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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 SC Agropan Impex SRL, având CUI:
15576550, cu sediul în Municipiul Iași, Calea
Chișinăului, Nr.29, Corp C4, Județul Iași,
angajează: electrician de întreținere și reparații, cod COR 741307- 4 posturi; brutar, cod
COR 751201- 10 posturi; lăcătuș mecanic, cod
COR 721410- 4 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniu. Selecția are loc în data de
20.08.2021, ora 08.00, la sediul societății.
l Eurologistic HUB SRL, CUI 43691554,
angajează conducător auto trasnport rutier de
mărfuri. Cerințe: școală generală, lb.engleză.
Relații la tel.0762.324.233.
l SC Rezidential Deluxe SRL angajează 10
muncitori necalificați în construcții. Cod COR
931301. CV la email: dorufilip7826@gmail.
com.
l SC Cevik Art Grup SRL, CUI 21165311,
angajează 25 de muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții, cod
COR 931302, vorbitor de limba turcă și cu
experință 5 ani. Transmitere CV la: office@
kdk-consulting.ro.
l SC Rifa Gage Trans SRL, cu sediul social în
adresa: oraș Comarnic, Cartier Poiana,
nr.508A, jud.Prahova, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr.J29/2591/2018,
CUI 40206086 angajează: mecanic auto, nr.
posturi- 6, cod COR 723103; Sudor, nr.posturi3, cod COR 721208; Tinichigiu carosier, nr.
posturi- 6, cod COR-721303; Tăietor precizie
în lemn, nr.posturi- 2, cod COR-752303;
Reglor mașini de prelucrat lemn, nr.posturi- 2,
cod COR-752302; Strungar în lemn, nr.
posturi- 2, cod COR-752301; Manipulant
marfă, nr.posturi- 10, cod COR-93330; Tăietor
manual lemn foc, nr.posturi- 10, cod COR
921503. Pentru CV. la adresa de e-mail: hr@
maxclublogistics.ro.
l SC Feruccio Construct SRL, având CUI:
30392054, cu sediul în Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 33G, etaj 1, comuna Brazi, județul

Prahova, angajează: instalator instalații tehnico-sanitare și gaze, cod COR 712609- 10
posturi, electrician în construcții, cod COR
741101- 10 posturi, dulgheri, cod COR
711501- 20 posturi, faianțar, cod COR 71220120 posturi, excavatorist pentru excavator cu
rotor de mare capacitate, cod COR 811106- 4
posturi, sudor, cod COR 721208- 5 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul construcţiilor.
Selecția are loc în data de 20.08.2021, ora
08.00, la sediul societății.
l Primăria Comunei Budești, Judeţul Vâlcea,
cu sediul în comuna Budești, sat Budești, str.
Principală, nr.64, judeţul Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual vacant,
conform art.7 din H.G.R. nr. 286 din
31.03.2011 (actualizat) privind 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, astfel: -1
post de CASIER – inspector de specialitate (S)
în cadrul compartimentului impozite și taxe
locale. Condiţii: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor economice sau
științelor juridice; -cunoștințe programare/
operare PC, dovedite cu documente emise în
condițiile legii; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită;
-concurs pentru ocuparea postului. Concursul
se va organiza conform calendarului următor:
-20.08.2021 - 02.09.2021, ora 15.00 –termen
limita de depunere a dosarelor; -10.09.2021,
ora 09.00 –proba scrisă; -14.09.2021, ora 09.00
–interviul. Relaţii suplimentare se obţin de la
compartimentul resurse umane – telefon
0250/760.374 int. 109 sau pe site-ul institutiei
www.primaria-budesti.ro
l Primaria Comunei Bunesti, cu sediul în
localitatea Bunesti, str. Principală, nr.1, judetul
Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale de executie
vacante, aprobate prin H.G. 286/2011,modificat si completat prin H.G. nr.1027/2014: 1.
Buldoexcavatorist; 2.sofer. Candidatii trebuie
să îndeplinească următoarele conditii generale
de participare: a) cetatenia romana, cetatenie
a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor apartinand Spatiului Economic
European si domiciliul in Romania; b)
cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are
varsta minima reglementata de prevederile
legale; d) are capacitate deplina de exercitiu; e)

