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OFERTE SERVICIU
l SC Nelucom SRL din Tamași, Ilfov, anga-
jează femeie de serviciu. CV pe: office@jobtips.
ro

l Angazej menajeră, CV-urile se pot transmite 
pe adresa de email: chad_khalil@hotmail.com. 
Alte informații suplimentare la numărul de 
telefon 0722.308.343.

l Larisa & Aydin SRL din Lipova angajeaza 1 
ajutor bucatar (cod cor 941101), studii medii, 
scoala profesionala, vechime in domeniu 3 ani. 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa dusa.
rodica@yahoo.com pana la data de 20.10.2021. 
Selectia candidatilor va avea loc in data de 
21.10.2021 si consta in concurs de CV-uri. Infor-
matii la telefon 0744 638 021.

l SC Puiul Regal SRL, având CUI:30164862, 
cu sediul în Sat Gilău, Comuna Gilău, Strada 
Principală, Nr.639, Județ Cluj, angajează: Cion-
tolitor tranșator carne, cod COR 751102- 40 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul produc-
ției. Selecția are loc în data de 19.10.2021, ora 
10.00, la sediul societății.

l  SC Tsukino Usagi SRL, având CUI: 
44065990, cu sediul în Municipiul Ploiești, 
Strada Colinii, Nr.74, Județ Prahova, angajează: 
Fierar betonist COD COR 711402- 2 posturi, 
dulgher COD COR 711501- 3 posturi, zidar 
pietrar COD COR 711203- 1 post și zugrav 
COD COR 713102- 2 posturi. Cerințe: Studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe in 
domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data 
de 19.10.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l SC Miriam & Sof SRL, având CUI:44386435, 
cu sediul în Sat Vinga, Comuna Vinga, strada 
Mare, nr.62, judeţ Arad, angajează: muncitor 
necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli 
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet, 
cod COR 931301- 2 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul construcţiilor. Selecția are loc în data 
de 19.10.2021, ora 09.00, la sediul societății.

l SC Cati Timeea Sara SRL, având CUI: 
36773465, cu sediul în Loc.Călan, Oraș Călan, 
Piața Libertății, Bloc 5A, Scara F, Etaj 1, Ap.54, 
Județ Hunedoara angajează: Brutar, cod COR 
751201- 2 posturi. Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul 
gatronomiei. Selecția are loc în data de 
19.10.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l SC Casa Budui Prod Impex SRL, având CUI: 
28239122, cu sediul în Municipiul Ploiești, 
strada Războieni, nr. 3, judeţ Prahova, anga-
jează: brutar, cod COR 751201- 3 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul gastronomiei. 
Selecția are loc în data de 19.10.2021, ora 09.00, 
la sediul societății.

l Ssangro Cars S.R.L., cu sediul social în Bucu-
rești, Bd.Iuliu Maniu, nr.181B, C1, et.1, sector 6, 
înregistrată cu J40/13685/2017, CUI: 38044373, 
angajează: Mecanic auto cod COR 723103 -2 
posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail: doron@
ssang.ro

l Marenka Cof SRL, cu sediul social în Bucu-
rești, sector 3, Aleea Mizil, nr.14-18, corp C2, 
camera 1, ap.20, înregistrată cu  J40/1646/2013, 
CUI: 31212054, angajează: Patiser cod COR 
751203 -4 posturi; Cofetar cod COR 751202 -6 
posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail: 
marenka.cof@gmail.com

l SC A&G Prodexim, cu sediul social în mun.
București, sector 2, șos.Pantelimon, nr.309, bl.8, 
ap.7, înregistrată cu  J40/1147/2002, CUI: 
14461233, angajează: manipulant marfă cod 
COR 933303 -3 posturi. Pentru CV, la adresa de 
e-mail: agprodexim2002@gmail.com

l SC Line Happydent SRL, cu sediul social în 
mun.Bârlad, B-dul Republicii, nr.200, Birourile 
1 și 2, bl.D1-8, ap.17, jud.Vaslui, înregistrată sub 
nr.J37/52/2016, CUI: 35482018, angajează: 
medic stomatolog -cod COR 226101 -2 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: gabimihaila@
yahoo.com

l S.C. Variodor Sefa Srl angajează un post de 
agent comercial, cod COR: 332401. Tel: 
0722.244.769.

l S.C. Onur Ro-Turk Logistic SRL angajează 
un post de șofer autoturism și camioane, cod 
COR: 832201. Tel. 0722.244.769.

l Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară 
– ITI Delta Dunării organizează concurs în data 
de 11 noiembrie 2021 - proba scrisă și în data de 
16 noiembrie 2021 (orele 10.00 - 12.00) - interviu 
(ora 10.00) pentru ocuparea postului de Coordo-
nator ITI. Data limită de depunere a dosarelor 
de concurs: 05 noiembrie 2021, ora 16.00. Deta-
liile privind condițiile de participare, conținutul 
dosarului, bibliografia, programul organizării și 
desfășurării concursului, le găsiți pe site-ul 
Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – 
ITI Delta Dunării www.itideltadunarii.com 
(secțiunea Anunțuri - Recrutare Personal) și la 
sediul asociației din Județul Tulcea, Municipiul 
Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, în clădirea Consiliului 
Județean Tulcea - etajul 2 (corp legătură). 
Relații suplimentare se pot obține la: Tel: 
0731400481, persoană de contact Violeta 
Munteanu - inspector resurse umane Tel: 
0731400469, persoană de contact Ana - Maria 
Covaciu - consilier juridic.

l Anunț. Școala Gimnazială nr.2, cu sediul în 
Turnu Măgurele, str.Al.Vlahuță, nr.15-17, 
județul Teleorrman, județul Teleorman, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcției contrac-
t u a l e  v a c a n t e ,  d e :  N u m e l e  f u n c ț i e i : 
administrator de patrimoniu, Număr posturi: 1 
normă, conform HG 286/23.03.2011 (cu modifi-
cările ulterioare). Concursul se va desfășura 

astfel: Proba scrisă în data de 08.11.2021, ora 
09.00, Proba practică de utilizare a PC-ului în 
data de 08.11.2021, ora 11.30, Proba interviu în 
data de 08.11.2021, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: Studii medii; 
Utilizarea TIC la nivel mediu; Spirit organiza-
toric; Abilitați de comunicare și relaționare; 
Abilități de coordonare a echipelor; Capacitate 
de gestionare a timpului și a priorităților. Candi-
dații vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale nr.2 
Turnu Măgurele. Relații suplimentare la sediul: 
str.Al.Vlahuță, nr.15-17, persoană de contact: 
Giuclea Mariana, telefon: 0247.416.516, fax: 
0247.416.516, E-mail: scoala2c@yahoo.com. 
Director, Prof.Laudă Marian.

l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
Medico-Militară “Cantacuzino” București cu 
sediul în strada Splaiul Independenței nr.103, 
sector 5, localitatea București, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant: Consilier juridic gr. II în Secția Asistență 
Juridică, studii superioare, vechime în muncă 6 
luni, vechime în specialitate 6 luni. - 01.11.2021, 
ora 15.00 - data limită de depunere a dosarelor; 

