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OFERTE SERVICIU
l Egregoria Geriatrics Clinic SRL, cu sediul în 
Voluntari, Ilfov, angajează infirmieri/e. CV pe: 
office@jobtips.ro              

l Pigorety Impex SRL, cu sediul în Brașov, anga-
jează mecanici utilaje. CV pe: office@jobtips.ro

l Siha Knit Fashion SRL Satu Mare angajăm 
programator cu experiență min. 3 ani la mașina 
Stoll și programare M1+, cunoștințe bune de limba 
engleză. CV la: resurseumane@siha.ro

l AG Roneco Farm SRL, cu sediul în Feldioara, 
Brașov, angajează îngrijitori animale. CV pe: 
office@jobtips.ro

l SNG Imperial Group SRL, cu sediul în Tărtă-
șești, Dâmbovița, angajează muncitori necalificați 
la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet. CV pe: office@
jobtips.ro

l Woodlans Industrial SRL, cu sediul în Brașov, 
angajează Inginer industrializarea lemnului și 
controlor calitate. CV pe: office@jobtips.ro

l Se caută forță de muncă în Germania femei și 
bărbați -domeniul agricultură la Schwabische 
Baumschulen Gottlieb Haage. Pentru detalii 
sunați la -0049/171.750.2630 -Gottlieb Haage. 
-0049/151.632.61607 -Adrian.

l Denzer Logistik angajeaza soferi profesonisti, 
masini de mare tonaj, cunoasterea limbi engleze 
sau germane prezinta avantaj,inf. 0749373858 sau 
denzerlogistik@yahoo.com

l Sustainability MG S.R.L., cu sediul social în 
Mun.București, Str.Virgil Madgearu, nr.25A, corp 
C, etaj 5 și mansardă, sector 1, J40/13085/2020, 
CUI: 43157735 angajează: Operator calculator 
electronic și rețele cod COR -351101 -2 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: igen91241@gmail.
com.

l Coral Biogreens SRL angajează 15 muncitori 
necalificați în agricultură și un tractorist. Loc de 
muncă Mădăraș Bihor, cunoștințe minime de 
limba engleză. CV: office@coral-biogreens.ro.

l A.N.R.S.P.S.-UT 350 Popești-Leordeni, judeţul 
Ilfov, organizează în data de 19.10.2021, concurs 
pentru ocuparea funcţiei de execuţie contractuale 
vacante de Muncitor calificat I (mașinist) cu studii 
generale, cursuri autorizate de stivuitorist, 
vechime minim 5 ani. Relaţii suplimentare la 
telefon: 021.492.03.35 și pe www.anrsps.gov.ro.

l SC Neo Struct Construct SRL, cu sediul în 
București, Sector 5, str.Năsăud, nr.26, cam.4, et.1, 
J29/172/2013, CUI: 31068090, angajează: fierar 
betonist cu cod COR 711402- 10 posturi, dulgher 
cu cod COR711502- 15 posturi, zidar cu cod COR 
711205- 10 posturi, zugrav cu cod COR 713102- 5 
posturi și muncitor necalificat cu cod COR 
931301- 10 posturi. Cerințe: studii medii și cunos-

cător limba engleză nivel mediu. Selecția va avea 
loc în data de 17.09.2021, ora 10.00, la sediul 
firmei.

l Unitatea Militară 02517, cu sediul în localitatea 
Craiova, str.Anul 1848, nr.98, judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de Consilier juridic gradul I 
în cadrul Biroului Juridic. Concursul se va desfă-
șura după următorul calendar: Proba scrisă în 
data de 11.10.2021, ora 09.00, interviul în data de 
15.10.2021, ora 09.00. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 
din H.G.nr. 286/23.03.2011, precum și Condiţii 
specifice necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcţiei contractuale astfel: 
-nivelul studiilor: universitare cu diplomă de 
licenţă în domeniul stințe juridice, specializarea 
drept, -cunoștinţele de operare pe calculator- 
pachet  Microsoft Office, -vechime în muncă: 3 ani 
și 6 luni, vechime în specialitate: 3 ani și 6 luni. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 30.09.2021, ora 16.00, la 
sediul UM 02517 Craiova. Relaţii suplimentare la 
sediul UM 02517 Craiova, tel.0251.522.375, 
int.0110.

l În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 
Primăria Comunei Vărăști, județul Giurgiu, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de muncitor necalificat din cadrul 
compartimentului administrativ. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei Comunei Vărăști, după 
cum urmează: Proba scrisă la data de 13.10.2021, 
ora 11.00; Interviul la data de 15.10.2021, ora 
11.00. Dosarul de concurs se depune până data de 
30.09.2021, inclusiv, la Registratura Primăriei 
Comunei Vărăști, județul Giurgiu. Cerințele 
postului: studii generale, nu sunt condiții de 
vechime în specialitatea studiilor. Persoană de 
contact: Dancu Maria Secretarul General al 
Comunei Vărăști, tel.0246/237.121.

l Anunț concurs pentru post contractual. 
Primăria comunei GRINDU, cu sediul în 
comuna Grindu, str. Primăriei, nr. 42, judeţul 
Ialomiţa, organizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual, aprobat conform prevede-
rilor prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.  Denumirea postului: 
paznic, compartimentul administrativ, post 
vacant contractual, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la concurs: - 
nivelul studiilor: gimnaziale (8 clase); - vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: 5 ani. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: - proba scrisă: 08.10.2021, ora 10,00, 
la sediul instituţiei. - interviu: 14.10.2021, ora 
10,00, la sediul instituţiei. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare, 
la sediul instituţiei. Date contact: secretariat, 
telefon/ fax: 0243/248001, e-mail primgrindu@
yahoo.com.

