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l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu
sediul în strada Splaiul Independenței nr.103,
sector 5, localitatea București, organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante: 1. Laborant IA și Tehnician I în Unitatea
suport/Serviciul de dezvoltare tehnologică, studii
medii, vechime în specialitate: minim 6 ani şi 6
luni - pentru Laborant IA, respectiv 3 ani şi 6 luni
- Tehnician I. - 03.11.2021, ora 15.30 - data limită
de depunere a dosarelor; - 10.11.2021, ora 10.00 proba scrisă; - 16.11.2021, ora 10.00 - interviul.
l 2. Referent I în Compartimentul administrativ/
Serviciul de dezvoltare tehnologică, studii medii,
vechime în specialitate minim 6 ani şi 6 luni. 03.11.2021, ora 15.30 - data limită de depunere a
dosarelor; - 10.11.2021, ora 10.00 - proba scrisă; 16.11.2021, ora 10.00 - interviul.
l 3. 2 posturi de Muncitor calificat II în Unitatea
suport/Serviciul de dezvoltare tehnologică, studii
medii, vechime în specialitate: minim 6 ani. 03.11.2021, ora 15.30 - data limită de depunere a
dosarelor. - 10.11.2021, ora 10.00 - proba scrisă; 16.11.2021, ora 10.00 - interviul. Detalii la secretarul comisiilor: Sandra Forje, telefon
021.30.69.330.
l SC Alpha Ferro Steel SRL, având CUI:
39574300, cu sediul în Municipiul Sighetu Marmaţiei, strada Bogdan Vodă, Nr.139D, judeţ Maramureş, angajează: lăcătuş mecanic, cod COR
721410- 2 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe
de limba engleză, cunoștințe în domeniul construcţiilor. Selecția are loc în data de 20.10.2021, ora
09.00, la sediul societății.
l SC Ebi-Fish 2020 SRL, având CUI:40825023,
cu sediul în Sat Domnești, Comuna Domnești,
Șoseaua Tudor Vladimirescu, nr.309, vila 61,
camera 7, județ Ilfov, angajează: femeie de
serviciu, cod COR 911201- 1 post. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul serviciilor. Selecția are
loc în data de 20.10.2021, ora 09.00, la sediul
societății.
l Frisardi Saverio Persoana Fizica Autorizata, cu
sediul în București, Sectorul 2, Bd.Lacul Tei nr.1-3,
camera 622-624, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.F40/1013/2021, Identificator Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC.
F40/1013/2021, având Cod Unic de Înregistrare
29133870, angajează 1 Manager marketing (tarife,
contracte, achiziții) COR-122107. Interviul va avea
loc la data de 20.10.2021, la ora 9.00, la sediul PFA.
l ESK Spedition Kontrans S.R.L., cu sediul social
în mun.Galați, str.Furnaliștilor, nr.2, bl.E1, sc.7,
et.5, ap. 287, jud. Galați, J17/297/2017, CUI:
37146669, angajează: conducător auto transport
rutier de mărfuri cod COR-833201 -4 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail: igen91241@gmail.
com

l SC Patiseria Arbi Kushnin SRL cu sediul in
localitatea Curtici angajeaza 2 lucratori bucatarie
(spalator vase mari) COD COR 941201. Cerinte:
studi 8 clase, cunoscator al bucatariei sarbesti
(prajitura burek). CV-urile se depun la adresa de
mail patiserii_zoran@yahoo.com pana la data de
20.10.2021, selectia candidatilor va avea loc in data
de 21.10.2021. Info. tel. 0745.330.061.
l Primăria Comunei Barcani anunță. Primăria
comunei Barcani organizează concurs în baza HG
286/2011 și OUG nr.103/2021, la sediul Primăriei
comunei Barcani, în comuna Barcani, nr.266,
județul Covasna, în data de 29.10.2021, ora 12.00proba scrisă și în termen de maxim 4 zile proba
interviu, pentru ocuparea următoarei funcții
contractuale de execuție vacante, pe perioadă
nedeterminată: -referent, gradul I, studii medii,
funcție contractuală de execuție, durată nedeterminată, normă întreagă în cadrul Compartimentului Proiecte postimplementare. Condiții de
participare la concurs: studii medii, vechimea în
muncă- minim 3 ani, vechime în specialitate- nu se
solicită. Dosarele de concurs se depun la sediul
Primăriei comunei Barcani în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării prezentului anunț
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Condițiile de participare la concurs și bilbiografia /
tematica stabilită se afișează la sediul Primăriei
comunei Barcani. Relații suplimentare se pot
obține la sediul Primăriei comunei Barcani și la
număr de telefon 0267.372.525.
l Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de
Istorie ”A. D. Xenopol”, organizează, începând cu
data de 23.11.2021, ora 10:00, concurs pentru
ocuparea postului vacant de Cercetător științific,
normă întreagă, în domeniul Istorie, specializarea
Istorie contemporană. Concursul se va desfăşura
conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și
completările ulterioare.Dosarul de înscriere la
concurs se depune în termen de 30 de zile de la
data publicării anunţului. Informaţii suplimentare
se pot obţine de la secretariatul institutului şi /sau
de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon
0332101115.
l Posturi vacante la Centrul Județean de Resurse
și Asistență Educațională Giurgiu. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, cu
sediul în Municipiul Giurgiu, Str.Prof.Nicolae
Droc Barcian, nr.8, județul Giurgiu, cod poștal
080042, România, anunță organizarea concursului
pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă
determinată în cadrul proiectului „VIITORNiciun copil rămas în urmă”, POCU/784/6/24/
139689. Depunerea dosarelor de concurs se realizează până la data de 05 nov. 2021. Relații suplimentare la sediul instituției din Str.Prof.Nicolae
Droc Barcian, nr.8, telefon: 0246.216.189, email:
cjraegiurgiu@yahoo.ro
l Posturi vacante la Centrul Județean de Resurse
și Asistență Educațională Giurgiu. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, cu
sediul în Municipiul Giurgiu, Str.Prof.Nicolae
Droc Barcian, nr.8, județul Giurgiu, cod poștal