- 10.11.2021, ora 10.30 - proba scrisă; - 
16.11.2021, ora 10.30 – interviul. Detalii la 
secretarul comisiei: Spirescu Ramona, telefon 
021.306.91.11, între 08.00-15.00. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Institutului Național 
de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 
“Cantacuzino” unde vor avea loc și probele de 
concurs. Mai multe detalii la adresa https://
cantacuzino.mapn.ro/pages/view/298

l Autoritatea pentru Digitalizarea României 
organizează concurs/ examen pentru ocuparea a 
două funcţii contractuale de execuţie vacante în 
cadrul Direcţiei Transformare Digitală - Servi-
ciul infrastructură. - Desfășurarea concursului/ 
examenului: - Proba scrisă - 09.11.2021, ora 
10:00; - Interviul - data și ora se afișează odată 
cu rezultatele la proba scrisă. Locul de desfășu-
rare: sediul Autorităţii pentru Digitalizarea 
României situat în Str. Italiană, nr. 22, Sector 2, 
București, România. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afișării anunţului, respectiv în inter-
valul 18.10.2021 - 29.10.2021. Data limită de 
depunere a dosarelor este 29.10.2021, ora 17.00. 
Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen 
de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea 
termenului de depunere a dosarelor, respectiv în 
perioada 01.11.2021 - 02.11.2021. Rezultatele 

selectării dosarelor de înscriere se afișează în 
termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea terme-
nului de selecţie a dosarelor de concurs, respectiv 
în data de 03.11.2021, la sediul și pe pagina de 
internet a instituţiei: www.adr.gov.ro. Comuni-
carea rezultatelor probei practice și interviului, 
după caz, se face în termen de maximum 1 zi 
lucrătoare de la data finalizării probei, prin 
afișare la sediul și pe pagina de internet a institu-
ţiei: www.adr.gov.ro. Candidaţii nemulţumiţi pot 
depune contestaţie în termen de cel mult 1 zi 
lucrătoare de la data afișării rezultatului selecţiei 
dosarelor, respectiv de la data afișării rezulta-
tului probei scrise și a interviului, sub sancţiunea 
decăderii din acest drept, iar comunicarea rezul-
tatelor se va face imediat după soluţionarea 
contestaţiilor. Rezultatele finale se afișează în 
termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expi-
rarea termenului de soluţionare a contestaţiilor 

pentru ultima probă a concursului/ examenului. 
În vederea participării la concurs/ examen, 
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - 
cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: a)are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c)are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate deplină de 

NOTIFICARE 

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică de-
schiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC JOWA CARGO SPED 
SRL, prin Încheierea civilă nr. 41/JS/CC/07.10.2021  pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, 
Secţia a II-a Civilă, în Dosarul nr. 3150/115/2021.

Debitorul SC JOWA CARGO SPED SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschide-
rea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 
nr.85/2014 privind procedura insolvenţei.   

Creditorii debitorului SC JOWA CARGO SPED SRL  cu sediul social în loc. Bocşa,  str. Plo-
pilor, nr.4, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului  J11/530/2014, CUI 
33886915  trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea ce-
rerii de admitere a creanţei la Tribunalul Caraş-Severin până la termenul limită din data de  
11.11.2021. Cererile trebuie însoţite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.

Debitorul MERCATORUM FINANACE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar 
DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare urmatoarele terenuri situate in com. 
Moroeni, jud. Dambovita aflate in proprietatea debitoare, respectiv:

Teren Suprafata m² Valoare (Euro)

Teren 1 1000 10.500
Teren 2 1000 10.500
Teren 3 1000 10.500
Teren 4 1000 10.500
Teren 5 1000 10.500
Teren 6 1000 10.500
Teren 7 899 9.439,5
Teren 8 899 9.439,5
Teren 9 899 9.439,5
Teren 10 303 3.181,5

 Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini.

Pretul caietului de sarcini este de 5.000 lei, exclusiv TVA, pentru terenurile aflate in 
proprietatea debitoarei. Contravaloarea caietului de sarcini se va achita prin 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, sector 1.

Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO40 BREL 
0002 0011 2087 0100, deschis la Libra Internet Bank SA, 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 fiecare bun pentru care se liciteaza.

Pretul de pornire este de 70% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare.
      Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 01.11.2021 de la ora 14.00 iar 
daca bunurile imobile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc 
in data de 08.11.2021, 15.11.2021, 22.11.2021, 29.11.2021, 06.12.2021, 13.12.2021, 
20.12.2021, 10.01.2022, 17.01.2022 ora 14:00.
     Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucures-
ti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com. 
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exerciţiu; e)are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii 
de participare stabilite pe baza fişei postului: I. 
Pentru postul de inginer de sistem grad II la 
Serviciul infrastructură: - studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; - vechime în specialitatea studiilor 
de minim 1 an; - perfecţionări/ specializări în 
domeniul IT dovedite cu documente. Abilităţi: - 
cunoştinţe de networking (L2, L3, aplicaţii); - 
cunoştinţe sistem tip server,  tehnologii 
virtualizare, cunoştinţe securitate informatică; - 
cunoştinţe hardware server şi staţii de lucru. II. 
Pentru postul de inginer de sistem debutant - 
Serviciul infrastructură: - Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; - 
perfecţionări/ specializări în domeniul IT dove-
dite cu documente. Abilităţi: - cunoştinţe de 
networking (L2, L3, aplicaţii); - cunoştinţe sistem 
tip server, tehnologii virtualizare, cunoştinţe 
securitate informatică; - cunoştinţe hardware 
server şi staţii de lucru. Coordonate de contact: 
Adresa de corespondenţă: Bulevardul Libertăţii 
nr. 14, Sector 1, Mun. Bucureşti, Telefon/Fax: 
0374.541.187, Email: resurse.umane@adr.gov.ro. 
Persoana de contact: Alina ARITON BIRO, 
Consilier superior, Biroul Resurse Umane.

l Departamentul pentru Relația cu Republica 
Moldova anunţă: Departamentul pentru Relația 
cu Republica Moldova organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcții contrac-
tuale de conducere şi de execuţie vacante: -proba 
scrisă– 09.11.2021, începând cu ora 9.00, la 
sediul Departamentului pentru Relația cu Repu-
blica Moldova, -interviul– 12.11.2021, începând 
cu ora 9.00, la la sediul Departamentului pentru 
Relația cu Republica Moldova. Pentru toate 
posturile pentru care se organizează concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Denumirea posturilor scoase la concurs, 
compartimentele din care fac parte, condiţii 
specifice, bibliografie: Direcția Management şi 
Comunicare– Șef Serviciu Management– 1 post: 
-absolvenţi de studii superioare în domeniul 
jurnalism; -Constituie avantaj studii de master 
în domeniul administrației publice absolvite cu 
diplomă sau echivalentă; -perioada de ocupare 
nedeterminată, cu normă întreagă, durata 
normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 
ore/săptămână; -Vechime necesara ocupării 
postului: minim 3 ani. Direcţia Economică– 
Serviciul Financiar Contabilitate: Consilier IA 
(S)– 1 post: -absolvenţi de studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echi-
valentă în domeniul ştiințelor economice la 
instituții de învățământ superior din țară sau 
străinătate recunoscute de către Ministerul 
Educației; -perioada de ocupare nedeterminată, 
cu normă întreagă, durata normală a timpului 
de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 
-vechime în muncă pe studii superioare minim 7 
ani. Direcția Programe, Proiecte, Juridic– 
Compartimentul Proiecte Europene: Consilier II 
(S)– 1 post; - absolvenţi de studii superioare în 

domeniul economic, finalizate cu diplomă de 
licență sau echivalentă la instituții de învăță-
mânt superior din țară sau străinătate recunos-
cute de către Ministerul Educației; -perioada de 
ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, 
durata normală a timpului de muncă este de 8 
ore/zi, 40 ore/săptămână; -vechime în munca pe 
studii superioare: minim 3 ani. Direcția 
Programe, Proiecte, Juridic– Biroul Juridic şi 
Avizare: Consilier II (S)– 1 post: -absolvenţi de 
studii superioare în domeniul juridic finalizate 
cu diplomă de licență sau echivalentă la insti-
tuții de învățământ superior din țară sau străi-
nătate recunoscute de către Ministerul 
Educației; -perioada de ocupare nedeterminată, 
cu normă întreagă, durata normală a timpului 
de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 
-vechime în munca pe studii superioare: minim 
2 ani. Dosarele de înscriere la concurs se depun 
la sediul instituţiei, din Blvd. Primăverii, nr.22, 
sector 1, Bucureşti, începând cu data de 
18.10.2021. Data limită pentru depunerea aces-
tora– 29.10.2021 ora 17.00. Condiţiile de partici-
pare şi bibliografia se afişează pe site-ul 
instituției www.drrm.gov.ro. Relaţii suplimen-
tare la secretarul comisiei de concurs, Anca 
Vizante, telefon: +4021 2339687.

