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l Ai cunoștințe tehnice? Te ajutăm să devii presator/
operator mașini! Ți-ar plăcea să lucrezi cu utilaje /echipamente de producție? Chiar dacă nu ai experiență pe astfel
de prese, însă ești o persoană tehnică, compania noastră se
va asigura de calificarea ta. Sector 6, Militari, Str.Preciziei,
nr.5 (metrou Preciziei). Detalii la: 021.318.09.09, interior
120, sau la 0756.142.203.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman,
cu sediul în Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis, etaj 1,
judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
a patru funcţii contractuale vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată de consilier cadastru gradul II din
cadrul Biroului Avize și Recepții al Serviciului Cadastru.
Concursul se va desfăşura în perioada 15-18.06.2021, orele
10.00. Perioada de depunere a dosarelor este 21.05.202104.06.2021, la sediul OCPI Teleorman. Pentru date suplimentare consultaţi site-ul OCPI Teleorman: www.ocpitr.ro.
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare- Filiala
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, cu sediul
în localitatea Constanţa, str.Zburătorului, nr.4, cod poştal
900419, tel.0241.654.010, fax: 0241.656.498, organizează
concurs, în conformitate cu HG nr.286/23.03.2011, pentru
ocuparea următorului post contractual de execuţie
temporar vacant, astfel: 1 post temporar vacant de consilier II serviciul Tehnic Investiţii Achiziţii Contracte.
Pentru participarea la concursul organizat în vederea
ocupării postului contractual temporar vacant de execuţie
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
privind nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: -pentru postul temporar
vacant de consilier II în cadrul serviciului Tehnic Investiţii
Achiziţii Contracte este necesară următoarea pregătire:
studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul
fundamental Ştiinţe inginereşti (specializarea Îmbunătăţiri
Funciare şi dezvoltare rurală/ Amenajări şi construcţii
hidrotehnice/ Agricultură/ Ingineria Mediului/ Construcții
civile, industriale și agricole/ Energetică/ Electromecanică/
Mecanică) şi atestat/adeverinţă cursuri operare PC
(World, Excel, Adobe, Outlook, internet). Vechimea necesară pentru ocuparea postului trebuie să fie între 6 luni-1
an vechime în funcţie. Având în vedere că scoaterea la
concurs a postului temporar vacant de consilier II, în
cadrul serviciului Tehnic Investiţii Achiziţii Contracte, este
pentru înlocuirea unui salariat al cărui contract individual
de muncă este suspendat, angajarea se va face cu contract
individual de muncă pe durată determinată de 1 an.
Durata contractului va expira fie de drept la data expirării
termenului contractului, fie la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Comisia de concurs îşi va
desfăşura activitatea la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, din localitatea Constanţa, str.
Zburătorului, nr.4, astfel: -selecţia dosarelor în data de
31.05.2021, ora 10.00; -proba scrisă în data de 07.06.2021,
ora 10.00; -proba interviu în data de 11.06.2021, ora 10.00.
Data limită până la care se pot depune actele pentru
dosarul de concurs este 28.05.2021, la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, din localitatea
Constanţa, str.Zburătorului, nr.4, etaj I, biroul Resurse
Umane. Documentele aferente concursului, respectiv
documentele necesare pentru întocmirea dosarului de
concurs, condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa
postului şi bibliografia vor fi afişate la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa şi pe site-ul
instituţiei, la adresa www.anif.ro. Menţionăm că angajarea
pensionarilor se va face cu contract individual de muncă
pe durată determinată de 6 luni. Accesul candidaţilor la
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probele de concurs se va face prin îndeplinirea uneia
dintre următoarele condiţii: -prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecţia cu
virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte
de data probei (se va prezenta certificatul cu rezultatul
negativ al testării); -prezentarea dovezii de efectuare a
unui vaccin autorizat împotriva COVID-19, cu condiţia să
fi trecut minimum 10 zile de la data efectuării rapelului (se
va prezenta documentul care atestă efectuarea vaccinării);
-obţinerea unui rezultat negativ la testarea rapidă pentru
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 care se efectuează cu 15
minute înainte de începerea probei; -prezentarea dovezii
confirmării infectării cu virusuI SARS-CoV-2 cu cel mult
90 de zile anterior susţinerii probei. *Responsabilitatea
testării şi costurile implicate de aceasta revin candidaţilor.
Relaţii suplimentare la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, persoana de contact dna.
Dordescu Claudia, telefon 0241.654.010/int.1008.

mier: Vechime în specialitate: 6 luni; Studii: studii generale
și curs de infirmier. -Îngrijitoare și brancardier: Vechime în
specialitate: nu este cazul; Studii: studii generale. Concursurile se vor desfăşura la sediul unităţii în Şos.Ştefan cel
Mare, nr.11, sector 2, Bucureşti, după următorul calendar:
-data limită de înscriere: 04.06.2021, ora 12.00; -proba
scrisă: 28.06.2021, ora 09.00; -interviul: 01.07.2021, ora
09.00. Date contact Serviciu RUNOS
-tel.021.210.39.36/109.

urmează: -1 (post) curier -post temporar vacant în cadrul
Serviciului RUNOS. Cerinţe necesare: Vechime în specialitate: nu este cazul; Studii: Diplomă de absolvire a școlii
generale. Concursul se va desfăşura la sediul unităţii în
Şos.Ştefan cel Mare, nr.11, sector 2, Bucureşti, după următorul calendar: -data limită de înscriere: 27.05.2021, ora
15.00; -proba scrisă: 07.06.2021, ora 09.00; -interviul:
09.06.2021, ora 09.00. Date contact Serviciu RUNOS
-tel.021.210.39.36/109.

l Patiseria Illyrian SRL din Vladimirescu angajează 10
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod COR 941201,
condiții minime: studii primare (8 clase), cunoștințe limba
engleză. CV-urile se depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în considerare CV-urile
primite până la data de 22.05.2021. Selecția candidaților
va avea loc în data de 23.05.2021 și constă în concurs de
CV-uri. Informații la telefon: 0740.530.807.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Ştefan” Bucureşti
organizează concurs în temeiul H.G.286/2011 şi Ordinul
MS nr.1470/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante, după cum urmează: -1
(post) asistent medical generalist, grad princ.cu PL în
cadrul Secției Pneumologie II; -1 (post) asistent medical
generalist, grad princ.cu PL în cadrul Laboratorului de
Explorări Funcționale; -0,5 (post) consilier juridic debutant -post vacant în cadrul Biroului de Achiziții Publice și
Oficiu Juridic. Cerinţe necesare: -asistent medical generalist grad principal cu PL. Vechime in specialitate: 5 ani;
Studii: Școala postliceală sanitară și diplomă de grad
principal. -consilier juridic debutant: -Vechime în specialitate: nu este cazul; Studii: diplomă de licență în specialitate. Concursurile se vor desfăşura la sediul unităţii în Şos.
Ştefan cel Mare, nr. 11 sector 2, Bucureşti, după următorul
calendar: -data limită de înscriere: 04.06.2021, ora 12.00;
-proba scrisă: 12.07.2021, ora 09.00; -interviul: 14.07.2021,
ora 09.00. Date contact Serviciu RUNOS -tel.
021.210.39.36/109.

l Patiseria Prizreni SRL din Felnac angajează 5 lucrători
bucătărie (spălători vase mari)- cod COR 941201, condiții
minime: studii primare (8 clase), cunoștințe limba engleza.
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în considerare CV-urile primite
până la data de 22.05.2021. Selecția candidaților va avea
loc în data de 23.05.2021 și constă în concurs de CV-uri.
Informații la telefon: 0740.530.807.

l Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Str. Av.
Sănătescu, nr.48, sector 1, 011478, Bucureşti, tel.:
+4021.317.11.00, fax: +4021.316.34.97, www.anm.ro, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții
contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare, și a Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020
privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor
instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții
de Conturi, respectiv: 1.Direcţia Generală Dispozitive
Medicale: Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă
-Serviciul Supraveghere Piaţă: -1 (unu) post inspector de
specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în
specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată;
2.Direcţia Generală Dispozitive Medicale: Direcția Reglementare, Supraveghere Piață/ UTI Iași: -1 (unu) post
inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără
condiții de vechime în specialitate administraţie publică,
perioadă nedeterminată; 3.Direcţia Generală Dispozitive
Medicale: Direcția Reglementare, Supraveghere Piață/
Serviciul Supraveghere Piață/Compartiment Vigilență: -1
(unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S,
fără condiții de vechime în specialitate administraţie
publică specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică,
chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor
tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică,
bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie etc.),
perioadă nedeterminată; 4.Direcţia Generală Dispozitive
Medicale: Direcția Avizare: -1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în
specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată;
5.Direcţia Generală Dispozitive Medicale: Direcția Tehnic
-Laboratoare/ Serviciul Unitate Nucleară: -1 (unu) post
inspector de specialitate gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime
în specialitate, specialitate fizică, perioadă nedeterminată.
Selecția dosarelor -07.06.2021, ora 16.00; Proba scrisă
-14.06.2021, ora 10.00; Probă interviu -22.06.2021, ora
10.00; Data limită pentru depunerea dosarelor la concurs
-03.06.2021, ora 16.00. Relații suplimentare -Serviciul
personal, salarizare, tel.+4021.317.11.00, int.: 307, 418.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Ştefan” Bucureşti
organizează concurs în temeiul H.G.286/2011 şi Ordinul
MS nr.1470/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante, după cum urmează: -1
(post) asistent medical generalist debutant cu PL-post
vacant în cadrul Dispensarului TBC sect.1-2; -1 (post)
infirmier debutant -post vacant în cadrul compartimentului Spitalizare de zi; -1 (post) îngrijitoare -post vacant în
cadrul Laboratorului de Analize Medicale; -1 (post) îngrijitoare -post vacant în cadrul Dispensarului TBC sect.1-2.
Cerinţe necesare: -asistent medical generalist debutant cu
PL: Vechime în specialitate: nu este cazul; Studii: Școala
postliceală sanitară; -Infirmier debutant: Vechime în specialitate: nu este cazul; Studii: studii generale și curs de
infirmier. -Îngrijitoare: Vechime în specialitate: nu este
cazul; Studii: studii generale. Concursurile se vor desfăşura la sediul unităţii în Şos.Ştefan cel Mare, nr.11, sector
2, Bucureşti, după următorul calendar: -data limită de
înscriere: 04.06.2021, ora 12.00; -proba scrisă: 14.06.2021,
ora 08.30; -interviul: 16.06.2021, ora 08.30. Date contact
Serviciu RUNOS -tel. 021.210.39.36/109.
l Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Ştefan” Bucureşti
organizează concurs în temeiul H.G.286/2011 şi Ordinul
MS nr.1470/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante, după cum urmează: -1
(post) infirmier -post vacant în cadrul Secției Pneumologie
II; -1 (post) îngrijitoare -post vacant în cadrul Secției
Pneumologie II; -1 (post) brancardier -post vacant în
cadrul Secției Pneumologie II. Cerinţe necesare: -Infir-

