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OFERTE SERVICIU
l SC Imza Prod SRL, Ploiesti, angajeaza 2 
persoane pentru postul de brutar. Relatii la 
telefon: 0748119096.

l SC Fagforest Wood Prod And Trade CO SRL, 
angajeaza muncitori calificati/necalificati, pentru 
fabrica de cherestea din Bretea Streiului jud 
Hunedoara. Salariul este de 2300 lei in mana, 
oferim cazare gratis si bonuri de masa. Relatii la 
tel 0744665656.

l Anunț Spitalul Clinic “Sfânta Maria” cu sediul 
în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 
1 organizează concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale: -1 (un) post psiholog 
practicant, servicii medicale -nivel studii diplomă 
licenţă –perioadă nedeterminată, vechime în 
specialitata 1 an. Acte necesare în vederea partici-
pării la concurs: -cererea de înscriere la concurs; 
-copia actului de identitate; -copia certificatului de 
naştere, de căsătorie; -copie acte studii şi alte acte 
care atestă efectuarea unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi 
după caz în specialitate; -cazierul judiciar; -certi-
ficat de integritate comportamentală; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare; -curriculum vitae. Condiţii de partici-
pare la concurs: -are cetăţenie română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului European şi domici-
liul în România; -cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are vârsta limită reglementată de prevede-
rile legale; -are capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberată de medicul de familie sau 
de unităţi sanitare abilitate; -îndeplineşte condi-
ţiile de studii şi, după caz, de vechime sau de 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea 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 
execepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii pentru ocuparea posturilor vacante si 
temporar vacante, conform Ordinului M.S. 
nr.1470/2011; -diplomă de licenţă; -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii conform calendarului următor: -14 
septembrie 2021, ora 10.00 -proba scrisă; -17 
septembrie 2021, ora 10.00 –interviu. Data limită 
pentru depunerea dosarelor la concurs- 31 august 
2021, ora 15.00. Relaţii suplimentare: RUNOS 
tel.021.222.35.59.

l Anunț Spitalul Clinic “Sfânta Maria” cu sediul 
în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 
1, organizează concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale: -1(un) post liftier III, 

nivel studii M, vechime 3 ani -perioadă nedetermi-
nată; -1(un) post liftier II, nivel studii M, vechime 
6 ani -perioadă nedeterminată; -1(un) post liftier 
IV, nivel studii M, -perioadă nedeterminată; -1(un) 
post fochist I, nivel studii M, vechime 9 ani -peri-
oadă nedeterminată; -1(un) post şofer I, nivel 
studii M, vechime 9 ani -perioadă nedeterminată; 
-1(un) post electrician IV, nivel studii M -perioadă 
nedeterminată; -1(un) post instalator IV, nivel 
studii M -perioadă nedeterminată. Acte necesare 
în vederea participării la concurs: -cererea de 
înscriere la concurs; -copia actului de identitate; 
-copia certificatului de naştere, de căsătorie; -copie 
acte studii şi alte acte care atestă efectuarea unor 
specializări (cursuri); -autorizare ISCIR; -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă şi  după caz în 
specialitate; -cazierul judiciar; -certificat de inte-
gritate comportamentală; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
-curriculum vitae. Condiţii de participare la 
concurs: -are cetăţenie română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului European şi  domiciliul în 
România; -cunoaste limba română, scris şi  vorbit; 
-are vârsta limită reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberată de medicul de familie sau de 
unităţi sanitare abilitate; -îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime sau de condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea 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 
execepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii pentru ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante,  conform Ordinului 
M.S.nr.1470/2011: -autorizare ISCIR; -concurs 
pentru ocuparea postului. Concursul se va desfă-
şura la sediul unităţii conform calendarului 
următor: -13 septembrie 2021, ora 09.00 -proba 
scrisă; -16 septembrie 2021, ora 09.00 –interviu. 
Data limită pentru depunerea dosarelor la concurs 
- 31 august 2021, ora 15.00. Relaţii suplimentare: 
compartiment RUNOS, tel.021.222.35.50.

l Anunț Spitalul Clinic “Sfânta Maria” cu sediul 
în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 
1, organizează concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale: -1 (un) post economist 
II, serviciul financiar contabil -nivel studii superi-
oare -perioada nedeterminată, vechime în specia-
litate 6 luni; -1 (un) post contabil I, serviciul 
financiar contabil -nivel studii medii -perioada 
nedeterminată, vechime în specialitate  3 ani şi 6 
luni; -1 (un) post referent II, serviciul adminis-
trativ -nivel studii medii -perioadă nedeterminată, 
vechime în specialitate  6 luni; -1 (un ) post regis-
trator medical debutant, serviciul administrativ 

-nivel studii medii -perioadă nedeterminată.  Acte 
necesare în vederea participării la concurs: 
-cererea de înscriere la concurs; -copia actului de 
identitate; -copia certificatului de naştere, de căsă-
torie; -copie acte studii şi alte acte care atestă 
efectuarea unor specializări (cursuri); -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă şi  după caz în 
specialitate; -cazierul judiciar; -certificat de inte-
gritate comportamentală; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
-curriculum vitae. Condiţii de participare la 
concurs: -are cetăţenie română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului European şi domiciliul în 
România; -cunoaste limba română, scris şi vorbit; 
-are vârsta limită reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberată de medicul de familie sau de 
unităţi sanitare abilitate; -îndeplineste condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime sau de condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra umanitătii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea 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 
execepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii pentru ocuparea posturilor vacante si 
temporar vacante,  conform Ordinului 
M.S.nr.1470/2011; -diplomă de licenţa/bacalau-
reat; -concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va desfăşura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: -10 septembrie 
2021, ora 09.00 -proba scrisă; -15 septembrie 2021, 
ora 09.00 –interviu. Data limită pentru depunerea 
dosarelor la concurs- 31 august 2021, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare:  compartiment RUNOS tel. 
021.222.35.59.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale de execuţie vacante din subunităţile de mai 
jos: a)Centrul de coordonare Baraolt: -0,5 post de 
medic, nivel studii superioare; medic confirmat în 
una din specialităţile: medicină pediatrică, medi-
cină generală, medicină internă, medicină de 
familie, recuperare, etc.; b) Centrul de coordonare 
Târgu Secuiesc: -1 administrator, treapta profesio-
nală I, nivel studii medii; c) Casa familială Lunga: 
-1 educator, nivel studii superioare; d)Centrul de 
îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi Târgu Secuiesc: -1 asistent social debu-
tant, nivel studii superioare; -1 pedagog de recupe-
rare, nivel studii medii/ postliceale; Concursul va 
avea loc în data de 09.09.2021, ora 09.00 -proba 
scrisă şi în data de 14.09.2021, ora 09.00 -interviul, 
la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Covasna. Dosarul de înscriere 
la concurs se poate depune la secretariatul Direc-

ţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna, în perioada 19.08.2021-
01.09.2021, de luni până joi între orele 08.00-15.00, 
iar vinerea între orele 08.00-13.00. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul instituţiei şi pe site-ul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 
www.protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, 
Pánczél Rozália, nr.de telefon 0267/317.464.

l Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecțio-
narea Personalului din Transporturi Navale 
-CERONAV, cu sediul în Constanța, str.Pescarilor, 
nr.69A, județul Constanța, organizeazã concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: 
-Inginer grad Specialist IA în cadrul Biroului 
tehnic şi administrativ, Subunitatea Galați, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăsura la sediul CERONAV -Subunitatea 
Galați, astfel: -Proba scrisă în data de 09.09.2021, 
ora 10.00; -Proba orală (Interviu) în data de 
10.09.2021, ora 10.00. Această probă va fi susţi-
nută doar de candidaţii declaraţi admişi la proba 
scrisă. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
-studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul ştiința calculatoa-
relor; -vechime în muncă de minim 6 ani şi 6 luni; 
-experiență în IT de minim 5 ani; -cunoştințe de 
management proiect conform certificat de absol-
vire curs de management proiecte şi/sau accesare 
fonduri europene. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data de: 
01.09.2021, ora 15.00, la sediul din Str.Portului, 
nr.54A, Galați. Relaţii suplimentare la sediul 
CERONAV- Subunitatea Galați: Str.Portului, 
nr.54A, persoana de contact: Vasile Lepădatu, 
telefon 0236/416.773 sau 0236/471.011, int.103, 
E-mail: vasilelepadatu@ceronav.ro.