are o stare de sanatate corespunzatoare
postului pentru care candideaza, atestata pe
baza adeverintei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f)
indeplineste conditiile de studii si, dupa caz,
de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs; g) nu a fost
condamnata definitiv pentru savarsirea unei
infractiuni contra umanitatii, contra statului
ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie
sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,
care ar face-o incompatibila cu exercitarea
functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. Conditii specifice: a) Sa aiba
studii liceale; b) Sa faca dovada absolvirii unui
curs in specialitatea de conducere si manevrare a utilajelor grele si de terasamente
(pentru postul de buldoexcavatorist); c) Sa
detina permis de conducere categoria
B,C,C+E ; d) Apt din punct de vedere fizic si
medical pentru activităti de întretinere si reparatii; e) Abilitati in conducere si manevrare a
buldoexcavatorului/tractorului si altor utilaje;
f) Nu necesita experienta. Concursul se va
desfasura respectand calendarul activitatiilor
pentru organizarea si desfasurarea concursului stabilit prin dispozitia primarului,la
sediul Primariei in data de 10.09.2021, orele
10:00 probă scrisă, proba practica in data de
13.09.2021,orele 10:00 si proba de interviu in
data de 13.09.2021 ora 14:00. Pentru inscrierea
la concurs, candidatii vor depune dosarul de
concurs pana in data de 02.09.2021 orele 14:00
la Secretariatul din cadrul Primariei Comunei
Buneşti, acesta continand urmatoarele documente,conform art.6 din H.G. 286/2011: a)
cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
organizatoare; b) copia actului de identitate
sau orice alt document care atesta identitatea,
potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor
acte care atesta efectuarea unor specializari,
copiile documentelor care atesta indeplinirea
conditiilor specifice; d) copia carnetului de
munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz,
o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,
in meserie si/sau in specialitatea studiilor; e)
cazierul judiciar; f) adeverinta medicala care
sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii
concursului de catre medicul de familie al
candidatului sau de catre unitatile sanitare
abilitate; g) curriculum vitae; h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului. Copiile de pe actele prevazute mai sus se
prezinta insotite de documentele originale,in
vederea verificarii conformitatii copiilor cu
acestea. Detalii privind conditiile specifice si
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bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala www.primaria-bunesti.ro.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul
Primariei Comunei Bunesti, str.Principala,nr.1,telefon:0250774490.
l În temeiul H.G. 286/2011, modificată prin
Hotărârea nr. 1027/2014, Editura Academiei
Române, unitate din subordinea Academiei
Române, cu sediul în București, Calea 13
Septembrie, nr.13, Sector 5, scoate la concurs
următoarele posturi vacante cu normă
întreagă, pe durată nedeterminată, pentru
care vechimea în muncă nu necesită o
condiție: -1 post de referent de specialitateresurse umane, gradul IA(S). Cerinţe: studii
economice ori juridice, absolvite cu diploma de
licență; competenţe de legislația muncii;
cunoștințe operare REVISAL. -1 post de
consilier juridic, gradul II(S). Cerinţe: licențiat(ă) al Facultății de Drept (științe juridice). -2
posturi de redactor, gradul II(S). Cerinţe:
absolvent studii superioare cu diplomă de
licență, în una din specialitățile: științe
umaniste, științele naturii. -1 post de secretar
de redacție, gradul IA, (M). Cerinţe: absolvent
studii medii (diploma bacalaureat). Candidaţii
vor depune dosarele de concurs la secretariatul Editurii Academiei Române până la data
de 03.09.2021 (inclusiv) orele 14.00. Condiţiile
de participare și relaţii suplimentare se pot
obţine zilnic între orele 9.00-14.00 la telefon:
021.318.81.06, interioarele 2109 și 2119.
Persoane de contact: Prică Ion, Balmuș
Luciana. Concursul va consta într-o probă
scrisă și se va desfăşura în data de 10.09.2021,
ora 11:00, iar interviul se va desfăşura în data
de 13.09.2021, ora 10:00 la sediul Editurii
Academiei Române din Calea 13 Septembrie,
nr.13, Sector 5, București.
l Centrul Român pentru Pregătirea și
Perfecționarea Personalului din Transporturi
Navale- CERONAV, cu sediul în localitatea
Constanța, str.Pescarilor, nr.69A, județul
Constanța, organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:
1 post de Expert consultant grad II, Specialitatea „DP- Poziționare dinamică a navelornivel avansat” în cadrul Serviciului navigație
maritimă, conform HG 286/23.03.2011; 1
post de Expert consultant grad II, Specialitatea „Evaluare competențe pe simulatorul
de navigație” în cadrul Serviciului Navigație
maritimă; 1 post de Expert consultant grad
IA, Specialitatea „Asistență medicală” în
cadrul Serviciului Siguranță maritimă și
formare nebrevetați, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: Proba scrisă în data de 13.09.2021, ora
10.00, proba orală (Interviu) în data de

14.09.2021, ora 12.00, precum și testarea de
limba engleză şi operare calculator, ora 10.00,
respectiv ora 11.00. Această probă și testările
vor fi susţinute doar de candidaţii declaraţi
admişi la proba scrisă. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie sa îndeplineasca
următoarele condiții: 1.Pentru posturile din
cadrul Serviciului navigație maritimă: -studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în domeniul navigație și
transport maritim și fluvial; -deţinător de
brevet maritim nivel managerial, care trebuie
să aibe cel puțin 4 luni ambarcare pe funcția
de nivel managerial în ultimul an de activitate; -calificare DP cu certificările relevante
specialității de DP; -vechime în muncă de
minim 6 luni. 2.Pentru postul din cadrul
Serviciului siguranță maritimă și formare
nebrevetați: -studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență în
medicină, -experiență în domeniul formării
profesionale, -vechime în muncă de minim 6
ani și 6 luni. Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs până la data de:
02.09.2021, ora 15.00, la sediul din Str.Pescarilor, Constanța. Relaţii suplimentare la
sediul: CERONAV, Str.Pescarilor, nr.69A,
persoana de contact: Pop Ionela, telefon:
0241.639.595, E-mail: ionelapop@ceronav.ro
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria,
județul Teleorman, Str.Libertății, numărul 1,
organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant: 1 post asistent
medical principal în cadrul Serviciului de
Anatomie Patologică. Condiții specifice de
participare la concurs pentru funcția de asistent medical principal: -studii: absolvent al
unei Școli Postliceale, specialitate laborator;
-Certificat membru însoțit de avizul anual
eliberat de OAMGMAMR- în termen;
-Diplomă de bacalaureat; -Certificat grad
principal; -Vechime: 5 ani vechime în specialitate. Concursul se organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență în data de
10.09.2021, ora 10.00, proba scrisă, iar data și
ora interviului vor fi anunțate după rezultatul
probei scrise. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Județean de Urgență în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului și trebuie să conțină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Bibliografia și relații suplimentare
la avizierul Spitalului Județean de Urgență
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul 0247.306.723.
l Primăria Comunei Stelnica, județul
Ialomița, organizează în data de 10 septembrie
2021, concurs pentru ocuparea următoarei