l Școala Gimnazială „I.Gh.Duca” Țigănești, cu sediul în
comuna Țigănești, Str.Dunării, nr.262, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: Administrator financiar S III, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 15.06.2021, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 17.06.2021, ora 09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii; superioare cu diplomă de
licenţă în domeniul ştiinţelor economice; -vechime: nu este
necesară; -competenţe de operare a datelor şi de utilizare a
sistemelor de operare şi a softurilor de editare, centralizare; -cunoştinţe de utilizare a internetului (poştă electronică, platforme on-line, motoare de căutare). 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 Școlii Gimnaziale „I.Gh.Duca” Țigănești. Relații suplimentare se obțin
la Şcoala Gimnazială „I.Gh.Duca”, cu sediul în comuna
Țigănești, Str.Dunării, nr.262, judeţul Teleorman, telefon
0247/330.003/fax 0247/330.003, între orele 08.00-16.00.
l Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Ştefan” Bucureşti
organizează concurs în temeiul H.G.286/2011 şi Ordinul
MS nr.1470/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante, după cum urmează: -1
post referent de specialitate debutant-post vacant în cadrul
Serviciului Administrativ; -1 post fochist -post vacant în
cadrul Dispensarului TBC sect.1-2. Cerinţe necesare:
-referent de specialitate debutant: Vechime în specialitate:
nu este cazul; Studii: diplomă de licență în specialitate.
-fochist: Vechime în specialitate: nu este cazul; Studii:
studii generale. Concursurile se vor desfăşura la sediul
unităţii în Şos.Ştefan cel Mare, nr. 11, sector 2, Bucureşti,
după următorul calendar: -data limită de înscriere:
04.06.2021, ora 12.00; -proba scrisă: 19.07.2021, ora 09.00;
-interviul: 21.07.2021, ora 09.00. Date contact Serviciu
RUNOS -tel. 021.210.39.36/109.
l Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Ştefan” Bucureşti
organizează concurs în temeiul H.G.286/2011 şi Ordinul
MS nr.1470/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarei
funcţii contractuale temporar vacante, după cum

l Primăria comunei Curtea, jud. Timiș, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale: 1.Șofer în cadrul Serviciului administrativ. Condiții de participare: - Studii medii; - Permis de
conducere categoria B, de cel puțin un an de zile; - Studii
în domeniul mecanicii auto ori studii sau specializări
echivalente; - Nu e necesară vechime în câmpul muncii.
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: Proba
practică: data de 08.06.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei
Comunei Curtea. Interviul: data de 10.06.2021, ora 10:00,
la sediul Primăriei Comunei Curtea. Data limită până la
care candidații vor depune actele pentru dosarul de
concurs este 04.06.2021, ora 15:00 , la sediul Primăriei
Comunei Curtea. Persoană contact: Adriana-Victorița
TITEL tel.: 0256 334 748. Pentru mai multe informații
accesați www.primariacurtea.ro.

l Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu sediul în
str. Sf. Elefterie nr.47-49, sector 5, București, organizează,
la sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor
funcții contractuale vacante: 1. Inspector de specialitate
grad profesional II, în cadrul ISCIR –Serviciul Supravegherea Pieței- București- 1 post. Nivelul studiilor: superioare
de lungă durată cu examen de diplomă/ licență– inginer în
domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații,
petrol și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 3 ani. Permis de conducere: cel puțin
categoria B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la
sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 15.06.2021, ora 09:00;
-proba interviu: 22.06.2021, ora 09:00.2. Inspector de
specialitate grad profesional II, în cadrul IT ISCIR
Ploiești– Biroul Control- Ploiești- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ licențăinginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții,
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 3 ani. Permis de conducere: cel puțin
categoria B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la
sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 15.06.2021, ora 09:00;
-proba interviu: 22.06.2021, ora 09:00. 3. Inspector de
specialitate grad profesional IA, în cadrul IT ISCIR
Ploiești– Biroul Control- Ploiești- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ licență-

inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții,
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 9 ani. Permis de conducere: cel puțin
categoria B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la
sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 15.06.2021, ora 09:00;
-proba interviu: 22.06.2021, ora 09:00. 4. Auditor public
grad profesional II, în cadrul ISCIR– Compartimentul
Audit Public– București- 2 posturi. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ licență,
în domeniile: științe juridice sau științe economice; Certificat de atestare pentru funcția de auditor intern în
sectorul public. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 3 ani. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 15.06.2021, ora 09:00; -proba
interviu: 22.06.2021, ora 11:00. Candidații declarați
ADMIS după finalizarea concursului, trebuie să obțină
avizul de numire în funcția de auditor public în conformitate cu prevederile pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului
nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activităţii de audit public intern. 5. Șofer
treapta profesională IA, în cadrul Biroului AdministrativBucurești- 1 post. Nivelul studiilor: generale/ medii.
Vechimea în muncă: 9 ani. Permis de conducere: cel puțin
categoria B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la
sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 15.06.2021, ora 11:00;
-proba interviu: 22.06.2021, ora 09:00. 6. Îngrijitor treapta
profesională IA, în cadrul IT ISCIR București- Compartimentul Economic Administrativ- București- 1 post.
Nivelul studiilor: generale/ medii. Vechimea în muncă:

ANUNȚURI
minim 9 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR,
astfel: -proba scrisă: 15.06.2021, ora 11:00; -proba interviu:
22.06.2021, ora 09:00. Anunțul cuprinzând condițiile
generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursurilor, cererea (formular) tipizat de înscriere, Anexa GDPR
și bibliografia, se regăsesc pe site-ul oficial ISCIR, www.
iscir.ro, la secțiunea –Carieră. Dosarul de concurs, conținând documentele necesare pentru înscriere, se depune
personal de către candidat, pentru postul pe care candidează, la sediul ISCIR din str. Sf. Elefterie nr.47-49, sector
5, Bucureşti, zilnic între orele 10:00-12:00 și 13:00-15:00, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț. Informații suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 147.
l Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu sediul în
str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, București, organizează,
la sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor
funcții contractuale vacante: 1. Expert grad profesional I,
în cadrul IT ISCIR Craiova- Compartimentul Economic
Administrativ- Craiova- 1 post. Nivelul studiilor: superioare economice de lungă durată cu examen de diplomă/
licență- economist. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 6 ani (din care cel puțin 3 ani în domeniul
financiar- contabilitate). Concursul se va desfăşura la
sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 16.06.2021, ora 09:00;
-proba interviu: 23.06.2021, ora 09:00. 2. Expert grad
profesional I, în cadrul IT ISCIR Pitești- Compartimentul
Economic Administrativ- Pitești- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare economice de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență- economist. Vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor: minim 6 ani (din care cel puțin 3 ani
în domeniul financiar- contabilitate). Concursul se va
desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 16.06.2021,
ora 09:00; -proba interviu: 23.06.2021, ora 09:00. 3. Referent treapta profesională II, în cadrul Biroului Administrativ- București- 1 post. Nivelul studiilor: medii, cu
diplomă de bacalaureat. Vechimea în muncă: minim 3 ani.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba
scrisă: 16.06.2021, ora 09:00; -proba interviu: 23.06.2021,
ora 09:00. 4. Consilier grad profesional II, în cadrul IT
ISCIR Craiova- Compartimentul Evidență TehnicăCraiova- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă
durată cu examen de diplomă/ licență. Vechimea în muncă
și în specialitatea studiilor: minim 3 ani. Concursul se va
desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 16.06.2021,
ora 11:00; -proba interviu: 23.06.2021, ora 09:00. 5. Consilier debutant, în cadrul IT ISCIR București- Compartimentul Evidență Tehnică- București- 1 post. Nivelul
studiilor: superioare juridice/ economice/ tehnice de lungă
durată cu examen de diplomă/ licență. Vechimea în muncă
și în specialitatea studiilor: 0 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 16.06.2021, ora
11:00; -proba interviu: 23.06.2021, ora 09:00. 6. Consilier
grad profesional II, în cadrul IT ISCIR Pitești- Compartimentul Evidență Tehnică- Pitești- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ licență.
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 3
ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 16.06.2021, ora 11:00; -proba interviu:
23.06.2021, ora 09:00. Anunțul cuprinzând condițiile
generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursurilor, cererea (formular) tipizat de înscriere, Anexa GDPR
și bibliografia, se regăsesc pe site-ul oficial ISCIR, www.
iscir.ro, la secțiunea –Carieră. Dosarul de concurs, conținând documentele necesare pentru înscriere, se depune
personal de către candidat, pentru postul pe care candidează, la sediul ISCIR din str. Sf. Elefterie nr.47-49, sector
5, Bucureşti, zilnic între orele 10:00-12:00 și 13:00-15:00, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț. Informații suplimentare se pot obţine la
telefon 021.411.97.60 int. 147.
l Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu sediul în str.
Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, București, organizează, la
sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții
contractuale vacante: 1. Inspector de specialitate grad
profesional I, în cadrul ISCIR –Serviciul Supravegherea
Pieței- București- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de
lungă durată cu examen de diplomă/ licență– inginer în
domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații,
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petrol și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin categoria
B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 17.06.2021, ora 09:00; -proba
interviu: 24.06.2021, ora 09:00. 2. Inspector de specialitate
grad profesional I, în cadrul IT ISCIR Ploiești– Biroul
Control- Ploiești- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de
lungă durată cu examen de diplomă/ licență- inginer în
domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații,
petrol și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin categoria
B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 17.06.2021, ora 09:00; -proba
interviu: 24.06.2021, ora 09:00. 3. Inspector de specialitate
grad profesional I, în cadrul IT ISCIR Cluj– Biroul
Control- Cluj-Napoca- 1 post. Nivelul studiilor: superioare
de lungă durată cu examen de diplomă/ licență- inginer în
domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații,
petrol și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin categoria
B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 17.06.2021, ora 09:00; -proba
interviu: 24.06.2021, ora 09:00. 4. Inspector de specialitate
grad profesional I, în cadrul IT ISCIR Iași– Biroul
Control- Iași- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă
durată cu examen de diplomă/ licență- inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie,
fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și
gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor:
minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin categoria B de
autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR,
astfel: -proba scrisă: 17.06.2021, ora 09:00; -proba interviu:
24.06.2021, ora 09:00. 5. Inspector de specialitate grad
profesional I, în cadrul ISCIR– Serviciul Inspecție Domeniul Nuclear- București- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ licență– inginer
în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi,
electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații,
petrol și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin categoria
B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 17.06.2021, ora 09:00; -proba
interviu: 24.06.2021, ora 09:00. 6. Inspector de specialitate
grad profesional I, în cadrul ISCIR– Serviciul Inspecție
Domeniul Clasic- București- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ licență–
inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții,
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații,
petrol și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin categoria
B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 17.06.2021, ora 09:00; -proba
interviu: 24.06.2021, ora 09:00. 7. Expert grad profesional
I, în cadrul ISCIR– Biroul IT -București- 1 post. Nivelul
studiilor: superioare de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență– în domenii tehnice. Vechimea în muncă
și în specialitatea studiilor: minim 6 ani. Concursul se va
desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 17.06.2021,
ora 11:00; -proba interviu: 24.06.2021, ora 11:00. 8. Consilier juridic grad profesional II, în cadrul ISCIR– Serviciul
juridic- București- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de
lungă durată cu examen de diplomă/ licență– Facultatea de
drept Consilier juridic definitiv. Vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor: minim 3 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 17.06.2021, ora
11:00; -proba interviu: 24.06.2021, ora 09:00. Anunțul
cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de
desfășurare a concursurilor, cererea (formular) tipizat de
înscriere, Anexa GDPR și bibliografia, se regăsesc pe site-ul
oficial ISCIR, www.iscir.ro, la secțiunea –Carieră. Dosarul
de concurs, conținând documentele necesare pentru
înscriere, se depune personal de către candidat, pentru
postul pe care candidează, la sediul ISCIR din str. Sf.
Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucureşti, zilnic între orele
10:00-12:00 și 13:00-15:00, în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării prezentului anunț. Informații suplimentare se pot obţine la telefon 021.411.97.60 int. 147.

l Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, cu sediul în București, Str.Aviator Popișteanu, nr.46, sector 1, anunță organizarea de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate
cu sediul în București, Calea Călărașilor, nr. 248, Bl. S19,
sector 3, în temeiul HG nr.286/2011 a concursului pentru
ocuparea postului vacant de Director General al CAS
Ilfov. Concursul se va desfășura în data de 16.06.2021, ora
10.00 (proba scrisă), la Amfiteatrul Spitalului Universitar
de Urgență București din Splaiul Independenței, 169,
București, 050098. Cerințele și criteriile de selecție specifice pentru ocuparea prin concurs a postului de Director
General al Casei de Asigurări de Sănătate sunt următoarele: a)pregătirea profesională și experiența necesară
executării operațiunilor specifice postului: (i)pregătire de
bază: studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă; (ii) pregătire complementară /managerială în domeniul de activitate al cadidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare
/specializări /competențe/master /doctorat (dovedite prin
acte); (iii) vechime în specialitatea studiilor necesare
pentru ocuparea funcției -minim 7 ani (carnet de muncă
-copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest
sens); (iv)activitate desfășurată în funcții de coducere de
minim 2 ani; b)candidații vor prezenta o recomandare de
la ultimul loc de muncă; c)candidații vor prezenta un
Curriculum Vitae din care să rezulte activitatea desfășurată; d)candidații vor prezenta planul de management din
care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați
pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru postul de
Director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; e)să aibă capacitate de exercițiu deplină (dovedită
prin declarație notarială); f) să fie apți din punct de vedere
medical pentru exercitarea funcției; starea de sănătate va
fi dovedită prin examen medical și act doveditor; g)să nu
fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care
i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin
cazier judiciar și declarație notarială că nu a suferit
condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost
amnistiate sau grațiate); h)să nu fi fost sancționați pentru
încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal -dovadă
prin cazier fiscal; i)să prezinte acte de identitate valabile,
din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul
stabil în România, emise de autoritatea competentă; j)să
aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale
de sănătate potrivit legii. Dosarele de înscriere la concurs
se depun la sediul CNAS -Cabinet Președinte până la
data de 04.06.2021 (inclusiv) până la ora 14.30. Relații
suplimentare privind condițiile de participare la concurs,
actele necesare înscrierii și bibliografia de concurs se pot
obține la sediul CNAS -Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal, tel: 0372/309.240, pe pagina de
internet a CNAS, respectiv la sediul CAS Ifov -Compartiment Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal, tel:
021/224.19.82, int.102 și pe pagina de internet a CAS
Ilfov.

CITAȚII
l Se citeaza paratul Druga Alin Constantin, cu domiciliul
necunoscut, in contradictoriu cu reclamanta David
Eugenia, in dosarul nr. 9330/279/2019 al Judecatoriei
Piatra Neamt, cu termen la data de 16.06.2021 ora 10.00.
l Numita Micu Iuliana, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Sat Sărulești Gară, Com.Sărulești, Jud.Călărași, este citată
la Judecătoria Lehliu Gară, Strada Industriei, nr.1, localitate Lehliu Gară, Jud. Călărași, în data de 17 Iunie 2021,
ora 09.00, completul C3A CP/F, Sala 1, în calitate de
pârâtă, în dosarul civil cu numărul 168/249/2021 având ca
obiect partaj judiciar, în procesul cu Barbu Narcisa Nicoleta, în calitate de reclamantă.
l Crăciunescu Vali Marinela cheamă la Judecătoria
Craiova (sediul Tribunalului Dolj) pe Crăciunescu Marius
Dacian, în dos. nr.18654/215/2017* în 25.05.2021, ora
12.30, CMF1.
l Basarabă Mircea și Basarabă Roxana cu ultimul domiciliu în Craiova, str.Ion Maiorescu, bl.2, sc.1, ap.1, sunt
chemați la Tribunalul Dolj, dosar 28935/215/2018, în data
18.06.2021, ora 10.30, în calitate de intimați, în proces cu
Tănase Dumitru.

DIVERSE
l Anunț că s-a deschis procedura de declarare a morţii
pentru Gergely Iosif, nascut în 1923 în Nima, fiul lui
Gergely Arpad și a lui Babos Elena, cu ultimul domiciliu
în Nima, județul Cluj, în dosarul 1178/235/2021. Persoana
dispărută nu s-a mai întors de pe front (în anul 1945).
Invit și rog persoanele ce dețin informații despre Gergely
Iosif din perioada 1942-1945 și ulterior, să le depună, în
scris, la registratura Judecătoriei Gherla sau să le trimită
prin e-mail: jud-gherla@just.ro indicând nr. de dosar
1178/235/2021.
l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în județul
Argeș, comuna Mușătești, sat Stroești, nr. 221, în calitate
de proiectant al planului/programului : Amenajamentul
fondului forestier proprietate privata aparținând
comunei Lapusnicu Mare, în suprafață de 1860,70 ha,
situat pe raza comunei Lapusnicu Mare, județul Caras
Severin, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul /
programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caras
Severin, din mun. Resita, str. Petru Maior, nr. 73, jud.
Caras severin, de luni până joi între orele 9 – 11. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul
A.P.M. Caraș Severin, în termen de 18 zile de la data
publicării anunţului.
l Anunț de mediu. SC Brico Wood Trade SRL, cu sediul
în Pitești, bdul.Petrochimiștilor, nr.37, bl.B, sc.A, et.3,
ap.19, jud.Argeș și punct de lucru în București, Sector 6,
str.Valea Cascadelor, nr.21, deposit nr.2, parter,
CUI:33476129 din 12.08.2014, nr. de ordine J3/1043/2014,
tel.0751.765.181, reprezentată legal de Graure Ionuț, în
calitate de administrator, prin cererea depusă la ANPM a
solicitat Autorizație de Mediu pentru desfășurarea activității: -Tăierea și rindeluirea lemnului, cod CAEN 1610;
-Fabricarea de mobilă, cod CAEN 3109. Informații referitoare la prezenta activitate, precum și eventualele sugestii
și contestații se pot obține, respectiv depune, în scris, sub
semnătură și cu date de identificare la sediul ANPM din
Splaiul Independenței, nr.294, Corp B, Sector 6, Bucureşti,
Cod 060031, tel.021.207.11.01; 021-207.11.02, în termen de
15 zile lucrătoare de la pubilcarea anunțului. Anunțul se
va publica în ziarul Jurnalul Național în data de
20.05.2021.
l Persoana fizică, Nicorici Marcel Florin, în calitate de
titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei
de informare şi consultare a publicului, cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului
şi de urbanism, conform ordinului 2701/30.12.2010,
pentru: PUD construire casă, fosă septică, acces şi împrejmuire teren, branşamente şi racorduri noi la reţelele de
utilităţi urbane, pe amplasamentul loc.Salicea, com.
Ciurila, jud.Cluj, CF52003 Ciurila. Publicul interesat
poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, în termen
de 15 zile, prin poştă pe adresa Primăriei Ciurila, str.Principală, nr.5, com.Ciurila. Răspunsul la observaţii va fi pus
la dispoziţia publicului prin afişare la sediul primăriei sau
publicarea pe pagina de internet a primăriei www.primariaciurila.ro.
l 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: Comuna Mugeni, strada Principală, nr. 150,
județul Harghita, telefon 0266/245.490, fax 0266/245.430,
e-mail: primmug@yahoo.com, cod fiscal 4368065. Face
cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare
nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2021, în
baza Legii nr.350/2005, privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Finanţările nerambursabile se acordă conform bugetului general al Comunei
Mugeni pe anul 2021, aprobat prin H.C.L nr.37/2021 și
conform H.C.L.39 din 16.04.2021 privind aprobarea
programul anual propriu pentru acordarea de finanțări
nerambursabile din bugetul local al Comunei Mugeni
pentru activități nonprofit de interes local pe anul 2021, în
domeniile: cultură, tineret, culte religioase, sport și activități de interes public desfășurate de pompierii voluntari
din Comuna Mugeni. Suma totală în valoare de

