
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Burklia Trans SRL, CUI 42403777, anga-
jează conducător auto transport rutier de 
mărfuri, experiență, limba engleză. Relații 
la tel.0725.505.758.

l SC Fresh Food Delivery SRL, cu sediul în 
București, strada Pajurei, nr.7, sector 1, 
CUI:25508560, J40/5524/2009, angajează 
ajutor bucătar, COD COR 941101, pe peri-
oadă nedeterminată, pentru Bakery, la 
punctul de lucru situat în Petrești- 
Corbeanca, județul Ilfov. Cerințe: Cunoaș-
terea limbii engleze nivel mediu, persoană 
serioasă, responsabilă. Experiența constituie 
avantaj. Responsabilitatile postului: ajută la 
prepararea produselor de brutărie, cofetărie. 
Program full time. Beneficii: Salariul brut 
2.300Lei/lună. CV-urile se vor depune până 
la  data  de  22 .03 .2021  la  nr.  fax : 
021.667.59.31, telefon: 021.667.59.31. 
Selecția personalului se va face pe data de 
23.03.2021.

l Școala Gimnazială Sat Mărgăritești, cu 
sediul în Comuna Voineasa, județul Olt, Tel. 
0762688000, anunță scoaterea la concurs în 
data de 02.04.202, în cadrul proiectului 
„POCU/74/6/18/107115 - Happy - Servicii 
educationale integrate” a 2 posturi expert: 
responsabil extracurriculare, perioada apri-
lie-decembrie 2021. Informații suplimentare 
la sediul unității sau la numărul de telefon 
menționat, orele 08:00-12:00.

l Regia Publică Locală A Pădurilor Măieruș, 
cu sediul în Comuna Măieruș, strada Nicolae 
Bălcescu, numărul 2, judeţul Brașov, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de: -Agent 
comercial principal: 1 post, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 02.04.2021, 
ora 10:00; -Proba interviu în data de 
02.04.2021, ora 12:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -vechime: nu este obli-
gatoriu; -studii medii, inclusiv bacalaureat. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Regiei Publice Locale a Padurilor Măieruș. 
Relaţii suplimentare la sediul: Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Măieruș, persoană de 
contac t :  Pe t reanu  S i lv ia ,  t e l e fon : 
0740.965.767, E-mail contact@rplpmaierus.
ro.

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, 
județul Teleorman, Strada Libertății, 
numărul 1, organizează concurs pentru 

ocuparea  următorului post contractual 
vacant: -1 post referent de specialitate debu-
tant în cadrul Serviciului Administrativ. 
Condiții specifice de participare la concurs 
pentru referent de specialitate debutant: 
-Studii: superioare absolvite cu diplomă de 
licență în profil administrativ sau economic; 
-Vechime: fără vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul Spita-
lului Județean de Urgență în data de 
09.04.2021, ora 10:00, proba scrisă, iar data 
și ora interviului vor fi anunțate după rezul-
tatul probei scrise. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Județean de Urgență 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului și trebuie să conțină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia și relații 
suplimentare la avizierul Spitalului Jude-
țean de Urgență Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau la telefonul 0247/306.723.

l Primăria Comunei Borca, Judeţul Neamţ, 
organizează concurs/examen de recrutare 
pentru  ocuparea unui post vacant de 
personal contractual de execuție pe peri-
oadă nedeterminată de: Șofer Autocami-
on-Basculantă, studii medii, treapta 
profesională I  din  cadrul Compartimentul  
public de administrare și întreținere 
drumuri comunale. Pentru a participa la 
concurs, candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale, prevăzute la  art.3 al 
Regulemantului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcției contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiții specifice de participare la concurs: 
a) - Nivelul studiilor:  studii medii( absolvite 
cu diploma de bacalaureat); b) - Să posede 
permis de conducere categoria B și C; c) - 
Vechime în muncă-  cel puțin 3 ani și 6 luni. 
Calendarul concursului este următorul ; a)- 
31 martie 2021, ora 16:00, data- limită  până 
la care se pot depune dosarele de concurs; 
b)- selecția dosarelor - în termen de 
maximum  două zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosa-
relor; c) - 8 aprilie 2021, ora 11:00 proba 
scrisă ; d) - 14 aprilie 2021 ora 11:00 proba 
practică; e) -  interviul se susține într-un 
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la 
susținerea probei practice. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune la 
Primăria Comunei Borca, în perioada  18 - 
31 martie 2021, între  orele 8:00 - 16:00. 
Secretariatul comisiei de concurs este 

asigurat de  Bălăcianu Elena, consilier supe-
rior. Anunțul privind organizarea concur-
sului este afișat la sediul instituției și pe 
site-ul acesteia  www.primariaborca.ro.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Gorj, C.U.I: 9247854, 
organizează concurs în data de 14.04.2021, 
ora 10:00 (proba practică) la Unitatea prote-
jată “Sf.Constantin” și centrul de formare 
profesională, din Târgu Cărbunești, strada 
Eroilor, nr.81, județul Gorj și în data de 
19.04.2021 (proba de interviu) la sediul 
DGASPC Gorj, str. Siretului, nr.24, jud 
Gorj, concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției contractuale de 
execuție vacantă de muncitor calificat I 
(măcelar) la Unitatea protejată “Sf.
Constantin” și centrul de formare profesio-
nală. Condiţii generale și specifice de înde-
plinit de către candidat pentru ocuparea 
postului scos la concurs: absolvent (ă) 
minim studii generale și calificare de 
”măcelar”; vechime în meseria de măcelar 
- minimum 10 ani. Înscrierile la concurs se 
fac în perioada 18.03.2021-31.03.2021, 
inclusiv, ora 16,30, la sediul Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială și Protecţiei Copi-
lului Gorj, Târgu Jiu, strada Siretului, nr.24 
- Serviciul resurse umane, salarizare și 
pentru funcţia publică. Relaţii suplimentare 
la telefon 0253/212518 sau la camera nr.36 
- sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoană de 
contact: Arsenie Corina-Gabriela, consilier 
superior la Serviciul resurse umane, salari-
zare și pentru funcţia publică - secretar 
comisie concurs, tel.0253/212518, resurseu-
mane@dgaspcgorj.ro.