l Primăria Brezoaele, cu sediul în comună 
Brezoaele, Str.Principală, nr.24, judeţul Dâmbo-
vița, organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: Șef SVSU, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă (proba unică) în data de 
14.09.2021, ora 10. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii; -vechime: în specialitatea 
studiilor minim 3 ani; -permis categoria B şi C; 
-domiciliu stabil în localitatea Brezoaele. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Brezoaele. 
Relaţii suplimentare la sediul: Primăria Brezoaele, 
str.Principală, nr.24, jud.Dâmbovița, persoană de 
contact: Ghita Adriana, telefon 0245/715.601, fax 
0245/715.689.

l Școala Gimnazială Nr.1, sat Gârceni, cu sediul 
în localitatea Gârceni, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea postului contractual 
vacant de: Îngrijitor I: 0,75 normă, conform HG 

nr.286/23.03.2011 şi HG nr. 1027/2014. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
09.09.2021, ora 08.00; -Proba practică în data de 
09.09.2021, ora 12.00; -Proba interviu în data de 
09.09.2021, ora 14.30. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -minim studii gimnaziale înche-
iate; -abilități pentru munca în echipă; -fără 
vechime. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în perioada 19.08.2021-
01.09.2021, la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1, sat 
Gârceni. Relaţii suplimentare la sediul: Școlii 
Gimnaziale Gârceni, persoană de contact: 
Director, prof.Toplicianu Veronica: 0762.030.175, 
E-mail: scoala_garceni@yahoo.ro

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Ilfov organizează, în temeiul HG nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unui post vacant contractual pe 
perioadă determinată de timp, de 20 luni, repar-
tizat de la bugetul din venituri proprii-PNCCF, 
corespunzător funcţiilor contractuale de execuție 
din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov, după cum urmează: 1 post de 
Asistent registrator principal debutant. Cerinţele 
specifice pentru ocuparea postului: -Studii de 
specialitate: studii universitare de lungă durată cu 
licență sau  absolvite cu diplomă: profilul ştiinţe 
juridice, specializarea drept; -Vechime în speciali-
tate: -; -Excelente abilități de comunicare, amabi-
litate şi muncă în echipă; -Capacitate de asimilare 
rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, 
flexibilitate, atenție la detalii, minuțiozitate, perse-
verență; -Comportament profesional integru şi 
conduită ireproşabilă; -Cunoştinţe operare calcu-
lator; -Deplasări frecvente atât pe raza județului, 
cât şi la nivelul altor județe de pe întreg teritoriul 
țării. Data limită de depunere a dosarelor de 
concurs este 02.09.2021, inclusiv, ora 16.30, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Ilfov (luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri 
08.00-14.00). Concursul se va desfăşura la sediul 
OCPI Ilfov, Șos.Kiseleff, nr.34, sector 1. Proba 
scrisă: în data de 09.09.2021,  ora 10.00. Interviul: 
în data de 14.09.2021, de la ora 10.00. Date de 
contact: telefon. 021.224.60.85- interior 173/126- 
Biroul Resurse Umane, Secretariat şi Petiții; 
e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.(4) din 
HG nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Mehedinti organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioada nedeterminata a doua  posturi 
vacante contractuale de executie, din cadrul servi-
ciilor cadastru şi publicitate imobiliarîă, după cum 
urmează: Biroul Economic: Consilier gr. IA -1 
post; -studii de specialitate: studii universitare 
absolvite cu diploma de licenţă– specializarea 
ştiinţe economice; -vechime în specialitate minim 
6 ani şi 6 luni. Serviciul Publicitate Imobiliară: 
Referent tr. II –1 post BRP Baia de Aramă: -studii 
medii, absolvite cu diploma de bacalaureat; 
-vechimea în muncă minim 6 luni. Candidaţii 

trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 
23.03.2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se va organiza conform calenda-
rului următor: -09.09.2021– ora 10 proba scrisă; 
-15.09.2021– ora 10 interviu. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.6 din  Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului. Detalii privind 
condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina oficială (www.
ocpimh.ro www.ancpi.ro). Relații suplimentare se 
obțin la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinti din Drobeta Turnu Severin 
str. Serpentina Roşiori nr.1A  Compartimentul 
Juridic Resurse Umane Secretariat şi Petiţii, 
telefon 0252/316874.  

l Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, 
aflată în subordinea MADR, organizează concurs 
în data de 09 septembrie 2021 -proba scrisă, ora 
10:00, respectiv în data de 15 septembrie 2021- 
interviul, începând cu ora 09:00, pentru ocuparea 
posturior contractuale vacante de conducere, cu 
studii superioare, de: -1 post de director general 
adjunct gr.II Infrastructură, LEADER şi Investiții 
Non-Agricole- vechime în specialitate: minimum 
5 ani; -1 post de director general adjunct gr.II- 
CRFIR 3 Sud Muntenia- vechime în specialitate: 
minimum 5 ani. Cerințele specifice pentru 
ocuparea posturilor se regăsesc pe site-ul AFIR–
www.afir.info, la secțiunea Despre noi/ Resurse 
Umane/ Anunțuri concursuri de angajare şi la 
sediul AFIR din str. Știrbei Vodă, nr.43, sector 1, 
Bucureşti. Data limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 1 septembrie 2021, ora 17.00, la sediul 
AFIR, str. Știrbei Vodă. nr.43, sector 1, Bucureşti. 
Proba scrisă şi Interviul se vor desfăşura la sediul 
AFIR, str. Știrbei Vodă, nr.43, sector 1, Bucureşti. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
AFIR şi la numerele de telefon 031.860.25.48– 
Lorena Lăpădătescu/ 031.860.25.32 –Ana Maria 
Huiban.

l Primăria oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, în 
temeiul H.G. 286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, scoate la concurs  a urmatoarelor 
posturi contractuale vacante: -1 post– îngrijitor– 
debutant- Compartiment monitorizare şi adminis-
trare a unităţilor de învăţământ. Condiţii: -studii 
medii/ generale; -condiţii de vechime: nu necesită 
vechime. -1 post muncitor calificat, treapta I– în 
cadrul Compartimentului monitorizare şi admi-
nistrare a unităților de învățământ. Condiţii: 
-studii medii/ şcoala profesională/ calificare profe-
sională; -condiţii de vechime: minimum 6 ani. 
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Data limită depunere dosare: 02.09.2021, ora 
12:00, la sediul Primăriei oraşului Bragadiru. 
Concursul începe în data de: 09.09.2021, ora 
10:00– proba scrisă. Data şi ora interviului vor fi 
comunicate ulterior. Concursul  se desfăşoară la 
sediul Primăriei oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia şi tematica de concurs se află 
afişate la avizierul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primă-
riei oraşului Bragadiru sau la telefon 021/4480795.