100.000Lei este defalcată pe domenii astfel: -Cultură:
5.000Lei; -Tineret: 15.000Lei; -Culte religioase: 50.000Lei;
-Sport: 10.000 Lei; -Activități de interes public desfășurate
de pompierii voluntari din Comuna Mugeni: 20.000 Lei.
Data limită de depunere a propunerilor de proiecte este
23.06.2021, ora 14.00. Informaţii privind condiţiile de
finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în „Ghidul solicitanţilor” pentru fiecare domeniu în
parte. Acestea se pot obţine de la Primăria Comunei
Mugeni, strada Principală, nr.150, județul Harghita,
telefon 0266/245.490, fax 0266/245.430, sau de pe site-ul
instituţiei: www.primariamugeni.ro. Solicitanţii vor
depune documentaţia prevăzută în „Ghidul solicitanţilor”
la Secretariatul Primăriei Comuna Mugeni, strada Principală, nr.150, județul Harghita. Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va
face de către comisiile de evaluare în perioada 25.06.202130.06.2021, lista finală a beneficiarilor finanţării nerambursabile urmând a fi aprobată prin hotărâre a Consiliului
Local al Comunei Mugeni. Anuntul programului anual a
fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a, nr.91/13.05.2021.
Unitatea Administrativ-Teritorială Adămuș, din județul
Mureș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.84 și nr.87, începând
cu data de 27.05.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
First Project Imobiliar S.R.L., titular al proiectului Modificare proiect autorizat cu ac nr.531/2013 și 6/11.01.2018
imobil locuinţe colective, propus a fi amplasat în oraş
Năvodari, zona Beach Land, str.B2, nr. 53, nr.cadastral /
CF106885, judeţul Constanta, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
A.P.M.Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării
impactului asupra mediului în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Constanța, din municipiul Constanța, str.Unirii, nr.23,
judeţul Constanța, zilnic, între orele 09.00-13.00, precum şi
la următoarea adresă de internet: https://apmct.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
l S.C. Textile Care Expert SRL , cu sediul în Comuna
Corbeanca, str.Centrală, nr.6, judetul Ilfov, înregistrată la
O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr.37832993, informează
pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitatea „Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană”, desfășurată în str.Maria Rosetti, nr.38, Spațiul comercial 3, sector
2, București. Informații se pot solicita la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului București din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii -în spatele benzinăriei Lukoil), între orele 09.00-12.00, de luni până vineri.
Propuneri sau contestații se pot depune la sediul A.P.M.
București în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
l ANUNT- Consiliul Local al Comunei Ucea, cu sediul in:
strada Principala, nr.78, Ucea de Jos-judetul Brasov in
calitate de autoritate publica tutelara a: SC AROMAPA
SERV SRL, anunta: inceperea procesului de selectie
pentru membrii:Consiliului de Administratie- SC
AROMAPASERV SRL, in conformitate cu O.U.G. nr.
109/2011/modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, a:
H.C.L.-Ucea nr. 59/10.05.2021 si a dispozitiilor prevazute
de procedura de selectie care va consta in depunerea de
catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de
declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie,
dupa urmatorul calendar: -Depunerea candidaturilor se va
face pana in data de: 21.iunie.2021, ora:12:00;-Selectia
dosarelor si intocmirea listei lungi se va face pana in data
de: 28.iunie.2021; -Interviul de selectie pentru intocmirea
listei scurte se va sustine in data de: 30.iunie.2021
ora:10:00. CERINTE MINIME:-studii universitare de

licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de
lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic, tehnic sau stiintelor juridice;-vechime in munca minimum 10.ani din care: 3.ani in
functii de conducere;-cunoasterea legislatiei specifica
societatii, conform bibliografiei anexate;-cetatenia romana,
cetatenie a altor state membre ale:Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;-cunoasterea limbii romane (scris si
vorbit);-stare de sanatate corespunzatoare postului;-sa nu
aiba antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu
functia pentru care candideaza;-sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;-sa
nu faca parte din organele de conducere /coordonare/
control ale unei societati cu acelasi profil;-sa nu faca parte
concomitent, din mai mult de: 3(trei) consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale.
COMPETENTE:- competente de management, etica si
integritate, gandire strategica, planificare, organizare si
capacitate de a lua decizii, analiza si comunicare; Dosarul
de candidatura se depune la: Comisia de selectie din
cadrul:Primariei Comunei Ucea si trebuie sa contina /in
mod obligatoriu, urmatoarele documente: 1. Cererea de
inscriere, ce cuprinde in mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului; 2. CV-in format Europass; 3.Copie act
identitate; 4.Copiile documentelor care sa ateste nivelul
studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; 5. Copia carnetului de munca sau/dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor; 6.
Cazier judiciar; 7. Adeverinta care sa ateste starea de
sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6. luni
anterior derularii procesului de selectie de catre medicul de
familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare
abilitate; 8. Declaratia pe propria raspundere conform
modelului prevazut in procedura de selectie; 9. Declaratia
de intentie intocmita In baza elementelor din Scrisoarea de
asteptari a informatiilor publice legate de activitatea societatii, prin care candidatii isi prezinta viziunea sau
programul privind dezvoltarea societatii; 10. Adeverinta
care atesta starea de sanatate va contine, in clar, numarul,
data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul
standard stabilit de Ministeml Sanatatii. Actele prevazute
Ia pct. 3, 4, si 6 vor fi prezentate si in original in vederea
verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre secretarul comisiei. Bibliografie:-Legea.31/1990 privind societatile/republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;-Legea. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si
canalizare, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare; -Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilitati publice republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;-Ordonanta de Urgenta a Guvernului.107/2002
privind infiintarea Administratiei Nanionale:”Apele
Romane” (Tarife apa bruta) cu modificarile si completarile
ulterioare. Rezultatele finale se afiseaza Ia sediul si pe siteul: Primariei Comunei Ucea. Persoana de contact-Borcoman Alexandru-Mihai, presedinte Comisie
selectie-telefon: 0268247176. Prezentul anunt se va publica
in doua ziare economice si/sau financiare, in presa locala si
va fi postat Ia sediul si pe site-ul: Primariei Comunei Ucea.
l CONPET S.A. Comunicat privind distribuirea dividendelor aferente exercițiului financiar 2020 de către Conpet
S.A. Urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor din data de 28 Aprilie 2021, Conpet S.A.
anunță plata dividendelor aferente exercițiului 2020 prin
intermediul Depozitarului Central și agentului de plată
CEC Bank începând cu data de 24.06.2021 („Data Plății”)
către acționarii Conpet înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 08.06.2021 („Data de Înregistrare”). Data „Ex-date” stabilită de Adunarea Generală a
Acționarilor este 07.06.2021. Valoarea brută a dividendului
este de 6,89659208 lei/ acțiune. Impozitul pe dividende va
fi calculat și reținut de către Conpet SA din dividendul
brut și plătit la bugetul statului în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Modalitățile și termenele de plata a
dividendelor sunt următoarele: I. Prin Participanți (Bănci
Custode sau Brokeri): Persoane fizice și juridice/ alte entități care au cont deschis la un Participant (intermediar
participant la sistemul de compensare - decontare și
registru al Depozitarului Central): Pentru acționarii
persoane fizice, juridice sau alte entități, care la Data de
înregistrare dețin acțiuni evidențiate în Secțiunea a II a
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Registrului Acționarilor Conpet în contul deschis la un
Participant, dividendele vor fi plătite automat în conturile
Participanților la Data Plății, dacă acționarii respectivi nu
și-au exprimat și comunicat opțiunea de plată amânată
către Participant, iar Participantul nu a comunicat-o
Depozitarului Central în cadrul raportării de la Data de
înregistrare. Data plății amânate este data de 14.10.2021 și
este aplicabilă doar acționarilor nerezidenți care au un
cont deschis la Participant și care optează pentru
amânarea plății la o dată ulterioară Datei Plății pentru a
putea beneficia de prevederile mai favorabile ale Convențiilor de evitare a dublei impuneri. Acționarii nerezidenți
care au cont deschis la un Participant (Banca Custode sau
Broker), care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile
ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între
România și țara lor de rezidență sau a prevederilor mai
favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente
(astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru
al Uniunii Europene sau în unul dintre statele AELS), în
conformitate cu Legea nr. 227/2015 actualizată (și a
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal), trebuie să depună Certificatul de
rezidență fiscală pentru anul în care are loc plata dividendelor, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, apostilat/ supralegalizat, dacă este cazul, însoțit/ă de
traducere autorizată, precum și detalii de contact pentru
eventuale clarificări asupra certificatelor de rezidență
fiscală: - până la data de 11.06.2021, în cazul în care nu au
optat pentru Plata amânată a dividendelor, la adresa de
e-mail: anisia.oancea@conpet.ro; - până cel târziu la data
de 23.09.2021, în cazul în care au optat pentru Plata
amânată a dividendelor, la adresa de e-mail: anisia.
oancea@conpet.ro. În cazul acționarilor nerezidenți reprezentați printr-un Participant, Conpet va reține impozitul
pe dividende din dividendul brut în cota standard în
vigoare prevăzută de Codul Fiscal Român dacă: - nu au
optat pentru plata amânată și nu au transmis Certificatul
de rezidență fiscală și eventualele clarificări solicitate, până
la data de 11.06.2021; - au optat pentru plata amânată, dar
nu au transmis cel târziu până la data de 23.09.2021 certificatul de rezidență fiscală și eventualele clarificări solicitate. Nereținerea impozitului pe dividende prin raportare
la prevederile art. 43 din Codul fiscal acționarilor fonduri
de investiții fără personalitate juridică, încadrate astfel
potrivit reglementărilor privind piața de capital din
România, este condiționată de primirea de către Conpet la
registratura saa unei declarații pe proprie răspundere
semnată de reprezentantul legal/ persoana autorizată să
reprezinte fondul de investiții prin care se declară: - tipul
de fond de investiții acționar al Conpet SA (deschis/
închis); - faptul că fondul nu are personalitate juridică; datele de identificare ale acestui fond, respectiv: cod unic
de identificare/ înregistrare, astfel cum este evidențiat în
Registrul Acționarilor Conpet ținut de Depozitarul
Central, denumirea completă a fondului de investiții,
număr de înregistrare în Registrul public ASF, numărul și
data notificării ASF și valabilitatea acestuia; - copie act de
identitate al reprezentantului legal/ persoanei autorizate să
reprezinte fondul, în termen de valabilitate - carte/ buletin
de identitate cu CNP pentru cetățenii români sau pașaport
cu număr de identificare pentru cetățenii străini; - copie
document relevant din care să rezulte calitatea celui ce
semnează declarația de reprezentant legal/ de persoană
autorizată să reprezinte fondul. Pentru fondurile de pensii
se vor depune la sediul Conpet S.A. următoarele documente: - copie act de identitate al reprezentantului legal/
persoanei autorizate să reprezinte fondul, în termen de
valabilitate - carte/ buletin de identitate cu CNP pentru
cetățenii români sau pașaport cu număr de identificare
pentru cetățenii străini; - datele de identificare ale acestui
fond, respectiv: cod unic de identificare/ înregistrare, astfel
cum este evidențiat în Registrul Acționarilor Conpet ținut

