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OFERTE SERVICIU
l S.C.Variodor Sefa SRL angajează un
post liber de lucrător comercial, cod.Cor.
522303. Tel.0722.244.769.
l Cabinet Medical Individual DR. Eles
ST Cristian-Medicină Dentară angajează
Receptionist având cunoștințe de limba
engleză si spaniolă. Pentru mai multe
detalii sunați la nr. de tel. 0738.321.473
sau transmiteți un email cu CV-ul
dumneavoastră pe adresa: wr.team@
workand-roll.com
l SC Pigorety Impex SRL, J8/1451/2011;
CUI:29078130, cu sediul în Brașov angajează mecanici utilaje. CV pe: office@
jobtips.ro
l Primăria Vidra, județul Ilfov organizează în data de 11.03.2021 concurs
recrutare pentru Muncitor calificatCompartiment Monitorizare Unități de
Învățământ. Dosarele se depun în perioada 17.02.2021- 02.03.2021, ora 15:00 la
sediul primăriei Vidra din str. Principală
nr.80, comuna Vidra, județul Ilfov.
Condiţii de participare: studii medii/
generale, vechime în muncă: 15ani, calificare mașinist utilaje cale și terasemente.
Detalii suplimentare la 021-361.22.66.
l Academia Română - Filiala Iaşi cu
sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant conform HG
286/23.03.2011 (actualizat), de Îngrijitor,
cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Biroului Tehnic Administrativ. Concursul va consta în trei
probe: proba scrisă- rezolvarea unor testegrilă în data de 11.03.2021, ora 10:00,
proba practică în data de 17.03.2021, ora
10:00, și interviul în data de 23.03.2021,
ora 10:00. Condiţii: Studii generale,
Vechime: minim 1 an experiență în
domeniu. Termenul de depunere a dosarelor este 03.03.2021, ora 14:00. Relaţii
suplimentare la telefon 0332101115,

Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la
sediul Filialei.
l Școala Gimnazială Nr. 1, cu sediul în
comuna Matca, str. Tecuciului, nr. 85,
județul Galați organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale
vacante, de: -Îngrijitor, 1 post (perioadă
nedeterminată) conform
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba practică în data
de 11.03.2021, ora 10:00; -Interviul în
data de 11.03.2021, ora 13:00. Pentru
participarea la concurs candidații trebuie
să îndeplinească următoarele condiții:
-studii -școala gimnazială/liceu; -rezistență la stres; -loialitate; -disponibilitate la
solicitările unității; -abilități de comunicare; -nu sunt condiții de vechime. Candidații vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de 03.03.2021, ora
16.00, la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1
Matca. Relaţii suplimentare la sediul:
Școala Gimnazială Nr.1 Matca, CUI
21339094, persoană de contact:
Condrache Elena, telefon 0236/860.005
/0729.843.272, fax 0372/875.501.
l Școala Gimnazială Nr.1 Telești, cu
sediul în comuna Telești, sat Telești, str.
Victoriei, nr. 26, judeţul Gorj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: secretar 0.5
normă, grad debutant, perioadă nedeterminată, conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 11.03.2021, ora 10:00;
-Proba practică în data de 12.03.2021, ora
10:00; -Proba interviu în data de
15.03.2021, ora 10:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii (obligatoriu): superioare economice sau
juridice; -vechime (obligatoriu): nu este
obligatoriu; -cursuri arhivar; -cunoştinţe
de utilizare a următoarelor soft-uri:
REVISAL, EDUSAL, SIIIR, ESOP;
-cunoştinţe privind legislaţia din învăţământul preuniversitar; -cunoştinţe de
utilizare şi operare PC (Windows, Micro-