l Casa Oamenilor de Știință, unitate reînființată 
prin HG. 347/1990 cu finanțare de la bugetul 
statului, subordonată Academiei Române, organi-
zează în condițiile Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale în cadrul 
unității Casa Oamenilor de Stiință, concursuri 
pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a 3 
posturi contractual vacante: •1 post Contabil șef 
gr.II (S); •1 post Șef serviciu administrativ gr.II 
(S); •1 post Șef birou administrativ gr.II (S). 
Cerințe specifice pentru ocuparea postului de 
Contabil Șef Gr.II: a) studii superioare economice 
de lunga durata, absolvite cu licență; b) vechime 
minimă în domeniul financiar-contabil de 5 ani; c) 
vechime în muncă în instituții publice contituie un 
avantaj; d) exercitarea anterioară a unei funcții de 
conducere constituie un avantaj; e) atestat eliberat 
de M.F.P în sistemul European de Conturi S.E.C.; 
în eventualitatea în care candidatul nu posedă 
acest atestat, se aplică prevederile OUG 188 din 
28 octombrie 2020. f) să posede cunoştințe temei-
nice în ceea ce priveşte sistemul organizatoric şi 
financiar-contabil; g) să posede cunoştinte solide 
în ceea ce priveşte legislația în vigoare privind 
domeniul financiar-contabil al instituțiilor publice 
şi a aplicatiei FOREXEBUG; h) să probeze o bună 
cunoaştere a contabilității computerizate; i) să 
probeze cunoştinte/ competențe de operare PC, 
programul Microsoft Office (Word, Excel). 
Cerințe specifice pentru ocuparea postului de Șef 
Serviciu GR.II: a) studii superioare de lunga 
durată , absolvite cu licență (tehnice sau adminis-
trative); b) vechime într-o funcție de conducere de 
minim 2 ani; c) vechime în muncă de minim 10 
ani; d) să posede cunoştinte de operare PC, 
programul Microsoft Office (Word, Excel). 
Cerințe specifice pentru ocuparea postului de Șef 
Birou GR.II:  a) studii superioare de lunga durată, 
absolvite cu licență ( tehnice, juridice sau adminis-
trative) b) vechime în muncă de minim 6 ani; c) să 
posede cunoştinte de operare PC, programul 
Microsoft Office (Word, Excel). Concursurile se 
organizează la sediul unității Casa Oamenilor de 
Știință din clădirea Casa Academiei, Calea 13 
Septembrie nr.13, sector 5, Bucureşti, după cum 
urmează: 1. Afişarea anunțului la sediul unității se 
face în data de 18.08.2021. 2. Data limită până la 
care se pot depune personal actele pentru dosarul 
de concurs la sediul unității este 01.09.2021 ora 
14.00. 3. Etapa I– selecție dosare– 02.09. 2021, ora 
15.00; 4. Etapa II– Proba scrisă– 13.09.2021, ora 
10.00; 5. Etapa III– Interviul– 16.09.2021: -ora 
10.00– pentru posturile de Contabil Șef şi Sef 
Birou Administrativ; -ora 11.00– pentru postul de 
Șef Serviciu Aministrativ. Secretariatul comisiei de 
concurs între orele 09.00-14.00 zi lucrătoare este 
asigurat de către Macovei Rebeca şi Dobre Doina, 
tel. 021.318.24.40, 021.318.81.06 /interior 2708, 
e-mail rebeca.macovei@acad.ro. Anunțul detaliat, 
care conține Bibliografia şi Tematica de concurs, 
va fi afişat la sediul unității în data de 18.08.2021.

l În conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea 
şi Înregistrarea Soiurilor anunţă scoaterea la 
concurs în data de 09 septembrie 2021, ora 10.00 
-proba scrisă şi interviul- care se va stabili ulterior 
de către comisie, conform prevederilor legale, 
după perioada contestaţiilor, a postului vacant de 
muncitor calificat I din cadrul Centrului pentru 
Testarea Soiurilor Râmnicu Sărat (CTS Râmnicu 
Sărat)- Judeţul Buzău. Condiţii specifice prevă-
zute în fişa postului: -Studii generale/ medii; 
-Vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: -. Concursul va avea loc la 
sediul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înre-
gistrarea Soiurilor din Bd. Mărăşti nr.61, Sector 1, 
Bucureşti, în data de 09 septembrie 2021, ora 
10.00- proba scrisă. Dosarele de înscriere se depun 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului, respectiv în perioada 19.08.2021– 
01.09.2021, la secretarul comisiei de concurs. 
Persoana de contact: doamna Damian Roxana- 
Andreea- consilier, în cadrul Compartimentului 
resurse umane, tel.: 0213184380, fax: 0213184408, 
e-mail: secretariat@istis.ro. Bibliografia, condiţiile 
generale şi specifice de participare, precum şi 
actele solicitate candidaţilor la înscriere vor fi 
publicate pe site-ul I.S.T.I.S. www.istis.ro şi afişate 
la sediul I.S.T.I.S. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la nr. de tel.: 021/3184380.

l În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, Minis-
terul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu sediul în 
Bucureşti, sector 3, bd. Carol I, nr.2-4, anunță 
organizarea concursului în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată a unui post vacant de 
natură contractuală de referent IA. Proba scrisă va 
avea loc în data de 09.09.2021, ora 10.00, iar inter-
viul se va susține în maximum patru zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise, conform art.24 
alin.(5) din Regulamentul- cadru aprobat prin H.G. 
nr. 286/2011. Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
-studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-certificat conducător ambarcațiune de agrement 
clasa C+D; - vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției aferente postului- 
minimum 5 ani. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvol-
tării Rurale, la secretarul comisiei de concurs– 
Ionela Ștefan, telefon 0213072326, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării. Bibliografia, 
condiţiile specifice de participare precum şi actele 
solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere 
vor fi afişate la sediul instituţiei şi vor fi publicate 
pe pagina web www.madr.ro, la secțiunea posturi 
scoase la concurs.

l U.M.01971 Bucureşti, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs de ocupare pe peri-
oadă nedeterminată a unui post vacant de personal 
civil contractual, de asistent medical debutant-prin-
cipal/ PL (medicină generală) studii postliceale sani-
tare cu diplomă de absolvire, nu necesită vechime în 
muncă: -15.09.2021, ora 10.00 -proba scrisă; 
-21.09.2021, ora 10.00 –interviul; -data limită de 
depunere a dosarelor: 01.09.2017, ora 16.00.  Depu-
nerea dosarelor şi organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M.01971 Bucureşti, strada Aeropor-
tului nr.2-4, Clinceni, județ Ilfov, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. Date de contact: 
tel.021/315.70.17, int.108, persoană de contact: Guşoi 
Alexandra, secretar.

l Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti, cu sediul în 
strada Spitalului nr.1, localitatea Drăgoeşti, 
județul Vâlcea anunță amânarea concursului 
pentru ocuparea postului de asistent medical 
generalist debutant din data de 20.08.2021 proba 
scrisă si  interviul 25.08.2021, în data de 
08.09.2021 proba scrisă şi interviul în data de 
13.09.2021.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj, cu 
sediul în Zalău, Bd.Mihai Viteazul nr.85, judeţul 
Sălaj, organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de execuţie 
vacante de Șofer, din cadrul Compartimentului 
Economic, Achiziţii Publice, Administrativ. Data 
de desfăşurare a concursului este 09.09.2021 –
proba scrisă, la ora 09.00, 10.09.2021 –proba 
practică, la ora 09.00, respectiv 13.09.2021 –
interviu, la ora14.00, la sediul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Sălaj, în Zalău, Bd.Mihai 
Viteazul nr.85, judeţul Sălaj. Cerinţe specifice 
ocupării funcţiei publice: a)Studii de specialitate: 
studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
b)vechime în muncă: minim 6 luni. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul Inspectora-
tului Teritorial de Muncă Sălaj. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Inspectora-
tului Teritorial de Muncă Sălaj sau la nr.de 
telefon: 0260/611.929.

CITAŢII
l Se citeaza paratul Druga Alin Constantin, cu 
domiciliul necunoscut, in contradictoriu cu recla-
manta David Eugenia,  in dosarul  nr. 
9330/279/2019, al Judecatoriei Piatra Neamt, cu 
termen de judecata la 15.09.2021, ora 12:30.

l Bumbia Ana este citată pentru data de 
23.09.2021, ora 13.00, la Judecătoria Săveni, în 
dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect fond 
funciar. Bumbia Ana este introdusă în cauză în 
calitate de moştenitoare după Frunzete Petrea, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în satul Dorobanţi, 
comuna Nicşeni, judeţul Botoşani.

l Sonea Saveta este citată pentru data de 
23.09.2021, ora 13.00, la Judecătoria Săveni, în 
dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect fond 
funciar. Sonea Saveta este introdusă în cauză în 
calitate de moştenitoare după Frunzete Petrea, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în satul Dorobanţi, 
comuna Nicşeni, judeţul Botoşani. 

l Ursan Elena este citată pentru data de 
23.09.2021, ora 13.00, la Judecătoria Săveni, în 
dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect fond 
funciar. Ursan Elena este introdusă în cauză în 
calitate de moştenitoare după Frunzete Petrea, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în comuna Giarmata, 
judeţul Timiş. 

l Anton Constantin este citat pentru data de 
23.09.2021, ora 13.00, la Judecătoria Săveni, în 
dosar nr. 2201/297/2017, având ca obiect fond 
funciar. Anton Constantin este introdus în cauză 
în calitate de moştenitor după Anton Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Statele Unite ale 
Americii.

l Se citează pentru data de 27.08.2021, ora 11:00 
la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notari-
atul Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, 