l  Școala Gimnazială nr. 3 cu sediul în 
Popești-Leordeni, Strada Domnița Bălașa, Nr.13, 
Județul Ilfov, organizează concurs pentru 

ocuparea posturilor: -administrator financiar (1 
normă)- post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Studii: superioare în domeniu; 
Vechime în muncă: minim 1 an; Condiții: permis 
cat. B și autoturism propriu. -îngrijitor (1 
normă)- post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Vechime în muncă: minim 1 an. 
-muncitor calificat de întreținere cu autorizație 
de fochist (1 normă)– post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată. Studii: calificat în 
domeniu; Vechime în muncă: minim 1 an. 
Constituie un avantaj deținerea unei autorizații 
de fochist. Cadrul legal: H.G. nr.286/23.03.2011, 
m o d i f i c a t ă  ș i  c o m p l e t a t ă  p r i n  H G 
1027/24.11.2014. Dosarele se depun la sediul 
unității în perioada 27.09.2021- 01.10.2021, între 
orele 9:00-14:00.Data limită de depunere: 
01.10.2021, ora 14:00. Date de contact: Tel. 
0374090370/ 0744544995.

l Liceul Teoretic C.A. Rosetti cu sediul în str. G. 
Garibaldi nr.11, sector 2, București, organizează 
concurs pentru ocuparea în conformitate cu H.G. 
nr. 286/2011 modificată și completată de H.G. nr. 
1027/2014 și OUG 90/2017 în cadrul instituţiei a 
următoarelor posturi vacante: 1) 1 post  vacant  
contractual pe perioadă nedeterminată de îngri-
jitor (femeie de serviciu). 1.Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru postul de Îngrijitor: 
1.Nivelul studiilor= Studii generale sau medii; 
2.Vechime în specialitate studiilor necesare 
ocupării postului= Fără condiţii; 3.Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: ziua de 
08.10.2021 ora 10,00 proba practică; interviul în 
data de 12.10.2021 ora 10,00; 4.Data limită 
până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este  01.10.2021 ora 
14, la sediul Liceului teoretic C.A. Rosetti. 5.
Date  contac t :  Runcan  S i ca=  t e l e fon : 
0212304873; 0728242331. 2) 1 post vacant 
contractual pe perioadă nedeterminată de 
muncitor calificat (fochist). 1.Condiţii specifice 
de participare la concurs pentru postul de  
muncitor calificat cu autorizație de fochist: 1.
Nivelul studiilor= Studii generale sau medii, 
curs calificare fochist (autorizat ISCIR); 2.
Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării 
postului= Fără condiţii; 3.Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: ziua de  08.10.2021 ora 
12,00  proba practică; interviul în data de 
12.10.2021 ora  12.00; 4.Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este  01.10.2021 ora  14, la sediul Liceului 
teoretic C.A. Rosetti. 5.Date contact: Runcan 
Sica= telefon: 0212304873; 0728242331.

l Consiron SRL - în faliment anunta angajare 
personal specialitate – evaluator autorizat – in 
vederea realizarii evaluarii bunului imobil aflat in 
patrimoniul debitoarei Consiron S.R.L., respectiv 
teren/constructie  inscrise în C.F. nr.30547/Reșița, 
număr cadastral/topografic 30547, 30547-C1. Ofer-
tele urmeaza a se  depune la sediul ales al  lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 0355-429 
116, pana cel tarziu la data de 30.09.2021, orele 
12.00.

CITAȚII
l Numita, Pîntea Vasilica Oana, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat. Sunători, com. Corna - Arini, 
nr. 75, jud. Suceava, este citată la Judecătoria 
Săveni, jud. Botoșani în data de 20.10.2021, ora 
09:00, cu mențiunea personal la interogatoriu, în 
calitate de pârâtă în dosarul nr. 662/297/2021 ce 
are ca obiect partaj judiciar, în care reclamantă 
este numita Popescu Emilia.

l Anunțăm deschiderea procedurii de declarare a 
morții a numitului Boțîrcă Marius-Marian, CNP 
1770905037814, fiul lui Gheorghe și Rodica, 
născut la data de 05.09.1977 în București, sector 6, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în Topoloveni, sat 
Boțîrcani nr. 59, jud. Argeș, dispărut în 7 iulie 
2019. Cei care dețin informații despre persoana 
dispărută sunt rugați să informeze instanța – 
Judecătoria Topoloveni, județul Argeș, în Dosarul 
nr.2040/828/2021, poliția  sau familia – Ioan Flori-
na-Corina, la tel. 0770481843.

l Aducem la cunoștința doamnei Chelaru (fostă 
Mastacan) Adela cu domiciliul în Satul Vaduri, 
Comuna Iana, județul Vaslui, că este citată și 
trebuie să se prezinte la Judecătoria Bârlad, 
Județul Vaslui, în data de 13.10.2021, ora 08.30, în 
calitate de intimat, în dosarul nr.4317/189/2020, 
având ca obiect declararea judecătoarească a 
morții.

l Se citează pârâtul Ilieș Ioan, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat Dumitra, județul Bistrița 
Năsăud, la Judecătoria Arad, dosar 8668/55/2021, 
pentru data de 12.10.2021, ora 09.00, sala 144, 
pentru divorț.

l Numitul Stancu Mircea, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Foișor, comuna Drănic, județul 
Dolj, este citat la Judecătoria Segarcea, pe data de 
17.10.2021, ora 10.00, Completul c3, în calitate de 
pârât, dosarul nr.1094/304/2021, în procesul de 
divorț cu reclamanta Stancu Dumitra.