soft Office, Internet Explorer). 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 Școlii Gimnaziale Nr.1 Telești.
Relaţii suplimentare la sediul: Școlii
Gimnaziale Nr.1 Telești, persoană de
contact: Schintee Gheorghe Gigi, telefon
0727.878.519.
l Școala Gimnazială „N.I.Jilinschi”
Vernești, cu sediul în comuna Vernești,
strada Școlii, nr.23, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea postului
contractual vacant aprobat prin
H.G.286/2011 modificată și completată
de HG nr.1027/2014. Denumirea postului:
laborant de informatică. Condiții specifice de participare la concurs: -Nivelul
studiilor: studii superioare în domeniul
postului. -Vechime în specialitatea studiilor necesare postului: nu este obligatorie,
dar constituie un avantaj. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 12 martie 2021, ora 09:00, la sediul
instituției; -Proba practică în data de 15
martie 2020, ora 13:00, la sediul instituției; -Proba de interviu în data de 16
martie 2021, ora 09:00, la sediul instituției. Data limită până la care candidații
vor depune actele pentru dosarul de
concurs este 03 martie 2021, ora 12:00, la
sediul instituției. Date de contact: Secretariatul școlii, tel.0238/700.380.
l Primăria Căteasca, cu sediul în
comuna Căteasca, sat Căteasca, nr.289C,
judeţul Argeș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Șef Serviciu Voluntar pentru
Situații de Urgență, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
11.03.2021, ora 10:00; -Proba interviu în
data de 15.03.2021, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: medii; -vechime în muncă: minim
10 ani; -domiciliu stabil pe raza localității
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Căteasca; -disponibilitate pentru un
program de lucru prelungit. 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 Comunei Căteasca.
Relaţii suplimentare la sediul: comuna
Căteasca, sat. Căteasca, nr. 289C, judeţul
Argeș, persoană de contact: Marin
Emilia, telefon 0757.855.391, fax
0248/661.006.
l Primăria comunei Drănic, cu sediul în
Comuna Drănic, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții în
regim contractual de: Îngrijitor clădire,
normă 1/2; Casier colector normă
întreagă. Concursul va avea loc la sediul
unităţii Primăria comunei Drănic şi va
avea doua probe: Proba scrisă în data de
11.03.2021, ora 10:00; Interviul în data de
12.03.2021, ora 10:00. Condițiile de participare sunt cele prevăzute la condiții
generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare:
HG nr.1027/ 2014. Condiţiile specifice
necesare în vederea participării la concurs
şi a ocupării funcției de Îngrijitor clădire
sunt: studii gimnaziale; nu necesită
vechime. Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs şi a
ocupării funcției de Casier colector sunt:
studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; nu necesită vechime. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la sediul Primarie
Comunei Drănic. Relaţii suplimentare la
sediul: Primarie Comunei Drănic,
persoană de contact: Dragu Cosmin,
telefon: 0769.058.038.
l Primăria Oraşului Videle organizează
la sediul său din str. Republicii, nr. 2 în
data de 15.03.2021, ora 10:00 - proba

scrisă, respectiv 18.03.2021, ora 12:00
-proba interviu, concurs pentru ocuparea
postului vacant de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Centrului de Zi
al Direcţiei Asistenţă Socială. Condiţiile
necesare ocupării unui post de natură
contractuală vacant sau temporar vacant
sunt prevăzute la art. 3 din HGR
286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţiile specifice de înscriere
şi participare la concurs pentru ocuparea
postului vacant mai sus menţionat sunt
următoarele: -Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul: -Ştiinţele Educaţiei, specializarea: Pedagogie, Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar;
-Psihologie, specializarea Psihologie;
-Minimum 7 ani vechime în specialitatea
studiilor. Dosarele de participare la
concurs se pot depune la secretarul comisiei de concurs -Direcţia Resurse Umane,
Salarizare, Informatică, Autorizări Taximetrie şi Comerţ, Problemele Romilor şi
Parc Auto din cadrul Primăriei Oraşului
Videle, în termen de 10 zile lucrătoare de
la data afişării anunţului şi vor conţine, în
mod obligatoriu, documentele prevăzute
la art. 6, alin. (1) din Regulamentul cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
de Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Coordonate de contact pentru primirea
dosarelor de concurs: sediul Primăriei
Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş
Videle, judeţul Teleorman, telefon:
0247/453017 interior 106, fax:
0247/453015, e-mail: primariavidele@
yahoo.com, persoană de contact: Vochin
Nicoleta - inspector. Informaţii suplimentare referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului se afişează la sediul şi
pe pagina de internet a instituţiei www.
primariavidele.ro