Aleea Flacăra, nr.2, judeţul Călăraşi, toți succesi-
bilii defunctului Dobrescu George, CNP 
1520912511663, decedat la data de 27.07.2020, cu 
ultimul domiciliu în municipiul Oltenița, str.Mihai 
Bravu, nr.158, judeţul Călăraşi. (Dosar 
nr.798/2021).

l Dl.Paraschivescu Victor, domiciliat în comuna 
Pietroşița, nr.43A, județul Dâmbovița, este chemat 
la Judecătoria Pucioasa, în data de 13.09.2021, ora 
09.00, în calitate de pârât, în dosarul civil nr. 
954/283/2020 având ca obiect DIVORȚ, recla-
mantă fiind Paraschivescu Carmen Ramona.

l Numitul Daniş Constantin Daniel, domiciliat în 
loc.Vama, jud.Suceava, strada Gării, nr.3, este 
citat la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc în 
data de 21.09.2021, ora 11.00, în calitate de pârât 
în dosarul civil nr. 963/206/2020, în proces de 
divorţ cu reclamanta Daniş Gabriela Veronica.

l Prin sentința civilă 6398 din 7 iulie 2021, 
pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 
29824/215/2019, s-a admis acțiunea formulată de 
reclamantul Babiac Călin Mihai împotriva pârâ-
tului Babiac Sorin Nicolae. Constată deschisă 
succesiunea autoarei Babiac Alexandrina 
Domnița, decedată la data de 03.09.2018, cu 
ultimul domiciliu în Craiova, str. Amaradia, nr.29, 
județul Dolj. Constată ca moştenitor legal accep-
tant al acesteia pe reclamantul Babiac Călin 
Mihai în calitate de fiu, descendent de gradul I. 
Constată că pârâtul Babiac Sorin Nicolae, descen-
dent de gradul I, este străin de succesiunea 
autoarei Babiac Alexandrina Domnița prin neac-
ceptare. Constată că masa succesorală rămasă de 
pe urma autoarei Babiac Alexandrina Domnița se 
compune din cota de 1/1 din apartamentul situat 
în Craiova, b-dul N.Titulescu, nr.2, bl.N, sc.1, 
ap.76, jud.Dolj (fost Piața Unirii, bl.N, ap.76, 
județul Dolj), cota de 5/8 din autoturismul Dacia 
1300 cu nr. de înmatriculare DJ-04-MRA, suma 
de 30742,46 Lei reprezentând cota de 1/4 din 
suma de 122969,84 Lei stabilită prin SC 
NR.11136/22.10.2019 pronunțată de Judecătoria 
Craiova în dosarul nr.1454/215/2018 având ca 
obiect partaj suplimentar după autorul Babiac 
Vladimir.

l Se citează numitul Sîrcu Florinel cu ultimul 
domiciliu cunoscut în com.Tanacu, jud.Vaslui, 
pentru termenul de 2 septembrie 2021, ora 11.00, 
la Judecătoria Vaslui în calitate de pârât în acti-
unea reclamantului Sîrcu Ionel Cornelius pentru 
succesiune constatare unic moştenitor.

DIVERSE
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena notifica 
deschiderea procedurii simplificate de insolventa 
in Dosarul 19241/3/2021, Tribunalul Bucuresti, 
conform Incheierii  din data de 14.07.2021 privind 
debitoarea SC Calferus Prod SRL. Creditorii isi 
pot formula declaratii de creanta pana la data de 
27.08.2021.

l DMF Poliplast SRL, cu sediul în mun. Focşani, 
Str. Surăii nr. 6, jud. Vrancea, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
autorizației integrate de mediu, în scopul desfăşu-
rării activității „Tratarea suprafețelor materia-
lelor, a obiectelor sau a produselor utilizând 
solvenți organici, în special pentru apretare, 
imprimare, acoperire, degresare, impermeabili-
zare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, 

cu o capacitate de consum de solvent organic mai 
mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de 
tone pe an”, pe amplasamentul din mun. Focşani, 
Str. Surăii, nr. 6, jud. Vrancea, activitate prevăzută 
la categoria 6.7. din anexa 1 a Legii nr. 278/2013 
privind emisiile industriale. Informațiile privind 
impactul potențial asupra mediului al activității 
pentru care se solicită emiterea autorizației inte-
grate de mediu, pot fi consultate zilnic de luni 
până joi între orele 8-14 şi vineri între orele 8-12, 
la sediul APM Vrancea din Focşani, str. Dinicu 
Golescu, nr. 2, jud. Vrancea. Observațiile, suges-
tiile şi/sau propunerile publicului se primesc în 
scris la sediul APM Vrancea, în termen de 30 zile 
de la data apariției anunțului.

l Anunț public. A.P.M Vrancea şi Primăria 
Comunei Vidra, cu sediul în comuna Vidra, 
județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra 
deciziei de încadrare a planului „Amenajament 
pastoral al păşunilor aparținând comunei Vidra, 
județul Vrancea”, propus a fi amplasat pe terito-
riul administrativ al comunei Vidra, județul 
Vrancea, titular: Primăria Comunei Vidra -în 
procedura de adoptare fără evaluare de mediu. 
Observațiile publicului se vor primi în scris, sub 
semnătură şi cu date de identificare la sediul 
A.P.M Vrancea, de luni până joi între orele 8.00-
16.00 şi vineri între orele 8.00–14.00, în termen de 
10 zile de la data publicării anunțului.

l LIDL Romania SCS anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acorului 
de mediu pentru proiectul: „Extindere parcare, 
realizare parcări cu stație de încărcare pentru 
maşini electrice, reconfigurare spații verzi plan-
tate, amplasare container prefabricat pentru 
colectare deşeuri reciclabile, organizare de şanti-
er”propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str. 
Maramureş, nr. 4, județul Dolj. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi constultate la 
sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, 
jud. Dolj, adresa de internet http://apmdj.anpm.ro 
şi la sediul LIDL Romania SCS din sat Chiajna, 
comuna Chiajna, Str. Industriilor, nr. 19, etaj 1, 
cam. E05, județul Ilfov, în zilele de luni-joi, între 
orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, jud. 
Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.
anpm.ro.

l Anunţ public. Municipiul Galaţi anunţă 
publicul interesat asupra deciziei finale a APM 
Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a 
planului „Strategia Smart City Galaţi”. Motivele 
care au stat la baza luării acestei decizii au fost: - 
în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi 
luând în considerare criteriile pentru determi-
narea efectelor semnificative potenţiale prevăute 
în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, implemen-
tarea obiectivelor planului nu prezintă efecte 
probabile negative asupra factorilor de mediu şi 
asupra zonei din vecinătatea amplasamentului 
studiat; - planul nu intră sub incidenţa art. 28 din 
OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât ampla-
samentul este situat în afara ariilor naturale 
protejate de interes comunitar. Draftul deciziei 
etapei de încadrare se află postat pe site-ul A.P.M. 
Galaţi http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări - 
Avizul de mediu - Decizii etapă de încadrare.

l Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: 1.Comuna Pişcolt, cu 
sediul în comuna Pişcolt, nr. 62, judeţul Satu 
Mare, telefon/fax 0261/824.800, e-mail: primaria-
comuneipiscolt@yahoo.com, cod fiscal 3896704. 2. 
Reglementări legale: Legea 350/2005 privind 
regimul finanțărilor din fonduri publice alocate 
pentru activitățile nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 
13/28.04.2021 privind aprobarea bugetului local al 
Comunei Pişcolt pe anul 2021, H.C.L. 21 din 
29.06.2021 privind aprobarea planului anual de 
finanțare nerambursabilă. 3. Solicitanții pot fi: 
persoane fizice sau persoane juridice fără scop 
patrimonial -asociații şi fundații constituite 
conform legii. 4.Procedura aplicată: finanțare 
nerambursabilă se acordă din bugetul Comunei 
Pişcolt pe bază de contract de finanțare nerambur-
sabilă semnat între finanțator şi beneficiar, în 
urma aplicării procedurii de selecție proiecte şi a 
declarării proiectelor câştigătoare. 5.Se acordă 
finanțare nerambursabilă pentru: activități spor-
tive, culturale şi culte. 6.Suma aprobată pentru 
anul 2021: 245.000 Lei. 7. Durata programului: 
anul 2021. 8.Locul şi data limită de depunere a 
propunerilor de proiecte: Registratura Primăriei 
Pişcolt, comuna Pişcolt, nr. 62, județul Satu Mare, 
până la data de 03.09.2021, ora 12.00. Autoritatea 
finanțatoare reduce termenul de depunere a solici-
tărilor de la 30 de zile la 15 zile, conform legii 
350/2005, art. 20, alin. 2, cu scopul accelerării 
procedurii de selecție, fundamentat pe necesitatea 
demarării şi încheierii până la sfârşitul anului 
2021 a proiectelor pentru persoanele care solicită 
finanțare de la bugetul local al Comunei Pişcolt. 
9.Perioada de selecție şi evaluare a proiectelor: 
06.09.2021-10.09.2021. 10.Solicitarea finanțării 
nerambursabile: documentația de solicitare a 
finanțării poate fi pusă la dispoziție prin Compar-
timentul Registratură din cadrul Primăriei Pişcolt 
şi încărcate în cadrul portalului: www.primariapi-
scolt.ro.