l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul în 
B-dul Republicii, nr.40, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a două posturi contractuale vacante: -un 
post muncitor calificat tr.I în cadrul Comparti-
mentului Parcuri şi zone verzi – Direcția pentru 
Administrarea domeniului public şi privat; 
*condiții specifice: -calificare ”Lăcătuş mecanic” 
dovedită cu certificat; -vechime în activitațile 
specifice minimum 9 ani. -un post muncitor cali-
ficat tr.I în cadrul Compartimentului Parcuri şi 
zone verzi – Direcția pentru Administrarea 
domeniului public şi privat; *condiții specifice: - 
calificare ”prelucrător prin aschiere” dovedită cu 
certificat; -vechime în activitațile specifice 
minimum 9 ani. Data-limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs – 29 octombrie, ora 
16.00; Tipul probelor de concurs, locul, data şi 
ora desfăşurării acestora: a) selecţia dosarelor de 
înscriere – 2 noiembrie 2021; b) probă practică –9 
noiembrie 2021, ora 09,00 la sediul organizato-
rului; c) interviul -la cel mult 4 zile lucrătoare de 
la susținerea probei practice. Informații supli-
mentare se pot obține la Serviciul Resurse umane 
-telefon 0242.515.770, persoană de contact 
Postelnicu Larisa. Primar, Milescu Costinel.

l Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, 
organizează concurs pentru ocuparea functiei de 
Director Financiar-Contabil in cadrul Comite-
tului Director, la sediul spitalului, Str. Calea 
Bucuresti nr. 99, în perioada 18.10.2021 – 
24.11.2021, in conformitate cu: - Prevederile 
Ordinului M.S.P. nr. 284/2007 privind aprobarea 
Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşu-
rare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea 
funcțiilor specifice comitetului director din spita-
lele publice, cu modificările şi completările ulte-
rioare, prevederile Ordinului M.S. nr. 954/2017. 
Concursul se va desfasura, dupa cum urmeaza: 
- Proba scrisa, in data de 11.11.2021, ora 10.00; - 
Sustinerea proiectului de specialitate, in data 
15.11.2021, ora 10; - Interviul de selectie, in data 
de 17.11.2021, ora 10. La concurs se pot înscrie 
candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile 
generale şi specifice, respectiv: Criterii generale. 
a) au domiciliul stabil în România; b) nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face 
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c) 
adeverinţă din care să rezulte că este apt 
medical, fizic şi neuropsihic; d) nu au vârsta de 
pensionare, conform prevederilor legale în 
vigoare. Criterii specific: a) sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în profil 
economic; b) au cel puţin 2 ani vechime în speci-
alitatea studiilor; c) deţin certificatul de atestare 
a cunoştinţelor dobândite în domeniul Siste-
mului european de conturi, precum şi de cunoaş-
tere a reglementărilor europene în domeniu. * * 
Cu exceptia unitatilor sanitare publice cu paturi 
pentru care managementul a fost transferat 
catre autoritatile administratiei publice locale si 
catre Primaria Municipiului Bucuresti, conform 
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificarile si completarile ulteri-
oare. Perioada de depunere a dosarelor de 
concurs este 18.10.2021 – 01.11.2021, zilnic, intre 
orele 9.00 – 15.00, la sediul spitalului. Biblio-
grafia de concurs, temele pentru proiectul de 
specialitate si structura acestuia se vor afiseaza 
la sediul spitalului si pe sait-ul spitalului. Persoa-
nele interesate să participe la concursul orga-
nizat pentru ocuparea funcției de Director 
Financiar-Contabil pot obține informații supli-
mentare: - la sediul spitalului – Secretariat, 
telefon 0251.431189, - la secretarul comisiei de 
concurs, Ec. Godinel Viorica Manuela, telefon 
0251.597857, interior 163, - pe site-ul spitalului: 
www.scnpc.ro, secțiunea: „Organizare”, apoi 
“Evenimente / Anunturi/ Concursuri”.

l Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Barbu Știrbei” al Judeţului Călăraşi, cu sediul 
în municipiul Călăraşi, strada Bucureşti nr.344, 
organizează concurs în vederea încadrării prin 
recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii 
nr.53/2003 -Codul Muncii (republicată), ale 
art.31 alin.(1) din Legea nr. 153/2017 şi ale Hotă-
rârii Guvernului nr.286/2011, un post de 
execuție vacant de personal contractual -îngri-
jitor (cu atribuţii de femeie de serviciu) la Servi-
ciul Logistic -compartimentul Patrimoniu 
Imobiliar. Pot participa la concurs numai 
persoanele care îndeplinesc cumulativ următoa-
rele condiţii: -condiţiile generale prevăzute de 
art.3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011; -minim 
studii gimnaziale; -să fie declarate apt medical şi 
psihologic (aptitudinea se constată de către 
structurile de specialitate ale M.A.I.ca urmare a 
examinării medicale, verificării îndeplinirii crite-
riilor antropometrice, respectiv, evaluării psiho-
logice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor 
aplicabile); -nu se solicită vechime în muncă. 
Pentru înscriere candidații vor depune la sediul 
inspectoratului un dosar de concurs până la 
data de 01.11.2021, ora 15.00. Etapele de desfă-
şurare a concursului: Selecția dosarelor de 
concurs: 03.11.2021; Proba scrisă: 17.11.2021, 
începând cu ora 13.00; Interviul: 23.11.2021, 
începând cu ora 13.00. Locul de desfăşurare a 
concursului: la sediul inspectoratului din muni-
cipiul Călăraşi, str.Bucureşti, nr.344, jud.Călă-
raşi. Relații suplimentare privind condiţiile de 
participare, documentele necesare, bibliografia 
şi tematica se pot obţine, în zilele lucrătoare, 
între orele 09.00-15.00, la tel.nr.0242.311.818, 
int.27123, 27011 sau pe pagina de internet: 
www.isucalarasi.ro/resurse-umane

