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OFERTE SERVICIU
l S.C. Patiseria Nadine&Celine SRL
cu sediul in Chisineu Cris str. Infratirii, nr. 50 , jud.Arad, angajeaza 1
Lucrator bucatarie (spalator vase
mari) COD COR 941201. Cerinte:
studii 8 clase, cunoasterea bucatariei
sarbesti (prajitura burek). CV-urile se
depun la adresa de email; zmutavschi@gmail.com, pana la data de
18.05.2021. Selectia candidatilor va
avea loc in data de 19.05.2021. Info
tel. 0745330061.

Griviței nr. 343 sector 1. Data limită
de depunere a dosarelor: 31.05.2021,
ora 15,oo. Informații suplimentare pe
pagina de internet: www.cenafer.ro
Persoana de contact : doamna Nica
Rozalia , tel. 0758.886.009.

l Colegiul „Richard Wurmbrand”
organizează concurs intern de titularizare în data de 16.06.2021 pentru
ocuparea posurilor: 1 post limba și
literatura română, 1 post limba
engleză, 1 post limba franceză, 1 post
limba germană, 1 post biologie, 2
posturi informatică, 1 post istorie, 1
post geografie, 1 post științe socio-umane, 1 post religie, 2 posturi muzică,
1 post educație plastică, 2 posturi
educație fizică, 8 posturi profesor
învățământ primar, 1 post consilier
educativ. Dosarele de înscriere se
depun până la 09.06.2021, în intervalul orar 09.00-12.00, la secretariatul
școlii. Concursul constă în următoarele probe: interviu- 14.06.2021. Probă
scrisă: 16.02.2021. În cazul în care
activitatea școlilor nu va fi suspendată, se va putea organiza și proba
practică în 10.06.2021. Metodologia de
concurs poate fi consultată la sediul
școlii. Informații suplimentare la
sediul din str.Smârdan, nr.13, Iași.
E-mail: office@wurmbrand.ro Tel.
0232.217.975.

l In temeiul HG nr. 286/2011, Oficiul
de Stat pentru Inventii si Marci organizeaza in: 09.06.2021, concurs pentru
ocuparea unui post contractual vacant
de executie/pe perioada nedeterminata de: expert in cadrul: Serviciului
Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor. Cerinte specifice obligatorii:
diploma de licenta studii superioare
de lunga durata; minim 2.ani vechime
in domeniul TIC; cunoasterea foarte
buna a limbii engleze in special in
domeniul TIC; cunostinte bune
privind sistemele de operare:
Windows Server, Linux; experienta in
instalarea/ configurarea de aplicatii de
sistem;experienta in lucru cu servere
web;constituie avantaj experienta in
monitorizare/management/optimizare
de sisteme de gestiune de baze de date
relationale. Concursul va avea loc la
sediul OSIM si va consta in: 3. etape
succesive:selectia dosarelor de
inscriere; proba scrisa care se va
sustine pe:09.06.2021; interviul se va
sustine pe: 15.06.2021. Dosarele de
concurs se depun in perioada:
18.05.2021-31.05.2021, la sediul
OSIM, str.Ion Ghica nr.5, Sector
3-Bucuresti, Compartiment Resurse
Umane si vor contine documentele
prevazute de art. 6 din HG. nr.
286/2011. Bibliografia si relatii suplimentare la tel. 0213060800, int. 325
sau la sediul. OSIM.

l Centrul Naţional de Calificare şi
Instruire Feroviară – CENAFER, cu
sediul în localitatea București str.
Calea Griviței, nr.343, sector 1, organizează concurs/examen prin promovare pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante, de: 1 post – Șef
Serviciu Serviciul Documentare Feroviară; 1 post Șef Serviciu – Serviciul
Mișcare Comercial. Condiții: -studii
superioare de specialitate; -vechime în
specialitate: 8 ani. Concursul se va
desfășura în data de 09.06.2021 ora
09,oo la sediul CENAFER, din Calea

l Primăria Comunei Udești, cu sediul
în comuna Udești, sat Udești, judeţul
Suceava, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: Paznic sătesc, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 09.06.2021, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 11.06.2021, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: generale;
-vechime: minim 3 ani; -atestat de
agent pază/securitate; -vechimea