ANUNȚURI
CITAŢII
l Se citează pârâta Andrei Sanda
Lucreția pentru termenul din data de
29.03.2021, la Judecătoria Oravița, în
dosar nr.1813/273/2019, având ca obiect
sistare indiviziune.
l Se citează numita Stănculescu Claudia
Aurora, cu domiciliul în Craiova, str.
Traian Gheorghiu, nr. 9, bl. 117B, sc. 2,
ap. 6, jud. Dolj, în calitate de pârâtă, la
Judecătoria Dolj, secția 2 civilă, cu sediul
în Craiova, str. Brestei, nr. 12, jud. Dolj, în
data de 29.03.2021, ora 09:50, în dosarul
nr.17632/215/2020, având ca obiect divorț,
în contradictoriu cu reclamantul Stănculescu Daniel, având același domiciliu.
l Ivan Todorov Ivanov, domiciliat în
orașul Ruse, Bdul.Rodina, nr.1A, Bulgaria,
este chemat în calitate de intervenient
forțat la Tribunalul București- Secția a V-a
Civilă, Bd. Unirii, nr. 37, sector 3, completul
F15, ora 10:30, dosar 44780/ 3/2018, având
ca obiect pretenții, cu termen la 11.03.2021,
în contradictoriu cu Turca Elena Rovelina,
în calitate de reclamant și LEV INS
Bulgaria, în calitate de pârât.
l Se citeaza paratul Redad Abdelkader
din dosarul 1866/842/2020 aflat pe rolul
Judecatoriei Harsova, avand ca obiect
tagada paternitatii minorei Grigore
Elvira si stabilirea filiatiei acesteia, in
contradictoriu cu reclamanta Grigore
Paraschiva si paratul Cosma Paul, in
vederea prezentarii la aceasta instanta la
termenul din 23.03.2021, ora 10:15.
l I se comunică numitului Dumitrascu
Cristian cu domiciliul în sat Paun , strada
Vasluiet nr. 13, comuna Barnova , jud. Iași ,
dispozitivul sentinței civile nr.11036 din 4
decembrie 2020 ,data de Judecatoria Iași în
dosar nr. 8093/245/2019: “Admite în parte
cererea de chemare în judecată formulată
de reclamanta Dumitrascu Mihaela -CNP
2860531226794, cu domiciliul procedural
ales la cabinet avocat Gusa Claudia-Loreley cu sediul în Iași, șoseua Moara de foc
nr.12, bloc 407, scara B, etaj 7, ap.29, jud.
Iași , în contradictoriu cu pârâtul Dumitrascu Cristian -CNP 1840202226775, cu
domiciliul în sat Paun,strada Vasluiet nr.13,
com.Barnova, jud.Iași. Dispune desfacerea
căsătoriei încheiate între părți la data de
27.09.2008 și înregistrată la Registrul de
stare civilă a com.Barnova, jud. Iași sub nr.
28/27.09.2008, prin acordul parților.
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Dispune ca reclamanta să revină la numele
avut anterior căsătoriei , respectiv acela de
“Corduneanu”.Dispune exercitarea exclusivă a autorității părintești cu privire la
minorul Dumitrscu Cristian -Andrei ,
născut la data de 11.11.2008, de către
mama reclamantă.Stabilește locuința
minorului Dumitrascu Cristian-Andrei ,
născut la data de 11.11.2008 , la domiciliul
bunicilor materni ai minorului, respectiv
Corduneanu Mihai și Cioran Ecaterina din
sat Paun ,str.Tineretului nr.9, com.Barnova,
jud.Iași. Obligă ambele părți la plata unei
pensii de întreținere în favoarea minorului
Dumitrscu Cristian-Andrei născut la data
de 11.11.2008, în cuantum de 1/4 raportat
la venitul minim pe economie , începând cu
data introducerii cererii -14.03.2019 și până
la majoratul acestuia. În temeiul disp.
art.453 Cod procedura civilă , obligă pe
pârât la plata către reclamanta a sumei de
2100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată
reprezentate de taxa de timbru și onorariul
redus al apărătorului ales al acesteia din
urma. Definitiva în ceea ce privește divorțul
și cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare cu privire la celelalte capete de
cerere.Cererea și motivele de apel se vor
depune la Judecatoria Iași sub sancțiunea
nulității, conform art.471 alin.1 Cod procedura civilă .Pronunțată conform art.396
alin.2 Cod procedura civilă, azi, 04.12.2020.
Președinte Vlad Ciofu, Grefier Roxana
Maria Popovici”.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
217/246/2021, formulata de petentul Risteiu
Nicolae, cu domiciliul in Ineu, str. Eftimie
Murgu, nr. 8, jud. Arad, a solicitat inscrierea
dreptului de proprietate al petentilor pe
titlu de uzurpaciune, asupra imobilului
identificat in C.F. nr. 315644 Ineu, cu nr.
To p . 1 9 3 8 - 1 9 5 1 . 1 9 5 7 - 1 9 6 9 .
1983-1984/a.2.b.3.515, compus teren intravilan in suprafata de 1439 mp., imobil
asupra caruia figureaza ca proprietar
tabular intabulat Ruszbach Iosif cu cota
1/1, urmand a se proceda la intabularea
petentului asupra acestui imobil. Petentul
sustine ca foloseste acest imobil asupra
caruia a exercitat o posesie pasnica, publica,
continua si nume de proprietar. In urma
acesteia sunt somati, in baza art. 130 din
Decretul-Lege nr. 115/1938, toti cei interesati, De Indata sa inainteze opozitie la
Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in
termen de o luna de la aceasta ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii.