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vâlcea, cheamă în judecată pe 
numita: Adam Diana, cu domiciliul legal în com. 
Fîrtatesti, sat Stanculesti, jud. Vâlcea, în calitate 
de intimată în dosarul civil nr. 1841/90/2021, cu 
termen de judecare în data de 17.09.2021, având 
ca obiect menținere măsură de plasament la 
DGASPC Vâlcea, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vâlcea, cheamă în judecată pe 
numita Gabor Mariana-Frunza domiciliata in  
com. Lunca, sat Băița, jud. Mureș,  în calitate de 
intimată în dosarul civil nr. 1904/90/2021, cu 
termen de judecată în data de 17.09.2021, având 
ca obiect înlocuirea măsurii de plasament, aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vâlcea, cheamă în judecată pe 
numitul numita: Dumitrașcu Clara Cristina, cu 
domiciliul legal în Com. Florești, Sat Florești, Nr. 
278J, Bl. C2, Ap. 76, Jud. Prahova, în calitate de 

intimată în dosarul civil nr. 2581/90/2021, cu 
termen de judecare în data de 17.09.2021, având 
ca obiect menținere măsură de plasament la 
bunica maternă Dumitrașcu Rodica Angela, aflat 
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin repre-
zentată prin  Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate 
de administrator judiciar al Seven Invest SA 
desemnat prin sentinta civila nr. 4084/07.09.2021 
pronunţată de Tribunalul Bucuresti- Secţia a VII- 
a Civila, în dosarul nr. 16961/3/2019/a2*, notificã 
deschiderea procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Seven Invest SA, cu 
sediul social in București Sectorul 4, Bld. Tinere-
tului, Nr. 41A, Parter, Ap.9, CUI  17499321, nr. de 
ordine in registrul comertului J40/7272/2005. 
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Seven Invest SA, vor 
formula declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a 
VII-a Civila,  cu referire la dosarul nr. 
16961/3/2019/a2*, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii debitorului 
22.10.2021; b) termenul de verificare a creantelor, 
de intocmire, afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 11.11.2021; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabelului definitiv la 
06.12.2021; d) data primei sedinte a adunarii gene-
rale a creditorilor 16.11.2021, ora 15.00; e) 
adunarea generala a actionarilor la data de 
20.09.2021, ora 15.00 la sediul administratorului 
judiciar.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea proce-
durii generale a insolventei in dosarul nr. 

3209/105/2021 Tribunal Prahova, conform 
Sentintei nr. 393 din 06.09.2021 privind pe SC 
Bespoke Packing SRL, cu urmatoarele termene: 
depunere declarații creanță 25.10.2021, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 15.11.2021, 
întocmirea tabelului definitiv 15.12.2021, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in data 
22.11.2021, orele 12:30 la sediul administratorului 
judiciar din Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea proce-
durii generale a insolventei in dosarul nr. 
2865/105/2021 Tribunal Prahova, conform 
Sentintei nr. 390 din 06.09.2021 privind pe SC 
Leomad Interprest SRL, cu urmatoarele termene: 
depunere declarații creanță 25.10.2021, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 15.11.2021, 
întocmirea tabelului definitiv 15.12.2021, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in data 
22.11.2021, orele 13:00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea proce-
durii generale a insolventei in dosarul nr. 
2903/105/2021 Tribunal Prahova, conform 
Sentintei nr. 399 din 09.09.2021 privind pe SC 
Tamel Concept SRL, cu urmatoarele termene: 
depunere declarații creanță 28.10.2021, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 18.11.2021, 
întocmirea tabelului definitiv 13.12.2021, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in data  
25.11.2021, orele 12:00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

l Anunt public 1. Mihai Cristian-Sebastian, 
avand domiciliul in Str.Lizeanu, nr.28, ap.2, 
sect.2, localitatea Municipiul Bucuresti, titular al 

ANUNȚ
Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. – in procedura generala a falimentului, cu 

sediul în Bocsa, str. Binisului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în 
registrul comerţului J11/288/1999, CUI RO 12192473, prin lichidator judiciar 
LICEV GRUP SPRL vă face cunoscut faptul ca in data de 23.09.2021 ora 11,00 
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, 
licitatia publica cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri aparţinând 
debitoarei  

- Teren intravilan in suprafaţă de 19.021 mp şi clădiri industriale (2 hale, 
1 clădire administrativă, 1 staţie de pompe şi rezervor) situate în Bocşa, str. 
Binişuluikm.3, jud. Caraş-Severin (CF nr.30761 Bocşa nr. cad 30761) la preţul 
de 742.532 euro+ TVA reprezentând 90% din Raportul de evaluare.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar la va-
loarea 300 lei + TVA. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini 
se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu excepţia zilei in care are loc 
licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire 
al licitatiei. Informaţii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212.940 sau 
la sediul lichidatorului judiciar.
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planului P.U.Z.-Amenajare zona sport-agrement-
parc, terenuri sport, zona servicii aferenta functi-
unii, lacuri agrement (prin exploatare agregate in 
sistem balastiera) amenajare circulatii si utilitati, 
adresa T184, P664/2-5, 664/36/1, 664/17, 17/1-2, 
664/26a, 664/12, 19,20,22, 664/29-49, in loc.Magu-
rele-Ilfov, anunţă publicul interesat asupra dispo-
nibilizarii proiectului de plan mentionat si a 
finalizarii raportului de mediu. Raportul de 
mediu poate fi consultat la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului.Ilfov din Aleea Lacul Morii 
nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sect.6, de luni 
pana vineri intre orele 900 – 1200 . Comentarii si 
propuneri  se primesc in scris  la sediul 
A.P.M.Ilfov, in termen de 45 zile de la data publi-
carii anuntului. NOTA: anunt la disponibilizarea 
proiectului de plan si la finalizarea raportului de 
mediu–art.21–alin.(1) si art.30 alin.(2).Titularul 
are obligatia afisarii anuntului si pe propria 
pagina de internet.