de Depozitarul Central, denumirea completă a fondului de
pensii; - copii ale deciziilor autorității de reglementare care
atestă autorizarea societății de administrare și a fondului
de pensii; - copie certificat constatator al societății de
administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai
vechi de 3 luni de zile, care să menționeze reprezentantul
legal al societății de administrare a fondului; - copie certificat înregistrare/ alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului; - în cazul fondurilor de
pensii nerezidente: certificat de rezidență fiscală în original
sau copie legalizată, apostilat/ supralegalizat, dacă este
cazul, însoțit de traducerea autorizată în limba română, o
declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal
al societății de administrare a fondului care să ateste că
autorizarea societății de adminsitrare a fondului și a
fondului de pensii este valabilă la data efectuării plății,
dacă reprezintă fonduri de pensii astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru al Uniunii Europene sau
în unul din statele AELS, și dacă sunt disponibile, informații cu privire la site-ul oficial al autorității de reglementare din țara de origine unde poate fi verificat statutul
fondului de pensii. II. Plăți prin transfer bancar (în conturi
deschise la o bancă din România) pentru acționarii
persoane fizice și juridice nereprezentați de Participant în
data de 24.06.2021. Începând cu data prezentului comunicat, acționarii persoane fizice si juridice nereprezentați
de Participant care doresc plata dividendelor prin transfer
bancar pot solicita și transmite până la data de 11.06.2021
documentele necesare prin e-mail la adresa anisia.
oancea@conpet.ro. După primirea și verificarea documentației de către persoanele responsabile din Conpet, plata
dividendelor se va efectua de către operatorul Depozitarul
Central prin transfer bancar în data de 24.06.2021, astfel:
1. Acționarii persoane fizice nereprezentați de Participant,
personal sau prin reprezentant legal sau convențional, vor
trimite la Conpet SA până la data de 11.06.2021 o solicitare scrisă pentru plata dividendelor prin virament în cont
în care se va preciza banca și contul (cod IBAN) deschis pe
numele acționarului, însoțită de: - Copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal certificată de titular „conform cu originalul”; - Copie
extras de cont sau un document eliberat de banca prin care
se confirmă existența contului pe numele acționarului, cu
precizarea codului IBAN; - Copia documentelor care
atestă calitatea semnăturii cererii de reprezentant legal sau
convențional, dacă este cazul - certificată de titular
„conform cu originalul”; 2. Acționarii persoane juridice
nereprezentați de Participant, prin reprezentant legal sau
convențional, vor trimite prin e-mail la adresa anisia.
oancea@conpet.ro, până la data de 11.06.2021, o solicitare
scrisă, semnată și ștampilată, în care se precizează banca și
contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului, însoțită
de: - Copie certificat de înmatriculare - certificată de
titular „conform cu originalul”; - Copie după documentul
care atestă calitatea de reprezentant legal al societății
(certificat constatator emis de registrul comerțului/ entitatea echivalentă - pentru entitățile de naționalitate
străină) - certificată de titular „conform cu originalul”; Copia documentelor care atestă calitatea semnatarului
cererii de reprezentant convențional, dacă este cazul certificată de titular „conform cu originalul”; - Copie act
de identitate al reprezentantului legal (buletin/ carte de
identitate, pașaport cu CNP lizibil) - certificată de titular
„conform cu originalul”; - Copie extras de cont sau un
document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care
se confirmă existența contului pe numele titularului persoană juridică, cu precizarea codului IBAN. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de
traducerea legalizată în limba română, iar dacă sunt emise
de o autoritate străină, acestea trebuie să fie apostilate sau
supralegalizate, după caz. III. Plăți în numerar începand
cu data de 24.06.2021 până la data de 24.06.2024. Pentru

acționarii nereprezentați de un Participant, persoane
fizice, care nu solicită și/sau nu transmit documentele
necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face în numerar, prin punere la dispoziție
de către Conpet a sumelor cuvenite, prin intermediul
Depozitarului Central, la unitățile CEC Bank SA din
întreaga țară. Agentul de plată va putea realiza plăți în
numerar în limita sumelor stabilite în legislația aplicabilă
(conform Legii nr. 70/2015, în vigoare începând cu data de
8 mai 2015, sumele eliberate către beneficiari sunt supuse
plafonului zilnic de 10.000 lei/zi). Dividendele se pot ridica
de catre acționari personal sau prin reprezentant legal sau
convențional astfel: - orice plată efectuată la ghișeu va fi
confirmată prin semnatură de persoana care ridică efectiv
Sumele de bani, pe chitanța aferentă plății respective; - în
cazul acționarilor nereprezentați de Participant, persoane
fizice rezidente care se prezintă personal la ghișeu, plata
dividendelor se face în baza actului de identitate având
înscris codul numeric personal (CNP). Identificarea acționarilor în evidență se va face pe baza informației regăsite
în câmpul rezervat CNP. Dacă actul de identitate nu are
înscris CNP-ul, obligatoriu se va prezenta extrasul de cont
eliberat de Depozitarul Central SA având înscris CNP-ul.
- în cazul acționarilor nereprezentați de Participant,
persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la
ghișeu, plata sumelor de bani se face în baza pașaportului.
- în cazul acționarilor nereprezentați de Participant,
persoane fizice având vârsta sub 14 ani plata dividendelor
se face prin tutore/ părintele minorului, în baza următoarelor documente: cerficatul de naștere al acționarului care
trebuie să aibă înscris CNP-ul + 1 fotocopie certificată
pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține),
actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu
este unul dintre parinți + 1 fotocopie certificată pentru
conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de
identitate al tutorelui/ părintelui + 1 fotocopie certificată
pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține); - în
cazul acționarilor nereprezentați de Participant persoane
fizice având instituita curatela, plata dividendelor se face
prin curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor
documente: actul de identitate al acționarului care trebuie
să aibă înscris CNP-ul+1 fotocopie certificată pentru
conformitate cu originalul (fotocopia se reține), actul
juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificată pentru
conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de
identitate al curatorului + 1 fotocopie certificată pentru
conformitate cu originalul (fotocopia se reține); - în cazul
acționarilor persoane fizice nereprezentați de Participant
care nu se prezintă personal la ghișeu, ci mandatează în
acest sens o altă persoană, plata dividendelor se face prin
Împuternicitul respectivei persoane, în baza următoarelor
documente: procura specială autentificată la notariat care
cuprinde împuternicirea de ridicare a dividendelor eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se
efectuează plata, cu excepția cazului în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani și
este valabilă la data la care se efectuează plata + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține) și actul de identitate al împuternicitului +
1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul
(fotocopia se reține); - documentele prezentate într-o limbă
străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba
română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea
trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz; Situații excepționale: Nu se va efectua plata Sumelor de
bani la ghișeu în următoarele cazuri: - către acționarii
nereprezentați de Participant al căror C.N.P. din actele
prezentate la ghișeu nu concordă cu cel înscris în evidențele Agentului de plata CEC Bank și primite de la Conpet
S.A., aceștia urmând a fi îndrumați către Conpet S.A.; către moștenitorii acționarilor nereprezentați de Participant decedați înscriși în Fișier. Aceștia vor fi îndrumați
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către Depozitarul Central; - actionarii nereprezentați de
Participant care au de ridicat sume mai mari de 10.000 lei,
vor efectua demersurile necesare pentru încasarea acestor
sume prin virament. Obligația de plată a dividendelor nete
cuvenite acționarilor Conpet S.A. este supusă prevederilor
generale în materia prescripției, fiind prescriptibilă în
termen de 3 (trei) ani de la Data plății, respectiv
24.06.2021. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor
vor fi suportate de catre acționari. Solicitările de virare a
dividendelor în cont bancar se vor transmite prin e-mail la
adresa anisia.oancea@conpet.ro. Toate solicitările de mai
sus vor conține inclusiv e-mailul și numărul de telefon la
care pot fi contactați acționarii sau intermediarii/ reprezentanții acestora, după caz, în eventualitatea unor clarificări. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi
însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă
sunt emise de o autoritate străină, acestea trebuie să fie
apostilate sau supralegalizate, după caz. În cazul acționarilor decedați, dividendele urmează a se plăti la solicitarea
succesorilor prin transfer bancar sau în numerar, numai
după ce, în prealabil, moștenitorii au solicitat Depozitarului Central SA și s-a efectuat înregistrarea transferului
acțiunilor către succesor(i) ca efect al succesiunii. Alte
detalii privind procesul de distribuire a dividendelor acordate de Societate către acționarii săi, pot fi obținute de pe
site-ul www.depozitarulcentral.ro/ Emitenți/ Depozitar
emitent/ Evenimente corporative/ Plată sume de bani/
Conpet S.A., de pe site-ul www.conpet.ro/ Relația cu investitorii/ Info Acționari/ Dividende/ Dividende 2020 și de la
Serviciul Financiar al Conpet S.A., telefon: 0751-238656,
e-mail anisia.oancea@conpet.ro. Director General, Tudora
Dorin.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
societăţii INTEROIL Agritrading S.A.: Consiliul de
Administraţie al societăţii INTEROIL Agritrading S.A.
(„Societatea”), o societate pe acţiuni cu sediul în Bucureşti,
Strada Barbu Văcărescu, nr.201, et.13, biroul nr.6, sector 2,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4464/2019, având cod
unic de înregistrare 54523 şi Identificator Unic la Nivel
European (EUID): ROONRC.J40/4464/2019, în temeiul
dispoziţiilor statutare şi prevederilor articolului 117 din
Legea Societăţilor nr.31/1990, republicată şi modificată,
prin prezenta, convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor societăţii INTEROIL Agritrading S.A. pentru
data de 01.07.2021, ora 10,00 a.m., la sediul Societăţii, la
adresa indicată mai sus, cu următoarea Ordine de Zi: 1)
Revocarea mandatului administratorului Shaleva
Daswani Vesselina. 2) Revocarea mandatului administratorului Feyles Simone. 3) Aprobarea descărcării de
gestiune a celor doi administratori revocaţi. 4) Alegerea ca
administrator, pentru un mandat de 4 ani, a dnei. Hawkins
Julie Elaine, cetăţean englez, născută la data de
24.09.1976, în Chatham, Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord. 5) Alegerea ca administrator, pentru un
mandat de 4 ani, a dnei. Nadalin Ana Lucia, cetăţean
brazilian, născută la data de 19.09.1974, în Campinas/SP,
Republica Federativa a Braziliei. 6) Diverse. 7) Emiterea
de autorizări şi împuterniciri pentru parcurgerea procedurilor şi formalităţilor legale necesare ducerii la îndeplinire
a hotărârilor adoptate, incluzând, dar fără a se limita la
acestea, transmiterea puterilor de a semna, de a depune şi
ridica documente în numele societăţii INTEROIL Agritrading S.A. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de
15.06.2021, stabilită ca dată de referinţă. Registrul acţionarilor este ţinut la societate. Acţionarii pot fi reprezentaţi în
cadrul şedinţei adunării generale a acţionarilor pe bază de

procură specială care va fi depusă în original la Societate
cu 48 ore înainte de adunarea generală a acţionarilor. Lista
cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse
pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, la secretariatul Societăţii, putând fi consultată şi
completată de aceştia. Informaţii şi documente privind
punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot fi obţinute de către acţionari de la
secretariatul Societăţii începând cu data convocării
adunării generale a acţionarilor. Pentru ipoteza neîntrunirii cerinţelor de cvorum în data de 01.07.2021, la ora şi
locul stabilite, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
este reconvocată pentru data de 02.07.2021, în acelaşi loc
şi la aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Shaleva Daswani Vesselina.