minimă de 3 ani în domeniul pază/
securitate. 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 Udești.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Udești, persoană de
contact: Sandulachi Beniamin, telefon
0230/538.001, fax 0230/538.001.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina
cu sediul în Slatina, str.Bulevardul
Sfântul Constantin Brâncoveanu,
nr.1, județul Olt, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale
vacante de execuție pe perioadă nedeterminată, de: Compartiment Îngrijire
și Asistență Medicală: -îngrijitor
-(număr posturi: 1) conform temeiului
legal H.G.286/2011. Concursul se va
desfășura astfel: -depunere dosare
concurs: în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului,
respectiv pana la 31.05.2021, ora
16.00; -selecția dosarelor: 02.06.2021;
-proba scrisă: 09.06.2021, ora 10.00;
-interviul: 14.06.2021, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Condiţii specifice:
-studii: (şcoală generală 8 clase, şcoală
profesională sau diplomă de bacalaureat); -curs igienă; -vechime în muncă:
nu este cazul. Relaţii suplimentare se
pot obţine la Compartiment Juridic,
Relaţii cu Publicul, Resurse Umane,
de luni până joi între orele 08.0016.30, vineri între orele 08.00-14.00
sau la telefon 0349/738.657.
l SC Cadima General Construct
SRL, având CUI: 43283121, cu sediul
în Sat Balta Doamnei, Comuna Balta
Doamnei, Nr.171, Județ Prahova,
angajează: dulgher, cod COR 7115014 posturi; muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mosaic,faianță, gresie, parchet,
cod COR 931301- 9 posturi; zidar
rosar-tencuitor, cod COR 711205- 7
posturi; fierar betonist, cod COR
711402- 4 posturi; zugrav, cod COR
713102- 4 posturi; faianțar, cod COR
712201- 4 posturi; montator pereți și
plafoane din ghips-carton, cod COR
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712406- 6 posturi; inginer construcții
civile, industriale și agricole, cod
COR-214201- 1 post; șef șantier, cod
COR 132308- 1 post; cioplitor-montator piatră, marmură, cod COR
711302- 15 posturi; excavatorist
pentru excavatoare cu rotor de mare
capacitate, cor COR 811106- 5
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcțiilor. Selecția are
loc în data de 18.05.2021, ora 12.00, la
sediul societății.
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare- Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, cu sediul
în localitatea Constanţa, str.Zburătorului, nr.4, cod poştal 900419,
tel.0241.654.010, fax: 0241.656.498,
organizează concurs, în conformitate
cu HG nr.286/23.03.2011, pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale de execuţie vacante,
astfel: 1 post vacant de consilier IA
serviciul Plan Exploatare Patrimoniu;
1 post vacant de consilier IA biroul
Administrativ. Pentru participarea la
concursul organizat în vederea
ocupării posturilor contractuale
vacante de execuţie candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii
privind nivelul studiilor şi vechimea în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: -pentru postul
vacant de consilier IA în cadrul serviciului Plan Exploatare Patrimoniu
este necesară următoarea pregătire:
studii universitare cu diplomă de
licenţă în domeniul fundamental
Ştiinţe inginereşti (specializarea
Îmbunătăţiri Funciare şi dezvoltare
rurală/Amenajări şi construcţii hidrotehnice) şi atestat/adeverinţă cursuri
operare PC (World, Excel, Adobe,
internet). Vechimea necesară pentru
ocuparea postului trebuie să fie mai
mare de 2 ani vechime în funcţie;
-pentru postul vacant de consilier IA
în cadrul biroului Administrativ de la
sediul filialei sunt necesare studii
universitare cu diplomă de licenţă,
atestat/adeverinţă cursuri operare PC
(World, Excel, Adobe, internet) şi
permis de conducere categoria B.
Vechimea necesară pentru ocuparea
postului trebuie să fie mai mare de 2

ani vechime în funcţie. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului:
Comisia de concurs îşi va desfăşura
activitatea la sediul Filialei Teritoriale
de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa,
din localitatea Constanţa, str. Zburătorului, nr.4, astfel: -selecţia dosarelor
în data de 03.06.2021, ora 10.00;
-proba scrisă în data de 09.06.2021,
ora 10.00; -proba interviu în data de
15.06.2021, ora 10.00. Data limită
până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este
02.06.2021, la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, din localitatea Constanţa,
str.Zburătorului, nr.4, etaj I, biroul
Resurse Umane. Documentele
aferente concursului, respectiv documentele necesare pentru întocmirea
dosarului de concurs, condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa
postului şi bibliografia vor fi afişate la
sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa şi pe site-ul
instituţiei, la adresa www.anif.ro.