DIVERSE
l Comunicat. Biofarm S.A. cu sediul in
Bucuresti, str.Logofatul Tautu nr.99,
sector 3, avand cod unic de inregistrare
RO 341563 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti,
categoria Premium - simbol BIO, informeaza actionarii si investitorii ca situatiile financiare preliminare neauditate
ale anului 2020, intocmite in conformitate cu Regulamentul nr.5/2018 al A.S.F
cu modificarile si completarile ulterioare,
vor fi puse la dispozitia publicului, in
format electronic, pe website-ul societatii, www.biofarm.ro, la rubrica
“Guvernanta Corporativa/Situatii financiare si prezentari pentru investitori”
incepand din data de 15.02.2021, orele
18:00. Presedinte C.A., Andrei Hrebenciuc.
l Societatea Danubiu Enterprises SRL,
CUI. 18069721 cu sediul social in oras
Voluntari-sos.Pipera-Tunari nr. 134, vila
nr. 4, etaj.1, cam. 2, Jud. Ilfov in calitate
de titular al planului PUZ-Spatiu
Coemrcial Si Depozitare Marfuri Generale Si Functiuni Complementare,
T102,P388, NC.45/41 in suprafata de
5.000,00mp, Comuna Afumati- Jud.
Ilfov, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului
de Oportunitate. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean-Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, sector.6
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea anuntului
l Societatea Real Estate Ver Invest SRL,
CUI.37064631 cu sediul social in comuna
Berceni-Bd.1 Mai nr.65, parter, cam.3,
Jud.Ilfov in calitate de titular al planului
PUZ-Ansamblu Locuinte P+1+M Si
Functiuni Complementare, Amenajare
Circulatii, Utilitati, T20,P49/4,5,
NC.66637,66638 in suprafata de
20.834,00mp, Comuna Berceni-Jud.Ilfov,
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
Oportunitate. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean-Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector. 6
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea anuntului.

l Societatea Laertius Capital Management SRL, CUI.33851666 cu sediul social
in oras Sibiu-str. Alexandru Vlahuta nr. 2,
cam. 6, Jud. Ilfov in calitate de titular al
planului PUZ-Pasaj Suprateran Dn.1 La
Km.19+757 Si Functiuni Complementare, Amenajare Circulatii, Utilitati,
DN.1A, NC.60280,11457 in suprafata de
27.600,00mp+5.483,00, Comuna Balotesti
si comuna Corbeanca, Jud. Ilfov, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de Oportunitate. Observatii/ comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean.Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest
J u v a r a , n r. 3 - 5 , s e c t o r. 6 ( t e l .
021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Societatea Laertius Capital Management SRL, CUI.33851666 cu sediul social
in oras Sibiu-str. Alexandru Vlahuta nr. 2,
cam. 6, Jud. Ilfov in calitate de titular al
planului PUZ-Zona Mixta Servicii Si
Comert Si Functiuni Complementare,
Amenajare Circulatii, Utilitati, T125,
P506, NC.60280 in suprafata de
27.600,00mp+5.483,00 oras Balotesti-Jud.
Ilfov, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului
de Oportunitate. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului JudeteanIlfov, cu sediul in municipiul Bucuresti,
str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea anuntului.
l Ciugulea Marian cu domiciliul in
comuna Vanatori-Jud.Vrancea; in calitate de titular al planului
P.U.Z.-Construire Ansamblu De Locuinte
P+1e+M, Functiuni Complementare,
Amenajare Circulatii Si Utilitati in
Tarla.39,Parcela.119/2/29,
NC.68048,68049 Comuna Berceni-Jud.
Ilfov, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului
de Oportunitate. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean-Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea anuntului.
l Raducanu Carmen-Nicoleta cu domiciliul in Bucuresti, str.Aleea Emil Racovita nr.2, bl.M2D9, sc.2, ap.77; in calitate