l Anunţ public. S.C. Lidl Dscount S.R.L. cu 
sediul în sat Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani, 
DN 72, Crângul lui Bot, km 73+810, județul 
Prahova, solicită de la Agenţia de Protecţie a 
Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul ,,Supermarket Lidl”, profil de activi-
tate: comerț cu amănuntul (RETAIL), cod 
CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul în maga-
zine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi și tutun, amplasat 
în municipiul Constanța, str. Baba Novac, nr. 
195, județul Constanța. Persoanele fizice sau 
juridice interesate, pot depune eventuale contes-
taţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, 
strada Unirii nr. 23, telefon 0241.546.696.

l Anunţ public. S.C. Lidl Discount S.R.L. cu 
sediul în sat Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani, 
DN 72, Crângul lui Bot, km 73+810, județul 
Prahova, anunţă public solicitarea de obținere a 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Super-
market LIDL” amplasat în municipiul Moinești, 
str. Căpitan Zăgănescu, nr. 1B, județul Bacău. 
Informaţii privind documentaţia depusă pot fi 
obţinute la sediul APM Bacău, strada Oituz, 
nr.23, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 
si vineri între orele 8,00–14,00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Bacău, pe durata derulării procedurii de autori-
zare.

l Comuna Ghiroda titular al proiectului 
„Extindere rețea de alimentare cu apă în locali-
tatea Ghiroda și Giarmata Vii, comuna 
Ghiroda” propus a fi amplasat în comuna 
Ghiroda, intravilan și extravilan, jud.Timiș 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului.

SOMAŢII
l  Prin cerera inregistrata sub dosar nr. 
1234/246/2021, formultata de petenta Tomoiaga 
Tereza, CNP 24904166000833 cu domiciliul in 
Comuna Sicula nr. 422, jud. Arad, a solicitat 
inscrierea dreptului de proprietate al petentilor pe 
titlu de uzucapiune, asura imobilului identificat in 
cf nr. 305574 Sicula, cu nr. top 1019/34-54, compus 
teren intravilan situate in Sicula, in suprafata de 
1439 mp, imobil asupra caruia figureaza ca propri-
etari tabulari intabulati sub B1 Opret Pavel, cu 
cota de 1/1, umand a se proceda la intabularea 
petentilor asupra acestui imobil. Petentii sustin ca 
folosesc acest imobil asupra caruia au exercitat o 
posesie pasnica, publica, continua si nume de 
proprietari.

ERATĂ
l Erată la anunţ de licitaţie din data de 
05.08.2021. Primăria Municipiului Mediaș, P-ţa 
Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, 
organizează licitație publică pentru închirierea 
spațiului situat în Mediaș, str. Nicolae Iorga nr.7 
ap.7, aflat în domeniul privat al municipiului 
Mediaș.Spațiul are o suprafață utilă totală de 
57,80 mp, compus din 2 încăperi în suprafață utilă 
de 44,50 mp, 1 dependință în suprafață utilă de 
13,30 mp, și teren aferent spațiului în suprafață de 
105,60 mp, identificat în CF nr.100158-C1-U6 
Mediaș nr. cadastral 100158-C1-U6, iar terenul 
identificat în CF nr.100158 Mediaș nr. cadastral 
100158. Procurarea documentaţiei de atribuire se 
face de la Centrul de Informare Cetățeni din 
cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 
0269/803803, contracost la valoarea de 200,00 lei /
documentație, care se achită în numerar la caseria 
Serviciului Fiscal Local Mediaș sau în contul orga-
nizatorului RO80TREZ57721360250 XXXXX, 
deschis la Trezoreria Mediaș. Procurarea docu-
mentației și depunerea ofertelor se face în peri-
oada 06.08.2021 – 31.08.2021, respectiv 10.09.2021 
– 01.10.2021, în caz de neadjudecare, la primul 
termen. Ofertele se depun la Primăria munici-
piului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul 
de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în 
plic închis, până la data de 31.08.2021, ora 15:00 și 
până la data de 01.10.2021, ora 13:00, în caz de 
neadjudecare, la primul termen. Locul desfășurării 
licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaș, 
P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de ședinţe, în 
data de 01.09.2021, ora 11:00 și în data de 
04.10.2021, ora 11:00 în caz de neadjudecare, la 
primul termen.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al Societății MACOMB 
SA, înmatriculată la ORC sub nr.J40/345/1991, 
CUI:1568174, cu sediul în București, sector 1, str. 
Pictor Stahi, nr.9, parter, corp principal, camera 5, 
în temeiul actului constitutiv al societății și a 
prevederilor art.117 și următoarele din Legea nr. 
31/1990 privind societățile, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea desfășurării 
reuniunilor organelor statutare, convoacă 
Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru 
data de 20 octombrie 2021, ora: 11.00, la sediul 
social din București, sector 1, str.Pictor Stahi, nr. 
9, parter, pentru toți acționarii aflați în evidența 
Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 11 
octombrie 2021 (data de referință). Ordinea de zi 
este următoarea: 1.Aprobarea repartizării profi-
tului net al Societății la data de 31.12.2020, în 
valoare de 1.950.781,53Lei, cu destinația divi-
dende. 2.Aprobarea schimbării destinației rezer-
velor din reevaluare, reprezentând surplusul 
realizat din rezerve din reevaluare, în valoare de 
776.750,27 Lei, și distribuirea acestei sume ca 
dividende. 3. Aprobarea schimbării destinației 
„alte rezerve”, constituite din profitul net, în 
valoare de 2.079.001,74 Lei, și distribuirea acestei 
sume ca dividende. 4. Aprobarea ca dividendele să 
fie distribuite acționarilor proporțional cu cota de 
participare deținută de fiecare acționar în capi-
talul social al Societății, conform prevederilor 
art.67 din Legea nr.31/1990, republicată. În cazul 
de neintrunire a cvormului, a doua adunare gene-
rală va fi ținută pe data de  21 octombrie 2021, la 
ora: 11.00, la sediul social din București, sector 1, 
str. Pictor Stahi, nr.9, parter. După publicarea 
convocării, acționarii, reprezentând individual 
sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social 
are/au dreptul: a)de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 
zile de la publicarea convocării, cu condiția ca 