l Irem General Contractor SRL, persoană 
juridică română, cu sediul în București, 
Sectorul 1, Strada Gheorghe Polizu, Nr.58-
60, biroul cu suprafața totală de 740,83mp, 
etaj 12, înregistrată în Registrul Comerțului 
sub nr.J40/16633/2016, Identificator Unic la 
Nivel European (EUID): ROONRC. 
J40/16633/2016, având Cod Unic de Înregis-
trare 36853491 angajează: 5 Planificatori 
-COR 331304; 5 Contabili -COR 331302; 
100 Sudori -COR 721208; 100 Schelari 
-COR 721432; 200 Lăcătuși mecanici -COR 
721410; 100 Confecționeri montatori struc-
turi metalice pentru construcții -COR 
73143; 200 Muncitori necalificați la asam-
blarea și montarea pieselor -COR 932906; 
100 Muncitori necalificați la spargerea și 
tăierea materialelor de contrucții -COR 

931302; 50 Maiștri construcții civile, indus-
triale și agricole -COR 311201; 50 Macaragii 
-COR 834301; 20 Inspectori în domeniul 
sănătății și securității în muncă -COR 
325723; 50 Mecanici auto -COR 723103; 50 
Izolatori termici -COR 712405; 50 Maiștri 
lăcătuși mecanici -COR 311505; 100 Electri-
cian în construcții civile și industriale -COR 
741110; 10 Controlori calitate -COR 754301; 
10 Funcționari administrativi -COR 411001. 
Interviul va avea loc la data de 19.03.2021, 
la ora 09:00 la sediul societății.

l Casa Oamenilor de Știință, unitate reînfi-
ințată prin HG. 347/1990 cu finanțare de la 
bugetul statului, subordonată Academiei 
Române, organizează în condițiile Regula-
mentului- cadru de organizare și desfășu-
rare a concursului pentru ocuparea unui 
post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale în cadrul 
unității Casa Oamenilor de Stiință– Anexa 
1, concursuri pentru ocuparea, pe durată 
determinată/ nedeterminată, a 8 posturi 
contractual vacante: •1 post Inginer specia-
list IA– perioadă determinată (4 ani); •2 
posturi Muncitor calificat treapta I –Insta-
lator- perioadă nedeterminată; •1 post 
Muncitor necalificat I- -perioadă nedetermi-
nată; •4 postuti Îngrijitor- -perioadă nede-
terminată. Condiții specifice: Inginer 
specialist IA (S) perioadă determinată 
-probă scrisă și interviu: -studii superioare 
universitare absolvite cu diplomă de licență 
în domeniul construcții; -vechime în 
domeniu de minim 5 ani; -abilități operare 
PC MS Office(Word, Excel,); -Cunoașterea 
programelor WinDev și AutoCAD (cel 
puțin începător); -Abilități bune de comuni-
care; -Persoană organizată, atentă la detalii.  
Condiții specifice: Muncitor calificat tr.I – 
Instalator- probă practică și interviu: -Studii 
medii și calificare instalator; -Vechime totală 
în muncă de minim 6 ani. Condiții specifice: 
Muncitor necalificat I -probă practică și 

interviu: -Studii generale/ medii; -Nu nece-
sită vechime în muncă. Condiții specifice: 
Îngrijitor -probă practică și interviu: -studii 
generale/ medii; -Nu necesită vechime în 
muncă. Concursurile se organizează la 
sediul unității Casa Oamenilor de Știință 
din clădirea Casa Academiei, Calea 13 
Septembrie nr.13, sector 5, Bucuresti și la 
sediul secundar din Pța. Lahovari, nr.9, 
Sector 1, București. Concursurile se vor 
desfăsura după cum urmează: 1. Afișarea 
anunțului la sediul unității se face în data 
de 18.03.2021. 2. Data limită până la care se 
pot depune personal actele pentru dosarul 
de concurs la sediul unității este 01.04.2021 
ora 14.00. 3. Etapa I– selecție dosare– 02.04. 
2021, ora 15.00. 4. Etapa II– Proba scrisă/ 
practică: -Pentru postul de Inginer specialist 
IA proba scrisă– 12.04.2021 ora 09.00; 
-Pentru posturile de Muncitor calificat I/ 
Instalator, proba practică- 12.04.2021 ora 
12.00; -Pentru postul de Muncitor necali-
ficat I și posturile de îngrijitor, proba prac-
tică- 12.04.2021 ora 10.00; 5. Etapa III –
Interviul: -Pentru postul: Inginer specialist  
IA– 16.04.2021, ora 10.00; -Pentru posturile 
de Muncitor calificat I/  Instalator- 
16.04.2021 ora 11.00; -Pentru postul de 
Muncitor necalificat I și posturile de îngri-
jitor- 16.04.2021 ora 10.00; Secretariatul 
comisiei de concurs este asigurat între orele 
09.00-14.00 zi lucrătoare de către Ref.IA 
Macovei Rebeca și Ref.spec. IA Mihai 
Stelian, tel. 021.318.24.40, 021.318.81.06/ 
interior 2708, e-mail rebeca.macovei@acad.
ro. Anunțul detaliat, care conține Biblio-
grafia și Tematica de concurs, va fi afișat și 
pe site-ul: http://www.cos-restaurant-bucu-
resti.ro/

l Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Galați, cu sediul în localitatea 
Galați, str.Portului, nr. 55B, judeţul Galați, în 
calitate de Beneficiar în cadrul proiectului 
Cod 2SOFT/1.2/78- CERDIS, organizează 
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ANAF - DGRFP Braºov. Creditoarea AJFP Braºov cu sediul în 
Braºov, B-dul. Mihail Kogãlniceanu nr. 7, prin reprezentant legal 
citeazã pe ROMAN SERGIU, cu ultimul domicliu cunoscut în 
Republica Moldova, loc. Chiºinãu, str. Ismail nr. 10, în calitate de 
pârât, în dosarul 2395/62/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Braºov, 
cu termen de judecatã stabilit la data de 07.04.2021, ora 12.00, sala 
T5, având ca obiect atragerea rãspunderii pentru intrarea în 
insolvenþã a debitoarei Busuiocul SRL



concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul 
proiectului și anume: Manager proiect- pentru 
o perioadă de 18 luni; -Responsabil financiar- 
pentru o perioadă de 18 luni; -Expert în moni-
torizare, evaluare și comunicare- pentru o 
perioadă de 12 luni, pe durata desfășurării 
cursurilor școlare; -Responsabil achiziții- 
pentru o perioadă de 4 luni. Concursul consta 
în parcurgerea etapelor: -Verificarea eligibili-
tății administrative a dosarelor, -Evaluarea 
dosarelor, -Interviul. Condițiile de înscriere și 
participare la concurs sunt detaliate pe site-ul 
CJRAE Galați: www.cjrae-galati.ro. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului, începând cu data de 18 
martie 2021 (ora 08.00) până pe 31 martie 
2021 inclusiv (ora 16.00) la sediul Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațio-
nală Galați din strada Portului nr. 55B (inter-
natul Liceului Tehnologic General de Marină 
Nicolae Dumitrescu Maican, Galați, etajul 3), 
Municipiul Galați, la Secretariat sau on-line, 
la adresa de e-mail: cjrae.galati@gmail.com. 
Relaţii și detalii suplimentare la sediul 
Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Galați, telefon: 0236.311.158, 
fax: 0236.411.021- persoană de contact: 
Maricuț Marilena, telefon mobil: 0742.454.081 
sau pe site-ul instituției www.cjrae-galati.ro. 
Bulai Diamanta, Director CJRAE Galați.