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, cu 
sediul în municipiul Craiova, str.Vulturi, nr.19, 
organizează concurs, prin recrutare cu personal 
din sursă externă, în conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-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 
fondurile publice, pentru ocuparea următorului 
post vacant: 1 post de muncitor calificat IV-I 
(electrician) la Serviciul Logistic. Condiţii de 
participare la concurs: studii liceale cu diplomă 
de bacalaureat, cursuri de pregătire speciali-
zarea electrician în domeniul instalațiilor elec-
trice, nu necesită vechime în muncă. Concursul 
se desfăşoară la sediul IPJ Dolj, în data de: 
23.11.2021,  ora 09.00- proba practică, 
29.11.2021, ora 09.00- interviul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la 
telefon: 0251.407.500, interior 20114.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, cu 
sediul în municipiul Craiova, str.Vulturi, nr.19, 
organizează concurs, prin recrutare cu personal 
din sursă externă, în conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-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 fondu-
rile publice, pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: 3 posturi de îngrijitor la Secțiile 
1 şi 5 Poliție Craiova şi Poliția or. Filiaşi. Condiţii 
de participare la concurs: studii gimnaziale, nu 
necesită vechime în muncă. Concursul se desfă-
şoară la sediul IPJ Dolj, în data de: 19.11.2021, 
ora 09.00- proba practică, 25.11.2021, ora 09.00- 
interviul; 2 posturi de muncitor calificat IV-I 
(mecanic auto) la Serviciul Logistic. Condiţii de 
participare la concurs: studii liceale cu diplomă 
de bacalaureat, cursuri de pregătire profil auto, 
nu necesită vechime în muncă. Concursul se 
desfăşoară la sediul IPJ Dolj, în data de: 
19.11.2021, ora 09.00- proba practică, 25.11.2019, 
ora 09.00- interviul. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei sau la telefon: 
0251.407.500, interior 20114.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, cu 
sediul în municipiul Craiova, str.Vulturi, nr.19, 
organizează concurs, prin recrutare cu personal 
din sursă externă, în conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-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 
fondurile publice, pentru ocuparea următorului 
post vacant: 1 post de muncitor calificat IV-I 
(instalator) la Serviciul Logistic. Condiţii de 
participare la concurs: studii liceale cu diplomă 
de bacalaureat, cursuri de pregătire speciali-
zarea instalator/operator punct termic, nu nece-
sită vechime în muncă. Concursul se desfăşoară 
la sediul IPJ Dolj, în data de: 24.11.2021, ora 
09.00- proba practică, 02.12.2021, ora 09.00- 
interviul. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul instituţiei sau la telefon: 0251.407.500, 
interior 20114.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, cu sediul 
în municipiul Craiova, str.Vulturi, nr.19, organi-
zează concurs, prin recrutare cu personal din 
sursă externă, în conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fondurile publice, 
pentru ocuparea următorului post vacant: 1 post 
de muncitor calificat IV-I (zidar) la Serviciul 
Logistic. Condiţii de participare la concurs: studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat, cursuri de 
pregătire specializarea zidar/zugrav, nu necesită 
vechime în muncă. Concursul se desfăşoară la 
sediul IPJ Dolj, în data de: 22.11.2021, ora 09.00- 
proba practică, 26.11.2021, ora 09.00- interviul. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau 
la telefon: 0251.407.500, interior 20114.

l Smart Global Energy SRL, persoană juridică 
română, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, Bd.
Ion Mihalache nr. 18, subsol, camera 2, înregis-
trată  în  Registrul  Comerțului  sub nr.
J40/16633/2016, Identificator Unic la Nivel 
European (EUID): ROONRC.J40/7302/2019, 
având Cod Unic de Înregistrare 41214346, anga-
jează: 55 Sudori -COR 721208, 19 Maiştri 
Sudură -COR 311515, 116 Lăcătuşi mecanici 
-COR 721410, 124 Muncitori necalificați la 
asamblarea şi montarea pieselor -COR 932906, 
28 Mecanici Utilaj -COR 723302; 6 Dulgheri 
-COR 711501; 6 Maiştri Lăcătuşi Mecanici -COR 
311505; 3 Magazineri -COR 432102; 4 Schelari 
-COR 721432, 6 Funcționari Administrativi 
-COR 411001. Interviul va avea loc la data de 
19.10.2021, la ora 9.00, la sediul societății.

l U.M.02214 Bucureşti, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concursuri de ocupare pe 
perioadă nedeterminată a unui post de personal 
civil contractual, astfel: două posturi de şofer II, 
studii generale sau medii cu/fără diplomă de 
bacalaureat, vechime de minim 3 ani şi 6 luni în 
muncă, Muncitor calificat III (ospătar), studii 
generale sau medii cu/fără diplomă de bacalau-
reat, 1 an vechime în domeniul alimentaţiei 
publice, Administrator I, studii medii cu diplomă 
de bacalaureat, minim 6 ani şi 6 luni vechime în 
muncă, Îngrijitor debutant, studii generale sau 
medii cu/fără diplomă de bacalaureat, fără 
vechime în muncă, Tehnician debutant II, studii 
medii cu diplomă de bacalaureat, minim 3 ani şi 6 
luni vechime în muncă, Magaziner debutant, 
studii generale sau medii cu/fără diplomă de 
bacalaureat, fără vechime în muncă, Muncitor 
calificat IV (tipografie), studii generale sau medii 
cu/fără diplomă de bacalaureat, minim 3 ani şi 6 
luni vechime în muncă, două posturi de referent 
de specialitate grad I (secretar), studii superioare 
cu diplomă de licență, minim 6 ani şi 6 luni 
vechime în muncă, referent de specialitate debu-
tant (manager baze de date), studii superioare cu 
diplomă de licență, fără vechime în muncă. 
Concursurile vor avea loc pentru cele trei posturi, 
astfel: -10.11.2021, ora 09.30 -proba scrisă, 
-16.11.2021,  ora 09.30 -proba pract ică, 
-22.11.2021, ora 09.30 -proba interviu, la sediul 
U.M.02214 Bucureşti, strada Antiaeriană, nr.6-8, 
Sector 5, Bucureşti. Data-limită de depunere a 
dosarelor, la sediul U.M. 02214 Bucureşti, este 
02.11.2021,  ora 15.30.  Date de contact: 
tel.021.410.01.50, interior: 0356, persoană de 
contact: Pricope Răzvan-Antonio, secretar.

CITAȚII
l Lăcătuşu Narcis-Gabriel, cheamă în judecată 
pe Posta Thalida-Amalia, în dosarul Judecăto-
riei Iaşi, nr. 4150/245/2021, ptr.data de 5 noiem-
brie 2021, ora 8:30, completul 19 M, având ca 
obiect exercitare autoritate părintească exclu-
sivă; stabilire domiciliu minor, pensie de  întreți-
nere, încuviințare de către instanță, eliberare 
documente de călătorie în străinătate (eliberare 
Paşaport ptr.minor).

l Numitul Mărunțelu Vică, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in comuna Crânguri, sat Rățesti, 
judetul Dâmbovița, este citat de Judecatoria 
Ploiesti pe data de 26.10.2021, ora 11.30, 
completul 1, in calitate de pârat in dosarul civil 
nr. 7235/281/2021, care are ca obiect pensie 
alimentara, reclamant Mărunțelu Marian 
Robert.

l Paratul Luigi Testerini cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Ineu, Str.Mihail Sadoveanu, Nr.10, 
jud.Arad, este citat la Judecatoria Ineu, complet 
cs11_cons_2021, camera.1, parter, in dosar 
nr.784/246/2021, termen 25.10.2021, cerere de 
valoare redusa, in proces cu Enel Energie SA.

l Pârâta Kilburg Iuliana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în oraş Borşa, str.Marmorei, nr.2, jud. 
Caraş Severin, este citată la termen din 
17.11.2021, ora 12.00, la Tribunalul Botoşani în 
dosar nr. 17222/193/2016, în calitate de intimată, 
reclamant apelant fiind Todirişcă Mihai.

l Pintea Ioana, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în localitatea Albeşti, Calea Baratilor, nr. 37, 
jud. Mureş, este citată cu mențiunea „personal 
la interogatoriu”, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 3034/308/2020, având ca obiect 
„succesiune”, pentru termenul din 17.11.2021, 
ora 10.40, la Judecătoria Sighişoara.

l Se citează pârâții Oprea Branca, Giurovici 
Jivita şi Nedelcovici Cristian Sretco, la Judecă-
toria Moldova Noua, în dosar nr.1162/261/2019, 
în data de 02.11.2021, în proces cu Pahl Biliana, 
pentru sistare stare de indiviziune.

l Se citează numiții Deacu Anişoara Nicoleta şi 
Ionela Adrian Petru în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 191/208/2020 pe Rolul Judecătoriei 
Carasebeş în contradictoriu cu reclamanta 
Gheorghe Ioana, având ca obiect plângere împo-
triva încheierii carte funciară (Art 52, alin 2, 
legea 7/1996), termenul fiind la data de 
10.11.2021, ora 09.00.

l Se citează numitele Clipici Elisabeta, Clipici 
Safta şi Clipici Elena sau moştenitorii acestora 
să se prezinte în data de 8.12.2021, la Judecă-
toria Tg-Cărbuneşti, în dosar nr. 796/317/2020, 
în proces cu CLFF Prigoria, Comisa Județeană 
Gorj şi Sulea Maria, ce are ca obiect fond 
funciar.