fiecare punct să fie însoțit de o justificare ca un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării 
generale ordinare a acționarilor; b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile de la 
data convocării, pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale a acționarilor. Aceste drepturi 
pot fi exercitate numai în scris, prin scrisoare 
recomandată, servicii de poștă sau curier ori prin 
scrisoare transmisă pe cale electronică, având 
încorporată, atașată sau logic asociată semnătura 
electronică extinsă. Acționarii își pot exercita 
dreptul prevăzut la alineatul precedent, lit.a) în 
termen de cel mult 15 zile de la publicarea convo-
cării, iar dreptul prevăzut la lit.b) a aceluiași 
alineat, cel târziu cu o zi înainte de data adunării 
generale. Acționarii pot comunica votul prin 
corespondență la adresa poștală a sediului social, 
și anume prin scrisoare recomandată, servicii de 
poștă sau curier ori prin scrisoare transmisă pe 
cale electronică, având încorporată, atașată sau 
logic asociată semnătura electronică extinsă la 
adresa: office@macomb.ro, astfel încât votul să fie 
primit de societate până la data ținerii ședinței. În 
cazul în care acționarii vor participa la adunarea 
generală prin reprezentant, procurile în original 
vor fi transmise sau depuse la sediul social, prin 
scrisoare recomandată sau servicii de poștă ori 
curier, respectiv prin poșta electronica la adresa: 
office@macomb.ro, în situația procurilor semnate 
cu semnătură electronică extinsă, astfel încât să 
fie primite de societate până la data ținerii 
ședinței.

l Convocatorea nr. 21 a Adunarii Generale Ordi-
nare a Actionarilor S.C. Softchim S.A. DIN 
DATA DE 18/19.10.2021. În conformitate cu 
articolul 13 din Actul Constitutiv, art.117 din 
Legea societatilor nr.31/1990, republicata si cu 
modificarile ulterioare (“Legea societatilor”) SC 
Softchim SA prin Administratorul unic a hotarat 
convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actio-
narilor pentru data de 18.10.2021 ora 10.00, la 
sediul sau din Splaiul Independentei, nr.202B, 
sector 6, pentru toti actionarii înregistrati în 
Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 
20.09.2021 considerata data de referinta. 
ORDINEA DE ZI: 1. Prelungirea mandatelor 
membrilor Comisiei de cenzori pe o perioada de 4 
ani; 2. Inlocuirea presedintelui Comisiei de 
cenzori Tudose Nistor cu d-na Dumitrescu Ange-
lica-Corina; 3. Aprobarea datei de înregistrare, 
respectiv a datei de identificare a actionarilor, care 
urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora 
se rasfrang efectele hotararii, pe data de 
11.11.2021 (ex.date 10.11.2021). Unul sau mai 
multi actionari, reprezentand individual sau 
împreuna, cel putin 5% din capitalul social, au 
dreptul de a introduce pe ordinea de zi a Adunarii 
Generale si  dreptul de a prezenta proiecte de 
hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre 
a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA în termen de 
15 zile de la data publicarii. Actionarii pot parti-
cipa la sedinta dupa cum urmeaza: persoane 
fizice, personal pe baza actelor de identitate, vot 
prin corespondenta si mandate de reprezentare 
care se ridica de la sediul societatii si de pe site, 
actionarii persoane juridice, prin reprezentatii lor 
legali, care la randul lor pot da altor persoane 
împuterniciri. Procurile vor fi depuse în original la 
sediul societatii, pana la data de 15.10.2021, ora 
900. În cazul în care, pe data de 18.10.2021 nu se 
întruneste cvorumul prevazut de lege pentru  
tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actiona-
rilor, aceasta va fi convocata pentru data de 
19.10.2021, la aceeasi ora si în acelasi loc. Infor-
matii suplimentare se pot obtine la nr.de telefon 
0722.662.813, persoana de contact  Metea Cornel. 
Administrator unic dl. Cornel Metea.
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LICITAŢII
l SC Expert Construct SRL, prin lichidator C.I.I. 
Apostol Andra, anunta vanzarea la licitatie 
publica a bunurilor mobile aflate in patrimoniul 
societatii, si anume: autoturism Subaru Forester la 
pretul de 3.680 lei, stocuri de marfa (materiale), 
s.a. Licitatia publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 10.06.2021 si a Regula-
mentului de participare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 80% din pretul stabilit 
in raportul de evaluare.  Licitatiile vor avea loc la 
data de: 21.09.2021, 29.09.2021, 06.10.2021, 
13.10.2021 si 20.10.2021, orele 12:00 la sediul lichi-
datorului din Ploiesti, str. Erou Calin Catalin, nr. 
5, bloc Aroma, et. 3, ap. 8, Prahova. Conditiile de 
participare si relatii suplimentare la tel. 
0744/591.761.