CITAȚII
l Horgos Otilia Dana, este citata in data de 
30.03.2021, ora 10:00, la Judecatoria Arad, 
sala 215, in dosarul nr. 19306/55/2020, in 
proces cu reclamantul Horgos Gheorghe, 
pentru divort.

l Ucz Iuon este citat in 22.03.2021, la Jude-
catoria Turda, in dosar civil nr. 7561/328/ 
2020 pentru intabulare.

l ANAF - Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galaţi. Pârâtul Teodo-
rescu Valentin, cu domiciliul în jud. Galaţi, 
loc. Galaţi, strada Gării nr. 82, având CNP 
1670604170380, este citat la Tribunalul 
Galaţi, în data de 01.04.2021, ora 09:00, sala 
11, complet C2LJ CIV II, în dosarul nr. 
320/121/2020/a1 având ca obiect antrenare 
răspundere organe de conducere.

l Se citează numita Alexandru Marinela 
din Iași, la Judecătoria Iași în Dosar nr. 
29655/245/2019 pentru data de 20.04.2021, 
ora 9.00 la Completul C 17, în calitate de 
intervenientă, în proces cu numita Ifrim 
Georgeta, în calitate de reclamantă, acți-
unea având ca obiect– acțiune în răspundere 
contractuală.

l Numita, Grădinaru Mandita, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în satul si com. Havîrna, 
jud. Botosani, este citată la Judecătoria 
Darabani, jud. Botoșani, în data de 
06.04.2021, ora 11:00, cu mentiunea 
personal la interogatoriu, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 558/217/2020, ce are ca 
obiect fond funciar, în care reclamant este 
numitul Amititeloae M. Mihai.

l Subsemnatul Ancuta Emil si Ancuta 
A t h e n a ,  r e c l a m a n t i  i n  d o s a r u l 
nr.1443/233/2020 aflat pe rolul Judecatoriei 
Galati chem in judecata paratii Lazarescu 
Teodor Honoriu, Municipiul Galati prin 
Primar, Cozma Gabriel si Cozma Sandica 
cu termen de judecata la data de 05.05.2021 
ora 10:00 pentru: -constatarea nulitatii abso-
lute a Dispozitiei nr.3612/05.03.2008 emisa 
de Municipiul Galati prin Primar avand ca 
obiect terenul in suprafata de 17 mp situati 
in Galati, str. Domneasca, nr.101; -consta-
tarea nulitatii absolute a contractului de 
vanzare-cumparare autentificat sub nr. 
4417/07.10.2009 la Biroul Notarilor Publici 
Asociati Marina Claudiu Cornel si Sofronea 
Vider Ana Loredana (act subsecvent dispo-
zitiei mentionata mai sus); -constatarea 
nulitatii absolute a actului de alipire auten-
tificat sub nr. 1036/09.03.2010(act subsec-
vent dispozitiei mentionata mai sus); -sa se 
dispuna rectificarea dreptului de proprietate 
al paratilor Cozma Gabriel si Cozma 
Sandica inscris in Cartea Funciara potrivit 
hotararii pronuntate.

l Pârâtul Uzun Talip este citat să se 
prezinte la Judecătoria Dragomirești, în 
dosarul nr.491/224/2020, având ca obiect 
divorț, în proces cu reclamanta Uzun Nita.

l Judecătoria Craiova, Str. A.I. Cuza, nr.20 
(actual nr. 30). Dosar Nr. 15259/215/2020. 
CITAŢIE. Mâșu Zenobiu este chemat în 
această instanţă, camera -, în ziua de 
23.03.2021, Completul Civil 14 (fost CF6), 
ora 09.00, în calitate de Pârât, în proces cu 
Coșoveanu Liliana Maria în calitate de 
Reclamant, partaj judiciar. În caz de nepre-
zentare a părţilor, judecata se va face în 
lipsă, dacă se solicită în scris acest lucru de 
către una din părţi. Prin publicare într-un 
ziar național.

l Numitul Manolache Victor, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea București, 
strada Nicolau Ștef. Prof. Dr. nr.7, bl.G11, 
ap.9, sector 3, este citat la Judecătoria 
Sectorului 3 pe data de luni, 29.03.2021, ora 
10.30, completul c 34 civil, camera 37, în 
ca l i ta te  de  pârâ t ,  în  dosaru l  c iv. 
nr.15678/301/2020, având ca obiect înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comunității, în 
procesul cu reclamanta Direcția Generală 
Impozite și Taxe Locale Sector 3.

DIVERSE
l Vraja Nicolae Viorel pentru toti proprie-
tarii imobilului identificat prin CF nr. 
311902 anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Asigurare cu 
utilitati pentru zona de servicii de productie 
Vladimirescu Dj 709” propus a fi amplasat 
in comuna Vladimirescu , sat Horia intra-
vilan (CF 311902), jud. Arad, conform 
Certificatului de Urbanism nr. 141 din 
23.06.2020. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultatela sediul APM Arad, 
din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad 
si la sediul titularului din Arad, str. Abato-
rului, nr. 31, in zilele de luni-vineri, intre 

orele 08:16:30. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Arad din 
ARAD, STR. Splaiul Mures, FN, jud. Arad.

l MAI Transport SRL, cu sediul social in 
com. Branesti, str. Slt. Petre Ionel, nr.165, 
Jud.Ilfov, titular al activitatii cod CAEN: 
4677-Comert cu ridicata al deseurilor si 
resturilor desfasurate pe amplasamentul de 
la sediul social situat in com. Branesti, str. 
Slt. Petre Ionel, nr. 165, Jud. Ilfov, anunta 
publicul interesat asupra solicitarii de obti-
nere a autorizatiei de mediu pentru activi-
tate. Informatiile privind potentialul impact 
asupra mediului al activitatii pot fi consul-
tate la sediul A.P.M.Ilfov str.Lacul Morii, 
nr.1, Sect.6, Bucuresti, Tel/Fax: 430.15.77, 
430.15.23, 430.14.02/ 0746248440 in zilele de 
luni-joi intre orele 9-13:00. Observatiile 
publicului se primesc zilnic, la sediul 
A.P.M.Ilfov.