080042, România, anunță organizarea concursului
pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă
determinată în cadrul proiectului „REINTEGRAT- Program pilot pentru reintegrarea si
menținerea în educație a copiilor cu părinți plecați
în străinătate” POCU/784/6/24/ 139690. Depunerea dosarelor de concurs se realizează până la
data de 05 nov. 2021. Relații suplimentare la sediul
instituției din Str.Prof.Nicolae Droc Barcian, nr.8,
telefon: 0246.216.189, email: cjraegiurgiu@yahoo.
ro
l Rectificare: La anunțul publicat în Jurnalul
Național de vineri, 15.10.2021, al ACADEMIEI
OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA
adresă: București, sector 5, Str. Splaiul Independenței nr.54 pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante 1 post redactor treapta III în cadrul Serviciului editură- bibliotecă, conform HG nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare
in grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice se face următoarea rectificare: -în loc de: “1 post redactor treapta III în
cadrul Serviciului Editură-Bibliotecă (Paragraful
publicat iniţial ce se modifică)” se va citi: “1 post
redactor treapta II, cu studii medii, în cadrul
Serviciului Editură – Bibliotecă, normă întreagă,
perioadă nedeterminată. (Paragraful modificat)”.
Restul anunţului rămâne neschimbat.
l Unitatea Militară 02601 București din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs
pentru ocuparea 1 post vacant de paznic funcție de
execuție pentru punctul de lucru Șugag, județul
Alba-studii generale sau medii, fără vechime în
muncă sau specialitate. Probele concursului se vor
desfășura astfel: -10.11.2021, ora 09.00-proba
scrisă; -16.11.2021, ora 09.00-interviul; -data limită
de depunere a dosarelor- 04.11.2021, ora 13.00.
Depunerea dosarelor se va face la sediul UM
02601 București, str. Izvor. Nr.110, sector 5 București, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice
necesare, iar probele concursului se vor desfășura
la U.M. 01760 Sebeș, str. Călărași nr.76. Date de
contact ale secretariatului: 021/410.40.40. interior
1031/211.
l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu sediul în
comuna Dumbrăvița, str.Petofi Sandor, nr.31
judeţul Timiș, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Șofer,
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
10.11.2021, ora 10; -Proba interviu în data de
16.11.2021, ora 10. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -permis de conducere categoriile: B,
C, D, E; -vechime în funcția de șofer -minimum 3
ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Dumbrăvița. Relaţii suplimentare:
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Primăria Comunei Dumbrăvița, jud.Timiș, str.
Petöfi Sándor, nr.31, Compartiment resurse umane
-inspector superior Gal Eniko, nr.telefon
0371/107.409, 0256/214.272 interior 23, e-mail: gal.
eniko@primaria-dumbravita.ro, fax 0256/401.095.
l Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractuale de
execuție, în conformitate cu Regulamentul-cadru
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare: 1.Denumirea postului:
-analist financiar, gradul III- 3 posturi vacante
contractuale pe perioadă nedeterminată. 2.Nivel
studii: superioare -absolvenți ai unei instituții de
învățământ superior cu specializare juridică cu
diplomă de licență. 3. Vechimea în specialitatea
studiilor absolvite, cu diplomă de licență în specialitate juridică: -minimum 4 ani pentru postul de
analist financiar, gradul III. Data, ora și locul
desfăşurării concursului: -Proba scrisă: 12.11.2021,
ora 10.00; -Interviul: 18.11.2021, ora 10.00. Locație:
la sediul instituţiei din Bucureşti, str.Ion Florescu,
nr.1, sector 3. 1.Data-limită până la care candidaţii
pot depune dosarul de concurs este 04.11.2021. 2.
Detalii privind condițiile generale și specifice,
dosarul de concurs, calendarul de desfăşurare şi
bibliografia de concurs sunt disponibile accesând
pagina de internet a ONPCSB. 3.Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana care asigură
secretariatul comisiei de concurs -telefon:
021.315.79.60 şi de pe pagina de internet a instituţiei.
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
anunță scoaterea la concurs a unui post contractual temporar vacant, în conformitate cu pevederile art.12(2) și art.30(1) din Codul muncii: -1 post
contractual temporar vacant de bibliotecar, gradul
II S -perioadă determinată- în cadrul Serviciului
Conservarea Colecțiilor. Condiții specifice de participare: 1. studii superioare absolvite, cu diploma
de licenţă în domeniul Biblioteconomie/ studii
masterale sau postuniversitare în domeniul Biblioteconomie/ Curs de inițiere în biblioteconomie. 2.
vechimea nu este necesară. Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I”, strada Boteanu, nr.1, sector 1 și va
conține două probe: proba scrisă în data de
03.11.2021, ora 09.00 și interviul în data de
08.11.2021, ora 09.00. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune fizic până la data de
27.10.2021, ora 12.00, la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I”, Biroul Resurse Umane și
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Tematica și
bibliografia se afișează la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” și pe site-ul www.bcub.ro.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Bibliotecii Centrale Universitare și la telefon
021.313.16.05/int. 234.
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
Bucureşti anunţă scoaterea la concurs a 8 posturi
contractuale vacante, în conformitate cu art.12(1),
art.30(1) din Codul muncii, astfel: -1 post vacant
de îngrijitor– Serviciul Administrativ. Tehnic,

perioadă nedeterminată; -2 posturi vacante de
bibliotecar II S– Serviciul Comunicarea Colecțiilor,
perioadă nedeterminată; -2 posturi vacante de
bibliotecar IA S– Biroul Achiziții Publice, perioadă
nedeterminată; -1 post vacant de bibliotecar II S–
Filiala de Lb. Străine, Sectia Slave- Germanice.
perioadă nedeterminată; -1 post vacant de bibliotecar II S Filiala de Litere, perioadă nedeterminată; -1 post vacant de bibliotecar I S– Filiala de
Geografie. Geologie, perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante: 1. Îngrijitor– Serviciul Administrativ. Tehnic, perioadă nedeterminată: -studii generale/ medii; -vechimea nu este
necesară; -disponibilitate de a lucra în 2 (două)
schimburi. 2. Bibliotecar II S– Serviciul Comunicarea Colecțiilor, perioadă nedeterminată: -Studii
superioare absolvite cu diplomă de licență/ studii
masterale sau postuniversitare în domeniul biblioteconomiei și științei informării/ cursuri de inițiere
în biblioteconomie (pentru studii superioare);
-Vechimea nu este necesară. 3. 2 posturi Bibliotecar IA S– Biroul Achiziții Publice, perioadă
nedeterminată: -studii superioare în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţei informării absolvite cu
diplomă de licenţă/ studii masterale, sau studii
postuniversitare în domeniul biblioteconomiei, sau
curs inițiere în biblioteconomie; -specializare în
domeniul achiziţiilor publice: deținerea unui Certificat de competență recunoscut pentru ocupația
expert achiziții publice; cunoștințe teoretice și
practice în domeniul achizițiilor publice; -Vechime
în muncă: 5 ani; 4. Bibliotecar II S– Filiala de Lb.
Străine, Sectia Slave- Germanice. perioadă nedeterminată: -studii superioare absolvite, cu diploma
de licenţă în domeniul Biblioteconomie/ studii
masterale sau postuniversitare în domeniul Biblio-