l HIDROJET SA prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică 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 și teren în supra-
față de 445,38 mp la prețul total de 1.000.000 euro. 
Licitaţia va avea loc în 29.09.2021, ora 15/00 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 vizionare la numărul de telefon susmenti-
onat, iar ulterior vor achizitiona dosarul de 
prezentare de la sediul lichidatorului judiciar și 
vor depune documentația însoțită de taxa de 
garanţie de 10% din prețul de pornire cu cel putin 
o zi înainte de data licitatiei.

l Primăria Municipiului Mediaș, P-ţa Corneliu 
Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803870, organi-
zează licitație publică privind  închirierea prin 
licitaţie publică a unui spațiu din cadrul aparta-
mentului nr.1, situat în Mediaș, str. N. Iorga, nr.2, 
aparținând domeniului public al municipiului 
Mediaș. Spațiul are suprafața de 17,27 mp, este 
compus dintr-o încăpere, în CF Mediaș nr.105312-
C1-U1 nr. top 214/I cu părți indivize comune de 
94,49% din teren clădit și neclădit în suprafață de 
1433 mp, înscris în CF Mediaș nr.105312 nr. top 
214. Procurarea documentaţiei de atribuire se face 
de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul 
Primăriei  municipiului  Mediaș,  telefon 
0269/803803, contracost la valoarea de 50,00 lei /
documentație, care se achită în numerar la caseria 
Direcției Fiscale Locale Mediaș sau în contul orga-
nizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Mediaș. Procurarea docu-
mentației și depunerea ofertelor se face în peri-
oada 17.09.2021 – 08.10.2021, respectiv 12.10.2021 
– 03.11.2021, în caz de neadjudecare, la primul 
termen. Ofertele se depun la Primăria munici-
piului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul 
de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în 
plic închis, până la data de 08.10.2021, ora 13:00 și 
până la data de 03.11.2021, ora 15:00, în caz de 
neadjudecare, la primul termen. Locul desfășurării 

licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaș, 
P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de ședinţe, în 
data de 11.10.2021, ora 11:00 și în data de 
04.11.2021, ora 11:00 în caz de neadjudecare, la 
primul termen. Instanța competentă în soluțio-
narea eventualelor litigii este Judecătoria Mediaș, 
str. Unirii nr.10, cod. 551025, județul Sibiu, telefon: 
0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.
medias@just.ro. Data transmiterii anunțului de 
licitație în vederea publicării: 15.09.2021.

l Anunţ de participare la licitatie publica. 1.Infor-
matii generale privind proprietarul: Consiliul  Local 
Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa: Judetul 
Tulcea, Orasul Babadag, Str. Republicii, Nr. 89, Nr. 
tel:  0240/561 012, fax: 0240/562 939; e-mail: urba-
nismprimariababadag@gmail.com. 2. Informatii 
generale privind obiectul vanzarii:  - Teren intra-
vilan cu suprafata de 515 mp, situat pe str. Repu-
blicii FN; - Teren intravilan cu suprafata de 300 
mp, situat pe str. Heracleea FN; - Teren intravilan 
cu suprafata de 592 mp, situat pe str. Heracleea FN. 
3. Informatii privind documentatia de atribuire: 
3.1. Compartimentul responsabil din cadrul propri-
etarului: Serviciul Urbanism din cadrul Primariei 
orasului Babadag, str. Cabanei nr. 5. 3.2. Documen-
tatia de atribuire se pune la dispozitia solicitantilor 
in mod gratuit. 3.3. Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor 28.09.2021. 4. Informatii privind ofer-
tele: 4.1 Data limita de depunere a ofertelor: 
05.10.2021, ora 10,00 la secretariatul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, nr. 89, Babadag, 
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de deschidere 
va avea loc in data de 06.10.2021, ora 10.00 la 
sediul Primariei orasului Babadag, str. Republicii, 
nr.89. 6.Informatii privind instanta competenta in 
solutionarea litigiilor aparute:contestatiile se depun 
in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului 
procedurii la sediul proprietarului,mentionat la 
punctul 1, iar actiunea in justitie se introduce la 
sectia de contencios administrativ  a Tribunalului 
Tulcea in termen de 30 zile. 7. Data transmiterii 
anuntului de atribuire catre institutiile abilitate in 
vederea publicarii: 14.09.2021.