Menţionăm că angajarea pensionarilor se va face cu contract individual
de muncă pe durată determinată de 6
luni. Accesul candidaţilor la probele
de concurs se va face prin îndeplinirea
uneia dintre următoarele condiţii:
-prezentarea unui test molecular tip
PCR cu rezultat negativ pentru
infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de
data probei (se va prezenta certificatul
cu rezultatul negativ al testării);
-prezentarea dovezii de efectuare a
unui vaccin autorizat împotriva
COVID-19, cu condiţia să fi trecut
minimum 10 zile de la data efectuării
rapelului (se va prezenta documentul
care atestă efectuarea vaccinării);
-obţinerea unui rezultat negativ la
testarea rapidă pentru infecţia cu
virusul SARS-CoV-2 care se efectuează cu 15 minute înainte de începerea probei, -prezentarea dovezii
confirmării infectării cu virusuI
SARS-CoV-2 cu cel mult 90 de zile
anterior susţinerii probei. *Responsa-
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bilitatea testării şi costurile implicate
de aceasta revin candidaţitor. Relaţii
suplimentare la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Constanţa, persoana de contact dna.
Dordescu Claudia, telefon:
0241.654.010/int.1008.

CITAȚII
l Numiții Roșca Teodor a lui Indrei
Catini și soția Pleș Maria, persoane cu
domiciliul necunoscut, sunt citați la
Judecătoria Huedin în data de
24.09.2021, ora 10.00, în dosar
2195/242/2020.
l Numiții Gligan Vasile L Gheorghe,
Gligan Ioan L.Gheorghe, Gligan
Gyorgy Lui Tivadar, Gligan Onita lui
Avram Tomi Minora, Gligan Floare
lui Avram Tomi Minora, Gligan Maria
lui Avram Tomi Minoră și Gligan Ioan
lui Avram Tomi Minora- persoane cu
domiciliul necunoscut, sunt citați la
Judecătoria Huedin în data de
24.09.2021, ora 10.00, în dosar
2289/242/2020.
l Se citează Coprean Emeric, domiciliat în comuna Buza, satul Buza,
numărul 350, județul Cluj, în calitate
de pârât, să se prezinte la Judecătoria
Gherla, strada Bobâlna, numărul 55,
județul Cluj, sala 2, în data de 27 mai
2021, ora 09.00, în Dosarul
nr.3418/235/2020, care are ca obiect
declararea judecătorească a morții, în
proces cu reclamantul Coprean Peter.
l SE CITEAZĂ GRIGORESCU
RAUL ȘI GRIGORESCU LARISA,
AMBII CU ULTIMUL DOMICILIU
CUNOSCUT ÎN PETROȘANI, STR.
CLOȘCA, BL.4, AP.19, JUD.HUNED O A R A , L A J U D E C ĂT O R I A
PETROȘANI, ÎN CALITATE DE
PÂRÂȚI, ÎN DOSARUL CIVIL NR.
3303/278/2020, CU TERMEN DE
J U D E C A TĂ L A D A TA D E
16.09.2021, AVÂND CA OBIECT
SUCCESIUNE, RECLAMANTĂ
FIIND GRIGORESCU NICOLIȚA.
l Citație. Chemare în instanță:
Judecătoria Rosiorii de Vede, Jud.
Teleorman. Stănescu Stan Anghel
cheamă în instanță în dosarul
nr.3458/292/2020 dosar- Civil,
camera Civil, complet 3 Civil, în
data de 16 Iunie 2021, ora 09.00,
în calitate de reclamant, în proces
cu Dumitra (Belea) Elena, în calitate de pârât și alții. Declararea
decesului dupa trecerea a 31 de
ani de la data dispariției acesteia.