teconomie; -vechimea nu este necesară; -cunoştinţe
de utilizare a computerului. 5. Bibliotecar II S–
Filiala de Litere, perioadă nedeterminată: -studii
superioare absolvite, cu diploma de licenţă în
domeniul Biblioteconomie/ studii masterale sau
postuniversitare în domeniul Biblioteconomie;
-vechimea nu este necesară; -cunoştinţe de utilizare a computerului. 6. Bibliotecar I S– Filiala de
Geografie. Geologie perioadă nedeterminată:
-studii de specialitate– studii superioare Specializarea Biblioteconomie și Știința Informării
(licență/ master) sau Curs Postuniversitar de
Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării; -vechimea
nu este necesară; -cunoştinţe de utilizare a computerului, operare în programele Microsoft Office,
servicii de e-mail (Gmail, Yahoo). Concursul se
organizează la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti, str. Boteanu, nr.1,
sector 1, şi va conţine două probe: probă scrisă în
data de 10.11.2021, ora 09:00, şi interviul în data
de 16.11.2021, ora 09.00. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune fizic, până la data de
03.11.2021, ora 12.00, la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I”, Compartimentul Resurse
Umane şi trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Tematica şi bibliografia se afişează la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” şi pe
site-ul www.bcub.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I” şi la nr. de telefon: 021/313.16.05/int.234.
l Aeroclubul României cu sediul în Bucureşti, Bd.
Lascăr Catargiu nr.54 sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea unor posturi vacante–
personal contractual- în baza HG nr.286/2011
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pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant corespunzător funcţiilor contractuale,
completată şi modificată prin H.G. nr.1027/2014 și
a Art.I din OUG nr.103/2021 privind unele măsuri
la nivelul administraţiei publice- în data de
10.11.2021, ora 10.00 proba scrisă, respectiv în
data de 16.11.2021, începând cu ora 10.00 interviu.
Concursul se va desfășura în locația Aeroclubului
Teritorial Aurel Vlaicu– București, cu sediul în Str.
Aeroportului nr.2, Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov.
Dosarele se depun la sediul Aeroclubului României până la data 02.11.2021, ora 12.00. Relaţii
suplimentare se obţin la telefon 021.312.36.19
int.107. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile specifice pentru posturile scoase la concurs
astfel: Posturi vacante Comisia de Concurs Nr.1:
•Director- 1 post la Direcţia Certificare: -studii
superioare şi licenţă de personal navigant sau
studii superioare şi licenţă de personal navigant;
-calificare/ certificat de instructor pentru minim 2
din următoarele discipline: aeronave ultrauşoare
motorizate, paraşutism, planorism sau balon, şi
-experienţă în activitatea de zbor de minim 500 ore
pe aeronavele din clasele: aeronave ultrauşoare
motorizate, paraşutism, planorism sau balon, şi
-durată de minim 3 ani vechime în domeniul aeronautic. •Comandant Aeroclub Teritorial– 1 post în
locația AT Sibiu: -studii medii şi licenţă de personal
navigant sau studii medii şi licenţă personal tehnic
aeronautic; -deţinător al calificării/ certificatului de
instructor pentru minim o clasă/un tip de aeronave/
paraşută, şi experienţă în activitatea de zbor de
minim 300 de ore zbor pe clase/ tipuri de aeronave
aflate în dotarea Aeroclubului României sau 2000
de salturi cu paraşuta, şi -experienţă de minim 2
ani în specialitate ca instructor de zbor/salt, sau
licenţă de personal tehnic aeronautic şi minim 2 ani
vechime în activitatea tehnică în cadrul unităţii.•Comandant detaşament Planorism- 1 post în
cadrul Detaşamentului Planorism: -studii medii şi
licenţă de personal navigant; -calificare/ certificat
de instructor pentru minim o clasă/un tip de aeronava, şi -experienţă în activitatea de zbor de minim
300 de ore zbor pe clase/ tipuri de aeronave aflate în
dotarea Aeroclubului României şi -experienţă de
minim 2 ani în specialitate ca instructor de
zbor.•Şef serviciu– 1 post la Serviciul Operaţiuni
Sol: -studii medii și licență personal tehnic aeronautic; -deţine calificarea de personal tehnic aeronautic cu licenţă în termen de valabilitate de minim 1
an și experienţă în activitatea tehnică aeronautică
de minim 2 ani. •Şef Zbor aeroclub teritorial- 2
posturi în locațiile AT Brașov şi AT Baia Mare,
Brasov: -studii medii şi licenţă de personal navigant; -calificare/ certificat de instructor pentru
minim o clasă/un tip de aeronave şi -experienţă în
activitatea de zbor de minim 200 de ore zbor pe
clase/ tipuri de aeronave aflate în dotarea Aeroclubului României şi -experienţă de minim 1 an în
specialitate ca instructor de zbor. •Instructor paraşutism Cl.a II-a- 1 post în locaţia AT Arad: -studii
medii şi licenţă de personal navigant; -deţinător al
licenţei naţionale de paraşutist şi al calificării superioare de instructor şi al minim două autorizaţii
specifice dintre următoarele: tandem, AFF, SL,
IAD. •Pilot instructor Cl.a III-a- 1 post în locația
AT Bucureşti: -studii medii şi licenţă de personal
navigant (licenţă pilot planor); -deţinător al licenţei
de pilot şi al calificării/ certificatului de instructor
planor pentru minim o clasă/un tip de aeronavă.
Posturi vacante Comisia de Concurs Nr.2: •Şef
sector tehnic- 5 posturi câte 1 post în următoarele
locaţii: AT. Braşov, AT Iaşi, AT Ploiești, AT
Suceava, AT Piteşti: -studii medii şi licenţă de
personal tehnic aeronautic; -durată de minim 2 ani
de la obţinerea licenţei de personal tehnic aeronautic, şi durată de minim 2 ani de experienţă în
activitatea aeronautică.•Inginer aviaţie cl. I -1 post
în locaţia AT Arad: -studii superioare tehnice de
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licență din domeniul aeronautic; -deţine calificarea
de personal tehnic aeronautic corespunzătoare
funcţiei cu licenţa în termen de valabilitate şi
vechime de 6 ani în specialitate; sau -are pregătirea
de specialitate corespunzătoare funcţiei şi minim 6
ani de experienţă în activitatea tehnică aeronautică.•Inginer aviaţie debutant– 3 posturi, în următoarele locaţii: -AT Bucureşti– 2 posturi, -AT
Ploieşti– 1 post: -studii superioare tehnice de
licență din domeniul aeronautic.•Mecanic aviaţie
debutant- 1 post la AT Cluj: -studii medii sau
şcoală profesională– profil tehnic. Posturi Vacante
Comisia de Concurs Nr.3: •Inginer cls. aII-a– 1
post la Serviciul Infrastructură și Mijloace de
Transport Auto din cadrul sediului Aeroclubului
României: -studii superioare specialitatea
construcții /instalații; -vechime în specialitate
minim 6 luni. •Referent de specialitate debutant- 1
post în cadrul Compartimentului Relații Publice:
-studii superioare tehnice/ juridice/ economice.
•Consilier juridic Gr. IA- 1 post la Compartimentul Juridic: -studii superioare juridice;
-vechime în specialitate minim 6 ani. Calendarul
de desfăşurare a Concursului: -20.10– 02.11.2021depunere dosare înscriere concurs (ora 12,00);
-04.11.2021- selecţie dosare şi afișare rezultat;
-05.11.2021- depunere contestaţii selecţie dosare;
-08.11.2021- soluţionare contestaţii selecţie dosare
şi afişare rezultat contestaţii; -10.11.2021- proba
scrisă– ora 10.00; -11.11.2021- afişare rezultate
proba scrisă; -12.11.2021- depunere contestaţii
proba scrisă; -15.11.2021- soluţionare contestaţii
probă scrisă şi afişare; -16.11.2021- interviu începând cu ora 10,00; -17.11.2021- afişare rezultate
interviu; -18.11.2021- depunere contestaţii
interviu; -19.11.2021- soluţionare contestaţii
interviu şi afişare rezultate finale. Nota: Programarea candidaţilor pentru interviu se va afişa pe
site-ul instituţiei în data de 11.11.2021, ora 12.
•Pentru a ocupa un post contractual vacant sau
temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului 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
exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor
fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite
cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Informaţii privind înscrierea la
concurs şi depunerea dosarelor: •Candidaţii
trebuie să îndeplinescă condiţiile minime de
vechime în specialitate necesare exercitării funcţiei.•În termen de 10 zile de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 02.11.2021 ora
12:00, candidaţii depun dosarul de concurs care
va conţine obligatoriu: a) Formularul de înscriere
(se pune la dispoziţie de către Serviciul Resurse
Umane al Aeroclubului României); b) Copia
actului de identitate; c) Copia diplomei de studii şi
a altor acte care atestă efectuarea specializării; d)
Copii licenţe/carnet zbor/ jurnalul personalului
tehnic care atestă specializarea pentru postul solicitat. Toate licențele/ calificările trebuie să fie în

termen de valabilitate la data depunerii dosarului;
e) Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă şi după caz,
vechimea în specialitate necesare ocupării funcţiei;
f) Curriculum Vitae; g) Cazierul judiciar; h)
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de
către unităţi sanitare abilitate şi care să conţină în
clar, data, numele emitentului şi calitatea acestuia–
în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice. •Actele prevăzute la pct.2 lit.b)-e) vor fi
prezentate şi în original, în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
l Autoritatea pentru Digitalizarea României
organizează concurs/ examen pentru ocuparea
unei funcţii contractuale de execuţie vacante în
cadrul Direcţiei suport aplicaţii -Serviciul PCUe,
astfel: -1 post de consilier IA la Serviciul PCUe.
Desfăşurarea concursului/ examenului: a) Proba
scrisă -11.11.2021, ora 10:00; b) Interviul -data şi
ora se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.
Locul de desfăşurare: sediul Autorităţii pentru
Digitalizarea României situat în Str. Italiană, nr.
22, Sector 2, Bucureşti, România. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv
în intervalul 19.10.2021 -01.11.2021. Data limită de
depunere a dosarelor este 01.11.2021, 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 02.11.2021 -03.11.2021. Rezultatele selectării
dosarelor de înscriere se afişează în termen de 1 zi
lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a
dosarelor de concurs, respectiv în data de
03.11.2021, la sediul şi pe pagina de internet a
instituţiei: www.adr.gov.ro -Secţiunea Cariere.
Comunicarea rezultatelor probei practice şi interviului, după caz, se face în termen de maximum 1
zi lucrătoare de la data finalizării probei, prin
afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei: www.adr.gov.ro. -Secţiunea Cariere. Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen
de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data
afişării rezultatului probei scrise şi a interviului,
sub sancţiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face imediat după soluţionarea contestaţiilor. Rezultatele finale se afişează
în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea 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 şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, după cum urmează: a) are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; d) are
capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; 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 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
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii de participare stabilite pe baza fişei
postului: Pentru postul de consilier IA la Serviciul
PCUe -Direcţia suport aplicaţii. Scopul principal
al postului: Implementarea strategiilor şi a politicilor publice în domeniul transformării digitale şi
societăţii informaţionale. 1.Nivelul studiilor: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile
fundamentale: ştiinţe sociale, din care ramura de
ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe
administrative; ştiinţe inginereşti sau matematică
şi ştiinţe ale naturii; 2.Cunoaşterea unei limbi
străine -limba engleză, în vederea colaborării
constantante cu reprezentanţii instituţiilor europene -nivel mediu (scris, vorbit, citit), competenţe
testate în cadrul probelor de concurs; 3.Vechime în
specialitatea studiilor necesară: minimum 1 an.
Coordonate de contact: Adresa de corespondenţă:
Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 1, Mun. Bucureşti, Telefon/ Fax: 0374.541.187, Email: contact@
adr.gov.ro. Persoana de contact: Carmen -Monica
Bratu, Consilier superior, Biroul Resurse Umane.
l Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea organizează concurs/examen pentru ocuparea a unui
post vacant de execuție, de personal contractual,
respectiv: Muncitor calificat IV (electrician) la
Serviciul Logistic, Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendență din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea, cu personal
recrutat din sursă externă. În vederea participării
la concurs/examen, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, condițiile generale conform
art.3 din HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare și cumulativ următoarele
condiții specifice: -să fie absolvenți de minim studii
medii/ generale; -să dețină diplomă/certificat/
atestat de absolvire sau alt document emis de o
instituție acreditată pentru absolvirea a cursului/
programului de calificare /perfectionare/ specializare: electrician; -să dețină autorizație de electrician emisă de către Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei, minimum
gradul II B- în termen de valabilitate; -vechime în
muncă- 1 an; -vechime în specialitate- 1 an; -să
dețină/să obțină autorizație acces la informații
clasificate nivelul „secret de serviciu”; -să fie declaraţi apt medical şi apt psihologic. Dosarul de
concurs se va depune la sediul instituției până la
data de 25.10.2021, ora 15.30. Concursul va avea
loc la sediul unităţii din Municipiul Tulcea, str.
Spitalului, nr.2, județul Tulcea după următorul
program: a)selecţia dosarelor de înscriere va avea
loc la data de 10.11.2021; b)proba scrisă va avea
loc la data de 15.11.2021, ora 09.00; c) proba interviului va avea loc la data de 19.11.2021, ora 09.00.
Relații suplimentare referitoare la organizarea și
desfășurarea concursului se pot obține la sediul
Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, persoană
de contact comisar-șef de poliție Titorenco Ivan,
tel.0240.506.700, int.20224 sau pe pagina de
internet portalul http://tl.politiaromana.ro, Secţiunea carieră- Posturi scoase la concurs.
l Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea organizează concurs/examen pentru ocuparea a 2 posturi
vacante de execuție, de personal contractual, Îngrijitor la Serviciul Logistic, Biroul Administrarea
Patrimoniului Imobiliar și Intendență din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea, cu
personal recrutat din sursă externă. În vederea
participării la concurs/examen, candidații trebuie să
îndeplinească cumulativ, condițiile generale
conform art.3 din HG nr.286/2011, cu modificările
și completările ulterioare și cumulativ următoarele
condiții specifice: -să fie absolvenți de minim studii