DIVERSE
l C.I.I. Apostol Andra notifica deschiderea 
procedurii generale a  insolventei in Dosarul 
nr. 3527/105/2021, Tribunalul Prahova, 
conform Sentintei nr. 454/11.10.2021 
privind pe SC Cosmo 76 Eash SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 
24.11.2021, întocmirea tabelului preliminar 
al creanțelor 14.12.2021, întocmirea tabe-
lului definitiv 07.01.2022, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 20.12.2021, 
orele 12.00.

luni / 18  octombrie 2021



Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Luni, 18 octombrie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

de investigație și atitudinede investigație și atitudine

ANUNȚURI www.jurnalul.ro

l C.I.I. Apostol Andra notifica deschiderea 
procedurii simplificate a  insolventei in Dosarul 
nr. 3185/90/2021, Tribunalul Valcea, conform 
Sentintei nr. 129/06.10.2021 privind pe SC 
Recplast SRL, cu termenele: depunere declarații 
creanță 10.11.2021, întocmirea tabelului preli-
minar al creanțelor 17.11.2021, întocmirea 
tabelului definitiv 03.12.2021, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 22.11.2021, orele 
12.00.

Just Insolv SPRL notifica deschiderea proce-
durii generale a insolventei in dosarul nr. 
3896/105/2021 Tribunal Prahova, conform 
Sentintei nr.442 din 06.10.2021 privind pe SC 
Ronaxa CO SRL, cu urmatoarele termene: 
depunere declarații creanță 22.11.2021, întoc-
mirea tabelului preliminar al creanțelor 
13.12.2021, întocmirea tabelului definitiv 
10.01.2022, prima Adunare a Creditorilor avand 
loc in data 20.12.2021, orele 13:00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Administratorul judiciar Cabinet Individual 
de Insolventa Borhan Alina-Elena notifica credi-
torii cu privire la deschiderea procedurii insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 85/2014, impotriva 
debitoarei Still Design Production SRL cu sediul 
in Bucuresti, Sectorul 4, Strada Bradetului, nr. 
24A, cam.1, sc.4, et.8, ap. 116, J40/14354/2008, 
CUI RO24364882, in dosarul 27673/3/2021 aflat 
pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila. Termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor asupra averii 
debitorului – 05.11.2021, termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare 
a tabelului preliminar de creante – 19.11.2021, 
termenul de definitivare a tabelului creantelor – 
03.12.2021, prima sedinta a adunarii generale a 
creditorilor este stabilita pentru data de 
26.11.2021. Urmatorul termen de judecata a fost 
fixat pentru data de 14.01.2022 Pentru relatii: 
0746.034.669

l Anunţ public privind decizia etapei de înca-
drare OMV Petrom S.A. – Rafinăria Petrobrazi. 
OMV Petrom S.A. – Rafinăria Petrobrazi, titular 
al proiectului desfiinţare rezervor T6B (CORP 
C45) şi lucrări conexe în incinta Rafinăriei 
Petrobrazi, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către auto-
ritatea competentă pentru protecţia mediului 
Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul 
desfiinţare rezervor T6B (CORP C45) şi lucrări 
conexe în incinta Rafinăriei Petrobrazi, propus a 
fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor 
nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod 
postal 107084. 1. Proiectul deciziei de încadrare 
şi motivele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului Prahova, din str. Gh.Gr.
Cantacuzino, nr.306, Ploieşti, jud. Prahova, cod 
100466, în zilele de luni - vineri, între orele 0900 
- 1300, precum şi la următoarea adresă de 

internet http://apmph.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunţului pe pagina de 
internet a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului. 2. Publicul interesat poate 
depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul 
raportului privind impactul asupra mediului la 
sediul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului Prahova, din str. Gh. Gr. Cantacuzino, 
nr.306, Ploieşti, jud. Prahova, cod 100466, în 
termen de 10 zile de la data publicării anunţului 
pe pagina de internet a autorităţii competente 
pentru protecţia mediului.

l SC Comcris Energy SRL, cu sediul in Munici-
piul Timisoara, Piata Alexandru Mocioni, nr. 6, 
ap. 1, jud. Timis, inregistrata la O.R.C. Timis 
sub nr. J35/500/2021, CUI 30418111, prin admi-
nistrator dl. Domuta Armand Doru. Prin 
prezentul anunt, informam persoanele ale caror 
activitati ar putea fi afectate, ca se doreste ince-
perea lucrarilor de constructie a proiectului 
„construire parc fotovoltaic Sarmasag Judetul 
Salaj”. In baza legii 123/2012, persoanele afec-
tate daca exista, vor fi despagubite conform 
legii. Pentru orice informatii putem fi contactati 
la  telefon 0356414175/0356414173.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, 
in calitate de lichidator judiciar al Alexa 
Construct Exclusiv SRL desemnat prin hota-
rarea nr.4984 din data de 13.10.2021, pronuntata 
de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 34945/3/2020, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împotriva Alexa 
Construct Exclusiv SRL, cu sediul in Bucureşti, 
Sectorul 3, Str. lt. Scarlat Mareş, Nr. 43B, Ap. 
camera 1, CUI  15577865, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/3082/2010. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii procedurii insol-
ventei impotriva Alexa Construct Exclusiv SRL 
vor formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
34945/3/2020, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 12.11.2021; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 
23.11.2021; c) termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 
zile de la publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea 
tabelului definitiv consolidat 09.12.2021.

l U.A.T Coțofăneşti tel 0234 330 001 anunță 
publicul interesat de solicitarea de la Adminis-
trația Bazinală de Apă Siret a avizului de gospo-
dărire a apelor pentru realizarea investiției 
„Asfaltare dumuri locale , comuna Coțofăneşti, 
județul Bacău”, care se va realiza în satele 

Coțofăneşti, Bâlca şi Borşani. Persoanele care 
doresc să transmită observații, sugestii şi reco-
mandări se pot adresa solicitantului şi la Admi-
nistrația Bazinală de Apă Siret, tel 0234 541 646.

l S.C. Neorec Solution SRL cu Sediul: in Bucu-
resti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 65B, bl.C1, 
sc.2, etaj 3, ap. Sector 6, CUI 43014581, ONRC, 
J40, 11161/07.09.2020, informeaza pe cei intere-
sați faptul că s-a depus solicitarea pentru obți-
nerea Autorizației de mediu pentru activitățile 
de colectare ale deşeurilor nepericuloase/colec-
tare deseuri periculoase desfăşurate în punctul 
de lucru din jud. Ilfov, Localitatea Ciorogarla, la 
numarul cadastral nr. 57614. Informații supli-
mentare se pot solicita la sediul Agenției Pentru 
Protecția Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
Nr.1, Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060841, de 
luni până vineri între orele 09:00-12:00. Propu-
neri sau contestații se pot depune la sediul 
A.P.M. Ilfov în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț. Publicat astăzi, 
18.10.2021.