l S.C. Monorom Construct S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul Parcare multietajată DS+P+5E, 
propus a fi amplasat în București, Sector 3, 
str. Codrii Neamţului Lot 1, nr.4-7. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul A.P.M. București  din 
București, Sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1 și 
la sediul  t i tularului  S.C. Monorom 
Construct S.R.L. din București, în zilele de 
luni- vineri, între orele 9.00-12.00. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. București.

l  Unitatea administrativ- teritorială 
Domnești din județul Ilfov anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru U.A.T. Domnești, sectoarele cadas-
trale 7, 43, 44, 45 și 46 începând cu data de 
22.03.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Comunei Domnești din 
Șoseaua Alexandru Ioan Cuza, nr.25-27, 
Jud. Ilfov, conform: „Legii cadastrului și 
publicității imobiliare nr.7/1996 republicată, 
cu modificările și completările ulterioare”. 
Cererile de rectificare sau contestaţiile docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse de 
către proprietarii, posesorii sau alţi deţină-
tori la Comisia de soluţionare a cererilor de 
rectificare/ contestaţii care își va desfășura 
activitatea la sediul Primăriei Domnești din 
Șoseaua Alexandru Ioan Cuza, nr.25-27, Sat 
Domnești, Jud. Ilfov, de luni până joi între 
orele 10:00–15:00, iar vineri între orele 
10:00–13:00 și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Potrivit prevederilor Specificaţiilor tehnice 
punctul 1.1 „În etapa de publicare a rezulta-
telor este important ca deţinătorii imobilelor 
să consulte și să analizeze documentele 
publicate și să se pronunţe asupra corectitu-
dinii informaţiilor prezentate” conform 
Ordinului Directorului General A.N.C.P.I. 
nr.1427/2017 publicat în monitorul oficial, 
Partea I nr.921 din 23 noiembrie 2017.

l Anunt public privind decizia etapei de 
incadrare. SC OMV PETROM S.A., titular 
al proiectului „Lucrari de curatare, reme-
diere a solului/subsolului si reconstructia 

ecologica a amplasamentului Depozit de 
produse petrolere Zalau-Rezerva de Stat, 
judet Salaj”,  anunţă publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre Agentia pentru Protectia Mediului 
Salaj, in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului  pentru 
proiectul : „ Lucrari de curatare, remediere 
a solului/subsolului si reconstructia ecolo-
gica a amplasamentului Depozit de produse 
petrolere Zalau-Rezerva de Stat, judet 
Salaj”,  propus a fi amplasat in Mun. Zalau, 
str. Lupului, nr. 16B, judet Salaj. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la urma-
toarea adresa de internet: http://apmsj.
anpm.ro. Publicul interesat poate inainta 
comentarii/ observatii la proiectul deciziei 
de incadrare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de internet a 
autoritatii competenete pentru protectia 
mediului.

l SC A&T CHIC DESIGN SRL, titular al 
proiectului Construire ansamblu imobile cu 
funcțiuni mixte conform HCL PMB 240 din 
23.04.2019 pe faze, anunță publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către APM București în cadrul 
procedurii de evaluare a impactilui asupra 
mediului: nu se supune evaluării impactului 
asupra mediului pentru proiectul Construire 
ansamblu imobile cu funcțiuni mixte 
conform HCL PMB 240 din 23.04.2019 pe 
faze, propus a fi amplasat în București, 
Sector 2, str.Baicului, nr. 31. Proiectul deci-
ziei etapei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
APM București din Aleea Lacul Morii nr.1, 
Sector 6, în zilele de luni până vineri, între 
orele 09.00-12.00, precum și la următoarea 
adresă de internet www.apmbuc.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului.

l Societatea Key Account Refinish Services 
SRL, titular al activității „Comerț cu ridi-
cata al produselor chimice” cod CAEN 
4675, cu punct de lucru în Oraș Chitila, 
Drum Centura Chitila Dragomirești, Tarla 
25, Parcela 109/1/1, Hala 6/C2, județ Ilfov, 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a autorizației de 
mediu pentru activitate. Informațiile 
privind potențialul impact asupra mediului 
al activității pot fi consultate la sediul APM 
Ilfov, Str.Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
Bucures t i ,  Te l /Fax :  021 .430 .15 .23 , 
021/430.14.02, în zilele de luni-joi, între 
orele 09.00-13.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

SOMAȚII
l România. Judecătoria Sânnicolau Mare. 
Dosar Nr.3542/295/2020. Termen de jude-
cată: 26.05.2021. Somație emisă de Judecă-
tor ia  Sânnico lau  Mare  în  dosaru l 
nr.3542/295/2020 prin care se aduce la 
cunoștința tuturor celor interesați că 