SOMAŢII
l  Somaţie .  Judecătoria  Ineu.  Dos.nr 
1412/246/2021. Petentele Mircea Monica Sorina şi 
Bercea Ana     solicită înscrierea dreptului de 
proprietate  prin uzucapiune, fiecare în cotă de 1/2 
parte, asupra     imobilului identificat în c.f.310577 
Ineu nr. cad. 310577 teren extravilan  în supr. de 
8.100 mp. asupra căruia figurează ca proprietar 
întabulat sub B.2 Stanca Margareta decedată în 
23.09.1994. Petentele susţin că folosesc acest 
imobil de peste 20 de ani în mod continuu, paşnic, 
public şi sub nume de proprietar. Toţi cei interesaţi 
sunt somaţi să depună de îndată  opoziţie la Jude-
cătoria Ineu deoarece în caz contrar în termen de 
30 de zile de la ultima publicaţie se va proceda la 
rezolvarea cererii.

l  Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.  nr. 
1313/246/2021. Petentul Tudur Gheorghe solicită 
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune asupra imobilului identificat în c.f. 
1571 Ineu nr.top.1442/c vie în Potoc în supr. de 
2.160 mp. imobil asupra căruia figurează ca 
proprietar Bolog Pavel decedat în  15.10.1980 şi 
Bolog Sara născ.Ciul decedată în 15.07.1964. 
Petentul susţine că foloseşte acest imobil de peste 
40 de ani de la moartea proprietarilor în mod 
continuu, paşnic, public şi sub nume de proprietar. 
Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună de îndată 
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opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în caz 
contrar în termen de 30 de zile de la ultima publi-
caţie se va proceda la rezolvarea cererii.

LICITAŢII
l Urmare anunțului publicat în Jurnalul Nați-
onal din data de 12.08.2021, referitor la licitația 
privind închirierea unui teren în suprafață de 
5000mp, identificat în cartea funciară nr.55933, vă 
comunicăm că aceasta se va reprograma la o dată 
ulterioară.

l U.A.T. Comuna Probota, județul Iași, CUI 
4540364, telefon 0232/297572, email: primariapro-
bota@yahoo.com;  Vânzare prin licitație publică 
teren intravilan domeniul privat în suprafață de 
0,1123ha, situat în T 74, N 602/1/1, CF. Nr. 62021. 
Vânzare prin licitație publică teren intravilan 
domeniul privat în suprafață de 0,2445ha, situat 
în T 158/1, P 1659/1/14 și P 1659/1/14/1, CF. Nr. 
62019. Vânzările se fac cu drept de preempțiune, 
conform art.364 din OUG. 57/2019 și conform 
H.C.L. nr.63 și 64/29.07.2021. Dată transmitere 
anunţ:18.08.2021.

l Sucursala Regionala CF Craiova, Secția L6, 
Aleea I Depoului, nr.1, scoate la licitaţie publică 
două tractoare și remorcă basculantă, aflate în 
Craiova. Licitaţia are loc pe 15.09.2021, ora 10.00, 
la adresa menţionată și se repetă, dacă nu se valo-
rifică, în data 29.09.2021 sau 13.10.2021. Telefon: 
0351.403.226.

l Chicioroagă Mihăiţă Întreprindere Individuală –
în faliment, cu sediul în localitatea Oraviţa, jud. 
Caraș-Severin, Număr de ordine în Registrul 
Comerţului F11/775/2012, CUI 3065199, vă face 
cunoscut faptul ca în data de 31.08.2021, ora 13,00, 
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Licev 
Grup SPRL din Reșiţa, str. Horea bl.A2, parter, lici-
taţie publică cu strigare privind vânzarea următoa-
relor bunuri aparţinând debitoarei: 1) Adăpost 
animale și teren în suprafaţa de 5.755 mp situat în 
Agadici, jud. Caraș-Severin, CF 33.386 Oraviţa 
nr.cad. 33.386 la preţul de 11.418 euro + TVA, repre-
zentând 65 % din preţul de evaluare. 2) Semănătoare 
KUHN Premia 4000 la preţul de 4.874 euro +TVA, 
reprezentând 65 % din preţul de evaluare. În cazul în 
care bunurile scoase la licitaţie nu se vând la data 
stabilită, următoarele licitații vor avea loc astfel: 
14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021 și 26.10.2021 ora 
13,00 la sediul lichidatorului judiciar, la același preț. 
Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul 
lichidatorului judiciar la valoarea de 300 lei +TVA 
pentru imobil și 200 lei +TVA pentru bunul mobil. 
Înscrierea la licitaţie se poate face de luni până vineri 
cu excepția zilei în care are loc licitaţia. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 10% din prețul de 
pornire al licitației. Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0255/212.940, email: licevgrup@
gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar.

l Primaria comunei Sotrile, judetul Prahova 
anunta: 1. Inchirierea, prin licitatie publica, a unui 
spaţiu C1 din imobilul situat in comuna Sotrile, 
sat Sotrile, punct „Complex”, nr. 45, înscris în CF 
nr. 20740, tarla 16, parcela 213 cc, in suprafata de 
24 mp, si a terenului aferent in suprafata de 30 
mp, avnd destinatia de „Cabinet veterinar”, situat 
in domeniul privat al comunei. Data limita de 
depunere oferte: 10.09.2021, ora 12.00. 2. Inchiri-
erea, prin licitatie publica a unui spaţiu C3 din 
imobilul situat in comuna Sotrile, sat Sotrile, 
punct „Complex”, nr. 45, înscris în CF nr. 20740, 
tarla 16, parcela 213 cc, in suprafata de 15 mp, si 
a terenului aferent in suprafata de 25 mp, avand 
destinatia de „Frizerie”, situat in domeniul privat 
al comunei. Data limita de depunere oferte: 
10.09.2021, ora 12.00.

l CII Tudor Geanina, in calitate de lichidator 
judiciar al debitorului Eurotig Logiserv SRL, 
conform incheierii de sedinta din data de 
05.08.2021 pronuntata de Tribunalul Prahova, in 
dosarul  nr. 3534/105/2021, notifica deschiderea 
procedurii simplificate a insolventei impotriva 
debitorului Eurotig Logiserv SRL,  CIF 36241220, 
sediul social in sat Galmeia, comuna Plopu, nr. 
86B, camera 2, jud. Prahova, J29/1182/2016. 
Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de 
admitere a creantelor asupra averii debitoarei este 
13.09.2021. Termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si publicarea tabe-
lului preliminar al creantelor in BPI, potrivit art. 
100 alin. 1 lit. c din Legea 85/2014 este  20.09.2021; 
Termenul limita pentru definitivarea tabelului 
creantelor conform art. 100 lit. d din Legea 
85/2014  este 15.10.2021; Termenul limita pentru 
depunerea de catre debitor la dosarul cauzei a 
actelor si informatiilor prevazute de art. 67 alin. 1 
din legea nr 85/2014: 20.08.2021. Prima Adunare 
a creditorilor va avea loc la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, Aleea Strunga, nr. 2, bl. 
39, sc. A, ap. 13, jud.Prahova in data de 
27.09.2021, ordinea de zi urmand a fi anuntata 
prin convocator, ulterior.