medii/generale (minim 8 clase); -să dețină/să obțină
autorizație/certificat de acces la informații clasificate nivelul „secret de serviciu”; -să fie declaraţi apt
medical şi apt psihologic, -cu/fără vechime în
muncă. Dosarul de concurs se va depune la sediul
instituției până la data de 25.10.2021, ora 15.30.
Concursul va avea loc la sediul unităţii din Municipiul Tulcea, str.Spitalului, nr.2, județul Tulcea după
următorul program: a) selecţia dosarelor de
înscriere va avea loc la data de 10.11.2021; b)proba
scrisă va avea loc la data de 14.11.2021, ora 09.00; c)
proba interviului va avea loc la data de 18.11.2021,
ora 09.00. Relații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea concursului se pot obține la
sediul Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea,
persoană de contact comisar-șef de poliție Titorenco
Ivan, tel.0240.506.700, int.20224 sau pe pagina de
internet portalul http://tl.politiaromana.ro, Secţiunea carieră- Posturi scoase la concurs.

informații clasificate nivelul „strict secret”; -să fie
declaraţi apt medical şi apt psihologic, -cu /fără
vechime în muncă. Dosarul de concurs se va depune
la sediul instituției până la data de 25.10.2021, ora
15.30. Concursul va avea loc la sediul unităţii din
Municipiul Tulcea, str.Spitalului, nr.2, județul
Tulcea, după următorul program: a)selecţia dosarelor de înscriere va avea loc la data de 10.11.2021;
b)proba scrisă va avea loc la data de 13.11.2021, ora
09.00; c)proba interviului va avea loc la data de
17.11.2021, ora 09.00. Relații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea concursului se
pot obține la sediul Inspectoratul de Poliție Județean
Tulcea, persoană de contact comisar-șef de poliție
Titorenco Ivan, tel.0240.506.700, int.20224 sau pe
pagina de internet portalul http://tl.politiaromana.
ro, Secţiunea carieră- Posturi scoase la concurs.

l Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea organizează concurs/examen pentru ocuparea a unui
post vacant de execuție, de personal contractual,
respectiv: Muncitor calificat IV (mecanic auto) la
Serviciul Logistic, Compartimentul Exploatare si
reparatii auto din cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Tulcea, cu personal recrutat din sursă
externă. În vederea participării la concurs/examen,
candidații trebuie să îndeplinească cumulativ,
condițiile generale conform art.3 din HG
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare și cumulativ următoarele condiții specifice:
-să fie absolvenți de minim studii medii/generale;
-să dețină diplomă/atestat/certificat care să ateste
calificarea de mecanic auto, -să dețină permis de
conducere categoria B (în poziția valid); -vechime
în muncă- 1 an; -vechime în specialitate- 1 an; -să
dețină/să obțină autorizație acces la informații
clasificate nivelul „secret de serviciu”; -să fie declaraţi apt medical şi apt psihologic. Dosarul de
concurs se va depune la sediul instituției până la
data de 25.10.2021, ora 15.30. Concursul va avea
loc la sediul unităţii din Municipiul Tulcea, str.
Spitalului, nr.2, județul Tulcea, după următorul
program: a)selecţia dosarelor de înscriere va avea
loc la data de 10.11.2021; b)proba scrisă va avea
loc la data de 16.11.2021, ora 09.00; c)proba interviului va avea loc la data de 20.11.2021, ora 09.00.
Relații suplimentare referitoare la organizarea și
desfășurarea concursului se pot obține la sediul
Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, persoana
de contact comisar-șef de poliție Titorenco Ivan,
tel.0240.506.700, int.20224 sau pe pagina de
internet portalul http://tl.politiaromana.ro, Secţiunea carieră- Posturi scoase la concurs.

l Vând un loc de veci în Cimitirul Sf.Vasile, Iași.
Telefon: 0733.921.491.

l Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea organizează concurs/examen pentru ocuparea a 3 posturi
vacante de execuție, de personal contractual, Referent II la: Serviciul de Investigații CriminaleCompartimentul secretariat, documente clasificate
şi arhivă; Poliția Municipiului Tulcea- Compartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă,
Poliția Orașului Sulina- Compartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă, toate din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea, cu
personal recrutat din sursă externă. În vederea
participării la concurs/examen, candidații trebuie să
îndeplinească cumulativ, condițiile generale
conform art.3 din HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare și cumulativ următoarele
condiții specifice: -să fie absolvenți de minim liceu cu
diplomă de bacalaureat; -să dețină diplomă/certificat/atestat de operator-calculator/ secretariat/
stenodactilografie/ controlor date/ birotica/ECDL,
cu excepția celor care au absolvit liceul în profil de
matematică-informatică sau a celor care dețin
diplomă de licență în specializarea informatică /
calculatoare sau specializări conexe ale acestora; -să
dețină /să obțină autorizație/ certificat de acces la

l Se citează pârâții Bozocea Ileana, Bozocea
Maria, căsătorită Gridescu, Bozocea Rosalia,
Bozocea Ilona, Bozocea Anna, Bozocea Rozalia,
Costea Gheorghe minor și Costea Gheorghe senior
în dosarul civil nr. 373/293/2021 al Judecătoriei
Rupea pentru termenul 23.11.2021, sala1, ora
09.00, cu obiect uzucapiune.