de titular al planului P.U.Z.-Construire
Ansamblu De Locuinte P+1e+M, Functiuni Complementare, Amenajare Circulatii Si Utilitati in Tarla. 20, Parcela.
49/4/5,6, NC. 66642,68137 Comuna
Berceni- Jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de Oportunitate.
Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean-Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest
J u v a r a , n r. 3 - 5 , s e c t o r 6 ( t e l .
021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Suta Maria cu domiciliul in comuna
Berceni, str.Berzei nr.2, judetul Ilfov; in
calitate de titular al planului
P.U.Z.-Construire Ansamblu De Locuinte
P+1e+M, Functiuni Complementare,
Amenajare Circulatii Si Utilitati in
Tarla.8,Parcela.23/25, NC.61450-Comuna Berceni-Jud.Ilfov, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de Oportunitate.
Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean-Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest
J u v a r a , n r. 3 - 5 , s e c t o r 6
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea anuntului.
l Ion Dumitru cu domiciliul in comuna
Berceni, str.Valea Sterii nr.42, judetul
Ilfov; in calitate de titular al planului
P.U.Z.-Construire Ansamblu De Locuinte
P+1e+M, Functiuni Complementare,
Amenajare Circulatii Si Utilitati in Tarla.
22, Parcela. 318/2/18,50,318/45/1,322/45/2
,3, NC.56699,60209, 60210, 602211,
60212,60213, 60214,60224, 60225,60227
Comuna Berceni- Jud. Ilfov, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de Oportunitate. Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean-Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str.Ernest
Juvara, nr.3-5, sector 6 (tel.021/212.56.93),
in termen de 15 zile calendaristice de la
publicarea anuntului.
l SC Geordan Domenii SRL cu domiciliul/sediul in municipiul Bucuresti-strada
Clabucet, nr. 28, biroul.1, sector 1, in
calitate de titular al planului P.U.Z.-In
Scopul Obtinerii Autorizatiei De
Contruire Biserica, Trapeza, Asezamant
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Social, Casa Parohiala, Anexa Microprocesare Legume Fructe in Tarla. 96,
Parcela. A322/4, N.C.3747/1, Comuna
Balotesti-Jud. Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de Oportunitate.
Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean-Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest
J u v a r a , n r. 3 - 5 , s e c t o r 6 ( t e l .
021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Sibiu. Denumire:
UAT Chirpăr. Sectoare cadastrale: 3, 5,
10, 17, 43, 44, 55, 71, 79, 80, 91 și 92.
Comuna Chirpăr anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.3, 5, 10,
17, 43, 44, 55, 71, 79, 80, 91 și 92 pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea
Cadastrului și a Publicității Imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data de început a
afișării: 22.02.2021. Data de sfârșit a
afișării: 23.04.2021. Adresa locului afișării
publice: Localitatea Chirpăr, Strada Principală, nr. 47. Repere pentru identificarea
locației: Primăria Comunei Chirpăr.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei Comunei Chirpăr de luni până
joi, între orele 09.00-15.00 și vineri, între
orele 09.00-12.00. Informații privind
Programul național de cadastru și carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe
site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/.
l Doamna Damian Aurelia domiciliată
în București, sector 6, str.Dreptății, nr.5,
bl.M22A, sc.2, et.5, ap.57, initiază elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal
(PUZ+RLU) situat în județul Ilfov,
oraș Otopeni, T17, P276, lot 16/2, pentru
obiectivul „Introducere teren în intravilan
și construire locuință unifamilială P+M,
puț forat, bazin vidanjabil și împrejmuire
teren”. Elaborator SC Verourban
Concept SRL. Persoanele interesate sa
trimită observatii/comentarii, o pot face
în termen de 15 zile calendaristice de la
data publicării anunțului la sediul Primăriei Orașului Otopeni-Direcția de Urbanism.
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LICITAŢII
l Primăria comunei Țuțora, organizează
licitație publică deschisă cu depunere de
oferte cu strigare pentru concesionarea
unor terenuri, aparținând domeniului
privat al comunei Țuțora. Lista cu suprafețele de terenuri poate fi consultată la
sediul Primăriei Țuțora de unde pot fi
procurate și caietele de sarcini și documentația de atribuire, zilnic, între orele
8:30-16:00, începând cu 25.02.2021. Data
limită de pentru solicitarea clarificărilor:
05.03.2021; Data limită de depunerea
ofertelor: 12.03.2021, orele 16:00. Ședința
de licitație se va desfășura la sediul
Primăriei Țuțora, în data de 16.03.2021,
începând cu ora 10:00. Relații suplimentare la telefon 0232/298777.
l Optim Trans SA prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin
licitaţie urmatoarele bunuri: autobuz
Scania L113 pornind de la pretul de
12.850,80 lei+TVA si autobuz Renault
R332A pornind de la pretul de 7.466,40
lei+TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar in suma de 800 lei fara
TVA şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte
de data licitaţiei, pana la ora 15:00. Licitaţia va avea loc în 25.02.2021, ora 13:30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în datele de 04.03.2021 si
11.03.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Publicație De Vânzare Lichidatorul
judiciar desemnat de Tribunalul Maramureș în dosarul nr. 4161/100/2012, pentru
falimentul debitorului SC Dac Imo SRL,
organizează licitație publică de supraofertare, în condițiile aprobate de adunarea
creditorilor prin PV nr. 31 din 21.01.2021,
pentru vânzarea în bloc a următoarelor:
teren extravilan, în suprafață de 5.755 mp,
situat între localitățile Hideaga și Satulung, jud. Maramureș, înscris în C.F. nr.
515 - Hideaga și teren extravilan, în suprafață de 10.000,00 mp, situat între localitățile Hideaga și Satulung, jud. Maramureș,
înscris în C.F. nr. 51600 - Hideaga, cadastral 2079, la prețul de 18.000 lei, pasul de
licitație este de 3% din valoarea de pornire
a licitației. Licitaţia are loc în data de
17.03.2021, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar, în Baia Mare, str. George
Coșbuc, nr. 25A, ap. 49, jud. Maramureş.