funcții contractuale vacante: 1.Muncitor necalificat din cadrul Compartimentului Administrativ, conform HG nr.286/2011. Condiții
specifice postului: Studii generale, Vechimeminim 3 ani de activitate. Dosarele de participare la concurs se depun până pe data de 02
septembrie 2021, ora 14.00. Selectarea dosarelor va avea loc pe data de 07 septembrie
2021, iar concursul se va desfăşura pe
parcursul a două probe: practică pe data de 10
septembrie 2021, ora 11.00 şi interviul- 13
septembrie 2021, ora 11.00. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei (secretariat) sau la
telefon: 0243.361.785.
l Primăria Comunei Drăgoești, cu sediul în
localitatea Drăgoești, Str.Primăriei, nr.11,
județul Ialomița, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante de
Referent Asistență socială și Situații de
urgență, gradul I- 1 post, conform Hotărârii
de Guvern nr.286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: Proba scrisă în data de 28.09.2021,
ora 10.00. Contestații proba scrisă în data de
29.09.2021, ora 10.00. Proba interviu în data
de 30.09.2021, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Studii medii liceale cu
diplomă de bacalaureat, Vechime: 1 an;
Cunoștințe operare calculator; Abilități de
comunicare; Adaptarea la condițiile de muncă
specifice postului. 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 UAT Drăgoești. Relaţii suplimentare
la sediul: Str.Primăriei nr.11, persoană de
contact: Borș Ștefan, telefon: 0243.319.688,
fax: 0243.319.648.
l Primăria Oraşului Târgu Ocna cu sediul în:
localitatea Târgu Ocna, strada Trandafirilor,
nr.1, județul Bacău organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale, conform H.G. nr. 286/2011,
modificată şi completată de H.G. nr.
1027/2014. Denumirea posturi: Şofer I- 1 post.
Condiţii specifice de participare la concurs:
Condiţii specifice:-nivelul studiilor -medii/
gimnaziale; -posesor permis de conducere
categoria “B, C, D, E” dobândit de minim 3
ani; -posesor atestat pentru trasportul rutier de
persoane, eliberat de ARR; -aviz psihologic și
adeverință de sănătate eliberatã de medic de
medicina muncii sau de un cabinet medical
specializat în ceea ce priveşte examinarea
conducătorilor auto; -posesor card tahograf.
Îngrijitor I- 2 posturi. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -proba scrisă în
data de 8 septembrie 2021, ora 10.00, la sediul
instituției; -proba interviu: se va comunica

ANUNȚURI
odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisã.
Data limită până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile
de la afisare, la sediul instituției. Date contact:
Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel:
0234/344.115, int.104.

CITAȚII
l Doamna Buta Claudia, cu domiciliu necunoscut, moștenitoare a defunctului Ioniță
Constantin, decedat la data de 06 martie 2017,
cu ultim domiciliu în mun. Pitești, str. Iancu
de Hunedoara nr. 3, bl. A7bis, sc. A, ap. 6, jud.
Argeș, având cod numeric personal
1440517034977, este citată să se prezinte la
sediul SPN Cîrstoiu Valerica și Cîrstoiu Marin
din municipiul Pitești, strada Smeurei nr. 4,
județul Argeș, la data de 03.09.2021, ora 10.00,
în vederea dezbaterii succesiunii defunctului
Ioniță Constantin în dosarul succesoral nr.
197/2021.

DIVERSE
l S.C. 24 IANUARIE S.A cu sediul in
Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18, Nr. ORC
J29/1043/1991, C.U.I. RO 1343490, face
cunoscut publicului ca Raportarile contabile
incheiate la 30.06.2021 au fost depuse la
DGFP Prahova si sunt postate pe site-ul societatii.
l Va anuntam ca in dosarul nr. 11502/55/2021
al Judecatoriei Arad s-a deschis procedura de
declarare a mortii numitei Bimbo Veronica,
una si aceeasi persoana cu Ivan Vera, cu
ultimul domiciliu cunoscut cu ultimul domiciliu cunoscut in loc. Sinleani, com. Livada nr.
58, judetul Arad, cu invitatia ca orice persoana
care poate oferi date pe care le cunoaste in
legatura cu cel disparut sa le comunice Judecatoriei Arad, in termen de 2 luni de la data
publicarii prezentului anunt.
l DMF Poliplast SRL, cu sediul în mun.
Focșani, Str. Surăii nr. 6, jud. Vrancea, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a autorizației integrate de mediu, în
scopul desfășurării activității „Tratarea suprafețelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenți organici, în special
pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, 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. Focșani, 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 integrate de mediu, pot fi consultate zilnic de luni până joi între orele 8-14 și
vineri între orele 8-12, la sediul APM Vrancea
din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud.
Vrancea. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul
APM Vrancea, în termen de 30 zile de la data
apariției anunțului.
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l 19.08.2021 Anunț privind lansarea unei
proceduri de achiziție de echipamente
Sandhar Technologies RO S.R.L. anunță
lansarea unei proceduri de achiziție de echipamente pentru proiectul ” Înființarea unei
unități noi pentru producția de componente
auto în cadrul companiei Sandhar Technologies RO .SR.L.”, după cum urmează: -Achiziția A8 –Lot 1: Generator nitrogen –1 buc.
Documentația de atribuire poate fi obținută de
la adresa: e-mail contact@sandhar.ro sau la
adresa Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul
Corneliu Coposu, Nr. 6 -8, modulul nr. M 09,
Etaj 8. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 02.09.2021 ora 23:59 (sfârşitul zilei ora
României). Pentru informaţii suplimentare vă
puteţi adresa la: sediul Sandhar Technologies
RO S.R.L., Adresa: Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6 -8, modulul nr.
M 09, Etaj 8, Telefon: +40735/012973, Fax: -,
E-mail: contact@sandhar.ro, persoană de
contact Ionuț Arpășanu (+0735/012973). Vă
mulțumim. Sandhar Technologies RO S.R.L..
19.08.2021 Announcement regarding the
launch of one procedurefor the procurement
of equipment Sandhar Technologies RO
S.R.L. announces the launch of 1 procurement procedure for equipment for the project
“ Establishment of a new unit for the production of automotive components within the
company Sandhar Technologies RO S.R.L. “,
as follows: -Procurement A8 –Batch 1:
Nitrogen generator –1 unit. The procurement
documentation can be obtained from: e-mail
contact@sandhar.ro or at the address Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M 09 Modul,
8th Floor. Date and time limit for submission
of the offer: 02.09.2021 at 23:59 (end of the
day, Romania time). For more information
you can contact Sandhar Technologies RO
S.R.L., Adress: Bucharest, 6 -8 Corneliu
Coposu Bld, M 09 Modul, 8th Floor, Phone:
+40735/012973, Fax:-, E-mail: contact@
sandhar.ro, contact person: Ionuț Arpășanu
(+0735/012973). Thank you. Sandhar Technologies RO S.R.L.
l Anunț privind finanaţările nerambursabile
alocate de la bugetul local pentru activităţi
nonprofit de interes local. Data: 10.08.2021.
Informaţii generale privind autoritatea
contractantă (finantatoare), în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Municipiul Barlad , Str. 1 Decembrie,
Nr. 21, Barlad, judeţul Vaslui, telefon
0235.411760 , fax 0235.416867 , www.primariabarlad.ro. Primaria Municipiului Barlad
invită persoanele fizice şi juridice fără scop
patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile
constituite conform legii sau cultele religioase
recunoscute conform legii , care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să
depună propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură , tineret, sport ,
activitati cu specific social si culte religioase.
1. Procedura aplicată pentru atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă a
proiectelor din domeniile: cultură , tineret,
sport , activitati cu specific social si culte religi-

