bihor, munici-
piul Oradea, Str.Parcul Traian, nr.10, 
județul Bihor, telefon 0259/414.896, 
0359/432.753, fax 0359/432.750, e-mail: 
tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 
15.06.2021.

l Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea-Gina, lichidator 
judiciar al MGD Agrotrans Invest SRL 
cu sediul în sat Dancu, com. Holboca, 
str. Daliei nr. 70, bl. A9, tr. 2, et. 2, ap. 8, 
jud.  Iaș i ,  J22/1701/2014,  CUI 

33768472, notifică deschiderea proce-
durii simplificate a insolvenţei socie-
tății MGD Agrotrans Invest SRL 
conform Încheierii nr. 42/09.06.2021 
pronuntată în dosarul nr. 2817/99/2021 
aflat pe rolul Tribunalului Iași. Socie-
tatea are obligaţia ca în termen de 10 
zile de la deschiderea procedurii insol-
ventei să depună la dosarul cauzei 
documentele prevăzute la art. 67 din 
Legea nr. 85/2014.Termenul limită 
pentru depunerea cererilor de creanţe 
este 26.07.2021. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmi-
reași publicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 05.08.2021.Termenul 
pentru depunerea contestațiilor la 
tabelul preliminar este de 7 zile de la 
publicarea acestuia in BPI. Termenul 
pentru publicarea tabelului definitiv 
este 06.10.2021. Termenul pentru 
continuarea procedurii este 06.10.2021. 
Se notifică faptul că prima Adunare a 
Creditorilor va avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din mun. Iași, șos.
Ștefan cel Mare și Sfântnr.4, bl. A5, 
demisol, spațiul nr. 2, în data de 
11.08.2021,ora12:00având ca ordine de 
zi: 1.Alegerea comitetului creditorilor și 
desemnarea președintelui acestuia; 2.
Confirmarea lichidatorului judiciar și 
stabilirea remunerației acestuia. Se 
notifică asociatii societăţii debitoare cu 
privire la faptul că va avea loc 
Adunarea Asociaţilor la sediul lichida-
torului judiciar în data 19.07.2021, ora 
12:00, în vederea desemnării adminis-
tratorului special.

PIERDERI
l Pierdut atestat ADR, eliberat de 
ARR Vâlcea, pe numele Bunea Nico-
lae-Petrișor, din comuna Budești, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Asociația Clubul Sportiv Quicksilver, 
cu sediul în București, str. Fabrica de 
Gheață, nr. 8, bl. 90 ap. 81 sect. 2, 
declară pierdut Certificatul de înscriere 
a persoanei juridice fără scop patrimo-
nial Nr.15 din data de 02.02.2006. Se 
declară nul.

l S-a pierdut Certificat de înregistrare 
emis de Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul București al socie-
tății Swarm European Services SRL, cu 
sediul în București, sector 4, Calea 
Șerban Vodă, nr. 133, Central Business 
Park, clădirea A, secțiunea A.2.63, etaj 2, 
număr de ordine în Registrul Comerțului 
J40/11742/2018, CUI 39755471, cât și 
ștampila acestei societăți. Declarăm nul 
certificatul de înregistrare.   