VÂNZARI DIVERSE
CITAȚII
l Se citează numiții Ciciu Puiu și Ciciu Ligia în
calitate de intimați pârâți în dosarul nr.
3473/263/2018 pe Rolul Tribunalului Gorj în
contradictoriu cu apelant reclamant Ciciu Florin,
având ca obiect fond furnciar, în data de
19.10.2021 și termenul următor.
l Caramaliu Constantin domiciliat în Dr. Tr.
Severin, str. Tudor Arghezi, este citat în data de
3.12.2021 la Judecătoria Dr. Tr. Severin în caza nr.
709/225/2021, având ca object divorțul, reclamantă
find Caramaliu Nicoleta.
l Stamate Oana cheamă în judecată pe Stamate
Nicolae, în dosar nr.7245/245/2021, la Judecătoria
Iași, pentru data de 10.11.21, ora 10:00, complet 12
M, ora 8:30, în dosarul având ca obiect “Divorț cu
minori” cu capetele accesorii aferente: exercitarea
autorității părintești; stabilire domiciliu minor;
pensie de întreținere, încuviințare eliberare document de călătorie în străinătate.
l Pascaru Mariana, cu ultimul domiciliu cunoscut
în str.Liteni nr.1, Liteni, 727335, județ Suceava, este
chemată la Judecătoria Suceava, cu sediul în str.
Ştefan cel Mare nr.62, cod 720062, Suceava, județ
Suceava, în calitate de Pârâtă, în data de
09.11.2021, în proces cu EON Energie Romania
SA, în calitate de Reclamantă, cerere de valoare
redusă -dosar numărul 41/314/2020.

l Prin dos. nr. 1288/331/2021 al Judecătoriei
Vălenii de Munte s-a deschis procedura de declarare a morții numitului Gustea D. Gheorghe, fiul
lui Gustea Dumitru și Dobra născut la 28.08.1920
în Cărbunești, str. Gustări, Nr. 368, Jud.Prahova.
Invităm ca orice persoană să comunice datele pe
care le cunoaște în legătura cu dispărutul Gustea
D. Gheorghe, către Stan Cecilia, Cărbunești, str.
Gustări, Nr.368, Prahova.
l Subsemnații Marin Maria și Marin Gheorghe, în
calitate de reclamanți, cheamă în instanță pe
Marin Constantin, în calitate de pârât în dosarul
nr.7996/215/2021 la Judecătoria Craiova, în data
de 08 noiembrie 2021, ora 10.00.
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DIVERSE
l Andrei Ioan IPURL notifica deschiderea procedurii simplificate de insolventa a debitoarei Șoim
Inter Speed SRL cu sediul în Municipiul Ploiești,
Str. Frasinet, nr. 13, bl. 6B, sc.A, et.2, ap.11, judet
Prahova, dosar nr. 4544/105/2021, Tribunalul
Prahova. Termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor 29.11.2021; termen
tabel preliminar:09.12.2021; termen tabel definitiv:
03.01.2022; data sedintei adunarii creditorilor
14.12.2021, ora si locul urmand a fi stabilite de
lichidatorul judiciar, care va convoca toti creditorii
debitoarei.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a insolventei in dosarul nr.
3707/105/2021 Tribunal Prahova, conform
Sentintei nr. 457 din 11.10.2021 privind pe SC
Com Service Electronix SRL, cu urmatoarele
termene: depunere declarații creanță 24.11.2021,
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor
14.12.2021, întocmirea tabelului definitiv
07.01.2021, prima Adunare a Creditorilor avand
loc in data 20.12.2021, orele 12:30 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a insolventei in dosarul nr.
3481/105/2021 Tribunal Prahova, conform
Sentintei nr. 453 din 11.10.2021 privind pe SC
Adon Ideal Expert SRL, cu urmatoarele termene:
depunere declarații creanță 24.11.2021, întocmirea
tabelului preliminar al creanțelor 14.12.2021,
întocmirea tabelului definitiv 07.01.2021, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in data
20.12.2021, orele 12:00 la sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.
7, cab. 7B.
l Anunţ public privind etapa de încadrare Negulici Maria Dorina Victoria, Negulici Edmond
Gheorghe, Negulici Gerard Alexandru, Negulici
Arthur Ioan, Negulici Marie Madelene, Negulici
Anastasia anunţă publicul interesat asupra asupra
luării deciziei etapei de încadrare pentru planul
„Amenajamentul fondului forestier proprietate
privată aparținând persoanelor fizice Negulici
Maria Dorina Victoria, Negulici Edmond
Gheorghe, Negulici Gerard Alexandru, Negulici
Arthur Ioan, Negulici Marie Madelene, Negulici
Anastasia” UP I Negulici – necesită parcurgerea
celorlalte etape ale procedurii de evaluare de
mediu, necesită parcurgerea celorlalte etape ale
procedurii de evaluare adecvată şi se va supune
procedurii de adoptare cu aviz de mediu, în
conformitate cu H.G. nr.1076/2004. Motivele care
au stat la baza luării deciziei: - ca urmare a consultării electronice a membrilor Comitetului Special
Constituit până la data de 05.10.2021; - în conformitate cu prevederile art.11 şi a anexei nr. 1 –
Criterii pentru determinarea efectelor
semnificative potenţiale asupra mediului din H.G.
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare
a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

cu modificările şi completările ulterioare; - pe
parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a fost înştiinţat asupra depunerii
solicitării avizului de mediu, prin anunţuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat reacţii negative
din partea publicului referitoare la planul mai sus
menţionat. Informațiile privind potențialul impact
asupra mediului al proiectului propus pot fi
consultate la sediul APM Argeș din Pitesti, str.
Egalității, nr. 50 A în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunț. Observațiile publicului se
primesc zilnic, sub semnătura și cu date de identificare la sediul APM Argeș str. Egalității, nr. 50 A
în termen de 10 zile de la publicarea prezentului
anunț.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentată prin asociat coordonator Liscan Aurel, în
calitate de lichidator judiciar al Alfacar Exclusiv
SRL desemnat prin Încheierea de şedinţă din data
de 13.10.2021, pronunţată de Tribunalul Bucureşti
- Secţia a VII -a Civilă, în dosar nr. 28871/3/2021,
notificã deschiderea falimentului prin procedură
simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014 împotriva Alfacar Exclusiv SRL, cu sediul social în
Bucureşti, Sectorul 6, Strada Hanul Ancuţei, Nr. 3,
cam. 2, Bloc 147, Scara 1, Etaj 4, Ap. 19, CUI
40026115, nr. de ordine în registrul comerţului
J40/15092/2018. Persoanele fizice şi juridice care
înregistrează un drept de creanţă împotriva
Alfacar Exclusiv SRL vor formula declaraţie de
creanţă care va fi inregistrată la grefa Tribunalul
Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, cu referire la
dosarul nr. 28871/3/2021, în urmatoarele condiţii:
a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul creanţelor
29.11.2021; b) termenul limita pentru verificarea
creanţelor, intocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor 09.12.2021; c)
termenul limita pentru definitivarea tabelului
creanţelor la 03.01.2022; d) data primei şedinţe a
adunarii generale a creditorilor 14.12.2021, ora
14.00; e) adunarea generală a asociaţilor Alfacar
Exclusiv SRL la data de 29.10.2021, ora 14.00 la
sediul lichidatorului judiciar.
l SC 8North Brothers SRL cu sediul în Bucuresti
Sector 1, Soseaua Nordului nr. 62D, parter, titular
al activității catering, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru puctul de lucru amplasat în
Bucuresti Sector 1, Soseaua Nordului nr. 62D,
parter. Informații privind documentația depusă
pot fi obținute la sediul Agentia Pentru Protectia
Mediului Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector
6, în zilele de luni-joi, între orele 09:00-15:00 și
vineri între orele 09:00-13:00. Observațiile publicului se pimesc zilnic la sediul APM Bucuresti, pe
toată durata derulării procedurii de autorizare.
l Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei
Gurahont, sub nr.784/238/2021, posesorii Dirlea
Dorina Mirela si Dirlea Mihai Marius au invocat
dobindirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului inscris in CF 303 Almas,
top 339, compus din teren in suprafata de 2880