LICITAŢII
l Primăria şi Consiliul Local al comunei Recea, judeţul
Maramureş, organizează la sediul primăriei din localitatea
Recea, str.Primăriei, nr.2, în data de 03.06.2021, ora 12.00,
licitaţie publică cu strigare pentru închirierea a trei spaţii
situate la etajul I al Centrului Comunitar din localitatea
Săsar. Spaţiile care formează obiectul închirierii sunt libere
de orice sarcini şi se află în clădirea Centrului Comunitar
din Comuna Recea localitatea Săsar, str.Eroilor, nr.107,
judeţul Maramureş. Caietul de sarcini, condiţiile de participare şi informaţii suplimentare se pot obţine de la
Primăria Comunei Recea, telefon 0262/287.202 sau e-mail:
office@primaria-recea.ro.
l C.I.I. Filip A. Sanda- cu sediul social în Iași, str.
Frumoasa nr.16, bl.639, sc.A, et.1, ap. nr.1, Iași, în calitate
de lichidator judiciar al SC Leul Company Srl Iasi anunță
vînzarea prin licitațiepublică cu strigare a imobilului - a
Spațiului comercial, situat în comuna Belcești, județul
Iași-Activ-descris conform Cărții Funciare: -CC - extravilan T52, nr. cadastral 60478, CF – 60478/Belcești, suprafața de 420,00 mp; -C2 - spațiul comercial P+1, nr.
cadastral – 60478, CF – 60478/, suprafața 554,00 mp, SU
estimată – 465,89mp, SC- 277,00 mp, Terasa – 22,15mp,
aflat in proprietatea privata a SC Leul Company Srl Iasi.
Prețul de pornire reprezinta 100% din prețul raportului de
evaluare și este convertibil plătibil în lei la cursul de
schimb BNR din ziua adjudecării. TVA-ul se aplică în
funcție de Codul Fiscal în vigoare la data vânzării. Se
consideră că ofertantul-potențialul cumpărător acceptă
prețul activului pentru care a depus documentația, condițiile stipulate în Regulamentul de vânzare și Caietului de
sarcini a activului. Vînzarea activului prin licitație publică
cu strigare va avea loc în datele de 27.05.2021;10.06.2021;
24.06.2021.si 08.07.2021 la sediul lichidatorului judiciar și
se va desfășura conform prevederilor Legii nr.85/2014
privind procedura insolvenței. Vînzarea se va face în
conformitate cu Regulamentul de vănzare și Caietul de
sarcini cu precizarea expresă ca prețul oferit nu poate fi
mai mic decât prețul de pornire stabilit prin Raportul de
evaluare. Informații suplimentare privind descrierea și
vizionarea activului imobil, condițiile de participare și
organizarea vînzării puteți solicita pe adresa de e-mail:
sandafilip@yahoo.com sau telefon mobil: 0742671391 sau
tel: 0232241596.
l Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie
publica cu plic inchis.1) Informatii privind autoritatea:
Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in: mun. Oradea410100, P-ta. Unirii nr.1 jud. Bihor, Cod fiscal:
RO35372589, tel: 0259/408812; 0259/437.000, int.223;
fax:0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro. 2) Informatii privind obiectul licitatiei si pretul de pornire:Inchiriere teren pentru amplasare: 2 terase in suprafata totala

de: 74,5mp situat in: Piata Unirii, pe domeniul public al:
Municipiului Oradea. 3) Data limita de depunere a ofertelor: 26.mai.2021, ora 10:00-la sediul autoritatii. 4) Data
desfasurarii sedintei publice de deschidere a ofertelor:
27.mai.2021, ora 10:00. 5) Informatii si documentatia de
atribuire gasiti accesand site-ul:www.oradea.ro, sectiunea-licitatii.
l Subscrisa S.C. Siro Deserts.R.L. în procedură simplificată, cu sediul în Reşiţa, str. Libertății, nr.15, jud.
Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului
J11/300/2014, CUI 33340017 vă face cunoscut faptul că în
data de 02.06.2021, ora 12,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar LICEV GUP SPRL din Reşiţa, str. Horea
bl.A2, parter, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea
bunului: 1) Aparat gheţă Whirlpool la preţul de 900 lei
+TVA, reprezentând 75% din preţul de evaluare. În cazul
în care bunul mobil nu se valorifică la data stabilită următoarele licitații vor avea loc astfel: 16.06.2021, 30.06.2021,
14.07.2021, ora 11,00 la sediul lichidatorului judiciar, la
acelasi pret. Caietul de sarcini se poaet achiziţiona de la
sediul lichidatorului judiciar la preţul de 20 lei +TVA.
Inscrierea la licitaţie și achiziționarea caietului de sarcini
se poate face în fiecare zi de luni până vineri cu excepția
zilei în care are loc licitaţia. Garanţia de participare la
licitaţie este de 10% din prețul de pornire al licitației.
Informații suplimentare se pot obține la telefon
0255/212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
l Debitorul IVAMOD SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1.Autoturism LAND ROVER, tip/varianta Freelander 2, an fabricatie 2012, pret pornire licitatie –7.710,00
Euro exclusiv TVA; 2.Autoturism Volkswagen, tip/varianta Passat, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie –
3.170,00 Euro exclusiv TVA; 3.Autoutilitara Dacia, tip/
varianta Pick Up 1.9D, an fabricatie 2006, pret pornire
licitatie – 860,00 Euro exclusiv TVA; 4.Mijloace fixe apartinand IVAMOD SRL in valoare de 7.734,00 Euro exclusiv
TVA; 5.Stoc de marfa IVAMOD SRL in valoare de
5.836,00 Euro exclusiv TVA. -Pretul Regulamentului de
licitatie pentru autovehicule, mijloacele fixe si stocul de
marfa este de 1.000,00 Lei inclusiv TVA. -Pretul de
pornire al licitatilor pentru autovehicule, mijloacele fixe si
stocul de marfa apartinand IVAMOD SRL reprezinta
100% din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun in parte, iar
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon in prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO51 BREL 2000 3517 5RO1 1001 deschis la
Libra Internet Bank -Suc. Ploiesti pana la orele 14.00 am
din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la
aceeasi data a Regulamentului de licitatie pentru bunurile
din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru autovehicule, mijloacele fixe si stocul de
marfa, prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de
28.05.2021, ora 11.00, iar daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de 04.06.2021; 11.06.2021; 18.06.2021; 25.06.2021;
02.07.2021, 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 Administraţia Naţională „Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, str.Cuza
Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, tel.0234/541.646, fax
0234/510.050, în calitate de unitate locatoare, anunţă:
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organizarea în data de 15.06.2021 a licitaţiilor publice cu
ofertă în plic închis privind închirierea de bunuri imobile,
terenuri situate în albiile minore ale râurilor, pe raza judeţului Bacău. Închirierea are ca scop exploatarea de agregate minerale în vederea regularizării şi reprofilării albiei,
pentru asigurarea scurgerii optime în albie. Durata închirierii este de 4 ani. Garanţia de participare este de 10% din
valoarea minimă a chiriei anuale. Valoarea minimă a
chiriei anuale este de 0,053 lei/ mp /lună, pentru fiecare
dintre următoarele bunuri imobile: Râul Siret; Negri/
Negri; 20.000mp. Aval confluenţă Mora /Negri şi Săuceşti;
10.000 mp. Cuhalm /Prăjeşti şi Săuceşti; 60.000mp. Aval
baraj Galbeni/ N.Bălcescu şi Faraoani; 66.500mp. Aval
baraj Răcăciuni /Parava; 42.000 mp. Drăgeşti/ Bereşti
Bistriţa, Filipeşti şi Negri; 32.255mp. Facem precizarea că:
-pentru perimetrul Cuhalm, situat în albia minoră a râului
Siret pe raza judeţului Bacău, inclus în Situl Natura 2000
ROSCI 0434 -„Siretul Mijlociu”, în procesul de reglementare a activităţilor ce se vor desfăşura pe perimetrul propus
spre închiriere se impune respectarea condiţiilor stabilite
de către autoritatea pentru protecţia mediului, respectiv a
prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,
precum şi prevederile privind evaluarea adecvată conform
art.28, alin.2 din O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, cu completările şi modificările
ulterioare. De asemenea, pentru toate perimetrele situate
în arii naturale protejate, în vecinătatea unor arii natural
protejate, facem următoarea menţiune: Obligaţia obţinerii
actelor de reglementare în domeniul mediului cade în
sarcina locatarului. Prin participarea la procedura de
închiriere acesta îşi asumă integral toate riscurile legate de
neobţinerea acestor acte şi nu va putea solicita locatorului
(A.B.A.Siret) restituirea valorii chiriei datorate de la data
încheierii contractului. Garanţia de participare poate fi
constituită sub forma unei scrisori de garanţie bancară
eliberată de o bancă din România în favoarea unităţii
locatoare sau a unui ordin de plată, confirmat prin extras
de cont, în contul RO51TREZ0615005XXX013935 -Trezoreria Bacău, CIF 33839263. Condiţiile de participare sunt
precizate în caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la
sediul A.B.A.Siret în data de 15.06.2021, până la ora 09.30
şi vor fi deschise în aceeaşi zi la ora 10.00. Preţul caietului
de sarcini este de 950,00Lei cu TVA, plata acestuia efectuându-se cu ordin de plata în contul RO69TREZ
061502201X013928 -Trezoreria Bacău, CIF RO18264854.
După efectuarea plăţii, caietul de sarcini se poate ridica de
la A.B.A.Siret -biroul Cadastrul apelor şi Patrimoniu
începând cu data de 19.05.2021 şi până pe 07.06.2021,
numai în baza solicitării scrise depusă de către persoana
fizică/juridică care a efectuat plata. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 07.06.2021, ora 10.00. Valabilitatea
obligatorie a ofertei este de 90 de zile de la data deschiderii
acesteia. Prezentul anunţ este postat pe site-ul www.
rowater.ro/dasiret la rubrica Anunţuri -Licitaţii active.
l Administraţia Naţională „Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, str.Cuza
Vodă, nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, tel.0234/541.646,
fax 0234/510.050, în calitate de unitate locatoare, anunţă:
organizarea în data de 16.06.2021 a licitaţiilor publice cu
ofertă în plic închis privind închirierea de bunuri imobile,
terenuri situate în albiile minore ale râurilor, pe raza judeţului Bacău şi Harghita. Închirierea are ca scop exploatarea de agregate minerale în vederea regularizării şi
reprofilării albiei, pentru asigurarea scurgerii optime în
albie. Durata închirierii este de 4 ani. Garanţia de participare este de 10% din valoarea minimă a chiriei anuale.
Valoarea minimă a chiriei anuale este de 0,053 lei /mp/
lună, pentru fiecare dintre următoarele bunuri imobile:
Râul Valea Rece; Ester aval/ Lunca de Jos; 7.000mp. Râul
Trotuş; Făget /Ghimeş; 11.000mp. Ciugheş /Palanca;
11.000 mp. Urecheşti Intermediar/ Coţofăneşti şi
Urecheşti; 60.000mp. Râul Tazlău; Enăcheşti /Bereşti
Tazlău; 31.000 mp. Oraşa /Livezi; 37.000mp. Râul Caşin
Scutaru /Mănăstirea Caşin; 11.000mp. Obligaţia obţinerii
actelor de reglementare în domeniul mediului cade în
sarcina locatarului. Prin participarea la procedura de
închiriere acesta îşi asumă integral toate riscurile legate de
neobţinerea acestor acte şi nu va putea solicita locatorului
(A.B.A.Siret) restituirea valorii chiriei datorate de la data
încheierii contractului. Garanţia de participare poate fi
constituită sub forma unei scrisori de garanţie bancară
eliberată de o bancă din România în favoarea unităţii