oase pe anul 2021 este prevăzută de Legea nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general şi de
Regulamentul privind regimul finanţărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local
pentru activităţi nonprofit de interes local
aprobat prin HCLM nr. 159 / 27.05.2021 ,
publicat pe site-ul oficial al autoritatii finantatoare. 2. Sursa de finanţare a contractului:
bugetul local al Municipiului Barlad. 3. Domeniiile pentru care se acorda finantarea nerambursabila si suma alocata : • Culte religioase
– 125.000 RON; • Sport – 30.000 RON; •
Cultura – 10.200 RON; • Tineret – 30.000
RON; • Activitati cu specific social – 11.120
RON; 4. Durata proiectelor: anul 2021. 5.
Data limită de depunere a propunerilor este 30
AUGUST 2021, ora 16,00. (cu diminuarea
termenului de depunere a dosarelor la 15 zile,
conform art.20 alin (2) din Legea
350/2005,motivate de faptul ca eventualele
lucrari de reparatii,constructii si modernizari,
nu se pot efectua in sezonul rece). 6. Proiectele
se depun într-un exemplar la registratura
Primariei Municipiului Barlad, str. 1 Decembrie, nr.21 si vor avea menţiunea pe dosar
“pentru: Comisia de evaluare pentru finantari
nerambursabile acordate de la bugetul local
pentru activitati nonprofit de interes local“7.
Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea
obţinerii finanţării nerambursabile se va face
de către Comisia de evaluare pentru finantari
nerambursabile acordate de la bugetul local
pentru activitati nonprofit de interes local,
constituita prin dispoziţia primarului municipiului Barlad, în perioada 31 august - 06
septembrie 2021. Finanţările nerambursabile
trebuiesc însoţite de o contribuţie de minimum
10% din valoarea totală a finantarii din partea
beneficiarului. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este
în conformitate cu art. 20 din Regulamentul
privind regimul finanaţărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local pentru activităţi
nonprofit de interes local existent pe site-ul
Primariei Munucipului Barlad. Informaţii si
clarificări cu privire la documente se pot
obţine de la secretarul comisiei din cadrul
Primariei Municipiului Barlad , Serviciul
Contabilitate , etaj 1 , camera 17, telefon
0235.411760 int 220. Data transmiterii anunţului de participare către Monitorul Oficial
10.08.2021.
l INFORMARE. Aceasta informare este
efectuata de Unitatea Militara 02248 Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Strada Drumul
Taberei, Nr. –9, Sector 6, telefon
021.319.81.57, ce intentioneaza sa solicite de la
S.G.A. Constanta aviz de gospodarire a apelor
pentru investitia „Amenajare Infrastructura
in Cazarma 2765 Tuzla” ce se va realiza în
localitatea Tuzla, incinta cazarmii 2765 Tuzla,
nr. cadastral 105620, judetul Constanta.
Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al
realizarii investitiei vor rezulta ape pluviale, ce
se vor evacua intr-un bazin de retentie, dupa
trecerea printr-un separator de hidrocarburi.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modi-

ficarile si completarile ulterioare. Persoanele
care doresc sa obtina informatii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodarire
a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata. Persoanele care doresc sa
transmita observatii, sugestii si recomandari se
pot adresa solicitantului sau la Rodica
Alexandru, telefon 0721.236.457, dupa data de
19.08.2021.
l Pentru aceste motive în numele legii hotărăște: Admite acţiunea civilă având ca obiect
-divorţ -formulată de reclamantul Șușu Vasile-Corneliu, domiciliat în sat Dolheștii Mari,
nr.377, comuna Dolhești, județul Suceava, în
contradictoriu cu Șușu Maria, domiciliată în
sat Dolheștii Mari, nr.377, comuna Dolhești,
județul Suceava. Desface căsătoria încheiată
la 12 noiembrie 1999 şi înregistrată sub nr.28
din aceeaşi dată la Primăria Comunei
Dolhești, jud.Suceava, din culpă exclusivă a
pârâtei. Încuviinţează ca pârâta să revină la
numele anterior căsătoriei, acela de Mihăilă.
Obligă pârâta să plătească reclamantului
suma de 727Lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile
de la comunicare. Cererea de apel se va
depune la Judecătoria Fălticeni. Pronunțată
prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin
mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 17 martie
2021.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
1242/246/2021 privind pe petenta Miculit Eva,
domiciliata in Arad, Str. Bujor nr. 5, judetul