cu condiția achitării garanției de participare de 10% din valoarea de pornire a
acesteia, precum și a depunerii documentelor solicitate prin regulamentul de
vânzare aprobat, până în preziua licitației
de către cel puțin un ofertant. Pentru
informații suplimentare vă puteți adresa
lichidatorului judiciar la tel. 0757.391.042,
e-mail: office@alinsolv.ro.

pierde avansul plătit, urmând a se organiza o nouă licitație. - Lista cu bunurile
mobile și prețul de vânzare poate fi
consultată la sediul lichidatorului judiciar. Licitația va avea loc în data de
24.02.2021, ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. George
Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38, jud. Maramureș. Informații suplimentare se pot
obține la telefon nr. 0745 503 123.

l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator judiciar
provizoriu în dosarul nr. 760/111/2021
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a
II-a Civilă, privind pe debitoarea B & CS
Consturctii SRL, CUI 41406988, număr
de înregistrare în Registrul Comerțului
J05/1852/2019, îi notifică pe toți creditorii
debitoarei privind faptul că prin hotărârea nr.34 din data de 12.02.2021
pronunțată de Tribunalul Bihor în
dosarul nr. 760/111/2021 s-a dispus începerea procedurii de faliment, față de
societatea debitoare mai sus menționată,
în temeiul art.38 alin.2 lit. e și art.71
alin.1 și art. 67 alin. 1 lit. g din Legea
85/2014. Prin hotărârea amintită s-au
fixat termenul limită, pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor la
data de 30.03.2021, termenul limită
pentru verificarea creanțelor, întocmirea
și publicarea tabelului preliminar
12.04.2021, termenul limită de întocmire
a tabelului definitiv 10.05.2021. Lichidatorul judiciar provizoriu a convocat
ședința adunării creditorilor pe data de
05.05.2021, la ora 12:00, la sediul acestuia
din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.
11, jud. Bihor, ordinea de zi urmând a fi:
confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu și aprobarea onorariului acestuia.

l Emalt SRL, societate in faliment, prin
lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL,
vinde prin licitatie publica, teren arabil in
suprafata totala de 4.564 mp, tarlaua 120,
Parcela A7206/265, inscris in cartea
funciara a Orasului Urlati nr. 24830, situat
in extravilanul Orasului Urlati, Judetul
Prahova. Pretul de pornire al licitatiei este
de 1.311 euro, fara TVA. Licitatia se va
organiza la sediul lichidatorului judiciar in
data de 22.02.2021 ora 12:00, iar in cazul in
care bunul nu va fi valorificat, aceasta este
reprogramata pentru data de 24.02.2021,
26.02.2021, 01.03.2021, 03.03.2021,
05.03.2021, 08.03.2021, 10.03.2021,
12.03.2021, 15.03.2021, 17.03.2021,
19.03.2021, 22.03.2021, 24.03.2021,
26.03.2021, 29.03.2021, 31.03.2021, la
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de
inscriere la licitatie se depun in original la
sediul lichidatorului judiciar insotite de
toate documentele prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei
tinerii licitatiei, mai multe relatii, precum si
achizitionarea regulamentului de vanzare se
pot obtine de la lichidatorului judiciar, la
numerele de telefon 0723357858/
0244597808, email: office@andreiioan.ro
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Publicație De Vânzare: S.C. HVS Prest
S.R.L.- cu sediul ȋn loc. Satu Mare, Bld.
Lucian Blaga, nr. 35, jud. Satu Mare ,
înregistrată sub nr. J30/83/2015, CUI RO
6782887 prin lichidatorul judiciar Reoinsolv IPURL prin Andrișan Adrian,
desemnat de Tribunalul Satu Mare în
Dosar nr. 1721/83//2015, vinde la licitație
publică următoarele bunuri din averea
debitoarei: Pompă submersibilă: 593 euro
- Prețul de pornire la licitație este prețul
de evaluare; - Participanții la licitație vor
achita, în contul de lichidare al debitoarei, până în ziua licitației, o garanție
de 10% din prețul de pornire al licitației;
Pasul de licitație este de 5%; - Dacă un
eventual adjudecatar nu plătește în
termen de 30 de zile diferența de preț,