l Subscrisa SC SIO IMPEX SRL Pitesti, CIF 
9597612 - societate în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, dosar nr. 1161/1259/2101 pe rolul Tribuna-
lului Specializat Arges, prin lichidator judiciar 
PROLEX IPURL cu sediul în Pitesti, str.Maior 
Gh. Sontu, bl.D1, sc.A, ap. 20, Arges, în baza 
hotărârii adunării creditorilor  nr. 275 din 
05.08.2021 vinde prin licitatie publică deschisă cu 
strigare conform vechiului Cod de procedura 
civilă cu derogarile mentionate în regulament, 
următorul imobil. Imobil situat în Pitesti, str.Palti-
nului, nr. 5B, Arges care cuprinde: suprafata de 
1494 teren  compus din CF 86711 pe care este 
amplasată o baracă metalică,CF 86709 cu cladirea 
C1 cu amprenta la sol de 218 P+2E + pod înalt si 
CF 86706 cu cladirea C1 cu amprenta la sol de 
158 mp cu P+2E + pod înalt. Prezenta licitatie se 
face în dauna adjudecatarei SC Mil Auto 

Construct SRL potrivit art.513 alin 1 din VCPC si 
regulamentului de vânzare aprobat prin hotărârea 
creditorilor nr. 275/05.08.2021. Pretul de începere 
al licitatiei asupra imobilului mai sus mentionat 
este de 1.891.000 lei. Imobilul în componenta mai 
sus mentionată va fi vândut la cel mai mare pret 
oferit, pretul minim la care se vinde  este de  
1.702.000 lei. Licitatiile se tin la datele de  19 
august 2021 ora 13; 26 august 2021 ora 13; 02 
septembrie 2021 ora 13; 09 septembrie2021 ora 13 
si 16 septembrie 2021 ora 13, în Pitesti, str. IC 
Bratianu, nr.10, bl.B2, mezanin, Arges. Poate 
participa la licitatie orice persoana care a 
consemnat cu titlu de cautiune 10% din pretul de 
începere a licitatiei, anume suma de 189.100 lei în 
contul de lichidare RO96PIRB0301779383001000  
deschis  la First Bank- Sucursala Pitesti până în 
preziua datei la care se tine licitatia. Potrivit art. 
512 din VCPC pretul integral se plăteste în 
termen de 30 de zile de la data adjudecării( 
vânzării), ținându-se seama de cauțiunea depusă  
în contul pretului. Dacă adjudecatarul nu plăteste  
pretul în termen de 30 de zile, cautiunea nu se 
restituie si imobilul este scos din nou în vânzare în 
contul acestuia, el fiind obligat să plătească cheltu-
ielile prilejuite de noua licitatie  si eventuala dife-
rentă de preț. Adjudecatarul va putea să achite la 
termenul de licitatie pretul oferit inițial, în care 
caz va fi obligat numai la plata cheltuielilor 
cauzate de noua licitatie. Pasul de licitatie este de 
2000 lei. Participantilor la licitatie necâstigători la 
cerere li se restituie cautiunea depusă. Termenul 
limită pentru depunerea ofertei de cumpărare 
însotită  de  dovada plătii cautiunii, copia certifi-
catului de înmatriculare, certificate constatator de 
la registrul comertului din care să rezulte starea 
firmei, datele si reprezentantii firmei, în original, 
copia actului constitutiv, datele de identificare ale 
reprezentantului firmei care participa la licitatie 
pentru persoanele juridice, iar pentru persoanele 
fizice cererea de participare la licitatie împreună 
cu dovada plătii cautiunii si actul de identitate 
(original si copie)  este ziua premergatoare licita-
tiei pâna la ora 17. Fiind o vânzare în faliment nu 
există garantie asupra viciilor ascunse. Potentialii 
licitatori pot viziona imobilul cu programare prea-
labilă de cel putin 48 ore, anunțată în scris lichida-
torului judiciar la fax 0348/404.368 sau prin 
expeditie postală. Relatii suplimentare se pot 
obtine la telefon: 0735/156.930 , email elena-
ppscu12@yahoo.com. Lichidator Judiciar, Prolex 
IPURL.

l Primăria Comunei Dorna-Arini, Cozănești, 
nr.1A, judeţul Suceava, telefon 0230/576018, 
0731/307894, email primariadornaarini@yahoo.
com organizează licitație publică pentru vânzare 
Clădire (corp C1) sediu administrativ, în conser-
vare, înscrisă în CF 31469-C1/Dorna-Arini și 
Teren intravilan curți construcții de 713 mp înscris 
în CF 31469/Dorna-Arini, aparținând domeniului 
privat al Comunei Dorna-Arini, județul Suceava, 
conform H.C.L. nr. 38/18.09.2020 modificată prin 

H.C.L. nr.5/29.01.2021, modificată prin H.C.L. 
34/06.07.2021 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019. Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini, 
Cozănești, nr.1A, judeţul Suceava. Comparti-
mentul din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul achiziții publice din cadrul 
Primăriei Comunei Dorna-Arini, Cozănești, 
nr.1A, judeţul Suceava. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea unui exemplar al documen-
tației de atribuire este de 200 de lei/exemplar și se 
achită cu numerar la caseria Primăriei Comunei 
Dorna-Arini, judeţul Suceava. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 06/09/2021, ORA 09:00. 
Informații privind ofertele: Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 13/09/2021, ORA 09:00. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Dorna-Arini, Sat Cozănești, nr.1A, județul 
Suceava, Cod poștal 727201. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar 
original. Data și locul la care se va desfașura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
14/09/2021, ORA 11:00 la Primăria Comunei 
Dorna-Arini, cu sediul în Sat Cozănești, județul 
Suceava, cod 727201. Instanța competentă pentru 
soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul 
Suceava, str. Stefan cel Mare, nr. 62, Suceava, Cod 
poștal 720062, județul Suceava, telefon 
0230/214.948, fax 0230/522296, adresa e-mail: 
trsv-registratura@just.ro. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 17/08/2021.

l Anunţ de Licitaţie pentru amânarea licitaţiei 
privind închirierea unui teren arabil, în suprafață 
de 45,00ha: 1.Autoritatea contractantă: Primăria 
orașului Mărășești, cu sediul în Mărășești, str. 
Siret, nr.1, jud. Vrancea, telefon 0237260150, fax 
0237260550, e-mail: primaria@primariamarasesti.
ro. 2. Obiectul închirierii: se organizează licitație 
publică conform prevederilor O.U.G. nr.57/2019 și 
H.C.L.  nr.28 din 27.05.2021, în vederea închirierii 
unui teren arabil, în suprafață de 45,00ha., T 114, 
P 833, înscris în CF nr. 53603 și 53604, aflat în 
extravilanul orașului Mărășești, apartinând dome-
niului privat al Orașului Mărășești, jud. Vrancea. 
3. Informații privind documentaţia 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: de la sediul Primăriei Orașului Mără-
șești. 3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se pote obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Compartimentul 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei Orașului 
Mărășești, cu sediul în orașul Mărășești, str. Siret 
nr.1, judeţul Vrancea. 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: costul caietului de 
sarcini este de 50 lei, bani care se vor achita în 
numerar la casieria unității. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificarilor: 01.09.2021, ora 
16,00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 09.09.2021 ora 
16:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Mărășești, str. Siret nr.1, localitatea 
Mărășești, judeţul Vrancea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta 
este: un singur exemplar. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 20.09.2021, ora 10:00 la sediul primăriei 
orașului Mărășești, str. Siret nr.1, localitatea Mără-
șești, jud.Vrancea. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: judecătoria 
Panciu, Aleea Libertăţii nr.31 jud.Vrancea, 
telefon- 0237/635829,fax-0237/635325, e-mail: 
jud-panciu@just.ro.

l 1.Autoritatea contractantă: Primăria orașului 
Mărășești, cu sediul în Mărășești, str. Siret nr.1, 
jud. Vrancea, telefon 0237260150, fax 
0237260550, e-mail: primaria@primariamara-
sesti.ro; 2. Obiectul concesiunii: teren arabil în 
suprafaţă de 5.000,00 mp, T.25, Pc.1735, înscris 
în CF nr.55933, intravilanul orașului Mărășești. 
Licitaţia este publică conform prevederilor 
OUG nr.57/2019 și a HCL nr. 47 din 29.07.2021. 
3. Documentația de atribuire se poate obține de 
la sediul autorității contractante - ”Serviciul 
Arhitect Şef”, în urma unei solicitări scrise. 4. 
Costul documentației de atribuire- caiet de 
sarcini: 50,00 lei, achitați numerar la casieria 
autorității contractante. 5. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 31.08.2021, ora 15,00. 
6. Data limită de depunere a ofertelor: 
08.09.2021 ora 15:00. Ofertele se depun într-un 
singur exemplar. 7. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Mărășești, str. Siret 
nr.1, localitatea Mărășești, județul Vrancea. 8. 
Preţul de pornire al licitaţiei este de 1.000,00 lei/
an. 8. Data și locul la care se va desfășura 
ședința de deschidere a ofertelor: 09.09.2021, 
ora 10:00 la sediul primăriei orașului Mărășești, 
str. Siret nr. 1, jud. Vrancea. 9. Instanța compe-
tentă în soluționarea litigiilor: judecătoria 
Panciu, Aleea Libertăţii nr. 31 jud. Vrancea, tel. 
0237.635.829, fax 0237.635.325. 10. Data trans-
miterii anunțului de licitatie: 17.08.2021. 11. 
Relații suplimentare: Primăria Mărășești, 
telefon 0237/260550, serviciul Arhitect Şef.