Arad, care solicita inscrierea dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra imobilelor
situate in Ineu, inscrise in CF nr. 306428 Tau,
provenit din CF vechi 457 Minisul de Sus, cu
nr. top. 688/a.1.b.3.b.1.3, teren in suprafata de
1450 mp, de sub A.1, prin uzucapiune de 20 de
ani de la moartea proprietarilor tabulari,
defuncrii Ater Robert si sotia sa Etleca
Grumdl, de sub B.1, prin jonctiunea posesiei
petentei cu posesia parintilor petentei,
defunctii Omota Adam, decedat la data de
27.11.2006 si Omota Anghelina, decedata la
data de 25.03.2016, precum si cu bunicii
petentei, Omota Eugen, decedat la data de
18.07.1972 si Omota Elena, decedata la data
de 01.03.1992, folosind imobilul in intregime,
fara intreruperi, inca din perioada anilor 19461947. In urma acesteia, in baza art. 130 din
Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt somati toti
cei interesati de indata sa inainteze opozitie la
Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in
termen de o luna de la aceasta ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Administrație al
Aedificia Carpati S.A., cu sediul social în
București, sos. Panduri nr. 94, sector 5, înregistrată în registrul comerțului sub nr.
J40/26548/1992, C.U.I. 2620769, în temeiul
art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu
completările și modificările ulterioare, precum
şi a actului constitutiv al societății, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 23 septembrie 2021, ora
16:00, la sediul social al societății, cu urmă-

toarea ordine de zi: Punct unic: 1. Adoptarea
unei hotărâri cu privire la plata de către Aedificia Carpati S.A. a sumelor calculate ca fiind
creanțe (debit şi accesorii) astfel cum au fost
evidențiate prin rapoartele întocmite de
Manea Liliana la data de 26.04.2021, respectiv
de Stan Teodor Mugurel şi Ilinca Maria
Magdalena la data de 13.08.2021. Cele două
rapoarte pot fi consultate la sediul societății în
fiecare zi lucrătoare între orele 09:00 şi 17:00.
Persoana de contact: Cristian Grăjdan
(0740.288.887). Dacă la data de 23 septembrie
2021 nu se întrunește cvorumul legal,
adunarea generală extraordinară a acționarilor se va desfășura la data de 24 septembrie
2021, cu aceeași ordine de zi, în același loc
începând cu ora 16:00. Preşedinte Consiliu
Administraţie Ing. Petre Badea.

LICITAȚII
l Anunț privind concesionarea prin licitație
publică a imobilului-teren situat în municipiul
Bistrița, str.Alba Iulia nr.7, județul Bistrița-Năsăud, înscris în Cartea Funciară nr.56062
Bistrița, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, în scopul construirii, dotării și
exploatării unui Centru de radioterapie.
1.Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Judeţul Bistriţa-Năsăud, Sediul: Municipiul
Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1, Cod fiscal:
4347550, Telefon: 0263213657, 0263215503,
Fax: 0263214750, E-mail: cjbn@cjbn.ro; site:
www.portalbn.ro, persoana de contact: graj-
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
dianu.marina@portalbn.ro, Telefon:
0740183123. 2. Informaţii generale privind
obiectul concesionării, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Imobilul-teren, intravilan, în
suprafață de 2898 mp, categoria de folosință:
curți construcții, parțial împrejmuit, înscris în
Cartea Funciară nr.56062 Bistrița, proprietate
publică a județului Bistrița-Năsăud, situat în
municipiul Bistrița str. Alba Iulia nr.7, în vecinătatea Secției oncologice din municipiul
Bistrița, str. Alba Iulia nr.7 a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, având posibilitatea
de acces direct în curtea unității sanitare.
Parcela este construibilă, în zonă există utilități, se pretează pentru instituții și servicii
publice de interes general, încadrându-se pe
suprafețele obligatorii necesare pentru
parcaje, spații verzi, accese. Terenul se concesionează în scopul construirii, dotării și
exploatării unui Centru de radioterapie. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: La
cerere, orice persoană interesată, poate obține
un exemplar din Documentaţia de atribuire,
pe suport hârtie/pe suport magnetic și/sau prin
mijloace electronice.3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
proprietarului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Biroul coordonare instituţii subordonate,
administrare patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Imobil
Garaje, cam.8, Piaţa Petru Rareş nr.1B, municipiul Bistriţa). 3.3. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.09.2021. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere
a ofertelor: 20.09.2021, ora 16.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistrița,
Piaţa Petru Rareş nr.1, parter, registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un singur exemplar, într-un plic
sigilat, în original și în copie, pe suport de
hârtie. 5. Data și locul la care se va desfășura
sedința publică de deschidere a ofertelor:
22.09.2021, ora 11.00, sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistrița,
Piaţa Petru Rareş nr.1, etaj.1. 6. Instanța
competentă în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
contencios administrativ a Tribunalului Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str.Alba Iulia
nr.1, Cod postal 420178, Județul Bistrița-Năsăud, Telefon:0263-213528, Fax:0263231509,e-mail: trbn@just.ro, potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completă-

rile ulterioare. 7. Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 18.08.2021
l 1. Informații generale privind locatorul,
denumirea, CIF-ul, adresa, date de contact,
persoana de contact: Comuna Drăgușeni, Loc.
Drăgușeni, județul Iaşi, Cod Fiscal 16449937,
tel/fax: 0232256620, primaria_drag@yahoo.
com. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului ce urmează
a fi închiriat: Se organizeaza licitaţie în conformitate cu prevederile O.U.G. Nr. 57/2019 si ale
H.C.L. nr. 22/ 29.06.2021, în vederea închirierii
unui teren extravilan în suprafaţa totală de
45.000m.p. teren aflat în domeniul public al
Comunei Drăgușeni- teren extravilan categoria HB- ape stătătoare- suprafața totală de
41.176m.p şi teren extravilan categoria
pășune- zona de protecție ape stătătoare, cu
suprafața totală de 3.824m.p., număr cadastral 60329, Cartea funciară 60329 a localității
Drăgușeni, situat în comuna Drăgușeni,
județul Iași. 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: de la sediul
Primăriei Drăgușeni. 3.2. Denumirea şi datele
de contact ale serviciului din cadrul instituţiei
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Documentația de
atribuire se poate achiziționa pană pe 21
septembrie 2021, ora 14:00, de la compartimentul Achiziții Publice. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: contravaloarea caietului de sarcini
fiind 10 lei, bani care se vor achita în numerar
la casieria primăriei. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor este 07.09.2021, ora
15:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor este 21 septembrie 2021, ora 15:00, la Registratura Primăriei
Drăgușeni. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele- ofertele se depun la Registratura
Primăriei Drăguşeni, cu sediul în satul Drăguşeni, comuna Drăguşeni, județul Iași. 4.3.
Ofertantul va trebui să prezinte un exemplar
al ofertei în original și un exemplar în copie. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: Ședința
publică de deschidere a ofertelor va avea loc în
data de 22 septembrie 2021, ora 11:00, la
sediul Primăriei Comunei Drăgușeni. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele

pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Iași, cu
sediul în Iași, Strada Elena Doamna, nr.1A,
jud. Iaşi, telefon 0232/260600. Relații suplimentare la tel/fax:0232256620, primaria_
drag@yahoo.com.
l Debitorul Moldocons Grup SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprietati imobiliare “terenuri”: –Teren extravilan in
suprafata de 60.234 mp situat in Comuna
Gura Vitioarei, Judet Prahova, Tarlaua 57,
Parcelele Lv 1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13,
De 1719/1, De 1719/11, De 1719/12, De
1719/16, avand nr. cadastral 10316, inscris in
Cartea Funciara nr. 1409, a Comunei Gura
Vitioarei, Judet Prahova, prin incheierile nr.
9786/2008, nr. 1415/2009 si 1886/2009 eliberate
de OCPI –Prahova, Biroul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret
pornire licitatie 42.250,00 Euro. –Teren extravilan in suprafata de 169.959 mp gasiti la
masuratoare si din acte 170.166 mp si cota
indiviza din teren 2911 (drum acces), situata
in Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet
Prahova, Tarlaua 55, Parcelele Lv 1644/11/2,
Lv 1644/13, Lv 1644/17, De 1644/12, De
1644/16, De 1644/18, avand nr. cadastral
10314, inscris in Cartea Funciara nr. 1408, a
Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin
incheierea nr. 9954/2008, eliberata de OCPI –
Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara Valenii de Munte. Pret pornire licitatie 158.750,00 Euro exclusiv TVA. –Teren
extravilan in suprafata de 34.221mp situat in
Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet
Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv1719/26 si
De 1719/29, avand nr. cadastral 10318, inscris
in Cartea Funciara nr. 1411, a Comunei Gura
Vitioarei, Judet Prahova, prin incheierile nr.
9788/2008 si 1414/2009, eliberata de OCPI –
Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara Valenii de Munte. Pret pornire licitatie 30.500,00 Euro exclusiv TVA. Terenurile
prezentate sunt scoase spre vanzare la pachet
(nu se vand separat). 2.Proprietatea imobiliara
“pensiune” situata in Comuna Manzalesti, Sat
Bustea, Judet Buzau, constituita din teren in
suprafata de 2.404 m.p., din care 1.402,00 m.p.
faneta si 1.000,00 m.p. cu destinatia curti
constructii pe care este edificata Constructia
C1 cu o suprafata construita desfasurata de
354,20 m.p., intabulate la Oficiul de Cadastru
si Publicitate Imobiliara Buzau –Biroul de
Carte FunciaraBuzau, avand nr. cadastral
20035 (nr. castral vechi 4018) inscris in Cartea
Funciara nr. 20035 (C.F. vechi nr. 62) a localitatii Manzalesti. Pret pornire licitatie 59.121
Euro exclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini
pentru proprietatile imobiliare “terenuri”
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-3.000,00 Lei exclusiv TVA. Pretul Caietului
de sarcini pentru proprietatea imobiliara
“pensiune” -2.500,00 Lei exclusiv TVA. Pretul
de pornire al licitatilor pentru proprietatile
imobilare “terenuri”, reprezinta 25% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare; Pretul de pornire al
licitatilor pentru proprietatile imobilare “terenuri” si “pensiune”, apartinand Moldocons
Grup SRL, reprezinta 40% din valoarea de
piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare; Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr. cod
IBAN RO46 UGBI 0000 2820 0687 7RON
deschis la GARANTI BANK SA -Suc. Ploiesti
pana la orele 14 am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire a
licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a
Caietului de sarcini pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru proprietatile imobiliare, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data de
03.09.2021, ora 11:00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte
de licitatii vor fi in data de 10.09.2021;
17.09.2021; 24.09.2021, ora 11:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str.
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru
relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Debitorul SC Alfarom Holding SRL, societate în faliment, cu sediul în Str. Slt. Dima
Cristescu, nr. 3 B, spațiul nr. 1, parter, camera
nr. 4, Sectorul 2, București; înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
J40/1107/2002, cod unic de înregistrare:
14458432, prin lichidator judiciar SP Bălescu
& A s o c i a ț i i S P R L , î n D o s a r u l n r.
23259/3/2012, valorifică prin licitație publică,
proprietățile imobiliare după cum urmează:
-Imobil de birouri, cu teren aferent, in Bucuresti, str. Plantelor, nr.62, sector 2, pornind de
la prețul de 749.800,00 EUR (exclusiv TVA),
conform publicației de vânzare; -Apartament
nr.5 Bl.C-Et.P în amplasamentul complex din
Sinaia, str. Lalelelor, nr.1 în suprafță utilă de
64,93 mp -pornind de la prețul de 55.000
EURO (se aplica TVA cf. Cod Fiscal) EURO
(exclusiv TVA) prin valorificare individuală,
conform publicației de vânzare. -Apartamente
din imobil rezidențial 2S+P+10E+11 retras
+etaj tehnic situat in Bucuresti, str Dima Cristescu, 3B, Sector 2 -pornind de la prețul global
de 366.000 EURO (exclusiv TVA) prin valorificare individuală conform publicației de
vânzare. Licitația se va organiza în cinci