petenta Mitrov Danița, cu domiciliul în 
Variaș, nr.750, jud.Timiș, cu domiciliul 
procesual ales la cab. av.Bistriceanu Isidora, 
cu sediul în Sânnicolau Mare, str.Panselelor, 
nr.1, bl.P7, ap.7, jud.Timiș, a formulat 
acțiune civilă necontencioasă-de uzuca-
piune, prin care a solicitat instanței: -consta-
tarea dreptului de proprietate asupra 1/2 
din imobilul, respectiv 1/2 din casa cu nr.750 
(nr. administrativ vechi 409), înscris în CF 
nr.400272, nr. top. 788/a-7889/a a loc.Variaș, 
situat în loc.Variaș, nr.750 (nr. administrativ 
vechi 409) jud.Timiș, prin efectul uzuca-
piunii de 30 de ani; -să se dispună înscrierea 
în CF a dreptului de proprietate astfel 
dobândit. În baza art.1051 NCPC toți cei 
interesați sunt invitați să facă opoziție, cu 
precizarea că, în caz contrar, în termen de 
30 de zile de la emiterea celei din urmă 
publicații se va trece la judecarea cererii. 
Dată azi, 12.03.2021. Președinte, Pop 
Mihaela  Camel ia .  Gref ier,  Nicolae 
Alexandra Lidia.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administraţie al SC Metex 
Com SA convoacă la sediul societăţii din 
Dej, str.P-ța 16 Februarie, nr. 3, jud.Cluj, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii în data de 20.04.2021, ora 10:00, 
cu următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea 
raportului de gestiune a Consiliului de 
Administraţie pe anul 2020. 2. Aprobarea 
descărcării de gestiune a Consiliului de 
Administraţie pe anul 2019 și 2020. 3.
Prezentarea raportului de audit financiar pe 
anul 2020. 4.Aprobarea bilanţului contabil și 
a contului de profit și pierdere pe anul 2020. 
5.Aprobarea repartizării profitului net pe 
anul 2020. 6.Aprobarea bugetului de veni-
turi și cheltuieli pe anul 2021 și a progra-
mului de investiţii  pe anul 2021. 7.
Revocarea a doi membri din Consiliul de 
Administraţie. 8.Aprobarea datei de 
18.05.2021 ca dată de înregistrare pentru 
identificarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei 
de 17.05.2021, ca Ex-Date. La Adunarea 
Generală pot participa și vota acţionarii 
înscriși la Depozitarul Central SA la data de 
referinţă de 08.04.2021. Documentele 
privind problemele incluse pe ordinea de zi, 
procurile speciale și procedurile care trebuie 
respectate pentru a participa și vota în 
A.G.A.vor fi puse la dispoziţia acţionarilor 
la sediul societăţii începând cu data de 
22.03.2021 și vor fi publicate pe website-ul 
www.metexcom.ro. Procurile speciale vor fi 
depuse în original până la data de 
19.04.2021, ora 14:00 la secretariatul socie-
tăţii. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute de lege, a doua Adunare Generală 
Ordinară se va ține în data de 21.04.2021, în 
același loc și la aceiași oră. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0264/215.206.

l Convocarea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor: Administratorul societăţii Viscofil 
S.A.,  înregistrată la O.R.C. sub nr. 
J23/1367/2002, cod unic de înregistrare 
478308, convoacă în temeiul art. 117 din Legea 
31/1990, adunarea generală ordinară a acţio-
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narilor (“AGOA”) pentru data de 07 mai 2021 
ora 11:00, la sediul social şi lucrativ al socie-
tăţii, din şoseaua Olteniţei, nr.202, Popeşti-Le-
ordeni, judeţ Ilfov. La adunarea generală 
convocată, sunt îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze, acţionarii înregistraţi în registrul acţio-
narilor ţinut de societate, la sfârşitul zilei de 30 
aprilie 2021, considerată data de referinţă. 
Adunarea generală ordinară a acţionarilor va 
avea pe ordinea de zi următoarele puncte: 1. 
Aprobarea situaţiilor financiare aferente exer-
ciţiului financiar 2020, a rapoartelor prezen-
tate de administrator şi de comisia de cenzori; 
2. Aprobarea descărcării de gestiune a admi-
nistratorului, pentru activitatea desfăşurată în 
exerciţiul financiar 2020; 3. Aprobarea deciziei 
administratorului, privind utilizarea, respectiv 
repartizarea soldului creditor al contului 1175, 
reprezentând câştig realizat din surplusul din 
rezerve de reevaluare, pentru acoperirea inte-
grală a pierderilor aferente exerciţiilor finan-
ciare 2019 şi 2020; 4. Aprobarea înregistrării pe 
venituri, în anul fiscal 2021, a dividendelor 
neridicate de acţionari în termenul de 
prescripţie, aferente anului 2017; 5. Împuterni-
cirea administratorului societăţii să semneze în 
numele şi pentru toţi acţionarii extrasul hotă-
rârii AGOA, adoptată; 6. Mandatarea persoa-
nelor împuternicite care să îndeplinească toate 
şi oricare dintre formalităţile sau demersurile 
legale necesare pentru depunerea hotărârii 
A.G.O.A. ce se va adopta, la Autorităţile 
Fiscale, la Oficiul Registrului Comerţului, în 
vederea înscrierii acesteia în Registru şi publi-
carea în Monitorul Oficial al României, după 
caz. Potrivit dispozițiilor art.117 indice 1 din 
Legea 31/1990, unul sau mai mulți acţionari 
reprezentând, individual sau împreună, cel 
puțin 5% din capitalul social al societăţii, pot 
solicita introducerea unor puncte suplimentare 
pe ordinea de zi a AGOA/AGEA şi/sau prezen-
tarea unor proiecte de hotărâre pentru punc-
tele incluse sau propuse a fi incluse, cu 
respectarea următoarelor condiţii: i. Solicitările 
să fie însoţite de o copie a actului de identitate, 
certificată pentru conformitate, potrivit art. 
150, alin 2, Cod Procedură Civilă; ii. Solicită-
rile să fie însoţite de o justificare şi/sau proiect 
de hotărâre, propus spre adoptare; iii. Solicită-
rile să fie transmise în original, semnate şi 
înregistrate la sediul social lucrativ al socie-
tăţii, din şoseaua Olteniţei, nr.202, Popeşti-Le-
ordeni, judeţ Ilfov, prin orice formă de 
curierat, cu confirmare de primire, în termenul 
stabilit prin art.117 indice 1 alin.2 din Legea 
31/1990. Acționarii care nu pot participa 
personal la şedinţa AGOA şi/sau AGEA, pot fi 
reprezentaţi prin alte persoane, în baza unei 
procuri speciale, autentificate la notarul public, 
depuse în original, la sediul societăţii, spre 
înregistrare, până cel târziu 05 mai 2021 ora 
09:00. Începând cu data de 01 aprilie 2021, 
situaţiile financiare aferente exerciţiului finan-
ciar 2020, rapoartele adminstratorului şi al 
comisiei de cenzori, precum şi orice alte infor-
maţii necesare, pot fi consultate la sediul socie-
tăţii, în zilele lucrătoare între orele 08:00 şi 
16:00. În cazul în care nu se întrunesc condi-
ţiile de cvorum pentru validarea deliberărilor, 
se convoacă adunarea generală ordinară a 
acţionarilor (“AGOA”) pentru data de 08 mai 
2021 ora 11:00, cu aceeaşi ordine de zi şi în 
acelaşi loc. Administrator unic, Gusman 
George.