www.jurnalul.ro

DIVERSE
l Pîrlea Laurenţiu Cristian, cu domiciliul în jud. Constanţa, oraşul Năvodari,
str. Taşaul, bl. T3, sc. D, et. 4, ap. 66,
titular al notificării privind: PUZ – introducere în intravilan (trup izolat) şi parcelare teren – ansamblu turistic-rezidenţial
(locuire şi dotări turistice & aferente
zonei de locuit), în judeţul Constanţa,
com. Corbu, satul Corbu, extravilan,
parcela A573/32, anunţă publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei de
încadrare din şedinţa CSC din data de
21.04.2021, s-a luat decizia supunerii
procedurii de adoptare fără aviz de
mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare
pe care le transmite în scris Agenţei
pentru Protecţia Mediului Constanţa, str.
Unirii, nr. 23, tel/ fax 0241/546696, în
termen de 10 zile calendaristice de la
publicarea anunţului.
l Pîrlea Laurenţiu Cristian, cu domiciliul în jud. Constanţa, oraşul Năvodari, str. Taşaul, bl. T3, sc. D, et. 4, ap.
66, titular al notificării privind: PUZ
– introducere în intravilan şi parcelare
pentru ansamblu rezidenţial (locuire şi
dotări aferente), în judeţul Constanţa,
com. Corbu, satul Corbu, extravilan,
sola 117, parcela A610/19, lot 2,
anunţă publicul interesat că, în urma
parcurgerii etapei de încadrare din
şedinţa CSC din data de 21.04.2021,
s-a luat decizia supunerii procedurii de
adoptare fără aviz de mediu. Publicul
poate formula comentarii privind
decizia etapei de încadrare pe care le
transmite în scris Agenţei pentru
Protecţia Mediului Constanţa, str.
Unirii, nr. 23, tel/ fax 0241/546696, în
termen de 10 zile calendaristice de la
publicarea anunţului.
l SC OMV Petrom SA anunta
publicul interesat asupra:depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: “Relocare
colector gaze-XOB.Colibasi in zona
sondei.807-Ticleni “, propus a fi
amplasat in:orasul Ticleni, extravilan,
judetul Gorj. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul: Agentiei pentru Protectia
Mediului.Gorj, in municipiul Tg.Jiu,
strada Unirii, nr.76, in zilele de:
luni-vineri, intre orele: 10-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului.Gorj.
l Gelu Com SRL, cu sediul în municipiul Adjud, str. Copăcești, nr. 31,
județul Vrancea, solicită la A.P.M.

Vrancea, obținerea autorizației de
mediu conform Ordinului MMDD nr.
1798/2007 cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 195/2005
privind protecția mediului, aprobată
prin Legea nr. 265/2006, art.12, pentru
obiectivul „Unitate de producție
mobilier, tepițerie si saltele” amplasat
în municipiul Adjud, str. Copăcești,
nr. 31C, județul Vrancea. Eventualele
propuneri și sugestii/observații ale
publicului, privind activitatea menționată, se vor prezenta în scris, sub
semnătură și cu datele de identificare,
de luni până joi, între orele 8.00 –
16.00, și vineri între orele 8.00 – 14.00,
la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Vrancea, din Focșani, str.
D i n i c u G o l e s c u , n r. 2 , t e l e f o n
0237.216.812, unde se poate consulta
și documentația tehnică depusă.
l Asociația Microregională Pogányhavas având sediul social în comuna
Păuleni-Ciuc, str.Principală, nr.76,
județul Harghita, în calitate de titular,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii primei versiuni a Planului
de management integrat al siturilor
Natura 2000 ROSCI0323 Munții
Ciucului și ROSPA0034 Depresiunea
și Munții Ciucului -proiect situat pe
teritoriul administrativ al municipiului Miercurea-Ciuc, comunelor
Vlăhița, Ciceu, Ciusângeorgiu,
Cozmeni, Cârța, Căpâlnița, Dănești,
Frumoasa, Leliceni, Lunca de Jos,
Lunca de Sus, Mihăileni, Mădăraș,
Păuleni-Ciuc, Racu, Siculeni, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Tomești, Tușnad,
Zetea din județul Harghita, comunelor Dămuc și Tarcău din județul
Neamț, comunelor Agăș, GhimeșFăget și Palanca din județul Bacău, la
A.P.M. Harghita, solicitând parcurgerea etapei de încadrare în vederea
obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind potenţialul impact asupra
mediului al planului propus pot fi
consultate la sediul A.P.M.Harghita,
Miercurea Ciuc, str.Márton Áron,
nr.43. Observaţiile publicului se
primesc în scris cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic, între
orele 08.30-16.30 la sediul A.P.M.Harghita, până la data de 03.06.2021.
l TFS Nord Vision SRL, cu domiciliul
în județul Constanța, Muncipiul
Constanța, str.Dimitrie Bolintineanu,
nr.42, anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
„Construire imobil locuințe colective
S+P+3E-4E retras+spații tehnice cu