l Badea Ion-Florin avand domiciliul in Str.
Parcului, nr.14, bl.1, Ilfov, localitatea Bragadiru, 
titular al Plan Urbanistic Zonal pentru parce-
lare, construire ansamblu locuinte individuale/
cuplate/insiruite cu regim de inaltime maxim 
P+2E, functiuni complementare, amenajare 
circulatii, amenajare parc/spatii verzi, imprej-
muiri si accese, asigurare utilitati, deviere retele, 
operatiuni notariale din Oras Magurele,  Jud.
Ilfov, Tarla-181, Parcela-652/2, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere 
a avizului de mediu pentru planul mentionat si 
declansarea etapei de incadrare. Prima versiune 
a planului poate fi consultata la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii nr.1, sect.6,  de luni pana joi intre orele 
9.00- 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov, (tel 
021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in 
termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

l Notificare privind deschiderea procedurii  
insolvenţei – procedura generală. Date privind 
dosarul: Număr dosar: 3279/115/2021, Tribu-
nalul Caraş-Severin Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios, Administrativ şi Fiscal; Judecător 
sindic: Roiescu Claudia. Debitor: Brings Heat 
INC S.R.L.; Cod Unic de Înregistrare: 30660084; 
Sediu social: com. Brebu, nr.22, Jud. Caraş-Se-
verin; Număr de Ordine în Registrul Comer-
ţului: J11/468/2012. Administrator judiciar: 
Darada Insolv I.P.U.R.L.; Cod de Identificare 
Fiscală: 31022114; Sediul ales: Reşiţa, P-ţa 1 
Decembrie 1918, Nr.7, et.2, cam.21, Jud. 
Caraş-Severin; Număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvenţă: RFO II – 0639/2012;  
Telefon: 0355/429.116; Fax: 0355/429.117. 
Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate de 
administrator judiciar al debitorului Brings 
Heat INC  S.R.L., conform Încheierii Civile nr. 
42/JS/CC din data de 14.10.2021, pronunţată de 
către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a 

Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în 
dosarul  nr. 3279/115/2021, în temeiul art. 99 
alin. (1) şi/sau alin. (2),  art. 100 alin.(1) şi urm. 
din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. 
(2)  sau, după caz, art. 73 alin. (1) din acelaşi act 
normativ Notifică Deschiderea procedurii insol-
venţei – procedura generală - împotriva debi-
toarei Brings Heat INC S.R.L., prin Încheierea 
Civilă nr. 42/JS/CC din data de 14.10.2021, 
pronunţată de către Tribunalul Caraş-Severin, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3279/115/2021.
Debitorul Brings Heat INC S.R.L. are obligaţia 
ca în termen de 10 zile de la deschiderea proce-
durii să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind 
procedurile de prevenire a insolvenței şi de 
insolvență Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor asupra averii 
debitoarei este: 29.11.2021. În temeiul art. 114 
alin.(1) din Legea privind procedurile de preve-
nire a insolvenței şi de insolvență, nedepunerea 
de către creditor a cererii de admitere a creanţei 
până la termenul menţionat, atrage decăderea 
din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le 
deţine împotriva debitorului. Termenul limită de 
verificare a creanţelor, de admitere, afişare şi 
publicare a Tabelului preliminar al creanţelor 
este: 20.12.2021. Contestațiile la tabelul preli-
minar al creanţelor pot fi depuse în termen de 7 
zile de la data publicării tabelului în BPI. 
Termenul pentru întocmirea, depunerea şi publi-
carea Tabelului definitiv al creanţelor admise 
este: 17.01.2022. În temeiul art.71 alin.2 din 
Legea nr. 85/2014, opozițiile pot fi depuse de 
către creditori in termen de 10 zile de la 
primirea prezentei notificări.Termenul pentru 
depunerea raportului prevăzut de art. 97 din 
Legea nr. 85/2014 este 24.11.2021. 8. Adunarea 
creditorilor: Se notifică faptul că prima şedinţă 
a Adunării Creditorilor debitoarei va avea loc la 
data de: 27.12.2021, orele 09.00,  la sediul ales al 
administratorului judiciar din Reşiţa, str.P-ţa 1 
Decembrie 1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraş-Se-
verin, având ca ordine de zi: prezentare situaţie 
debitor; desemnare comitet creditori; confirmare 
administrator judiciar; aprobare onorariu fix 
administrator judiciar in cuantum de 3.000 lei/
luna (exclusiv T.V.A.) si onorariu de succes în 
cuantum de 5% din recuperări creanțe şi valori-
ficări active; alte menţiuni.

SOMAȚII
l Având în vedere că prin acțiunea civilă ce 
face obiectul dosarului nr.12550/55/2021 al 
Judecătoriei Arad, reclamanții Măcean Maria şi 
Măcean Ioan solicită dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate privată asupra 
imobilului înscris în CF nr.303986 cu nr. top 
708-709 Secusigiu, constând în teren intravilan 
şi casă în suprafață de 2.880 mp, situat în Secu-
sigiu, nr.476, Județul Arad, imobil asupra căruia 
în cartea funciară este menționată ca proprietar 
tabular numita Crăciun Sofia (născută Bancica), 
invităm pe ce interesați să facă opoziție față de 

această acțiune, în termen de o lună de la 
afişarea prezentei somații, în caz contrar 
urmând a se trece la judecarea cauzei. Termen 
de judecată fixat în cauză: 18 noiembrie 2021, 
ora 11.00, sala 146.

ADUNĂRI GENERALE
l  Membrii „Asociației Urbariale Graur 
Sacadat” care nu domiciliază pe raza comunei 
Săcădat sunt informați pe această cale că sunt 
invitați în data de 21.11.2021 la Adunarea Gene-
rală Extraordinară, care va avea loc în comuna 
Săcădat, la Căminul Cultural din localitatea 
Săcădat, județ Bihor, având pe ordinea de zi 
alegerea organelor de conducere ale asociației. 
Depunerea candidaturilor se face numai în data 
de 10.11.2021, între orele 8.00-16.00, la sediul 
Primăriei Comunei Săcădat, birou Viceprimar, 
unde se va afla un reprezentant al Asociației.

LICITAȚII
l Comuna Doba, cu sediul în loc. Doba, nr. 56, 
jud. Satu Mare, cod poştal: 447125, tel./fax: 
0261/869.135, e-mail: doba@sm.e-adm.ro, CIF: 
3963838, organizează licitaţie publică în vederea 
închirierii unui teren intravilan în suprafaţă de 
345mp din satul Doba, extras CF nr.104866 
Doba, cu destinaţia teren pentru antenă, aflat în 
domeniul privat al comunei Doba, înscrierea se 
face conform art. 333, art. 335, din OUG nr. 
57/2019 şi conform H.C.L. Comuna Doba nr. 
33/30.08.2021. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 02/11/2021, ora 15.00. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 10/11/2021, ora 15.00. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: loc. 
Doba, nr. 56, jud. Satu Mare, cod poştal: 447125. 
Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 11/11/2021, 
ora 11.00, la Primăria Comunei Doba. Persoană 
de contact pt.informaţii suplimentare Consilier 
A c h i z i ţ i i  p u b l i c e -  Ta s i  Z s u z s a n n a , 
tel.0261.869.115, e-mail: licitatii.primariadoba@
yahoo.com, www.comunadoba.ro -secţiunea 
achiziţii.