LICITAȚII
l UAT Comuna Grajduri organizează lici-
tație publică pentru concesionarea a 5 loturi 
de teren aparținând  domeniului privat al 
comunei Grajduri, jud.Iaşi, în data de 
14.04.2021, ora 10.00, în Sala de Ședință a 
CL Grajduri. Relații se pot obține la telefon. 
0232.228.286 sau la sediul UAT comuna 
Grajduri, jud.Iaşi.

l SCDVV Miniş, cu sediul în comuna 
Ghioroc, jud.Arad, organizează licitație 
privind închirierea unui spațiu cu suprafață 
totală 2.547mp din cadrul complexului de 
altoit şi forțat. Licitația va avea loc în data de 
25.03.2021, ora 09.00, la sediul instituției. 
Informații la tel.0257.461.426.

l Primăria şi Consiliul Local al comunei 
Recea, judeţul Maramureş, organizează la 
sediul primăriei din localitatea Recea, str.
Primăriei, nr.2, în data de 05.04.2021, ora 
12:00, licitaţie publică cu strigare pentru 
închirierea spaţiului de la subsolul Centrului 
Comunitar din localitatea Săsar, în suprafaţă 
de 75mp. Spaţiul care formează obiectul 
închirierii este liber de orice sarcini şi se află 
în clădirea Centrului Comunitar din 
Comuna Recea localitatea Săsar, str. Eroilor, 
nr. 107, judeţul Maramureş. Caietul de 
sarcini, condiţiile de participare şi informaţii 
suplimentare se pot obţine de la Primăria 
Comunei Recea, telefon 0262/287.202 sau 
e-mail office@primaria-recea.ro.

l Optim Trans SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie 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 25.03.2021, 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 
data de 01.04.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Aeroclubul Romaniei cu sediul in Bucu-
resti, sector 1, B-dul Lascar Catargiu, nr.54, 
organizeaza licitatie publica deschisa pentru 
inchirierea unei suprafete de 300mp teren 
inierbat, pentru amplasarea unui hangar 
demontabil pentru aeronave usoare, la AT 
Traian Darjan Cluj, subunitate a Aeroclu-
bului Romaniei. Data limita pentru depu-
nerea ofertelor este 25.03.2021, ora 10:00 la 
sediul AR. Data de deschidere a ofertelor 
este 25.03.2021, ora-11:00. Contractul de 
inchiriere se va incheia pentru o perioada de 
10 ani. Caietul de sarcini se poate ridica de la 
sediul AR.Tel:021.312.36.19

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 
1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar Sentinta nr. 1306 
din data de 15.03.2021 pronunţată de Tribu-
nalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilăîn 
dosarul nr. 404/3/2021, anunţă deschiderea 

procedurii simplificate a falimentului debi-
toarei Best Italian Flavors SRL, cu sediul 
social în Bucuresti, str. P-ta Charles de 
Gaulle, Nr.3, Demisol, Birou 5, sector 1, cod 
de identificare fiscală 31037379, înregistrată 
la ORC sub nr. J40/15062/2012. Termenul 
limită inregistrarea cererilor de admitere a 
creantei este 29.04.2021. Termenul limită 
pentru întocmirea tabelului preliminar al 
creanţelor si publicare in BPI este 10.05.2021. 
Termenul pentru definitivarea tabelului 
creantelor este 04.06.2021. Adunarea credito-
rilor are loc la data de 17.05.2021 ora 11:00 la 
sediul lichidatorului judiciar.

l Primăria oraşului Cernavodă, str.Ovidiu 
nr.11 ,  jud .  Constanţa ,  te lefon/fax 
0241487121, 0241239578, primaria@cerna-
voda.ro, organizează în data de  09.04.2021, 
ora 1000, licitaţie publică pentru  vânzarea 
terenurilor: - teren în Str.Prundului , Lot 14, 
în suprafaţă de 443 mp; - teren în Str.Prun-
dului ,Lot 17, în suprafaţă de 437 mp; - teren 
în Drum de Centura, Lot 7, în suprafaţă de 
543 mp; - teren în Drum de Centura, Lot  8, 
în suprafaţă de 598 mp; - teren în Drum de 
Centura, Lot 19, în suprafaţă de 571  mp; - 
teren în Str.I.D.Chirescu, Lot7, în suprafaţă 
de 89 mp; - teren în Str.I.D.Chirescu, Lot4, în 
suprafaţă de 100 mp; - teren în Str.Indepen-
denţei, nr.1B, în suprafaţă de 300 mp; - teren 
în Str.Nicolae Titulescu, nr.8, bl.M2, sc.A, 
lângă ap.3, în suprafaţă de 10 mp; - teren în 
Str.Nicolae Titulescu, nr.8, bl.M2, sc.A, lângă 
ap.3, în suprafaţă de 17 mp; persoanele inte-
resate pot solicita caietul de sarcini în sumă 
de 50 lei la Serviciul Patrimoniu şi Cadastru 
din cadrul Primăriei, începând cu data de 
22.03.2021. Data limita pentru solicitarea 
clarificărilor este 02.04.2021. Data pentru 
depunerea ofertelor, la Centrul de Informare 
pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei, este de  
08.04.2021, până la ora 15:00. Plicurile cu 
oferte se vor deschide în data de  09.04.2021, 
ora 10:00, în sala 10 din cadrul Primăriei 
Cernavodă. Persoana de contact - Cioară 
Mirela. Anunţul se va publica în data de  
18.03.2021.

l Consiliul Local al comunei Mitreni, județul 
Călăraşi, anunță închirierea prin licitație 
publică a suprafeței de 115.015mp tereren 
neproductiv extravilan -punct T87 -P400/1, 
aparținând domeniului privat al comunei 
Mitreni, județul Călăraşi. Licitația publică 
este organizată în data de 15.04.2021, ora 
12:00, la sediul Primăriei Comunei Mitreni, 
județul Călăraşi. Cererile pentru înscriere/
participare la licitație se primesc până cel 
târziu 13.04.2021, ora 09:00 şi vor fi însoțite 
de următoarele documente: -informații gene-
rale privind ofertantul, o declarație de parti-
cipare -cerere semnată de ofertant; -certificat 
emis de Oficiul Registrului Comerțului în 
cazul ofertanților persoane juridice; -Certi-
ficat fiscal; -copia actului de identitate în 
cazul ofertanților persoane fizice; -chitanță 
privind garanția de participare, la licitație se 
depune în numerar la casieria primăriei 
Mitreni; -dovadă plată caiet de sarcini. 
Caietul de sarcini se poate ridica începând cu 
data de 22.03.2021, ora 10:00. Informații 
suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Mitreni, tel.0242/525.450.