parcări la subsol și împrejmuire teren”
amplasat în oraș Năvodari, str.D6, nr.
FN, jud.Constanța. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Constanța: municipiul
Constanța, str.Unirii, nr.23 și la TFS
Nord Vision SRL cu sediu în Muncipiul
Constanța, str.Dimitrie Bolintineanu,
nr.42, în zilele de luni-vineri, între orele
09.00-13.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorității
competente pentru protecția mediului
Constanța.
l BUCUR SA informează investitorii
că Raportul trimetrial la 31.03.2021,
întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018, este disponibil și
poate fi vizualizat de persoanele interesate, începând cu data de
14.05.2021, prin Autoritatea de Supraveghere Financiară, website-ul http://
www.bvb.ro la simbolul BUCV, cât și
pe website-ul http://bucurcom.ro,
secțiunea „Acționariat- Documente.
Informaţii suplimentare se pot obţine
de la sediul societăţii,
tel.021.323.67.30; fax: 021.323.67.36;
e-mail: office@bucurcom.ro
l Lichidatorul judiciar desemnat de
Tribunalul Timiş pentru SC Just Logisitics SRL, Buftea, jud.Ilfov prin
Sentința Civilă nr. 241 din data de
25.02.2021 pronunţată, în dosarul
345/30/2020 solicită administratorului
social al debitoarei să depună toate
documentele prevăzute de 67 alin.(1)
din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă la dosarul menţionat. De
asemenea, solicită creditorilor să
depună la Registratura Tribunalului
Timiş, în dosarul nr.345/30/2020, situaţia creanţelor reclamate în conformitate cu Legea 85/2014. Pentru
întocmirea Tabelului suplimentar al
creanţelor, se vor anexa copii ale
actelor doveditoare.

SOMAȚII
l Somație. Pe rolul Judecătoriei
Rupea, dos civ nr.375/293/2021
petenții Țântea Marcel și Țântea
Simona au formulat cerere de
înscriere a dreptului de proprietate
prin uzucapine asupra unui teren de
461mp, situat în Comana de Jos, jud.
Brașov, înscris în CF nr.101819
Comana, nr.vechi 237 Comana de Jos
nr. top 664, 665, să se dispună întabularea acestei suprafete rezultate pe
numele petenților, aparținând lui