l  În conformitate cu prevederile O.U.G 
nr.88/1997 privind privatizarea societăților comer-
ciale, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării, cu modificările și comple-
tările ulterioare, precum și în conformitate cu 
Normele metodologice aprobate prin H.G. 
nr.577/2002 modificată și în baza Hotărârii Consi-
liului Local al mun Târgu Secuiesc nr. 108//2021, 
U.A.T. Municipiul Târgu Secuiesc, cu sediul în 
mun.Târgu Secuiesc, Piața  Gábor Aron, nr. 24, 
județul Covasna, având cod fiscal nr.4201813, 
reprezentat legal prin primar Bokor Tiberiu, oferă 
la vânzare prin negociere directă, un număr de 750 
acțiuni, reprezentând 10% din valoarea capitalului 
social al Societății New-Fashion S.A, cu sediul în 
mun.Târgu Secuiesc, str.Fabricii, nr.11, jud.
Covasna, societate înmatriculată la Oficiul Regis-
trului Comerțului sub nr.J14/182/1993, cod fiscal 
RO3600271. Acțiunile puse în vânzare sunt deți-
nute de U.A.T.Municipiul Târgu Secuiesc, iar 
vânzarea acțiunilor se organizează și se realizează 

de U.A.T.Municipiul Târgu Secuiesc, ca instituție 
publică implicată, în conformitate cu prevederile 
art.4, indice 3 coroborat cu art.5 alin.(2) din O.U.G 
nr.88/1997 privind privatizarea societăților comer-
ciale, cu modificările și completările ulterioare. 
Prețul de ofertă al procedurii este de 5.931,46 lei/
acțiune, echivalent cu 1218,13 euro/acțiune, 
respectiv 4.449 mii de lei echivalent a 914 mii de 
euro pentru pachetul de acțiuni de 10%. Capitalul 
social a societății este de 4.620.975Lei, integral 
vărsat. Numărul total de acţiuni: 7.500. Tipul de 
acţiuni emise: acțiuni nominative. Valoarea nomi-
nală al unei acțiuni este de 616,13Lei. Tipul socie-
tății: societate de tip închis. Domeniul principal de 
activitate „Fabricarea altor articole de îmbrăcă-
minte (exclusiv lenjeria de corp)” cod CAEN Rev 
2 -1413. Dosarul de prezentare și Caietul de 
sarcini pot fi procurate zilnic (luni-vineri) înce-
pând cu data de 13 septembrie 2021, între orele 8 
1’2-16.00, de la sediul Primăriei municipiului 
Târgu Secuiesc, Compartimentul juridic, persoană 
contact, dra.Kolumbán Boglárka. Procedura de 
vânzare are în vedere prevederile art.47 din Legea 
137/2002 modificată și art.12 din actul constitutiv 
al societății și se desfășoară după cum urmează: 
1.Se are în vedere ca prim pas respectarea drep-
tului de preferință/dreptului de preemțiune al 
celorlalți acționari, după cum urmează: M-Fashion 
GmbH, Fundația W. Wegener, Bakk Vitalis Maria 
Kinga, Michaela Maria Wegener-Muller, dr.
Richard Wegener. 2. În situația în care nu se exer-
cită dreptul de preemțiune/dreptul de preferință în 
termen de max.15 zile calendaristice de la data 
comunicării anunțului de vânzare în conformitate 
cu prevederile legale și statutare, acțiunile vor fi 
oferite spre răscumpărare societății însăși, iar dacă 
aceasta nu-și manifestă intenția de a le răscum-
păra, la procedura de vânzare de acțiuni poate 
participa orice terț interesat. Valabilitatea anun-
țului de vânzare este de max.180 de zile de la data 
confirmării primirii anunţului de către acţionarii 
care și-au exprimat dreptul de preemțiune/prefe-
rință. Depunerea documentelor în vederea partici-
pării la negocierea directă, va avea loc în termen 
de max.10 zile de la data cumpărării dosarului de 
prezentare /caietului de sarcini, în plicuri sigilate și 
semnate. O dată cu depunerea plicului cu docu-
mentele de participare, se depune și plicul cu 
oferta financiară. Pe fiecare plic sigilat și semnat 
(cu stampilă pentru persoane juridice) se vor 
inscripţiona următoarele: a)numele sau denumirea 
ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, 
numerele de telefon, fax; b)organizatorul negoci-
erii și denumirea societăţii comerciale ale cărei 
acţiuni fac obiectul vânzării; c)conţinutul plicu-
rilor respectiv: 1.-documentele de participare, 
2.-oferta financiară. Documentele de participare se 
depun în original sau în copie legalizată, cu 
respectarea termenului de preferințial al acționa-
rilor; acest termen este de decădere. Negocierea 
directă se organizează la sediul societății 
New-Fashion S.A. în termen de max.20 zile de la 
depunerea documentelor menţionate în Dosarul 
de Prezentare și Caietul de sarcini și se desfașoară 
în două etape: ședinţa de verificare a documen-
telor de participare și ședinţa de negociere propriu 
zisă. Ședinţa de verificare documente și ședinţa de 