locatoare sau a unui ordin de plată, confirmat prin extras
de cont, în contul RO51TREZ0615005XXX013935 -Trezoreria Bacău, CIF 33839263. Condiţiile de participare sunt
precizate în caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la
sediul A.B.A.Siret în data de 16.06.2021, până la ora 09.30
şi vor fi deschise în aceeaşi zi la ora 10.00. Preţul caietului
de sarcini este de 950,00Lei cu TVA, plata acestuia efectuându-se cu ordin de plată în contul RO69TREZ
061502201X013928 -Trezoreria Bacău, CIF RO18264854.
După efectuarea plăţii, caietul de sarcini se poate ridica de
la A.B.A.Siret -biroul Cadastrul apelor şi Patrimoniu
începând cu data de 19.05.2021 şi până pe 08.06.2021,
numai în baza solicitării scrise depusă de către persoana
fizică/juridică care a efectuat plata. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 08.06.2021, ora 10.00. Valabilitatea
obligatorie a ofertei este de 90 de zile de la data deschiderii
acesteia. Prezentul anunţ este postat pe site-ul www.
rowater.ro/dasiret la rubrica Anunţuri -Licitaţii active.
l Administraţia Naţională „Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, str.Cuza
Vodă, nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, tel. 0234/541.646,
fax 0234/510.050, în calitate de unitate locatoare, anunţă:
organizarea în data de 17.06.2021 a licitaţiilor publice cu
ofertă în plic închis privind închirierea de bunuri imobile,
terenuri situate în albiile minore ale râurilor, pe raza
judeţului Suceava. Închirierea are ca scop exploatarea de
agregate minerale în vederea regularizării şi reprofilării
albiei, pentru asigurarea scurgerii optime în albie. Durata
închirierii este de 4 ani. Garanţia de participare este de
10% din valoarea minimă a chiriei anuale. Valoarea
minimă a chiriei anuale este de 0,053 lei/ mp /lună,
pentru fiecare dintre următoarele bunuri imobile: Râul
Siret; Poiana 2 extindere/ Dolhasca; 26.537 mp. Dolhasca
staţie amonte/Dolhasca; 13.986 mp. Dolhasca staţie aval/
Dolhasca; 10.000mp; Cotu Florii/ Liteni; 21.945 mp. Râul
Moldova; Roşiori amonte/ Forăşti; 101.144 mp. Roşiori
aval /Forăşti; 78.375mp. Vadu Moldovei/ Vadu Moldovei;
64.967 mp. Fântâna Mare 1/ Fântâna Mare şi Bogdăneşti;
100.081mp. Fântâna Mare 2/ Fântâna Mare; 59.992 mp.
Fântâna Mare 3/ Fântâna Mare; 29.461mp. Facem precizarea că: -pentru perimetrele Roşiori Amonte, Roşiori
Aval, Vadu Moldovei, Fântâna Mare 1, Fântâna Mare 2 şi
Fântâna Mare 3, situate în Situl Natura 2000 -ROSCI
0365 „Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi”, conform
prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1964/2007, cu
completările şi modificările ulterioare, privind instituirea
regimului de arie naturală protejată a sit-urilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România, în procesul de reglementare a activităţilor ce vor urma a se desfăşura se
impune respectarea condiţiilor stabilite de către autoritatea pentru protecţia mediului, solicitarea avizului şi
respectarea condiţiilor stabilite de Agenţia Naţională
pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.) prin structurile sale teritoriale/prin structuri de administrarea special
constituie aflate în relaţie contractuală cu A.N.A.N.P.,
respectiv a prevederilor O.U.G. nr.57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu completările şi
modificările ulterioare. Menţionăm că Planul de management şi Regulamentul acestei arii protejate au fost aprobate prin Ordinul M.M.A.P. nr.1570/2016 publicat în
Monitorul Oficial nr.57 bis/19.01.2017, care prevede că:
„Se interzice exploatarea agregatelor minerale, precum şi
efectuarea activităţilor conexe, ȋn perioada 01 aprilie-31
iulie”. Obligaţia obţinerii actelor de reglementare în
domeniul mediului cade în sarcina locatarului. Prin
participarea la procedura de închiriere acesta îşi asumă
integral toate riscurile legate de neobţinerea acestor acte
şi nu va putea solicita locatorului (A.B.A.Siret) restituirea
valorii chiriei datorate de la data încheierii contractului.
Garanţia de participare poate fi constituită sub forma
unei scrisori de garanţie bancară eliberată de o bancă din
România în favoarea unităţii locatoare sau a unui ordin
de plată, confirmat prin extras de cont, în contul
RO51TREZ0615005XXX013935 -Trezoreria Bacău, CIF
33839263. Condiţiile de participare sunt precizate în
caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul A.B.A.
Siret în data de 17.06.2021, până la ora 09.30 şi vor fi
deschise în aceeaşi zi la ora 10.00. Preţul caietului de
sarcini este de 950,00Lei cu TVA, plata acestuia efectuându-se cu ordin de plata în contul RO69TREZ
061502201X013928 -Trezoreria Bacău, CIF RO18264854.
După efectuarea plăţii, caietul de sarcini se poate ridica

de la A.B.A.Siret -biroul Cadastrul apelor şi Patrimoniu
începând cu data de 19.05.2021 şi până pe 09.06.2021,
numai în baza solicitării scrise depusă de către persoana
fizică/juridică care a efectuat plata. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 09.06.2021, ora 12.00. Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de zile de la data
deschiderii acesteia. Prezentul anunţ este postat pe site-ul
www.rowater.ro/dasiret la rubrica Anunţuri-Licitaţii
Active
l Administraţia Naţională „Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, str.Cuza
Vodă, nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, tel. 0234/541.646,
fax 0234/510.050, în calitate de unitate locatoare, anunţă:
organizarea în data de 22.06.2021 a licitaţiilor publice cu
ofertă în plic închis privind închirierea de bunuri imobile,
terenuri situate în albiile minore ale râurilor, pe raza
judeţului Vrancea. Închirierea are ca scop exploatarea de
agregate minerale în vederea regularizării şi reprofilării
albiei, pentru asigurarea scurgerii optime în albie. Durata
închirierii este de 4 ani. Garanţia de participare este de
10% din valoarea minimă a chiriei anuale. Valoarea
minimă a chiriei anuale este de 0,053 lei/ mp /lună,
pentru fiecare dintre următoarele bunuri imobile: Râul
Putna; Amonte Bătineşti /Boloteşti şi Ţifeşti; 212.558 mp.
Amonte Garoafa /Boloteşti şi Ţifeşti; 128.554 mp.
Amonte Ivănceşti /Boloteşti şi Ţifeşti; 54.531mp. Amonte
Putna /Boloteşti şi Ţifeşti; 133.643mp. Oleşeşti / Boloteşti
şi Ţifeşti; 75.830mp. Pătrăşcani/ Boloteşti şi Ţifeşti;
187.639mp. Putna /Boloteşti şi Ţifeşti; 139.748mp. Putna
–Boloteşti /Boloteşti şi Ţifeşti; 115.018mp. Obligaţia
obţinerii actelor de reglementare în domeniul mediului
cade în sarcina locatarului. Prin participarea la procedura de închiriere acesta îşi asumă integral toate riscurile
legate de neobţinerea acestor acte şi nu va putea solicita
locatorului (A.B.A.Siret) restituirea valorii chiriei datorate de la data încheierii contractului. Garanţia de participare poate fi constituită sub forma unei scrisori de
garanţie bancară eliberată de o bancă din România în
favoarea unităţii locatoare sau a unui ordin de plată,
confirmat prin extras de cont, în contul
RO51TREZ0615005XXX013935 -Trezoreria Bacău, CIF
33839263. Condiţiile de participare sunt precizate în
caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul A.B.A.
Siret în data de 22.06.2021, până la ora 09.30 şi vor fi
deschise în aceeaşi zi la ora 10.00. Preţul caietului de
sarcini este de 950,00Lei cu TVA, plata acestuia efectuându-se cu ordin de plată în contul RO69TREZ
061502201X013928 -Trezoreria Bacău, CIF RO18264854.
După efectuarea plăţii, caietul de sarcini se poate ridica
de la A.B.A.Siret -biroul Cadastrul apelor şi Patrimoniu
începând cu data de 21.05.2021 şi până pe 11.06.2021,
numai în baza solicitării scrise depusă de către persoana
fizică/juridică care a efectuat plata. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 11.06.2021, ora 10.00. Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de zile de la data
deschiderii acesteia. Prezentul anunţ este postat pe site-ul
www.rowater.ro/dasiret la rubrica Anunţuri-Licitaţii
Active.
l Administraţia Naţională „Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, str.Cuza
Vodă, nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, tel.0234/541.646,
fax 0234/510.050, în calitate de unitate locatoare,
anunţă: organizarea în data de 23.06.2021 a licitaţiilor
publice cu ofertă în plic închis privind închirierea de
bunuri imobile, terenuri situate în albiile minore ale
râurilor, pe raza judeţului Vrancea. Închirierea are ca
scop exploatarea de agregate minerale în vederea regularizării şi reprofilării albiei, pentru asigurarea scurgerii
optime în albie. Durata închirierii este de 4 ani. Garanţia
de participare este de 10% din valoarea minimă a chiriei
anuale. Valoarea minimă a chiriei anuale este de 0,053
lei /mp /lună, pentru fiecare dintre următoarele bunuri
imobile: Râul Putna; Amonte Putna Seacă/ Boloteşti şi
Ţifeşti; 184.924 mp. Aval Bătineşti/ Boloteşti şi Ţifeşti;
50.175mp. Aval Boloteşti /Boloteşti şi Ţifeşti; 56.824mp.
Aval Găgeşti/Boloteşti şi Ţifeşti; 98.469mp. Aval Putna/
Boloteşti şi Ţifeşti; 117.384mp. Bătineşti /Boloteşti şi
Ţifeşti; 56.764 mp. Boloteşti -Găgeşti/ Boloteşti şi Ţifeşti;
116.878mp. Igeşti /Boloteşti şi Ţifeşti; 127.174mp. Ivănceşti/Boloteşti şi Ţifeşti; 51.795mp. Obligaţia obţinerii
actelor de reglementare în domeniul mediului cade în
sarcina locatarului. Prin participarea la procedura de
închiriere acesta îşi asumă integral toate riscurile legate