17.05.2021
Anunț privind relansarea unei proceduri de achiziție de echipamente
tehnologice
Coskunoz MA SRL anunță relansarea unei proceduri de achiziție (Achiziția 8 –
reluare 2 1 lot) de echipamente tehnologice pentru proiectul ”Înființarea unei
unități noi de producție de componente auto în vederea dezvoltării societății
Coskunoz MA SRL”, după cum urmează:
- Lot 4 – Mașinării/echipamente asigurare întreținere (Mașină de
găurit radială, Mașină de frezat universală, Ferăstrău cu bandă dublă,
Strung universal, Mașină de rectificat, Polizor dublu)
Documentațiile de atribuire pot fi obținute de la adresa: e-mail
cmaroprocurement@cmaro.ro sau la adresa Str. Tudor Vladimirescu nr. 782,
Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea.
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 25.05.2021 ora 12:00.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: sediul Coskunoz MA SRL,
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 782, Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea,
E-mail: cmaroprocurement@cmaro.ro, persoană de contact Ion Coman
(+40790010982).
Vă mulțumim.
Coskunoz MA SRL
17.05.2021
Announcement regarding the relaunch of 1 procedure for the procurement
of technological equipment
Coskunoz MA SRL announces the relaunch of 1 procurement procedure
(Procurement 8 – relaunch 2 1 batch) of technological equipment for the
project „Establishment of a new production unit for auto parts with a view of
developing the company Coskunoz MA S.R.L.”, as follows:
- Batch 4 – Maintenance machineries (Radial drilling machine,
Universal milling machine, Double mitre band saw, Universal Lathe,
Grinding machine, Bench double grinding machine)
The procurement documentations can be obtained from: e-mail
cmaroprocurement@cmaro.ro or at the address Drăgășani, 782 Tudor
Vladimirescu Street, Vâlcea County.
Date and time limit for submission of the offer: 25.05.2021 at 12:00.
For more information you can contact Coskunoz MA SRL, Adress: Drăgășani,
782 Tudor Vladimirescu Street, Vâlcea County, E-mail: cmaroprocurement@
cmaro.ro, contact person: Ion Coman (+40790010982).
Thank you.
Coskunoz MA SRL
Popa Mateas George și Conta Oni
Anusca care au fost înscriși în CF în
01.01.1870, la data respectivă avțnd
18 ani, în prezent sunt de 151 ani,
radierea din CF a casei de lemn cu o
odaie si să se dispună modificarea nr.
administrativ 98 conform numerotării
actuale, nu la nr. administrativ 218
așa cum este înscris în cartea funciară
după vechea numerotare conform
adeverinței 257/2021 eliberată de
Primăria Comana. Cu termen de judecată în 24.06.2021, ora 13.30. Cei
interesați pot formula opoziție în
termen de 30 de zile de la publicare.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Conducere al Fundaţiei pentru Tineret a
Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi
cu art.11 alin.(1) din Regulamentul
Intern de Organizare şi Funcţionare
(RIOF) al FTMB, convoacă, în data
de 02 iunie 2021 orele 18.00, la
imobilul Ecran Club din Bucureşti,
Şos. Grozăveşti nr.84, sector 6–
Grădina de Vară, Adunarea Generală
Extraordinară a Organizaţiilor de/
pentru Tineret membre FTMB cu
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
următoarea Ordine de zi: (1) Acordarea calităţii de Preşedinte de
Onoare al FTMB. În cazul în care la
data şi ora stabilite nu se întruneşte
cvorumul necesar, Adunarea Generală
Extraordinară a Organizaţiilor de/
pentru Tineret membre FTMB este
reconvocată pentru data de 03 iunie
2021, orele 18.00 la aceeaşi adresă şi
cu aceeaşi ordine de zi. Organizaţiile
membre în Adunarea Generală a
Organizaţiilor de/pentru Tineret a
FTMB vor delega reprezentanţi
pentru participarea la şedinţa
Adunării Generale, printr-un mandat
scris ce va fi înaintat pentru înregistrare până la data prezentării pentru
participarea la şedinţă. Relaţii suplimentare la tel: 021/335.13.72; fax:
021/410.70.27; 0752.304.667– Georgiana Lica– Secretar General FTMB;
e-mail office@ftmb.ro.

LICITAȚII
l C.I.I. Filip A. Sanda- cu sediul
social în Iași, str.Frumoasa nr.16,
bl.639, sc.A, et.1, ap. nr.1, Iași, în
calitate de lichidator judiciar al SC
anunță vînzarea prin licitațiepublică
cu strigare a imobilului - a Spațiului
comercial, situat în comuna Belcești,
județul Iași-Activ-descris conform
Cărții Funciare: -CC - extravilan
T52, nr. cadastral 60478, CF – 60478/
Belcești, suprafața de 420,00 mp; -C2
- spațiul comercial P+1, nr. cadastral
– 60478, CF – 60478/, suprafața
554,00 mp, SU estimată – 465,89mp,
SC- 277,00 mp, Terasa – 22,15mp,
af lat in proprietatea privata a SC
Leul Company Srl Iasi. Prețul de
pornire reprezinta 100% din prețul
raportului de evaluare și este convertibil plătibil în lei la cursul de schimb
BNR din ziua adjudecării. TVA-ul se
aplică în funcție de Codul Fiscal în
vigoare la data vânzării. Se consideră
că ofertantul-potențialul cumpărător
acceptă prețul activului pentru care
a depus documentația, condițiile
stipulate în Regulamentul de vânzare
și Caietului de sarcini a activului.
Vînzarea activului prin licitație
publică cu strigare va avea loc în
datele de 27.05.2021;10.06.2021;24.0
6.2021.si 08.07.2021 la sediul lichida-