l Anunţ licitaţie Ȋnchiriere terenuri: 1. Infor-
maţii generale privind autoritatea constrac-
tantă,  în special  denumirea,  codul de 
identificare fiscală, adresa, numarul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Comunei Mircea Vodă, cod fiscal 
4874739, cu sediul în sat Mircea Vodă, strada 

Mircea cel Bătrân, nr.41, comuna Mircea Vodă, 
judeţul Brăila, telefon/fax: 0239/669583, e-mail: 
primaria.mirceavoda@yahoo.com. 2. Informaţii 
generale privind obiectul procedurii de licitaţie 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat:  Se orga-
nizează licitaţie publică conform prevederilor 
OUG 57/2019 și a HCL nr. 64 din 27.04.2021 
având ca obiect închirierea cu constituirea drep-
tului de superficie  a unui  teren din domeniul 
privat al comunei, situat în intravilanul satului 
Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, strada Mircea 
cel Bătrân, nr.1B, județul Brăila, în suprafaţă de 
1.100 m.p. în scopul realizarii unor investitii. 3. 
Informatii privind documentatia de atribuire: se 
regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documen-
taţiei de atribuire: de la sediul Primăriei Mircea 
Vodă. 3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din cadrul insti-
tuţiei de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compartimentul 
„Registrul Agricol” din cadrul Primăriei Mircea 
Vodă, cu sediul în comuna Mircea Vodă, str. 
Mircea cel Bătrân nr.41 jud Brăila. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: 
costul caietului de sarcini este de 10 lei, bani 
care se vor achită în numerar, la casieria 
unităţii. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 02.09.2021, ora 10.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele:-. 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 08.09.2021, ora 11. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele 
se depun  la sediul Primăriei Mircea Vodă din 
comuna Mircea Vodă, str. Mircea cel Bătrân, 
nr.41, judeţul Brăila. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
singur exemplar. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor 09.09.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Mircea Vodă din comuna Mircea Vodă, str. 
Mircea cel Bătrân, nr.41, judeţul Brăila. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în 
solutionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Făurei, 
cu sediul în Făurei, str. Pacii nr.7, judeţul Brăila, 
fax: 0239/661320, e-mail: jud-faurei@just.ro.

l MAESTRO SPRL Filiala București, în calitate 
de administrator judiciar, în consorțiu cu 
GENERAL GROUP EXPERT SPRL al debi-
toarei TEHNOLOGICA RADION SRL- în 
reorganizare, cu sediul în București, str.Aleea 
Ghirlandei, nr.16, bl.N5, et.1, ap.5; CUI: 
4022079,  înregistrată la  ORC sub nr. 
J40/13360/1993, dosar 29969/3/2014 al Tribuna-
lului București, organizează licitație publică cu 
strigare pentru valorificarea bunului imobil 
aparținând  debitoarei TEHNOLOGICA 
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RADION SRL- în reorganizare: 1. Activ “BAZA 
OLTENITA” compus din: 19.989mp  teren intra-
vilan, categoria de folosință curți construcții, 
construcțiile și bunurile mobile aferente Bazei 
precum și cele care deservesc întregul activ, astfel 
cum sunt identificate în anexa 1. Preț de pornire 
la licitație: 619.354EURO, exclusiv TVA. Pasul 
de licitație este 5% din prețul de strigare, 
respectiv 30.968EURO. Plata prețului se va 
efectua în lei la cursul de schimb leu/euro oficial 
BNR valabil pentru data licitației. Asupra tere-
nului este instituit sechestru penal asigurator de 
Ministerul Public-Parchetul de pe Lângă Curtea 
de Apel Ploiești. Ședința de licitație va fi organi-
zată la sediul  administratorului judiciar din 
București, str.Petofi Sandor, nr.4, sector 1, în data 
de 30 August 2021, ora 14.00. În caz de neadju-
decare, licitaţiile  se vor relua în aceleași condiții 
la data de 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 
septembrie 2021. Publicația de vânzare împreună 
cu anexa în care sunt identificate bunurile mobile 
și imobile componente ale activului, poate fi 
consultată la sediul administratorului judiciar în 
consorțiu MAESTRO SPRL- Filiala București, 
din București, str.Petofi Sandor, nr.4, sector 1, 
sediul debitoarei TEHNOLOGICA RADION 
SRL și site-ul: www.smdamaestro.ro,  www.licita-
tii-insolventa.ro. Caietele de sarcini pot fi achizi-
ționate începând cu data de 19 August 2021. În 
vederea reducerii riscului de infectare cu CORO-
NAVIRUS- COVID 19 sau alte infecții respira-
torii, în măsura posibilului, transmiterea și 
primirea  documentelor se va face în format 
electronic, prin e-mail. Ofertanții înscriși parti-
cipa la licitație printr-un singur reprezentant, 
triajul epidemiologic fiind realizat conform 
procedurii stabilite în caietul de sarcini. Toate 
detaliile legate de licitația publică cu strigare, 
precum și date ale bunului imobil scos la vânzare 
prin licitație publică se regăsesc în caietul de 
sarcini. Garanția de participare este de 10% din 
prețul de pornire al licitației. Informații: Repre-
zentanți administrator judiciar Maestro SPRL 
filiala București- 031.432.85.03; 0722.340.142, 
Reprezentanți Tehnologica Radion SRL- 
tel.0723.730.117; 0727.300.534.

l SC Mecca Plast Service SA, prin administrator 
judiciar, anunta vanzarea la licitatie publica a 
unor bunuri imobile aflate in patrimoniul socie-
tatii, ce sunt descrise in Raportul de evaluare 
intocmit de PFA Constantin Valerica inregistrat 
la sediul administratorului judiciar sub nr. 
484/20.05.2021, incuviintat de Adunarea Credi-
torilor din data 31.05.2021. Vanzarea are loc 
conform Regulamentului privind organizarea si 
desfasurarea licitatiei ce a fost incuviintat de 
Adunarea Creditorilor din 31.05.2021. Licitatiile 
vor avea loc pe data de: 20.08.2021, 23.03.2021, 
24.08.2021, 25.08.2021, 26.08.2021, ora 12.00 la 
sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud. 
Prahova. Conditiile de participare si relatii supli-
mentare in caietul de sarcini ce poate fi achiziti-
onat de la sediul administratorului judiciar la 
pretul de 3.000 lei inclusiv TVA si la tel. 
0747010187.

l SC “Utilrep Serv” SRL, prin lichidator judi-
ciar C.I.I. Petcu Viorica , scoate la vânzare prin 
licitaţie publică în data de 01.09.2021  ora 14,00 
la sediul lichidatorului din Ploiești, str. Splaiului 
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova: - 
Container birou - 3 bucati; - Autoturisme, auto-
tractoare. In caz de neadjudecare in data de 

01.09.2021, se vor mai organiza licitatii, in zilele 
de 08.09.2021, 15.09.2021, 22.09.2021, 29.09.2021 
la  ora 14,00. Toate bunurile supuse vanzarii la 
licitatie sunt la cel mai mare pret oferit. Bunurile  
se pot vinde atat individual cat si in bloc. Pretul 
caietului de sarcini pentru vanzarea individuala 
a activelor este de 300 lei + TVA si se achită cu 
OP in contul nr. RO45BACX0000000 196082000 
deschis la Unicredit Bank – Sucursala Ploiesti, 
pe seama lichidatorului judiciar C.I.I Petcu 
Viorica sau in numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, 
bl.34R2, ap.2, parter, jud. Prahova. Pretul caie-
tului de sarcini pentru vanzarea in bloc a acti-
velor este de 1.000 lei + TVA si se achită prin OP 
in contul nr. RO45BACX0000000 196082000 
deschis la Unicredit Bank  – Sucursala Ploiesti, 
pe seama lichidatorului  judiciar C.I.I. Petcu 
Viorica sau in numerar la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, 
bl.34R2, ap.2, parter, jud. Prahova. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 RON plus 
TVA, garanţia de participare este de 10% din 
valoarea pretului oferit  plus TVA. Achitarea lor 
se poate face cu ordin de plată în contul de lichi-
dare al SC “Utilrep Serv” SRL. Vânzarea se face 
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea 
la licitaţie se va face cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data licitatiei pana la ora 16,00. Bunurile se 
vor vinde libere de sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2006. Alte relaţii privind activele scoase 
la vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0743 023 634.