mp, asupra caruia figureaza ca proprietari Iovanut
Medre si Pavel Marisca. Toti cei interesati sunt
somati sa formuleze opozitie, cu precizarea ca, in
caz contrar, se va trece la judecarea cererii in
termen de 30 de zile de la emiterea celei din urma
publicatii.
l Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei
Gurahont, sub nr.500/238/2021, posesorul Bejinaru
Maria a invocat dobindirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilelor inscrise in
CF 418 Sebis, top 1044/a, in CF 975 Sebis, top
1045, in CF 701 Sebis, top 1047/a si in CF 701
Sebis, top 1047/b, compuse din teren in suprafata
totala de 1287 mp, asupra carora figureaza ca
proprietari Motiu Petru, Sas Persida, Bradean
Iuliana si Csimbal Elisaveta. Toti cei interesati
sunt somati sa formuleze opozitie, cu precizarea
ca, in caz contrar, se va trece la judecarea cererii in
termen de 30 de zile de la emiterea celei din urma
publicatii.
l Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei
Gurahont, sub nr.859/238/2021, posesorul Neamtu
Ioan a invocat dobindirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului inscris in CF
303327 Plescuta, top 683/348, compus din casa si
teren in suprafata de 1335 mp, asupra caruia figureaza ca proprietar Motica Petru. Toti cei interesati
sunt somati sa formuleze opozitie, cu precizarea
ca, in caz contrar, se va trece la judecarea cererii in
termen de 30 de zile de la emiterea celei din urma
publicatii.
l Anunţ public privind emiterea acordului de
mediu. SC Remservice SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ”Modificare de tema in
timpul executarii lucrarilor incepute in baza Autorizatiei de Construire nr. 11 din 27.02.2019, Extindere exploatatie piscicola tip helesteu, comuna
Verguleasa, T31, P222/2/2, judetul Olt”, propus a fi
amplasat în Verguleasa, T31, P222/2/2, judeţul Olt.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la
sediul autorităţii competente Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri,
între orele 9:00- 16:00, precum şi la următoarea
adresa de internet http://apmot.anpm.ro Observaţiile / contestaţiile publicului se primesc la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina,
str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în termen de
10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de
internet a APM Olt.
l Mande Gheorghe, cu domiciliul în Bucureşti,
sector 1, bd.Ion Mihalache, nr.313, bl.1, sc.A, et.3,
titulară a proiectului „Construire hală depozitare”,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM Giurgiu de a nu
se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi
nici evaluarea adecvată pentru proiectul
„Construire hală depozitare” propus a fi amplasat
în comuna Joiţa, sat Bâcu, T63, P520/14, CF
36107, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare
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şi motivele care o fundamentează pot fi consultate
la următoarea adresă de internet: www.apmgr.
anpm.ro
l Mande Gheorghe, cu domiciliul în Bucureşti,
sector 1, bd.Ion Mihalache, nr.313, bl.1, sc.A, et.3,
titulară a proiectului „Construire hală depozitare”,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM Giurgiu de a nu
se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi
nici evaluarea adecvată pentru proiectul
„Construire hală depozitare” propus a fi amplasat
în comuna Joiţa, sat Bâcu, T63, P520/14, CF
36319, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează pot fi consultate
la următoarea adresă de internet: www.apmgr.
anpm.ro
l Mol Romania Petroleum SRL, cu sediul în
municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr.77, etaj 1, camera C.1.1, clădirea C-D
The Office, etaj 1, județul Cluj, dorește să obțină
autorizație de mediu pentru punctul de lucru din
municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr.56-62,
județul Arad, telefon: 0747.334.973, unde se desfășoară activitatea de „comerț cu amănuntul pentru
autovehicule în magazinele specializate”, cod
CAEN: 4730 și spălătorie auto, cod CAEN: 4520,
având principalele faze ale procesului tehnologic
următoarele: aprovizionarea cu carburanți prin
intermediul autocisternelor, descărcarea și stocarea
carburanților în rezervoare de stocare, desfacerea
carburanților către consumatori, spălarea autovehiculelor. Măsurile de protecție a factorilor de
mediu: -Apă: separatoare de hidrocarburi; -Aer:
sistem de recuperare vapori de COV; guri de aerisire; -Sol: platforme betoane; cuve betonate pentru
rezervoare; -Gestiunea deșeurilor: pubele pentru
colectare selectivă. Observațiile publicului formulate în scris/informațiile privind potențialul impact
asupra mediului se depun/pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad,
Splaiul Mureșului FN, tel.0257.280.331,
0257.280.996, în timp de zece zile lucrătoare după
data publicării prezentului anunț.
l SC Dav Cris Agro Industrial SRL, cu sediul în
București, anunță publicul interesat asupra
faptului că s-a solicitat avizul de mediu pentru
planul “construire fermă de vaci de lapte Lețca
Nouă faza PUZ”, propus a se implementa în
comuna Lețca Nouă, jud.Giurgiu, pentru care s-a
întocmit prima varianta a acestuia. Termenul de
acceptare a comentariilor și sugestiilor este până la
15 zile de la apariția acestuia în ziar. Comentariile
publicului se pot transmite la sediul APM Giurgiu,
cu sediul în loc.Giurgiu, Șos.București, bl.111,
sc.A+B.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al Mi Ema Com SRL
desemnat prin hotararea nr.323 din data de
21.09.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 1896/122/2020,
notificã deschiderea falimentului prin procedura

simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva Mi Ema Com SRL, cu sediul in Sat Palanca,
Comuna Floreşti-Stoeneşti, Nr. 49, Judet Giurgiu,
CUI 18448822, nr. de ordine in registrul comertului J52/121/2006. Persoanele fizice si juridice
care inregistreaza un drept de creanta nascut dupa
data deschiderii procedurii insolventei impotriva
MI EMA COM SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului
Giurgiu, cu referire la dosarul nr. 1896/122/2020, in
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor in
tabelul suplimentar al creantelor 05.11.2021; b)
termenul limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 25.11.2021; c) termenul
pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea in BPI a
tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat
15.12.2021.

ADUNĂRI GENERALE
l Erata la anuntul publicat de Germina Agribusiness S.A. in data de 15 octombrie 2021 privind
organizarea licitatiei competitiva cu strigare, in
vederea vanzarii activelor asupra carora Societatea
detine titluri de proprietate. Se revine in parte la
anuntul publicat in data de 15 octombrie 2021,
sectiunea “Garantia de participare” si se va face
urmatoarea rectificare: Din eroare s-a specificat ca
plata Garantiei de participare, in cuantum de 10%
din pretul de pornire al licitatiei activului respectiv,
se poate face prin ordin de plata, fila cec sau scrisoare de garantie bancara, corect fiind: „Plata
garantiei de participare se poate face prin ordin de
plata sau scrisoare de garantie bancara, avand
termenul de valabilitate de cel putin 180 de zile
calendaristice de la data tinerii primei iteratii de
licitatie mentionata in anuntul de publicitate”.
Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de
telefon 0723.144.302 sau transmitand o solicitare
scrisa pe adresele de e-mail: office@germina.ro si
andreea.apalaghiei@germina.ro. Director General
Iuliana Cernat.
l Convocare a Adunării Generale Ordinară şi a
Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor
IFMA Imobiliare S.A.: Consiliul de administrație
al societății IFMA IMOBILIARE S.A., cu sediul în
Şos. Nordului nr.24-26, etaj 3, camera 2, Sector 1,
Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul
Comertului cu nr.J40/2290/2008, CUI 25157095 in
conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din
Legea nr.31/1990, modificată si completată,
Convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) si Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) la data de 22.11.2021,
ora 11:00, pentru AGOA respectiv ora 12.00
pentru AGEA, la sediul societății din București,
Șos. Nordului nr.24-26, etaj 3, camera 2, sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 01.11.2021. În situaţia
în care, la prima convocare nu vor fi îndeplinite
condiţiile de cvorum, AGOA si AGEA se vor