torului judiciar și se va desfășura
conform prevederilor Legii
nr.85/2014 privind procedura insolvenței. Vînzarea se va face în conformitate cu Regulamentul de vănzare
și Caietul de sarcini cu precizarea
expresă ca prețul oferit nu poate fi
mai mic decât prețul de pornire
stabilit prin Raportul de evaluare.
Informații suplimentare privind
descrierea și vizionarea activului
imobil, condițiile de participare și
organizarea vînzării puteți solicita pe
adresa de e-mail: sandafilip@yahoo.
com sau telefon mobil: 0742671391
sau tel: 0232241596.
l Francigrin SRL - în faliment
anunta vanzarea prin licitatie
publica a bunului mobil, reprezentand Autoutilitara Wolkswagen
7 0 X O 2 C / T R A N S P O RT E R , n r.
omologare BF123Z1111B74E2,
n u m a r
i d e n t i f i c a r e
WV2ZZZ70ZWXO12250, culare
Alb, an fabricatie 1997. Pretul de
pornire al licitatiei este de 20% din
pretul de evaluare, respectiv 2.306
Lei + T.V.A. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21,
jud.Caras-Severin, telefon 0355-429
116, pretul caietelor de sarcini fiind
de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea
loc in data de 28.05.2021, orele 10.00,
la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin, respectiv in data de
11.06.2021, orele 10.00 si in data de
18.06.2021, orele 10:00, in caz de
neadjudecare la licitatiile anterior
organizate.
l Comuna Borca, cu sediul în sat
Borca, județul Neamț, CIF 2614139,
tel./fax: 0233.268.005, e-mail:
contact@primariaborca.ro, adresă
internet: www.primariaborca.ro,
reprezentată prin Primar, d-nul
Petrică Ruscanu obiectul procedurii
de licitație publică: Nr. Crt. / Lot
pășune / Aparține trupului de pășune
/ Suprafață ha / Destinația / (vaci, oi,
capre) / 1 / Târșosu / TÂRȘOSU /

44,65 ha / vaci, oi, capre / 2 / Cerbu /
CERBU / 10,35 ha / vaci, oi, capre / 3
/ Runc Sabasa / RUNC SABASA
PÎRÎUL PINTEI / 11,07 ha / vaci, oi,
capre / 4 / Pîrîul Pintei / PÎRÎUL
PINTEI I, PÎRÎUL PINTEI II /
39,92 ha / vaci, oi, capre / 5 /
Pietroasa / PIETROASA / 84,85 ha /
vaci, oi, capre TOTAL 190,84 ha.
Persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar din documentația de atribuire pe suport hârtie sau
pe suport magnetic, CD de la
Compartimentul juridic, telefon:
0233.268.005, e-mail: contact@
primariaborca.ro, în baza cererii
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scrise, în care să se menționeze
suportul dorit: pe hârtie sau CD –
100 lei; taxa de participare – 200 lei.
Garanție de participare – 5% din
prețul de pornire pentru fiecare lot
de pășune (200 lei x nr. ha aferent
lotului de pășune x 5%). Achitarea
tuturor taxelor de participare la licitație se face în numerar la casieria
Primăriei Comunei Borca, sat Borca,
fie prin ordin de plată, în contul
RO53TREZ 9421180250 XXXXX. În
măsura în care achitarea se face prin
ordin de plată, plata trebuie făcută
cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte
de data licitației. Termenul-limită

pentru solicitarea de clarificări
privind documentaţia de participare:
26.05.2021, ora 14.00. Data limită de
depunere a ofertelor: 03.06.2021 ora
14.00. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Borca,
sat Borca, comuna Borca, județul
Neamț, registratură. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar pentru
fiecare lot de pășune solicitat. Data și
locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
Ședința publică de deschidere a
plicurilor cu documentația depusă și
licitația publică cu strigare se va