de neobţinerea acestor acte şi nu va putea solicita locatorului (A.B.A.Siret) restituirea valorii chiriei datorate de
la data încheierii contractului. Garanţia de participare
poate fi constituită sub forma unei scrisori de garanţie
bancară eliberată de o bancă din România în favoarea
unităţii locatoare sau a unui ordin de plată, confirmat
prin extras de cont, în contul RO51TREZ
0615005XXX013935 -Trezoreria Bacău, CIF 33839263.
Condiţiile de participare sunt precizate în caietul de
sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul A.B.A.Siret în
data de 23.06.2021, până la ora 09.30 şi vor fi deschise în
aceeaşi zi la ora 10.00. Preţul caietului de sarcini este de
950,00Lei cu TVA, plata acestuia efectuându-se cu ordin
de plata în contul RO69TREZ 061502201X013928
-Trezoreria Bacău, CIF RO18264854. După efectuarea
plăţii, caietul de sarcini se poate ridica de la A.B.A.Siret
-biroul Cadastrul apelor şi Patrimoniu începând cu data
de 21.05.2021 şi până pe 14.06.2021, numai în baza solicitării scrise depusă de către persoana fizică/juridică care
a efectuat plata. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.06.2021, ora 12.00. Valabilitatea obligatorie a
ofertei este de 90 de zile de la data deschiderii acesteia.
Prezentul anunţ este postat pe site-ul www.rowater.ro/
dasiret la rubrica Anunţuri-Licitaţii Active.
l Administraţia Naţională „Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, str.Cuza
Vodă, nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, tel. 0234/541.646,
fax 0234/510.050, în calitate de unitate locatoare, anunţă:
organizarea în data de 15.06.2021 a licitaţiilor publice cu
ofertă în plic închis privind închirierea de bunuri imobile,
terenuri situate în albiile minore ale râurilor, pe raza
judeţului Bacău. Închirierea are ca scop exploatarea de
agregate minerale în vederea regularizării şi reprofilării
albiei, pentru asigurarea scurgerii optime în albie. Durata
închirierii este de 2 ani. Garanţia de participare este de
10% din valoarea minimă a chiriei anuale. Valoarea
minimă a chiriei anuale este de 0,053 lei/ mp/ lună,
pentru fiecare dintre următoarele bunuri imobile: Râul
Tazlău; Amonte Belci/ Oneşti; 13.000mp. Râul Siret;
Traian /Săuceşti; 19.707mp. Facem precizarea că: -pentru
perimetrul Traian, situat în albia minoră a râului Siret pe
raza judeţului Bacău, inclus în Situl Natura 2000 ROSCI
0434 -„Siretul Mijlociu”, în procesul de reglementare a
activităţilor ce se vor desfăşura pe perimetrul propus spre
închiriere se impune respectarea condiţiilor stabilite de
către autoritatea pentru protecţia mediului, respectiv a
prevederilor Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private supra mediului,
precum şi prevederile privind evaluarea adecvată
conform art.28, alin.2 din O.U.G. nr.57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu completările
şi modificările ulterioare. Obligaţia obţinerii actelor de
reglementare în domeniul mediului cade în sarcina locatarului. Prin participarea la procedura de închiriere
acesta îşi asumă integral toate riscurile legate de neobţinerea acestor acte şi nu va putea solicita locatorului
(A.B.A.Siret) restituirea valorii chiriei datorate de la data
încheierii contractului. Garanţia de participare poate fi
constituită sub forma unei scrisori de garanţie bancară
eliberată de o bancă din România în favoarea unităţii
locatoare sau a unui ordin de plată, confirmat prin extras
de cont, în contul RO51TREZ0615005XXX013935
-Trezoreria Bacău, CIF 33839263. Condiţiile de participare sunt precizate în caietul de sarcini. Ofertele vor fi
depuse la sediul A.B.A.Siret în data de 15.06.2021, până
la ora 09.30 şi vor fi deschise în aceeaşi zi la ora 10.00.
Preţul caietului de sarcini este de 950,00Lei cu TVA,
plata acestuia efectuându-se cu ordin de plata în contul
RO69TREZ 061502201X013928 -Trezoreria Bacău, CIF
RO18264854. După efectuarea plăţii, caietul de sarcini se
poate ridica de la A.B.A.Siret -biroul Cadastrul apelor şi
Patrimoniu începând cu data de 19.05.2021 şi până pe
07.06.2021, numai în baza solicitării scrise depusă de
către persoana fizică/juridică care a efectuat plata.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.06.2021,
ora 10.00. Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de
zile de la data deschiderii acesteia. Prezentul anunţ este
postat pe site-ul www.rowater.ro/dasiret la rubrica Anunţuri-Licitaţii Active.
l Administraţia Naţională „Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, str.Cuza
Vodă, nr. 1, judeţul Bacău, cod 600274, tel.0234/541.646,

fax 0234/510.050, în calitate de unitate locatoare,
anunţă: organizarea în data de 24.06.2021 a licitaţiilor
publice cu ofertă în plic închis privind închirierea de
bunuri imobile, terenuri situate în albiile minore ale
râurilor, pe raza judeţului Vrancea. Închirierea are ca
scop exploatarea de agregate minerale în vederea regularizării şi reprofilării albiei, pentru asigurarea scurgerii
optime în albie. Durata închirierii este de 4 ani.
Garanţia de participare este de 10% din valoarea
minimă a chiriei anuale. Valoarea minimă a chiriei
anuale este de 0,053 lei/ mp /lună, pentru fiecare dintre
următoarele bunuri imobile: Râul Şuşiţa; Amonte Satu
Nou /Panciu; 109.966 mp. Aval Satu Nou /Panciu;
122.726mp. Doaga -Şuşiţa/Mărăşeşti şi Garoafa;
15.605mp. Satu Nou /Panciu; 114.038mp. Străoane /
Străoane; 92.080mp. Valea Câmpului/Străoane;
18.218mp. Râul Zăbala; Aval Năruja/ Năruja;
54.740mp. Năruja/Năruja; 56.501mp. Râul Zăbrăuţ;
Zăbrăuţ/Panciu; 49.287mp. Obligaţia obţinerii actelor
de reglementare în domeniul mediului cade în sarcina
locatarului. Prin participarea la procedura de închiriere
acesta îşi asumă integral toate riscurile legate de neobţinerea acestor acte şi nu va putea solicita locatorului
(A.B.A.Siret) restituirea valorii chiriei datorate de la
data încheierii contractului. Garanţia de participare
poate fi constituită sub forma unei scrisori de garanţie
bancară eliberată de o bancă din România în favoarea
unităţii locatoare sau a unui ordin de plată, confirmat
prin extras de cont, în contul
RO51TREZ0615005XXX013935 -Trezoreria Bacău,
CIF 33839263. Condiţiile de participare sunt precizate
în caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse la sediul
A.B.A.Siret în data de 24.06.2021 până la ora 09.30 şi
vor fi deschise în aceeaşi zi la ora 10.00. Preţul caietului
de sarcini este de 950,00Lei cu TVA, plata acestuia
efectuându-se cu ordin de plata în contul RO69TREZ
0 6 1 5 0 2 2 0 1 X 0 1 3 9 2 8 - Tr e z o r e r i a B a c ă u , C I F
RO18264854. După efectuarea plăţii, caietul de sarcini
se poate ridica de la A.B.A.Siret -biroul Cadastrul
apelor şi Patrimoniu începând cu data de 21.05.2021 şi
până pe 15.06.2021, numai în baza solicitării scrise
depusă de către persoana fizică/juridică care a efectuat
plata. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
15.06.2021, ora 10.00. Valabilitatea obligatorie a ofertei
este de 90 de zile de la data deschiderii acesteia.
Prezentul anunţ este postat pe site-ul www.rowater.ro/
dasiret la rubrica Anunţuri-Licitaţii Active.
l Anunţ privind organizarea unor licitaţii publice
deschise cu strigare pentru vânzarea de bunuri materiale de resortul auto și p.s.i. Denumirea şi adresa
unităţii organizatoare a licitaţiei: Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila organizează la sediul unităţii din Brăila, mun.Brăila, b-dul.
D o r o b a n ţ i l o r, n r. 4 6 8 , t e l e f o n 0 2 3 9 / 6 1 1 . 2 1 2 ,
fax.0239/619.669, licitaţie publică deschisă cu strigare
pentru vânzarea de bunuri materiale. Obiectul licitaţiei:
Bunuri materiale: -Husă motor -1 buc; -Motor Yamaha
30CP, Seria 1007216 -1 buc; -Trusă reparații -1 buc.
Locul şi data la care se poate obţine caietul de sarcini:
La sediul inspectoratului în perioada 26.05-07.06.2021,
între orele 08.00-16.00. Locul, data şi ora ţinerii licitaţiei: Sediul inspectoratului în data de 10.06.2021, ora
13.00. În caz de neadjudecare următoarele licitaţii vor
avea loc în 25.06.2021, ora 13.00 şi 05.07.2021, ora
13.00. Informaţii suplimentare: Alte informaţii se pot
obţine la sediul unităţii sau la adresa de e-mail: logistica@isubraila.eu.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfa, emis de ARR Prahova,
pe numele de Anton Titel. Îl declar nul.
l Subscrisa SC Class Beton Agregate SRL declară pierdut
Certificatul de Identificare și Autorizația de zbor pentru
Aeronava Ultraușoară Motorizată cu nr. de înmatriculare
YR-5541 și îl declară nul.
l Declaram pierdut si anulat urmatorul act al Nordic
Petfood Distribution SRL (CUI 17529163, J40/7809/2005,
sediul in: Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 240A):
certificat de inregistrare seria B nr. 1335635, emis la data
de 10.04.2008 si eliberat la data de 15.04.2008.