l (1) Denumirea și sediul autorității contrac-
tante: U.A.T.Orașul Negrești, cu sediul în orașul 
Negrești, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod poștal 
735200, C.I.F.13407333, tel/fax 0235/457.679, 
e-mail: inforpnegresti@gmail.com. (2)Obiectul 
care urmează să fie vândut: apartament cu o 
cameră și dependințe, în suprafață de 24,3mp, 
situat în Negrești, str.Gării, Bl.G2, Sc.A, Et.II, 
Ap.9, jud.Vaslui, proprietate privată a orașului 
Negrești. (3)Informații privind ofertele: Ofertele 
vor fi depuse la registratura Primăriei Orașului 
Negrești, str.Nicolae Bălcescu, nr.1, până la data 
de 08.09.2021, ora 16.00. (4) Licitația publică se 
va desfășura în sediul Primăriei Orașului 
Negrești în data de 09.09.2021, la ora 10.00.

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 Valea 
Mărului, comuna Valea Mărului, strada Preot 
Gheorghe Gafton nr.2, județul Galati, telefon/fax 
0236/863.400, e-mail: valea_marului@gl.e-adm.
ro, cod fiscal 3655900. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: -teren arabil, carte funciară 11480 
în suprafață de 1,00ha, Tarla 12, Parcela 167, 
bun proprietate privată a comuna Valea Mărului; 
-teren arabil, carte funciară 2708-1 în suprafață 
de 1,00ha, Tarla 9, Parcela 146, bun proprietate 
privată a comuna Valea Mărului; -teren arabil, 
Carte Funciară 2708-2 în suprafață de 1,00ha, 
Tarla 9, Parcela 146, proprietate privată a 
c o m u n a  Va l e a  M ă r u l u i ,  c o n f o r m 
H.C.L.71/12.08.2021 și temeiului legal: O.U.G. 
57/03.07.2019. 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: prin 

solicitare de la sediul Primăriei Comunei Valea 
Mărului. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul Secreta-
riat, Primăria Valea Mărului, comuna Valea 
Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton nr.2, 
județul Galați. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Persoanele interesate pot achita contrava-
loarea documentației de atribuire de 50Lei în 
contul concedentului: RO98TREZ3075006 
XXX000115, deschis la Trezoreria Tecuci, cod 
fiscal al concedentului 3655900. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 01/09/2021, ora 
15 .00 .  4 . Informaţ i i  pr iv ind  ofer te l e : 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
09/09/2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la 
Primăria Valea Mărului, comuna Valea Mărului, 
strada Preot Gheorghe Gafton nr.2, județul 
Galați. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 09/09/2021, ora 13.00, la 
Primăria Valea Mărului, comuna Valea Mărului, 
strada Preot Gheorghe Gafton nr.2, județul 
Galați. 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: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Galați, municipiul 
Galați, str.Brăilei nr.153, județul Galaţi, telefon 
0236/460.027, fax 0236/412.130, e-mail: tr-gala-
ti-comunicari@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 17/08/2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Valea Mărului, comuna Valea Mărului, 
strada Preot Gheorghe Gafton nr.2, județul 
Galați, telefon /fax 0236/863.400, e-mail: valea_
marului@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3655900. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie vândut: 1 
imobil (teren), proprietate privată a Comunei 
Valea Mărului, identificat astfel: 865mp teren 
arabil, intravilan, identificat cu CF 4626, Tarla 
63, Parcela 34, conform H.C.L. 69/12.08.2021 și 
temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații 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 documenta-
ției de atribuire: la cerere de la sediul institutiei. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, 
de la care pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Compartimentul Secretariat 
din cadrul Primăriei Comunei Valea Mărului, 
strada Preot Gheorghe Gafton nr.2, județul 
Galați. 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: 50 lei /exemplar, ce se 
achită numerar la casierie instituției. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 01/09/2021, 
ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 

09/09/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Valea Mărului, strada 
Preot Gheorghe Gafton nr.2, județul Galați. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: într-un singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfașura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
09/09/2021, ora 11.00, la Primăria Comunei 
Valea Mărului, cu sediul în comuna Valea 
Mărului str.Preot Gheorghe Gafton nr. 2, județul 
Galați. 6.Denumirea, adresa, numarul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Galați, municipiul 
Galați, str.Brăilei nr.153, județul Galaţi, telefon 
0236/460.027, fax 0236/412.130, e-mail: tr-gala-
ti-comunicari@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 17/08/2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Odobești, oraș Odobești, strada 
Libertății nr.113, județul Vrancea, telefon 
0237/675.224, fax 0237/676.950, e-mail: contact@
primariaodobesti.ro, nesuiulianion@primariao-
dobesti.ro, cod fiscal 4297827. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: -Spațiul 
comercial nr.6 în suprafață totală de 19,45 mp, 
situat în Hala Agroalimentară din orașul 

Odobești, str.Piata Libertății nr.2, aparținând 
domeniului public al Consiliului Local Odobești, 
județul Vrancea, aprobat pentru închiriere în 
baza H.C.L. 46/27.05.2021 și temeiului legal: 
O.U.G.57/ 03.07.2019, art. 332-333; -Spațiul 
comercial nr. 20-21 în suprafață totală de 28,45 
mp, situat in Hala Agroalimentară din orașul 
Odobești, str. Piața Libertății nr. 2, aparținând 
domeniului public al Consiliului Local Odobești, 
județul Vrancea, aprobat pentru închiriere în 
baza H.C.L. 46/27.05.2021 și temeiului legal: 
O.U.G.57/ 03.07.2019, art.332-333. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalita-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Directia Patrimoniu, orasul Odobești, 
strada Libertății nr.113, județul Vrancea. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 20 Lei /exemplar, se achită numerar la 
casier ia  Primărie i  Orașului  Odobeșt i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
06/09/2021, ora 16.00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
14/09/2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Primăriei Orașului 
Odobești, orașul Odobești, strada Libertății 
nr.113, județul Vrancea. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în două plicuri 

sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 15/09/2021, ora 10.00, 
Primăria Orașului Odobești, orașul Odobești, 
strada Libertății nr. 113, județul Vrancea. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Vrancea -Secţia a 
II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, 
Focșani, B-dul Independenţei nr.19-21, județul 
Vrancea,  cod poștal  620015,  te lefon: 
0237/216.000, fax 0237/612.665, e-mail: 
tr-vrancea@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 17/08/2021

PIERDERI
l Pierdut certificat comunitar pentru navigație 
interioară  nr.1516 eliberat la data de 27.10.2014 
de ANR –Căpitănia Portului Tulcea pe numele 
SC Deltacons SA. Se declară nul.

l SC 2 Parale On-Line SRL, cu sediul în Bucu-
rești, Sectorul 4, Bulevardul Constantin Brânco-
veanu, Nr.116, Camera 2, Bloc M2/III, Scara 3, 
Etaj 3, Ap.138, înregistrată la Registrul Comer-
țului sub nr.J40/4202/2009 (EUID ROONRC. 
J40/4202/2009), având CUI:25370602 și un 
capital social de 1.000 Lei, declar pierdut Certi-
ficat de Înregistrare seria B3475433, emis pe data 
de 17.01.2018 și eliberat la data 17.01.2018 de 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București. Îl declar nul.

Râzi în h     h     te!
Caută la chioșcuri Jurnalul și volumul 22 al  

Enciclopediei umorului de buzunar:

Cele mai bune bancuri din lumea  
celor mai buni afaceriști

Umor,  
Evrei, Afaceri

Preț 
special: 

14,9 lei ziarul +  
volumul de  

bancuri