întruni la a doua convocare, în condiţile legii, la
data de 23.11.2021, ora 11:00, în aceeaşi locaţie şi
cu aceeaşi ordine de zi. La AGOA şi AGEA sunt
îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii
înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de
01.11.2021, stabilită ca dată de referinţă. Participarea la AGOA si AGEA se face în conformitate
cu dispoziţiile Actului Constitutiv al Societăţii,
precum şi cu prevederile legale aplicabile societăţilor comerciale pe acţiuni. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau împreună,
cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: a)
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării
generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit
de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea generală; şi b)
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a adunării generale. Acţionarii pot participa fie
personal, fie prin reprezentant, prin acordarea unei
procuri speciale altor persoane. În caz de prezentare prin împuternicit, un exemplar original al
procurii speciale se va depune la sediul social al
Societăţii cu 48 de ore înainte de adunare.
ORDINEA DE ZI a Adunarii Generale Ordinară
a Acţionarilor: 1. Prelungirea mandatului de
auditor a societatii DELOITTE AUDIT SRL,
societate inregistrata sub nr. J40/6775/1995, CUI
7756924, pentru realizarea auditului situatiilor
financiare ale Societatii pentru anii financiari
2021, 2022 si 2023. Auditul va fi efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. 2.
Aprobarea mandatarii Dlui Stefanut Catalin
Roman si a Dnei Enache Costina Genoveva,
fiecare individual, pentru a incheia si/sau semna in
numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii
hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare si
Actul Constitutiv actualizat al Societatii si pentru
a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv
actualizat, precum si pentru a depune, prelua acte
si semna in acest scop in numele Societatii, in
relatia cu Oficiul Registrului Comertului si alte
entitati publice sau private. Ordinea de Zi a
Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor: 1.
Completarea art.13 punctul 4 din Actul constitutiv, care va avea urmatorul continut: „4) Locul
reuniunii: 4.1 Adunările se vor tine la sediul societătii, sau în orice alt loc indicat în anunțul de
convocare. 4.2 Acţionarii îşi pot exercita dreptul de
vot şi prin corespondenţă scrisă transmisă de
aceștia la sediul social al Societăţii prin curier sau
serviciu de poştă care are evidenţa trimiterilor sau
prin intermediul poştei electronice, precum şi prin
fax. Votul astfel exprimat este valabil dacă corespondenţa este primită de Societate şi există la
secretariatul şedinţei la data şi ora fixate pentru
ţinerea Adunării Generale. În toate cazurile, o
menţiune expresă în procesul-verbal al şedinţei va
constata acest aspect; corespondenţa confirmând
voturile va fi ataşată în copie ca parte integrantă a
procesului verbal al şedinţei.” 2. Actualizarea
actului constitutiv conform deciziei luate de acționari la punctul 1 din AGOA si punctul 1 din
AGEA. 3. Aprobarea mandatării Dlui Ştefănuț
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Catalin Roman si a Dnei Enache Costina Genoveva, fiecare individual, pentru a încheia si/sau
semna în numele Societății si/sau al acționarilor
Societății hotărârile prezentei Adunări Generale
Extraordinare si Actul Constitutiv actualizat al
Societății si pentru a efectua toate formalitățile
legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate
si a Actului Constitutiv actualizat, precum si
pentru a depune, prelua acte si semna in acest scop
in numele Societății, in relatia cu Oficiul Registrului Comerţului si alteentitaăți publice sau
private. Preşedinte al Consiliului de Administrație
Roman Ștefănuț Cătălin.

LICITAȚII
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica stoc de
produse destinate amenajari de tamplarie pvc la
pretul de 36.899,27 lei plus TVA, pret redus cu
65%. Licitatiile vor avea loc in zilele 20, 21, 22,
25,27 si 29 octombrie, orele 13 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47, jud.
Prahova. Relatii suplimentare la tel: 0728.878298.
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde
prin licitatie publica echipamente IT si birotica,
proprietatea debitoarei S.C Geonet Systems SRL,
la pretul de 5.852,25 LEI plus TVA, pret redus cu
25%. Licitatia va avea loc in zilele de 20, 21, 22, 25,
27 si 29 octombrie octombrie orele 11 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr.
47 jud. Prahova. Relatii suplimentare la tel:
0728.878298.
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde
prin licitatie publica camion MAN 8163 LC 1828
Benz-Atego 1828 proprietatea debitoarei S.C
Nelpan Cerecom SRL, la pretul de 2.432,70 euro
plus TVA, pret redus cu 15%. Licitatiile vor avea
loc in zilele 20, 21, 22, 25, 27 si 29 octombrie
octombrie, orele 15, la sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47, jud.Prahova.
Relatii suplimentare la tel: 0728.878298.
l Debitorul Mercatorum Finanace SRL societate
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare bunul imobil:
- Apartament: situat in Bucuresti str. Stirbei Voda ,
nr.20, ap.18, et.4, Sector 1, Bucuresti. Pretul de
pornire a licitatiei este de 204.000 Euro inclusiv
TVA. 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 2.000 lei, exclusiv TVA,
pentru bunul imobil. 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. Prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data de
28.10.2021, ora 14.00 iar daca bunul imobil nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele licitatii vor
avea loc in data de 04.11.2021, 11.11.2021,
18.11.2021, 25.11.2021, 02.12.2021, 09.12.2021,
16.12.2021, 06.01.2022, 13.01.2022 ora 14:00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71,
et.5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

l SC Rovit SA, societate aflata in reorganizare
judiciara, prin administrator judiciar anunta
vanzarea la licitatie a unor bunuri aflate in patrimoniul debitoarei, in sensul ca urmatoarele bunuri,
respectiv: Ferma 9 - compusa din constructii:
Sopron Cizelat (Depozit), Cladire Cantina, Grajd
pt Cai, Sediu Ferma-Cladire Condeescu, Sopron
Ingasaminte chimice, Gard Imprejmuire, Baraca
Dormitor, Cladire Depozit, Atelier Mecanic,
Rezervor pt Apa cu Sup Metal, Platforma Beton +
Modernizare Drum, Retea Electrica Aeriana,
Rezervor motorina, Spatiu Depozitare – Platforma, Grup sanitar, Rampa, Beci, fundatie, WC,
bazin si terenul intravilan aferent in suprafata de
9.157 mp, situata in Urlati, loc. Valea Mieilor, jud.
Prahova la pretul de 416.575 lei si o serie de bunuri
mobile, respectiv: subsolier 1 buc. la pretul de 105
lei (fara TVA), bena remorca, 2 buc la pretul de
985 lei/ buc (fara TVA). Licitatia publica are loc in
baza hotararilor Adunarii Creditorilor din
09.03.2011, 30.05.2013, 05.08.2013 12.08.2013,
29.07.2014, 29.07.2014, 22.01.2015 a regulamentului de participare la licitatie si a caietului de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 50 % din pretul
stabilit in raportul de evaluare. Sedintele de licitatii
vor avea loc pe data de 21.10.2021, 26.10.2021,
28.10.2021, 02.11.2021, 09.11.2021, 16.11.2021,
23.11.2021, 30.11.2021, 08.11.2021, 15.11.2021,
orele 12.00, la sediul administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab
7B. Detalii: in caietul de sarcini si la telefon
0344104525.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Plenița, comuna Plenița, Str.
Traian, nr.34, județul Dolj, cod poștal 207460,
telefon 0251/368.086, fax 0251/368.086, e-mail:
primariaplenita@gmail.com, cod fiscal 4332266.
2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 1
parcelă teren, proprietate privată a Comunei
Plenița, identificată astfel: -teren 500mp, nr. cadastral: C.F.33771, situat în intravilanul satului
Plenița, Str.Eroilor, nr.2A, din comuna Plenița,
județul Dolj, conform H.C.L. nr.34/31.08.2021 și
temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 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 Primăriei Comunei
Plenița, Str.Traian, nr.34, județul Dolj. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire:
Se poate obține de la Registratura Comunei
Plenița, Str.Traian, nr.34, județul Dolj. 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:
100Lei /exemplar, ce se achită numerar la Casieria
instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.11.2021, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 18.11.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Plenița,
comuna Plenița, Str.Traian, nr.34, județul Dolj, la
biroul Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: în două exemplare,
original+copie, într-un plic sigilat. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.11.2021, ora 10.00, Primăria
Comunei Plenița, comuna Plenița, Str.Traian,
nr.34, județul Dolj, în Sala de ședință. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de

e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Dolj, Craiova, Str.Brestei, nr.12,
județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax
0251/410.140, e-mail: arhiva.dj.caf@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 18.10.2021.
l 1.Informaţii 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:
Comuna Adămuş, cod fiscal 4436844, localitatea
Adămuş, strada Livezilor, nr.78, judeţul Mureş,
telefon/fax: 0265/450.112, 0265/450.133, e-mail:
adamus@cjmures.ro. 2.Informaţii generale privind
obiectul procedurii de licitaţie publică, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie vândut: vânzare prin licitaţie publică a imobilului „Grajd bovine fără terenul aferent” în suprafaţă de 814mp, proprietate privată a Comunei
Adămuş, situat în localitatea Corneşti, fără număr,
înscris în CF nr.50674 Adămuş, număr cadastral
50674, conform HCL 47/30.07.2020 şi
O.U.G.57/2019. 3.Informaţii privind documentaţia
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: la cerere, contra cost
de la sediul Primăriei Comunei Adămuş.
3.2.Denumirea şi datele de contact ale serviciului-compartimentului din cadrul vânzătorului de
la care pot obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Comuna Adămuş, Biroul financiar-contabil, resurse umane, impozite şi taxe locale,
Adămuş, str. Livezilor, nr.78, judeţul Mureş.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul Administrativ:
costul unei documentaţii este de 50Lei şi se achită
în numerar la casieria instituţiei Comunei
Adămuş. 3.4.Data-limită pentru solicitarea de
clarificări: 26.10.2021, ora 09.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 9.11.2021, ora 8.30. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Adămuş, strada Livezilor,
nr.78, jud. Mureş. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: un exemplar. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura şedința publică de
deschidere a ofertelor: 9.11.2021, ora 10.30, la
sediul Primăriei Comunei Adămuş, localitatea
Adămuş, str.Livezilor, nr.78, jud.Mureş. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi /sau adresa de
e-mail ale instituţiei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Judecătoria Târnăveni, Târnăveni, str.
Republicii, nr.48, telefon/fax: 0265/443.714, e-mail:
judecatoria.tarnaveni@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 18.10.2021.
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:
Primăria Independența, str. Unirii, nr. 42, Independența, judeţul Călărași, telefon 0242535353,
fax 0242535433, email primarindependenta@
yahoo.com. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Independența de 30 mp.
Închirierea se face în baza HCL nr. 41/29.09.2021,
și a O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al