sesiuni ce vor avea loc în data de 09.09.2021
pentru Sesiunea 1, la ora 16.00, 16.09.2021
pentru Sesiunea 2, la ora 16.00, 23.09.2021
pentru Sesiunea 3, la ora 16.00, 30.09.2021
pentru Sesiunea 4, la ora 16.00, 07.10.2021
pentru Sesiunea 5, la ora 16.00, la biroul lichidatorului judiciar din mun. București, str.
Negoiu, nr.8, bl. D14, sc.2, ap 30, sector 3.
Data si ora exactă a licitației, pentru fiecare
bun în parte, este indicată în publicația de
vanzare. Publicația de vânzare si informații
suplimentare privind participarea la licitație
pot fi obținute la E-mail: balescu.office@
gmail.com Web: www.licitatii-insolventa.ro
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: Unitatea Administrativ Teritoriala
Comuna Marpod, comuna Marpod, nr.327,
județul Sibiu, telefon/fax 0269/583.289,
0269/583.288, e-mail: clmarpod@yahoo.com,
website: www.primarimarpod.ro, cod fiscal
4480238. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: imobil construcție
+teren, situat în localitatea Marpod, strada
Principală nr.343, comuna Marpod, județul
Sibiu, având următoarele date de identificare:
teren -curte înscris în CF nr.100090 Marpod
-top 396/1, 397/1, în suprafață totală de 700mp
cu construcție -casă de piatră, înscrisă în CF
nr.100090 top 396/1, 397/1-C1, cu suprafața
construită la sol de 117 mp, regim de înălțime
P, proprietate privată a comunei Marpod.
Temei legal: H.C.L. Marpod nr. 47/12.08.2021
şi O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Marpod, prin e-mail la
adresa: clmarpod@yahoo.com sau de pe
website: www.primariamarpod.ro. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de
la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: la sediul Primăriei Comunei
Marpod -Compartimentul Agricol și
Cadastru, localitatea Marpod, strada Dealului
nr.327, comuna Marpod, județul Sibiu. 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: Gratuit. 3.4 Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 03/09/2021, ora 12.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită

de depunere a ofertelor: 14/09/2021, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la
sediul Primăriei Comunei Marpod, Registratură, localitatea Marpod, strada Dealului
nr.327, județul Sibiu, cod poștal 557135.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: Oferta va fi depusă într-un
singur exemplar original. 5.Data și locul la
care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 14/09/2021, ora 10.00 la sediul
Primăriei Comunei Marpod din localitatea
Marpod, strada Dealului nr. 327, comuna
Marpod, județul Sibiu, Sala de sedințe a
Consiliului Local al Comunei Marpod. 6.
Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Acțiunea în justitiei
se poate introduce la Secția Contencios Administrativ a Tribunalului Sibiu, Sibiu, Str.Ocnei
nr.33, județul Sibiu, telefon 0269/217.104, fax
0269/217.702, email: tribunalul.sibiu@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
18/08/2021
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Mitocu Dragomirnei, cu sediul în
comuna Mitocu Dragomirnei, str.Anastasie
Crimca nr.54, județul Suceava, telefon/fax
0230/533.802, e-mail: mitocu.dragomirnei@
prefecturasuceava.ro, cod fiscal 4441018. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
suprafața de 31.242mp, teren situat în extravilan, identificat cu nr.cadastral 41883 din CF
nr. 41883, aparținând domeniul privat al
comunei Mitocu Dragomirnei, judeţul
Suceava, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 şi
H.C.L. nr. 53/09.08.2021. 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,
camera 206. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Compartimentul Juridic, la sediul primăriei din str.
Anastasie Crimca nr. 54, comuna Mitocu
Dragomirnei, judeţul Suceava. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 200 lei, care se
achită la casieria primăriei. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 02/09/2021, ora
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12.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
10/09/2021, ora 13.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei
Comunei Mitocu Dragomirnei, str.Anastasie
Crimca nr.54, sat Mitocu Dragomirnei,
comuna Mitocu Dragomirnei, judeţul
Suceava, la Registratura instituţiei.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: în două exemplare. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 14/09/2021,
ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Mitocu
Dragomirnei, camera 207, sat Mitocu Dragomirnei, str.Anastasie Crimca nr.54, comuna
Mitocu Dragomirnei, judeţul Suceava. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava,
Suceava, Str.Ştefan cel Mare nr.62, județul
Suceava, cod poştal 720062, telefon
0230/214.948, fax 0230/530.025, e-mail:
jud-suceava@just.ro. Termenul de sesizare al
instanţei cu privire la încheierea contractului:
20 zile de la comunicarea privind atribuirea
contractului. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 18/08/2021.
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 Mihai Viteazu,
comuna Mihai Viteazu, str.Transilvaniei
nr.147, județul Cluj, telefon/fax 0264/329.101,
e-mail: primaria@primariamihaiviteazu.ro,
cod fiscal 4378832. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: imobil teren în
suprafață de 5.000mp, din comuna Mihai
Viteazu nr.1406 și cele două construcții existente pe acesta: Clădire administrativă în
suprafață de 144mp și Hală de sortare în
suprafață de 535mp, înscrise în CF nr.50146
Mihai Viteazu, situat pe domeniul public al
Comunei Mihai Viteazu, pentru închiriere
stație de sortare al deșeurilor menajere din
comuna Mihai Viteazu, în temeiul: H.C.L. nr.
39/20.07.2021 și O.UG.57/03.07.2019, art.332333. 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: la cerere, de
la sediul instituției, Compartimentul Registratură. 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: Persoana interesată poate intra în posesia unui exemplar
din documentația de atribuire pe suport de
hârtie, de la Registratura Primăriei Comuna
Mihai Viteazu, str.Transilvaniei nr.147, județul
Cluj. 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: 300 lei/exemplar,
se achită numerar la casieria Primăriei