desfășura în data de 04.06.2021, ora
10,00 în sala de ședințe a Consiliului
Local al Comunei Borca. Instanța
competentă în soluționarea eventualelor litigii și termenele pentru sesizarea instanței: Instanța competentă
în soluționarea eventualelor litigii
este Tribunalul Neamț, care poate fi
sesizat în termenele prevăzute de
Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și
completările ulterioare. Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14.05.2021.
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l Debitorul SC Sangria Com SRL -in
faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L.,
scoate la vanzare: 1. Terenuri arabile
situate in extravilanul comunei 1
Decembrie 1918, satul 1 Decembrie
1918, judetul Ilfov, formate din:
-Teren in suprafata de 1.190mp,
amplasat in tarlaua 3, parcela 6/17/45;
Pretul de pornire al licitatiei este de
33.379 lei exclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini este de 1.500 lei
exclusiv TVA. -Teren in suprafata de
1.260 mp amplasat in tarlaua 3/9,
parcela 6/17/44. Pretul de pornire al
licitatiei este de 35.322 lei exclusiv
TVA. Pretul Caietului de sarcini este
de 1.500 lei exclusiv TVA. Participarea
la licitatie este conditionata de
consemnarea in contul nr. RO77 PIRB
4211 7270 1400 1000, deschis la
Piraeus Bank Romania, Sucursala
Panduri, pana la data si ora stabilita
pentru sedinta de licitatie, a garantiei
de 10% din pretul de pornire al licitatiei si de achizitionarea pana la
aceeasi data a Caietelor de sarcini
pentru terenuri. Pretul Caietelor de
sarcini poate fi achitat cu OP in contul
nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la ING BANK – Sucursala
Dorobanti, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL
sau in numerar la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. Prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data
de 03.06.2021, ora 14.00 iar daca
acestea nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de: 10.06.2021,
17.06.2021, 24.06.2021 si 01.07.2021
ora 14.00. Toate sedintele de licitatii se
vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. Pentru
relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul
fiscal, adresa, datele de contact,
persoană de contact: 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 şi
identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: Teren intravilan în
suprafață de 10.000mp, proprietatea
publică a U.A.T.Orașul Horezu, situat
în Orașul Horezu, str.Tudor Vladimirescu, nr.145, județul Vâlcea, identi-

ficat cu Cartea Funciară și număr
cadastral nr.37916, în vederea construirii unui depozit în domeniul vânzării
de materiale de construcții, amenajări
interioare și bricolaj. Concesionarea se
face conform OUG nr.57/2019, cu
modificările și completările ulterioare
și conform HCL nr.26/04.03.2021.
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: Documentația
de atribuire se poate ridica, pe bază de
solicitare, de la sediul Primăriei
Orașului Horezu. 3.2.Denumirea şi
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 Oraşului Horezu, Strada 1
Decembrie, numărul 7, camera 6.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este

cazul: 31Lei și se achită la casieria
Primăriei Orașului Horezu. 3.4.Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
27.05.2021, ora 12.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data limită de
depunere a ofertelor: 04.06.2021, ora
12.00. 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 şi locul
la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 07.06.2021,
ora 10.00, în Sala de Conferinţe a
Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu” Horezu, str.1 Decembrie, nr.11,
județul Vâlcea. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi 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: 13.05.2021.

PIERDERI
l Pierdut permis de conducere seria
G00324402J. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de calificare
agabaritic, pe numele Ilinca Aurelian,
eliberat de ARR Dolj. Se declară nul.
l Pierdut atestat Taxi pe numele
Șolea Mihail eliberat de ARR Dolj. Îl
declar nul.
l Declar pierdut certificatul internaţional de conducător ambarcaţiune de
agrement clasa D nr. 10524 CAA, eliberat
de către Autoritatea Navală Română la
data de 24.10.2005 pe numele Chiselev
Nicolae. Se declară nul.
l Subscrisa Eva Tencuieli SRL, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5026/2020 CUI

42495606 declar pierdut Certificatul
de înregistrare al societății și Certificatul Constatator aferent emis în
temeiul art. 171 alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 359/2004 pentru activitatea
la sediu social și în afara sediului
social (terți), în original, eliberate de
Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul București. Le declar
nule.
l SC Starmetal Holding SRL, înregistrată la Registrul Comerțului din Iași
sub nr.J22/2001/2019, CUI: 41204199,
declara pierdut certificat constatator
pentru punctul de lucru situat în Mun.
Iași, Bld.Poitiers, nr. 23, clădirea C5,
județul Iași. Îl declar nul.

DECESE
l Marți, 11 mai 2021, s-a
stins din viață scriitoarea
ILEANA VULPESCU.
Dumnezeu s-o odihnească!