l Comuna Drăgăneşti cu sediul în localitatea 
Drăgăneşti, str.Principală, nr.196, sat Drăgă-
neşti, jud.Galați, cod poştal 807110, telefon 
0236/820.130, fax 0236/820.130, cod fiscal 
3264597, e-mail: pdraganesti@yahoo.com, orga-
nizează licitație publică pentru atribuirea 
contractelor de închiriere a suprafeței de 
17,48Ha teren arabil şi neproductiv, situată în 
extravilanul Comunei Drăgăneşti, împarțită în 
8 loturi -7 loturi arabil şi 1 lot neproductiv, după 
cum urmează: -Lotul 1 teren arabil în suprafață 
de 5,11Ha situat în Tarlaua 47, parcela 162/2/2; 
-Lotul 2 teren arabil în suprafață de 0,37Ha 
situat în Tarlaua 43, Parcela 153/1; -Lotul 3 
teren arabil în suprafață de 1,10Ha situat în 
Tarlaua 43, Parcela 153/4; -Lotul 4 teren arabil 
în suprafață de 1,10Ha situat în Tarlaua 43, 
Parcela 153/5; -Lotul 5 teren arabil în suprafață 
de 1,20Ha situat în Tarlaua 43, Parcela 153/6; 
-Lotul 6 teren arabil în suprafață de 2,00Ha 
situat în Tarlaua 43, Parcela 153/6; -Lotul 7 
teren arabil în suprafaţă de 2,95Ha situat în 
Tarlaua 43, Parcela 153/7; -Lotul 8 teren nepro-
ductiv în suprafaţă de 3,65Ha situat în Tarlaua 
45, NP.155 pentru o perioadă de 7 ani, în data 
de 09.04.2021, ora 10.00, la sediul Căminului 
Cultural Drăgăneşti. Prețul de pornire la lici-
tație este de 765 lei/ha /an pentru terenul arabil 
şi 650 lei/ha /an pentru terenul neproductiv, 
data limită de depunere a ofertelor este 
09.04.2021, ora 09.30, la sediul Primăriei 
Drăgăneşti. Documentația necesară (caiet de 
sarcini şi instrucțiuni pentru ofertanți) se pune 
gratuit la dispoziția celor interesați, la sediul 
Primăriei Comunei Drăgăneşti, jud.Galați. 
Relații suplimentare la telefon 0236/820.130, 
0755.124.320.

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 Andrişan 
Adrian, desemnat de Tribunalul Satu Mare în  
Dosar nr. 1721/83//2015, vinde la licitație 
publică următoarele bunuri din averea debi-
toarei: Pompă submersibilă: 593 euro - Prețul de 
pornire la licitație este de 90% din prețul de 
evaluare de mai sus - 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 
plăteşte în termen de 30 de zile diferența de 
preț, pierde avansul plătit, urmând a se orga-
niza o nouă licitație. - Lista cu bunurile mobile 
şi prețul de vânzare poate fi consultată la sediul 
lichidatorului judiciar. Licitația va avea loc în 
data de 01.04.2021, ora 12:00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Baia Mare, str. George 
Coşbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38, jud. Maramureş. 
Informații suplimentare se pot obține la telefon 
nr. 0745 503 123.

l Primaria Comunei Tămădau Mare, județul 
Călăraşi scoate la licitație închirierea unui 
spațiu în suprafață de 66,30mp din imobilul 
situat în localitatea Tămădau Mare, județul 
Călăraşi, str. Principală, nr.55, aflat în domeniul 
public al comunei Tămădau Mare, județul 
Călăraşi pentru amenajare cabinet stomatologic 
şi punct de recoltare analize medicale. -prețul 
caietului de sarcini este de 100Lei, iar documen-
tația poate fi ridicată de la sediul primăriei de 
luni până vineri între orele 08:00-16:00. -prețul 

de pornire este de 1,00 lei/mp /lună. -data desfă-
şurării licitației este 13.04.2021, începând cu ora 
10:00. -data limită de depunere a documentației 
pentru participarea la licitație este 12.04.2021, 
orele 16:00. -termenul de închiriere este de 10 
ani. Pentru detalii suplimentare telefon 
0242/643.444.

l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. 
Renault Clio, nr. inmatriculare DB-06-WEL, an 
fabricatie 2007, pret pornire licitatie -750,00 
Euro exclusiv TVA; 2. Citroen C5 nr. inmatricu-
lare DB-08-EKV, an fabricatie 2001, pret 
pornire licitatie -330,00 Euro exclusiv TVA; 
Autoturismele se vand in mod individual. 3. 
Bunuri mobile de tip mijloce apartinand Tehn-
ofarm Valleriana in valoare de 2.170,28 Euro 
exclusiv TVA. -Pretul de pornire al licitatilor 
pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de 
tip mijloace apartinand Tehnofarm Valleriana 
SRL reprezinta 30% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de Evaluare, 
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. -Pretul Caietului de sarcini 
pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de 
tip mijloace este de 500,00 Lei exclusiv TVA. 
Participarea la licitatie este conditionata de: 
- C o n s e m n a r e a  i n  c o n t u l  n r . 
RO76BREL0002001680810100 deschis la Libra 
Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru 
bunurile pentru care se liciteaza; -Achizitio-
narea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru licitatie a Caietului de 
sarcini, ce poate fi achitat in contul lichidato-
rului judiciar nr. RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK –Sucursala Dorobanti 
sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti 
str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru autovehicule si pentru bunurile mobile 
de tip mijloace, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 01.04.2021, ora 15:00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in data de 
08.04.2021, 15.04.2021, 22.04.2021, 29.04.2021 
ora 15:00. Toate sedintele de licitatie se vor 
desfasura la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local al Comunei Comuna Cosoba, 
reprezentată de Primăria Comunei Cosoba, cu 
sediul în comuna Cosoba, sat Cosoba, Strada 
Principală, nr. 344, județul Giurgiu, cod poştal 
087152, telefon/fax 0246/253.739, e-mail: prima-
riacososba@yahoo.com, cod fiscal 16407117. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie închiriat: 
spațiu cabinet stomatologic (compus din două 
camere), situat la parter în incinta corp adminis-
trativ 2 (P+M), având suprafața totală = 20,3mp, 
amplasat în satul Cosoba, comuna Cosoba, 
județul Giurgiu, aparținând domeniului public 
al Comunei Cosoba, județul Giurgiu, conform 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 şi H.C.L. nr. 
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09/25.02.2021. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul 
Secretarului General. 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 Cosoba, comuna 
Cosoba, Strada Principală, nr.344, județul 
Giurgiu. 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: 20Lei /exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei Comunei Cosoba. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
01.04.2021, ora 14:00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
09.04.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Cosoba, 
comuna Cosoba, Strada Principală, nr.344, 
județul Giurgiu, Compartimentul Secretariat. 
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 desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
13.04.2021, ora 11:00, Primăria Comunei 
Cosoba, Strada Principală, nr.344, județul 
Giurgiu, Compartimentul Secretariat. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței:  Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Giurgiu, Giurgiu, 
Str. Episcopiei, nr. 13, judeţul Giurgiu, cod poștal 
080015, telefon 0246/217.492, fax 0374.093.347, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 17.03.2021.