Comunei Mihai Viteazu. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificarilor: 31/08/2021, ora
14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
09/09/2021, ora 14.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Mihai Viteazu, str.Transilvaniei nr.147, județul
Cluj, Compartimenul Registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Oferta se depune într-un singur
exemplar, în doua plicuri sigilate: unul exterior
și unul interior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 10/09/2021, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comuna Mihai Viteazu, str.Transilvaniei nr.147, județul Cluj. 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 Cluj, Cluj-Napoca, str.
Calea Dorobanților nr.2-4, județul Cluj,
telefon 0264/596.110, fax 0264/595.844, e-mail:
tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 18/08/2021.
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: Comuna Cerna, Județul Tulcea,
str.Şcolii, nr.2, localitatea Cerna, județul
Tulcea, telefon: 0240.575.511, fax:
0240.575.511, email: primariacernatl@yahoo.
com. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: 1.lot de teren în
suprafață de 7.267mp, din domeniul privat al
comunei Cerna, situat în extravilanul
Comunei Cerna, Tarla 79, A 1014/1/5; 2.lot de
teren în suprafață de 13.000mp, din domeniul
privat al comunei Cerna, situat în extravilanul
Comunei Cerna, Tarla 108, A 1244. Închirierea se face conform HCL nr. 17/30.03.2021,
HCL nr.29/31.08.2020 și OUG nr.57/2019. 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: Direct
la sediul Primăriei Comunei Cerna sau prin
mijloace electronice. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului /compartimentului
din cadrul instituției, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Compartiment relații cu publicul, telefon:
0240.575.511, fax: 0240.575.511, email:
primariacernatl@yahoo.com. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 31.08.2021, ora 16.30.
4.Informații privind ofertele: Se regăsesc în
caietul de sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09.09.2021, ora 16.30.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
localitatea Cerna, comuna Cerna, judeţul
Tulcea, str.Şcolii, Nr.2. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exem-

plar. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
10.09.2021, la ora 10.00, la sediul comunei
Cerna, județul Tulcea, localitatea Cerna, str.
Şcolii, Nr.2. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei, nr.15,
judeţul Tulcea, cod poştal 820127,Telefon:
0240.504.276, E-mail: tribunalul-tulcea@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 17.08.2021.
l MAESTRO SPRL Filiala București, în calitate de administrator judiciar în consorțiu cu
General Group Expert SPRL al debitoarei
Tehnologica Radion SRL- în reorganizare, cu
sediul în București, str.Aleea Ghirlandei, nr.16,
bl.N5, et.1, ap.5; CUI:4022079, înregistrată la
O R C s u b n r. J 4 0 / 1 3 3 6 0 / 1 9 9 3 , d o s a r
29969/3/2014 al Tribunalului București, organizează licitație publică cu strigare, pentru valorificarea bunului mobil aparținând debitoarei
Tehnologica Radion SRL- în reorganizare: 1.
STATIE ASFALT AMMANN, nr. inv. 2074,
situat în comuna Cerna, județul Tulcea. Preț
de pornire la licitație: 360.887EURO, exclusiv
TVA. Plata prețului se va efectua în lei la
cursul de schimb leu/euro oficial BNR valabil
pentru data licitației. Ședința de licitație va fi
organizată la sediul administratorului judiciar
din București, str.Petofi Sandor, nr.4, sector 1,
în data de 30 August 2021, ora 12.00. În caz de
neadjudecare, 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 SPRLFiliala București, din București, str.Petofi
Sandor, nr.4, sector 1, sediul debitoarei Tehnologica Radion SRL și site-ul: www.smdamaestro.ro, www.licitatii-insolventa.ro. Caietele
de sarcini pot fi achiziționate începând cu data
de 20 August 2021. În vederea reducerii
riscului de infectare cu Coronavirus- Covid 19
sau alte infecții respiratorii, în măsura posibilului, transmiterea și primirea documentelor
se va face in format electronic, prin e-mail.
Ofertanții înscriși participă 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 mobil scos la vânzare prin licitație
publică se regăsesc în caietul de sarcini.
Garanșia de participare este de 10% din prețul
de pornire al licitației. Informații: Reprezentanți administrator judiciar Maestro SPRL
filiala București- 031.432.85.03; 0722.340.142,
Reprezentanți Tehnologica Radion SRL,
tel.0723.730.117; 0727.300.534.

PIERDERI
l Pierdut card tahograf seria 7ZY3001 pe
numele Marinescu Nicuşor Cătălin. Se declară
nul.

l S C B F T C O M E RȚ S R L , a v â n d
J16/1141/2010 și CUI: 27496624 și sediul în
Craiova, jud.Dolj, declară pierdut și nul Certificatul de înregistrare emis de Registrul
Comerțului Dolj.
l Pierdut certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune agrement, clasa C şi D,
seria 56048, pe numele Cristea Marius, din
oraşul Căzăneşti. Se declară nul.
l Pierdut atestat de exploatare forestieră seria
A nr. 1549 eliberat la 22.08.2019 de catre
Romsilva București, pe numele SC Bujorul
Dobrogean SRL cu sediul în Tulcea, str. Pescarilor nr. 11, CUI RO 36498608. Se declară nul.
l S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis
de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti al societatii Urban Euroconcept SRL, cu sediul social in Bucuresti,
Splaiul Independentei nr. 202K, Bl. B3, Ap.
68, Numar de ordine in Registrul Comertului
J40/880/2018, Cod unic de inregistrare
38739044 din data de 25.01.2018, Seria B Nr.
3476464. Il declaram nul.
l Pierdut proces verbal de predare-primire a
locuinței nr. 28976/v din 03.07.1991, încheiat
între Olariu Carmen-Victoria din partea ICRAL
Vitan Sector 3 în calitate de vânzător și
Buinoschi Alexandru și Buinoschi Leana în
calitate de cumpărători pentru locuința situată
la adresa: Str.Școlarilor, Nr.12, Bloc S25, Scara 1,
Etaj 7, Apt.36, Sector 3, București. Îl declar nul.