documentației de atribuire: se depune solicitare
scrisă la sediul Primăriei comunei Independența.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care
se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: birou achiziții publice, Primăria comunei
Independența, str. Unirii, nr. 42, telefon
0242535353, fax 0243535433, e-mail: primarindependenta@yahoo.com. 3.3. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: contravaloarea documentației de atribuire în cuantum de 30 lei, se
achită la casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificarilor: 22/10/2021, ora 16.30. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 28/10/2021, ora 16.30. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
comunei Independența, str. Unirii, nr. 42. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 29/10/2021, ora 10.00,ora 10.00, la Căminul
Cultural Independența, str. Unirii, nr.44, sat Independența, comuna Independența, județul Călărași.
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 Călărași, str. București,
nr. 106, telefon 0242311947, e-mail trcl@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08/10/2021.
l Lichidator judiciar, societăți profesionale de
insolvență, asociate prin contract, YNA Consulting SPRL ŞI Consultant Insolvenţă SPRL, cu
sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin,
str.Mărăşeşti, nr.18, jud. Mehedinţi, anunţă licitaţie
publică cu strigare pentru vânzarea bunurilor
imobile existente în proprietatea debitoarei SC
Izometal-Magellan SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str.I.C.Brătianu, nr. 11, parter, camera
2, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/276/2012,
având cod de identificare fiscală nr.6633311, aflată
în procedura de faliment, conform sentinţei
nr.177/2016 din şedinţa publică din data de
16.05.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în
dosar nr. 6902/101/2012, după cum urmează: teren
intravilan, în suprafață de 565mp, situat în loc.
Caransebeș, str.Calea Orșovei, nr.3-5, jud.
Caraș-Severin, CF 31595 Caransebeș, nr. cadastral/nr. topografic CAD: 2014 Top. XXXVI
(1932/2-1931-1932/1)- Caransebeș și Construcție
P+1E+M și mansardare, construcție existentă,
având nr. cadastral CAD: C1 Top: XXXVI
(1932/2-1931-1932/1)- preț pornire licitație
334.800Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin
Raportul de expertiză tehnică-judiciară nr.
95/08.04.2019 de expert tehnic judiciar *ing.Mircea
Suciu* Tg.Mureș; teren intravilan, în suprafață de
532 mp, situat în loc.Caransebeș, str.Calea Orșovei,
nr.7, jud.Caraș-Severin, CF 33192 Caransebeș, nr.
cadastral/nr. topografic Top. 1932/3- Caransebeș și
Construcție, având nr. cadastral CAD: C1 Top:
1932/3- preț pornire licitație 86.900Euro exclusiv
TVA- preț stabilit prin Raportul de expertiză
tehnică-judiciară nr.108/03.06.2019 de expert
tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureș; teren
intravilan situat în intravilanul extins al Comunei
Recaș, loc.Nădaș, jud.Timiș, înscris în Cartea
Funciară după cum urmează: CF nr.402752, nr.
cad. 50142- teren intravilan în suprafață de
1.882mp; CF nr.402643, nr. cad. 50143- teren intravilan în suprafață de 1.246mp; CF nr.403011, nr.
cad. 50144- teren intravilan în suprafață de
1.097mp; CF nr. 402522, nr. cad. 50145- teren
intravilan în suprafață de 1.041mp; CF nr. 402578,
nr. cad. 50146- teren intravilan în suprafață de
1.046mp; CF nr.402521, nr. cad. 50147- teren intra-

vilan în suprafață de 1.012mp; CF nr.402525, nr.
cad. 50148- teren intravilan în suprafață de 1.069
mp; CF nr.403106, nr. cad. 50149- teren intravilan
în suprafață de 5.319mp; CF nr.402523, nr. cad.
50150- teren intravilan în suprafață de 3.237mp;
CF nr.402529, nr. cad. 50151- teren intravilan în
suprafață de 944mp; CF nr.402912, nr. cad. 50152teren intravilan în suprafață de 849mp; CF nr.
402760, nr. cad. 50153- teren intravilan în suprafață de 755mp; CF nr.402524, nr. cad. 50154- teren
intravilan în suprafață de 1.540mp; CF nr.402580,
nr. cad. 50155- teren intravilan în suprafață de
998mp; CF nr.402536, nr. cad. 50156- teren intravilan în suprafață de 909mp; CF nr.402526, nr.
cad. 50162- teren intravilan în suprafață de
2.140mp; CF nr.402585, nr. cad. 50128- teren intravilan în suprafață de 10.517mp; CF nr.408363, nr.
cad. 408363- teren intravilan în suprafață de
4.088mp; CF nr. 402881, nr. cad. 50209- teren
intravilan în suprafață de 942mp; CF nr.400472,
nr. cad. 502103- teren intravilan în suprafață de
1.135mp- preț pornire licitație 346.826Euro
exclusiv TVA- preț stabilit prin Raportul de expertiză tehnică-judiciară nr.128/17.09.2019 de expert
tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg. Mureș
(vânzarea acestor terenuri se face „în bloc“). Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise
mai sus, îl reprezintă Sentinţa nr.177/2016 din
şedinţa publică din data de 16.05.2016, pronunţată
de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul
6902/101/2012, prin care s-a dispus deschiderea
procedurii de faliment împotriva debitoarei SC
Izometal-Magellan SRL, Încheierea din ședința
publică de la 05.08.2020 pronunțată de Tribunalul
Specializat Mureș în dosarul nr.6902/101/2012/
a44- executorie- având ca obiect „anulare acte
frauduloase“, precum și Decizia nr.65/2021 din
ședința publică de la 02.02.2021 pronuntata de
Curtea de Apel Târgu Mureș în dosarul
nr.6902/101/2021/a44- irevocabilă. Licitația va avea
loc în Drobeta-Turnu-Severin, str.Banovitei, nr.5,
jud.Mehedinţi, la data de 02.11.2021, ora 13.30, iar
în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitația va fi reluată, în aceleași condiții, la data de
09.11.2021, ora 13.30, la data de 16.11.2021, ora
13.30, la data de 23.11.2021, ora 13.30, la data de
30.11.2021, ora 13.30, respectiv la data de
07.12.2021, ora 13.30. Participarea la licitaţie este
condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini
şi consemnarea unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei, până la cel târziu ziua anterioară organizării licitaţiei în contul unic de insolvenţă deschis la BRD GSG SA, sub nr. RO 94
BRDE 260 SV 576 5840 2600. Invităm pe toţi cei
care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi
pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare. Somăm pe toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilelor să anunţe lichidatorul judiciar
înainte de data stabilită pentru vânzare în termen,
sub sancţiunea prevazută de lege. Informaţii suplimentare, privind bunurile scoase la licitaţie, la
telefoanele: 0252.328.293, 0744.528.869,
0252.354.399, 0742.592.183, 0256.220.827 sau
0745.267.676 şi pe site-urile: www.ynaconsulting.ro
şi www.consultant-insolventa.ro

PIERDERI
l Pierdut card avocat din Baroul București pe
numele: Dragomir Gabriela. Îl declar nul.
l SC Vânători Residence SRL, CUI: 25450027,
J40/4985/2009, cu sediul în București, str.Vânători,
nr.5-7-9-11, et.2, apt.20, camera 2, sector 5, declară
pierdut și nul certificatul de înregistrare seria B, nr.
2445392/20.04.2011.