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 Oraș 
Babadag, cu sediul în orașul Babadag, Str.Repu-
blicii, nr.89, județul Tulcea, telefon 0240/561.012, 
fax 0240/562.939, e-mail: urbanismprimaria-
babadag@gmail.com, cod fiscal 4508533. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: spațiu alcătuit din 
două încăperi, cu suprafaţa totală de 41,53mp, 
situat în orașul Babadag, Str.Heracleea, nr.41, 
jude ț u l  Tu l c e a ,  î n  t e m e i u l  O .U .G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, a 
H.C.L. nr.05 din 29.01.2021 și face parte din 
inventarul domeniului public al U.A.T.Babadag. 
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 documen-
tației de atribuire: documentaţia de atribuire se 
poate obține de la sediul Serviciului Urbanism, 
situat pe Str.Cabanei, nr.5, Babadag. 3.2.Denu-
mirea și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Primăria Oraș Babadag, localitate 
Babadag, Serviciul Urbanism, Str. Cabanei, nr.5, 

județul Tulcea. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 01.04.2021, ora 16:00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 09.04.2021, ora 09:00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Secretariatul 
Primăriei Oraș Babadag, Str.Republicii, nr. 89, 
județul Tulcea. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 09.04.2021, 
ora 10:00, în Sala de sedințe din cadrul Primă-
riei Oraș Babadag, Str.Republicii, nr.89, județul 
Tulcea. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Judecă-
toria Babadag, Oraș Babadag, Str.Mihai Viteazu, 
nr.22, județul Tulcea, telefon 0240/561.905, fax 
0240/562.135, e-mail: judecatoria-babadag@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
17.03.2021.

l Anunţ de participare la licitaţie deschisă 
pentru închirierea unui spaţiu având destinaţie 
de farmacie Umana în  comuna Platonești. 1. 
Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact UAT Platonești, str. Fetești, 
nr. 18, Platonesti, judeţul Ialomita, telefon 
0243279120, fax 0243279120, email primaria_
platonesti@yahoo.com, Cod fiscal: 17453693. 2. 
Informaţii generale privind obiectul închirierii, 
în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat. Spaţiul în suprafaţă de 
24 mp se afla pe strada Fetești, nr. 23, în incinta 
Dispensarului Uman Platonești, aparţine dome-
niului public al comunei, conf. HCL nr. 
12/25.02.2021 și OUG 57/03.07.2019. 3. Infor-
maţii 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 documen-
taţiei de atribuire: Se va elibera un exemplar al 
documentaţiei de atribuire doar în urma unei 
solicitări scrise de la sediul instituţiei. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartiment Secretariat. Adresa 
compartiment strada Fetești, nr. 18, localitatea 
Platonești, judeţ Ialomiţa. 3.3. Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor legale: 
Gratuit. 3.4. Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor:  02.04.2021, ora 14,00. 4. Informaţii 
privind ofertele. 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 12.04.2021, ora 16,00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: UAT PLATO-
NEŞTI, FETEŞTI, NR. 18, PLATONEŞTI, 
judeţul IALOMIŢA, - Compartiment Registra-
tură. 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: 15.04.2021 ora 10,00 la 
sediul Primăria Platonești din str. Fetești, nr. 18, 
loc. Platonești, judeţ Ialomiţa (sala de ședinţe a 
Consiliului Local). 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 Ialomiţa, Slobozia, b-dul. 
Cosminului, nr. 12, cod poștal: 920030, judeţul 
Ialomiţa Telefon: 0243 236 952, 0243 236 587 
(centrală), Fax: 0243 232 266 E-mail: tr-ialomi-
ta-pgref@just.ro, infopubil@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării 17.03.2021.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă: Primăria Orașului Dolhasca, cu 
sediul în Aleea Esplanadei, nr. 5, orașul 
Dolhasca, județul Suceava, Tel.0230/573.272, 
Fax 0230/546.101, E-mail: primariadolhasca@
yahoo.com, CUI 5461609, cod poștal 727170. 
2.Informaţii generale privind obiectul proce-
durii de licitaţie publică -imobile, terenuri 
intravilane, aflate în proprietatea privată a 
orașului Dolhasca, situate în satul Gulia, orașul 
Dolhasca, județul Suceava, conform H.C.L. 
nr.3/2021. 3.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1.Persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: La cerere, la sediul instituției. 3.2.Un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Se 
poate obține la Secretarul general al orașului 
Dolhasca, telefon 0230/573.272. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea documenta-
ţiei: 50Lei de exemplar, plata la casieria Primă-
riei Orașului Dolhasca. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 02.04.2021, ora 16.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 09.04.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Orașului Dolhasca, Aleea Esplanadei, 
nr.5, județul Suceava. 4.3. Numărul de exem-

plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
09.04.2021, ora 12.00, Casa de Cultură 
„Alexandru Arșinel”. 6. Instanţa competentă în 
soluţionarea eventualelor litigii și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Suceava, județul 
Suceava, Str. Ştefan cel Mare, nr. 62, număr 
telefon 0230/522.296. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitație către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 17.03.2021.

PIERDERI
l Pierdut Document de înregistrare de la 
D.S.V.S.A Cluj, pe numele Georgiu Tănase 
P.F.A, C.U.I: RO29431109. Îl declar nul.

l Subsemnatul Tecan Marin Aurel declară 
pierdută cartela tahograf emisă de ARR 
Cluj pe numele Tecan Marin Aurel. Se 
declară nulă.

l Societatea Almond Invest S.R.L., identifi-
cată prin CUI 41598999, J05/2150/2019 și 
sediul în Oradea, Str. Griviţei, Nr. 30, Ap.5, 
Jud. Bihor, declar pierdut și nul certificatul 
constatator emis pentru activitățile desfășu-
rate la terți eliberat de către ORCT Bihor.

l Pierdut certificat înregistrare seria 
MH00000348  eliberat de Primăria Munici-
piului Drobeta Turnu Severin pe numele 
Lungu Robert– Iulian. Se declară nul.
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