l Octavy Forest S.R.L., societate in faliment, prin lichidator, cu sediul in Ploiesti,
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Prahova, scoate la vanzare prin licitatie
teren in suprafata de 1.295 m.p. si
Constructiile C1 si C2 (locuinta parter +
etaj si garaj), situate in Baicoi, Str. Independentei, nr. 354, Judetul Prahova, la
pretul de 540.000 lei (fara TVA). Licitatia
se va tine in data de 22.02.2021, ora 13:00,
la sediul lichidatorului din Ploiesti, iar in
cazul in care, bunurile nu vor fi adjudecate,
licitatia se va tine in data de 24.02.2021,
26.02.2021, 01.03.2021, 03.03.2021,
05.03.2021, 08.03.2021, 10.03.2021,
12.03.2021, 15.03.2021, 17.03.2021,
19.03.2021, 22.03.2021, 24.03.2021,
26.03.2021, 29.03.2021, 31.03.2021, la

aceeasi ora si aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se
pot obtine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858, www.andreiioan.ro.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al GDC Autocenter SRL desemnat
prin sentinta civila nr. 9423 din data
de 24.11.2015, pronuntata in dosar nr.
16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare prin licitatie publica a
bunurilor mobile constand in aparate,
utilaje, unelte si echipamente pentru
service auto in proprietatea GDC Autocenter SRL in valoare totala de 16.375,45
RON exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor
mobile apartinand societatii falite se va
organiza in data de 26.02.2021 ora 14:00
prin licitatie publica cu strigare. In cazul in
care bunurile mobile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor organiza
alte 9 (noua) licitatii saptamanale, in data
de 05.03.2021 si 12.03.2021, 19.03.2021,
26.03.2021, 02.04.2021, 09.04.2021,
16.04.2021, 23.04.2021 si 30.04.2021, 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 bunurilor, pretul acestora,
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 la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament bancar. 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/ 0721.236.313.
l Anunţ de participare la licitatie publica:
1.Informatii generale privind concedentul:
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
:urbanismprimariababadag@gmail.com; 2.
Informatii generale privind obiectul concesiunii: - teren cu suprafata de 4289 mp,
situat in extravilanul orasului;- spatiu cu
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suprafata de 41,53 mp, situat pe str. Heracleea nr.41; 3. Informatii privind documentatia de atribuire: 3.1. documentatia de
atribuire,se pune la dispozitie oricȃrei
persoane interesate , in mod gratuit, prin
mijloace electronice sau pe suport de
hartie. 3.2. Compartimentul responsabil
din cadrul concedentului : Serviciul Urbanism din cadrul Primariei orasului
Babadag, str. Cabanei nr.5. 3.4. Data limita
pentru solicitarea clarificarilor 05.03.2021
ora 16:00; 4. Informatii privind ofertele:
4.1 Data limita de depunere a ofertelor :
16.03.2021, ora 14:00 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 17.02.2021, ora 14:00 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 concedentului,mentionat la punctual 1, iar actiunea in justitie se introduce
la sectia de contencios administrativ a
Judecatoriei Babadag in termen de 30 zile.
7. Data transmiterii anuntului de atribuire
catre institutiile abilitate in vederea publicarii: 16.02.2021; Persoana contact:
Ghinescu Ion - tel.0769/018255
l 1.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: Primăria Comunei
Peregu Mare, nr. 137, Peregu Mare, judeţul
Arad, telefon 0257/459.101, fax
0257/459.161, email: primariaperegulmare@yahoo.com. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Imobilul înscris în CF nr.300424
Peregu Mare nr.top 55-56/1, în suprafață
de 62,05mp, situat în satul Peregu Mic,
comuna Peregu Mare și aparține domeniului privat al comunei Peregu Mare
pentru activități comerciale, conform
OUG nr.57/2019 și HCL nr.91/22.12.2020.
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: prin solicitare scrisă de la sediul
Primăriei Peregu Mare. 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 Relații
Publice, Primăria Comunei Peregu Mare,
comuna Peregu Mare, nr. 137, județul
Arad, tel.0257/459.101, fax. 0257/459.161,
email: primariaperegulmare@yahoo.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: prin achitarea taxei întocmire documentație în suma de 150 lei/ofertant la
sediul Primăriei Comunei Peregu Mare.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.03.2021, ora 16:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.03.2021, ora 16:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei
Peregu Mare, comuna Peregu Mare, nr.
137, județul Arad. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința
p u b l i c ă d e d e s c h i d e r e a o f e rtelor: 16.03.2021, ora 10:00, sala de ședință
a Primăriei Comunei Peregu Mare. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2, cod
poștal 310131, tel.0374/491.086, Fax.
0257/256.484, email: tr-arad-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 15.02.2021.
l 1.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: Consiliul Local Rebrişoara, comuna Rebrişoara, nr. 744, județul
Bistriţa-Năsăud, telefon/fax 0263/220.162,
e-mail: scurtu.otilia@yahoo.com, cod fiscal
4347380. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: spaţiu cu
destinaţie de farmacie în suprafață totală
de 54,70mp, situat în imobilul „Dispensar
uman” Rebrişoara, ce aparține domeniului
public al Comunei Rebrişoara, județul
Bistriţa-Năsăud, conform H.C.L.
82/28.12.2020 și temeiului legal: O.U.G.
57/03.07.2019, art.332-333. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele inte-