l Anunţ de licitaţie publică. Consiliul Local 
Moroeni, prin Primăria comunei Moroeni, CIF 
4280116, localitatea Moroeni, Str. Principală, nr. 
152, comuna Moroeni, judeţul Dâmbovița, 
telefon 0245/772.213, fax 0245/772.084, e-mail: 
registratura@primariamoroeni.ro , organizează 
licitaţie publică pentru concesionarea următoa-
relor terenuri af late în domeniul public al 
Comunei Moroeni-categoria de folosință- 
păşune alpină, situate în comuna Moroeni, 
județul Dâmbovița, avand suprafeţele indicate 
mai jos, respectând următorul calendar al proce-
durii de licitaţie: 1. teren în suprafață de 88,02 
ha, aflat în domeniul public al Comunei Moro-
eni-categoria de folosință- păşune, situat în 
comuna Moroeni, județul Dâmbovița, punct 
”DICHIU 2”. Concesiunea se face conform 
O.U.G. nr. 57/2019 şi H.C.L. nr. 30 din 
22.04.2021. - Data-limită pentru solicitarea 

clarificărilor: 29/10/2021. - Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 12.11.2021, ora 14.00.- Data şi 
locul la care se va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 29.11.2021, ora 10,00  la 
sediul Primăriei comunei Moroeni din comuna 
Moroeni, satul Lunca, strada Principală, nr.152, 
județul Dâmbovița. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. Persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire 
înaintând o solicitare scrisă în acest sens, de  la 
Compartimentul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei comunei Moroeni, strada Principală, 
nr 152, județ Dâmbovița, de luni până vineri, 
între orele 10.00 - 14.00, consilier Achiziţii 
Publice – Tronaru Cristina , telefon 0726187956. 
Costul Documentației de atribuire pe suport de 
hartie  este de 1.000 lei, suma putând fi plătită 
numerar la casieria Primăriei comunei Moroeni 
s a u  p r i n  v i r a m e n t  b a n c a r  î n  c o n t u l 
RO85TREZ27521180250XXXX deschis la 
Trezoreria oraşului Pucioasa. Ofertele se intoc-
mesc conform Documentaţiei de Atribuire si se 
depun într-un singur exemplar Compartimentul  
Registratură şi relații cu publicul din cadrul 
Primăriei  comunei Moroeni din comuna 
Moroeni, satul Lunca, strada Principală, nr.152, 
județul Dâmbovița. Instanţa competentă în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei este Tribunalul 
Dâmbovița, judeţul Dâmbovița, Târgovişte, str. 
Calea Bucureşti, nr. 3,Secția a II a Civilă de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, telefon 
0245/612344 – centrală, fax 0245216622. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 15.10.2021.

l Anunţ licitaţie publică pentru închiriere 
spaţiu – 48,48 m.p. în vederea desfăşurării acti-
vităţilor medicale şi activităţi conexe serviciilor 
medicale. 1. Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă: Unitatea Administrativ-Teri-
torială Comuna Măneciu cu sediul în com. 
Măneciu, sat Măneciu Ungureni, nr. 273, judeţul 
Prahova ,  Cod f i sca l  2843221 ,Te lefon 
0244295225, Fax 0244/295400, e-mail: contact@ 
primaria-maneciu.ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul închirierii: Obiectul închirierii îl 
reprezintă Imobilul în suprafaţă utilă de 48,48 
mp,imobil P+E, situat în incinta Dispensarului 
medical din comuna Măneciu, sat Gheaba, T 67, 
P 4562, 4562/2 ,judeţul Prahova, aflat în dome-
niul privat al comunei Măneciu, în vederea 
desfăşurării activităţilor medicale şi activităţi 
conexe serviciilor medicale.Închirierea se face 
conform art. 333, art. 335 din OUG nr. 57/2019 
şi în conformitate cu prevederile HCL nr. 
20/25.02.2021. 3. Documentaţia de atribuire: 
informatii privind documentatia de atribuire se 
regăsesc în cuprinsul caietului de sarcini.Persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei, fie pe suport de hârtie, fie 
prin mijloace electronice, la adresa de e-mai-
l:contact@primaria-maneciu.ro. Documentaţia 
de atribuire se poate obţine în mod gratuit. Data 
l imită pentru solicitarea clarificărilor: 
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10.11.2021, orele 16:30. 4. Informaţii privind 
ofertele: Ofertele se depun în două plicuri: unul 
exterior şi unul interior. Ofertele se depun la 
sediul primăriei comunei Măneciu din comuna 
Măneciu, sat Măneciu Ungureni, nr. 273, judeţul 
Prahova, într-un exemplar original, până la data 
de 18.11.2021, orele 18:30. 5. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 
19.11.2021, la sediul primăriei comunei 
Măneciu, orele 10:00 din comuna Măneciu, sat 
Măneciu Ungureni, nr. 273, judeţul Prahova. 6. 
Denumirea,adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Prahova , 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal,cu sediul în Ploieşti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 42, judeţul Prahova, e-mail: 
tr-ph-contencios@just.ro, telefon 0244523265. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
15.10.2021.

1. Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă: Unitatea Administrativ-Terito-
rială Comuna Măneciu cu sediul în com. 
Măneciu, sat Măneciu Ungureni, nr. 273, judeţul 
Prahova ,  Cod f i sca l  2843221 ,Te lefon 
0244295225, Fax 0244/295400, e-mail: contact@ 
primaria-maneciu.ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul închirierii: Obiectul închirierii îl 
reprezintă Imobilul în suprafaţă utilă de 31,68  
m.p, situat în comuna Măneciu, sat Cheia, apar-
tament 2, judeţul Prahova,Cartea Funciară 
21628 - C1 -U2  şi a terenului aferent acestuia în 
suprafaţă de 1793 m.p. aflate în domeniul public 
al comunei Măneciu, în vederea desfăşurării de 
activităţi de cultură fizică şi agrement. Închiri-
erea se face conform art. 333, art. 335 din OUG 
nr. 57/2019 şi în conformitate cu prevederile 
HCL nr. 94/28.09.2021. 3. Documentaţia de 
atribuire: informatii privind documentatia de 
atribuire se regăsesc în cuprinsul caietului de 
sarcini.Persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei, fie pe suport de 
hârtie, fie prin mijloace electronice, la adresa de 
e-mail:contact@primaria-maneciu.ro. Documen-
taţia de atribuire se poate obţine în mod gratuit. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 
10.11.2021, orele 16:30. 4. Informaţii privind 
ofertele: Ofertele se depun în două plicuri: unul 
exterior şi unul interior. Ofertele se depun la 
sediul primăriei comunei Măneciu din comuna 
Măneciu, sat Măneciu Ungureni, nr. 273, judeţul 
Prahova, într-un exemplar original, până la data 
de 18.11.2021, orele 18:30. 5. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 
19.11.2021, la sediul primăriei comunei 
Măneciu, orele 10:30 din comuna Măneciu, sat 
Măneciu Ungureni, nr. 273, judeţul Prahova. 1. 
Denumirea,adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Prahova, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal,cu sediul în Ploieşti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 42, judeţul Prahova, e-mail: 
tr-ph-contencios@just.ro, telefon 0244523265. 2. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
15.10.2021.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu 
datele de identificare din antet, reprezentata 
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al ROMSIM 2002  
SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 
3691/14.06.2018, pronunţată de Tribunalul 
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr. 
8200/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a 

bunului imobil aflat in proprietatea ROMSIM 
2002  SRL constand in proprietate imobiliara 
reprezentata de imobil - Lotul nr. 4 identificat cu 
numarul cadastral 210309-C1-U76 aparta-
mentul nr. 68, situat in Mun. Bucuresti, Bule-
vardul Gheorghe Sincai nr.15B, et.9 (duplex) 
Sector 4, inscris in CF 210309-C1-U76 a Mun. 
Bucuresti Sector  si imobil Lotul nr. 8 identificat 
cu numarul cadastral 210309-C1-U80, situat in 
Mun. Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Sincai 
nr.15B (terasa), Sector 4, inscris in CF 210309-
C1-U80 a Mun. Bucuresti Sector 4, in valoare 
totala de 326.700 euro +TVA (conform normelor 
din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii). 
Vanzarea bunului imobil apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 02.11.2021 ora 
14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunul nu se va vinde la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) 
licitatii saptamanale, in datele de 09.11.2021, 
16.11.2021, 23.11.2021, 30.11.2021, 07.12.2021, 
14.12.2021, 21.12.2021, 28.12.2021, 04.01.2022, 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, 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 bunului, 
pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizi-
tiona de la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul caietului de sarcini este 
de 2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie pentru toti parti-
cipantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81/ 0721.236.313.