negociere se pot desfășura în aceeași zi. Ședința de 
negociere poate să aibă loc și online, prin aplicații 
web, dacă potențialul cumpărător este persoană 
fizică sau juridică străină și dacă solicită acest 
aspect prin scrisoarea sa de intenție. Programarea 
ședinţei de negociere se face prin adresă scrisă la o 
dată stabilită prin acord între comisie și acţionar/
acţionari. La finalizarea negocierilor Comisia de 
negociere întocmește un proces verbal de nego-
ciere, pe care o înaintează Consiliului Local al 
municipiului Târgu Secuiesc spre aprobare.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
precum: denumirea, codul fiscal, adresa, datele de 
contact, persoană de contact: U.A.T.Orașul Horezu; 
CIF: 2541479, Strada 1 Decembrie, nr.7, Horezu, 
judeţul Vâlcea; telefon: 0250/860.190, fax: 
0250/860.481, email: primaria@orasul-horezu.ro. 
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren intravilan în 
suprafață de 3.000mp, proprietatea publică a 
U.A.T.Orașul Horezu, situat în Orașul Horezu, str. 
T.Vladimirescu, nr.149A, județul Vâlcea, identificat 
cu Cartea Funciară și număr cadastral nr.38318, în 
vederea realizării unui spațiu comercial pentru 
comercializarea produselor din mobila /mobilă 
antică. Concesionarea se face conform OUG 
nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare 
și conform HCL nr. 88/26.08.2021. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Docu-
mentația de atribuire se poate ridica, pe bază de 
solicitare, de la sediul Primăriei Orașului Horezu. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartimentul juridic, administrație 
publică locală din cadrul Primăriei Orașului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 6. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 33Lei și se achită 
la Casieria Primăriei Orașului Horezu. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.09.2021, 
ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 05.10.2021, ora 
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Orașului Horezu, strada 1 Decembrie, 
nr.7, județul Vâlcea, secretariat. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un 
exemplar original în plic sigilat. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 06.10.2021, ora 11.00, în Sala de Confe-
rinţe a Casei de Cultură „Constantin Brânco-
veanu” Horezu, str.1 Decembrie, nr.11, județul 
Vâlcea. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, str.
Scuarul Revoluției, nr.1, Râmnicu Vâlcea, județul 
Vâlcea, telefon: 0250/739.120, Fax: 0250/732.207, 
adresă email: tr-valcea@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului licitației către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 14.09.2021.

l Primăria Orasului Petrila organizeaza licitație 
publică în data de 07.10.2021, ora 11.00. 1.Infor-
maţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail a persoanei de 
contact: Consiliul Local al Orașului Petrila 
-Biroul Patrimoniul Domeniului Public și 
Cadastru -cu sediul în orașul Petrila, str.Repu-
blicii, nr.196, județul Hunedoara, tel./fax. 
0254/550.760, cod fiscal 4375097, e-mail: 
primaria.petrila2008@yahoo.com, persoană de 
contact insp.Neluta Maghier. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: Obiectul 
licitației publice îl constituie concesionarea imobi-
lului teren, proprietate privată a orașului Petrila, 
situat în str.Parângului, nr. FN, oraș Petrila, jud.
Hunedoara, identificat în CF nr.64653, nr.cadas-
tral 64653, suprafață de 200mp. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: Documentația 
de atribuire conține informații privind modali-
tatea de completare a ofertelor și criteriilor de 
atribuire a contractului de concesiune. 3.1. Moda-
litatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate 
vor putea intra în posesia documentației de atri-
buire a contractului de concesiune, după achi-
tarea contravalorii acesteia, direct la sediul 
primăriei. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Primăria Orașului Petrila, str.
Republicii, nr.196, Biroul Patrimoniul Dome-
niului Public și Cadastru. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019: Valoarea docu-
mentației este 10Lei, se va achita la Casieria 
unității sau prin OP în contul RO68TREZ 
36821A300530XXXXX deschis la Trezoreria 
Petroșani. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 28.09.2021, ora 13.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: oferta se va depune într-un plic 
sigilat care va cuprinde documentele de eligibili-
tate și un plic interior care va conține formularul 
de ofertă. 4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 07.10.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului 
Petrila, str.Republicii, nr.196, județul Hunedoara. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 07.10.2021, ora 11.00, Primăria 
Orașului Petrila, str.Republicii, nr.196, jud.Hune-
doara, Biroul Patrimoniul Domeniului Public și 
Cadastru, camera 2. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Deva, B-dul 1 Decembrie, 
nr.35, județul Hunedoara, cod poștal 330005, 
telefon 0254/234.755 sau 0254/211.574, fax 
0254/216.333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele 
pentru sesizarea instanței sunt menționate în 
documentația de atribuire. 7. Data transmiterii 

anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 14.09.2021. Primar Vasile 
Jurca.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Săscut, strada Primăriei, nr.4, comuna Săscut, 
județul Bacău, telefon 0234/280.639, fax 
0234/280.408, e-mail: primariasascut@yahoo.com, 
cod fiscal 4353161. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: 
spațiu în suprafață de 293mp și o suprafață de 
teren aferentă construcției de 612mp din totalul de 
474mp clădire și 2.000mp teren, situat în locația 
fostei școli primare Conțești, Sat Conțești, 
Comuna Săscut, Județul Bacău, aparținând dome-
niului public, număr cadastral 60070. Concesiunea 
se face conform O.U.G. nr.57/2019, Codului Admi-
nistrativ, și conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.46 din data de 30.06.2020. 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: documen-
tația de atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei Comunei Sascut, Județul Bacău. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Birou Secretar General al Comunei Săscut, strada 
Primăriei, nr.4, comuna Săscut, județul Bacău. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 10 Lei, se poate 
achita cu numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Săscut. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 04.10.2021, ora 12.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
12.10.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Săscut, strada 
Primăriei, nr.4, județul Bacău. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor 
12.10.2021, ora 11.00, Primăria Comunei Săscut,  
strada Primăriei, nr.4, județul Bacău. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, Municipiul 
Bacău, Str.Cuza Vodă, nr.1, județul Bacău, cod 
poștal 600274, tel: 0234/207.604, fax: 0234/207.601, 
e-mail: tr-bacau-info@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 15.09.2021.

PIERDERI
l SC. Columbus S.R.L cu sediul social București, 
sectorul 2, strada Gara Herăstrău, nr.4C, Green 
Court Bucharest, Clădirea B, Birou C, etaj 7. 
Având punct de lucru în Municipiul Oradea, str.
Piața Cetății, nr.1, jud.Bihor, declară pierdut 
Acordul de funcționare nr.592 din data 02.10.2015.