resate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 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:
Se poate obține de la Compartimentul
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei
Rebrişoara, comuna Rebrişoara, nr. 744,
județul Bistriţa-Năsăud. 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: 50Lei /exemplar, se achită
numerar la casieria Primăriei Comunei
Rebrişoara. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.03.2021, ora 14:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 10.03.2021, ora
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Rebrişoara,
comuna Rebrişoara, Compartimentul
Secretariat, nr. 744, județul Bistriţa-Năsăud. 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:
10.03.2021, ora 12:00, Primăria Comunei
Rebrişoara, comuna Rebrişoara, nr. 744,
județul Bistriţa-Năsăud. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Strada Alba Iulia, nr. 1,
județul Bistriţa-Năsăud, telefon
0263/213.528, fax 0263/231.509, e-mail:
trbn@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 16.02.2021.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional marfă şi
persoane pe numele State Dănuţ. Se
declară nul.
l Pierdut Atestat profesional marfă, cu
numele Nicolae Cristi Constantin,
eliberat de ARR Argeș. Declar nul.
l Pierdut certificat de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor nr.87 din
07.07.1991- Asociația AIESEC dosar
nr.87/PJ/1991 la Judecătoria Craiova. Se
declară nul.

l Pierdut Legitimație student, pe numele
Theodor-Marian Dumitrache, eliberat de
Universitatea Politehnică -Facultatea de
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.
l Se declară pierdute și nule următoarele documente: Contract vânzare-cumpărare, Contract plată în rate, Proces
predare-primire, aparținând domnului
Burcea Ion Victor.
l Subscrisa Fit4you Beauty Fitness
S.R.L., cu sediul în Str. Ripiceni, nr. 3,
cam. 2, bl. 4, sc. 2, et. 5, ap. 66, Sect.
2, Bucuresti, avand J40/6960/
09.06.2015 si CUI 34626794, declara
Pierdut/Nul Certificatul de Inregistrare seria B nr. 3199553 eliberat la
data de 25.04.2016.
l Subscrisa Bramir Evolution S.R.L., cu
sediul în Str. Ripiceni, nr. 3, cam.1, bl.4,
sc. 2, et.5, ap. 66, Sect.2, Bucuresti, avand
J40/5493/04.05.2011 si CUI 28428610,
declara Pierdut/Nul Certificatul de Inregistrare seria B nr. 3198577 eliberat la
data de 20.04.2016
l Subscrisa S.C. Hera Rovaniemi
S.R.L., înmatriculată în Registrul
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti sub nr. J40/5452/2013, având
C.U.I.: 30913411, cu sediul social în
Municipiul Bucureşti, str. Ghidigeni nr.
98, parter, camera 1, ap. 6, Sector 5,
prin reprezentant legal AdministratorRoman Gheorghe, declară că a pierdut
următoarele documente: -certificat de
înregistrare nr. B2739373, emis pe data
de 25.04.2013 şi eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti la data de
26.04.2013; -certificat constatator emis
în baza declaraţiei nr. 141386 din data
de 09.04.2020 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti la data de 16.04.2020;
-certificat constatator emis în baza
declaraţiei nr. 169570 din data de
23.04.2013 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti la data de 25.04.2013;
-certificat constatator emis în baza
declaraţiei nr. 22762 din data de
21.01.2019 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti la data de 23.01.2019;
Le declar nule.