l SC Local Urban SRL Turnu Măgurele, punct 
de lucru în str. Stadionului , nr. 12, judeţul 
Te l e o r m a n ,  c o d  p o ş t a l  1 4 5 2 0 0 ,  C U I 
RO30055849;  J34/168/2012 , telefon/fax 
0247411895, e-mail: localurban@yahoo.com, 
anunţă organizarea licitaţiei publice, pentru 
închirierea unor spaţii medicale situate în incinta 
imobilului Policlinica Municipală ”Dr. Valentin 
Munteanu” din Turnu Măgurele, str. Cpt. Stăn-
culescu, nr. 21. Caietele de sarcini se pot 
cumpăra de la punctul de lucru din str. Stadio-
nului, nr. 12, etaj 1, camera 5 - contravaloarea 
caietului de sarcini este de 25 Lei. Prima şedinţă 
de licitaţie va avea loc la termenul din data de 
03.11.2021, ora 10.00 la punctul de lucru din str. 
Stadionului nr. 12. Termenul limită de depunere 
a cererii şi documentaţiei pentru înscrierea la 
licitaţie este 02.11.2021, ora 12.00. În situaţia 
neadjudecării sau neîndeplinirii condițiilor de 
desfăşurare la primul termen al licitației, se va 
organiza o altă şedinţă de licitaţie în data de 
17.11.2021, la ora 10.00, iar cererile de înscriere 
şi documentaţia aferentă se vor putea depune cel 
târziu în data de 16.11.2021, ora 12.00.

l Consiliul Judeţean Harghita organizează 
licitaţie deschisă la data de 16 noiembrie 2021, 
ora 12.00, la sediul din Miercurea Ciuc, P-ţa 
Libertăţii, nr.5, pentru vânzarea următoarelor 
obiective scoase din funcțiune şi casate: stație de 
clorurare-tratare, casă de rezervoare, construcție 
anexă, platformă betonată, toate  fără teren, 
situate în localitatea Băile Homorod. Ofertele 
vor fi depuse la registratura Consiliului Jude-
ţean Harghita până la data de 15 noiembrie 
2021. Documentaţia de licitaţie se poate obține 
de la Direcţia generală patrimoniu din cadrul 
instituţiei, cam.407, informaţii suplimentare se 

pot obţine prin telefon nr.0266/207.790. Preţul 
de pornire la licitaţie va fi 3.650Lei, iar garanţia 
de participare 36Lei. În caz de neadjudecare, 
licitația se va repeta la data de 23 noiembrie 
2021. Avizat de către Comisia de licitaţie numită 
prin Dispoziţia nr.1083/2021 a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Harghita.

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: 
Muzeul Județean Botoşani, localitatea Botoşani, 
Str.Unirii, nr.15, județul Botoşani, telefon 
0231/513.446, fax 0231/536.989, e-mail: istorie@
muzeubt.ro, cod fiscal 4013348. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu în 
suprafață de 4,18mp, amplasat în imobilul 
„Clădire Muzeu cărămidă -Muzeul de Ştiințele 
Naturii Dorohoi”, situat în municipiul Dorohoi, 
Str. A.I.Cuza, nr.43, județul Botoşani, aparți-
nând domeniului public al Județului Botoşani, 
aflat în administrarea Muzeului Județean Boto-
şani, conform H.C.L. nr. 163/30.08.2021 şi teme-
iului legal: O.U.G. nr. 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 interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul 
financiar, contabil, administrativ-achiziții. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Se poate obține de la 
Compartimentul financiar, contabil, administra-
tiv-achiziții din cadrul Muzeului Județean 
Botoşani, Str.Unirii, nr.15, județul Botoşani. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-

derilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 25Lei/exemplar, se achită numerar la 
Casieria Muzeului Județean Botoşani. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
29.10.2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
08.11.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Muzeul Județean Botoşani, 
Compartimentul Secretariat, Str.Unirii, nr.15, 
județul Botoşani. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior şi unul interior. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 09.11.2021, ora 11.00, Muzeul 
de Ştiințele Naturii Dorohoi, municipiul 
Dorohoi, Str. A.I. Cuza, nr. 43, județul Botoşani. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Botoşani, Str.
Maxim Gorki, nr.8, județul Botoşani, telefon 
0231/511.739, fax 0231/531.832, e-mail: tr-boto-
sani-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 15.10.2021.

l Primăria Comunei Căianu, jud.Cluj, cu sediul 
în Căianu, nr.48, CUI 4288217, e-mail: primaria.
caianu@yahoo.com organizează licitație în 
vederea închirierii unei suprafețe de 18mp, teren 
intravilan, situată în sat Căianu, nr.19, persoană 
de contact: Vladimir Toda, Secretar comuna 
Căianu. Documentația de atribuire se obține de 
pe pagina: primariacaianu.ro. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 08.11.2021, orele 
12.00. Data limită de depunere a ofertelor este 
16.11.2021, orele 14.00, la sediul primăriei, 
într-un exemplar. Şedința publică de deschidere 
a ofertelor se va desfăşura în 17.11.2021, ora 
10.00, la sediul Primăriei Căianu. Instanţa 
competentă în soluţionarea litigiilor apărute este 

Tribunalul Cluj, iar termenul pentru sesizarea 
instanței este de 6 luni de zile. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie în vederea publicării este: 
15.10.2021.

PIERDERI
l Subsemnatul Ciomag Daniel- declar pierdut 
carnet student. Se declară nul.

l Pierdut Certificat de Înregistrare seria B 
nr.3478788 aparținând societății Euroglass 
Drive SRL, identificată prin CUI: 26437182, 
J40/791/25.01.2010, eliberat de ONRC de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti. Îl declar nul.

l Pierdut caiete cu “Document de control pentru 
transportul rutier contra cost de persoane prin 
servicii ocazionale- național”- seriile: 81683, 
93356, 93357, 93358, 93399 şi 93400, ale SC 
Nelmatour SRL, CUI:RO13926209, str. Miron 
Costin, nr.39, Giurgiu. Le declar nule.

l Subscrisa Virginia Comexim SRL, înmatricu-
la tă  l a  Reg i s t ru l  Comer ţu lu i  sub  nr.
J40/15955/06.01.1993, având CUI: 5082362, cu 
sediul în Bucureşti, str. Emil Gârleanu, nr. 7, bl. 
A3, sc.1, et.2, ap.12, sector 3, declar pierdute şi 
nule următoarele acte ale societății: certificatul 
de înmatriculare seria B nr. 1655392 din data de 
31.10.2008 şi eliberat la data de 05.11.2008 de 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti, certificatul constatator din 
data de 12.06.2003 privind activitățile ce se 
desfăşoară la sediul societății, certificatul consta-
tator din data de 12.06.2003 privind activitățile 
ce se desfăşoară la sediul secundar al societății 
din Bucureşti, Calea Vitan, nr. 111, bl. V16A, sc. 
2, ap. 28, Sector 3 şi certificatul constatator din 
data de 19.03.2010 privind activitățile ce se 
desfăşoară la sediul secundar al societății din sat 
Ciorogârla, com.Ciorogârla, jud.Ilfov.
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