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l SC Logi Top Clean SRL, cu sediul social în
oraș Otopeni, strada Ferme „M”, nr.13A, Cvartal
9, Parcela 332-334, mansardă, înregistrată sub
nr.J23/2214/2016CUI: 36132703, angajează:
spălător auto -cod COR 912201 -3 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail: igen92241@
gmail.com
l SC FORTZA.RO SRL, având CUI: 9947416,
cu sediul în Mediaș, Str.Gării, Nr.10, Județul
Sibiu, angajează: Muncitor necalificat presă,
operator la mașini cu comandă numerică COD
COR 722323- 1 post, Menajeră COD COR
911101- 1 post. Cerințe: Studii medii, cunoștințe
de limba engleză, cunoștințe în comerț. Selecția
are loc în data de 21.10.2021, ora 10.00, la sediul
societății.
l SC AXM PROD 93 SRL, având CUI:
6545856, cu sediul în București, Sectorul 4, Spl.
Independenței, Nr.3, Bloc 17, Scara 1, Etaj 7,
Ap.19, angajează: Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor cu COD COR 9329062 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de
limba engleză, cunoștințe în producție. Selecția
are loc în data de 21.10.2021, ora 10.00, la sediul
societății.
l Patiseria Lirena SRL din Tinca angajează 2
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 21.10.2021. Selecția candidaților
va avea loc în data de 22.10.2021 și constă în
concurs de CV-uri. Informații la telefon:
0758.947.193.
l SC Fender Cables SRL având CUI: 13414934,
cu sediul în Cluj-Napoca, Str.Orăștie, Nr.10,
județul Cluj, angajează: Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor COD COR
932906- 1 post. Cerințe: Studii medii, cunoștințe
de limba engleză, cunoștințe în producție.
Selecția are loc în data de 21.10.2021, ora 10.00,
la sediul societății.
l SC 77&MADISON SRL, având CUI:
31050289, cu sediul în Municipiul Constanţa,
Piaţa Ovidiu, nr.7, judeţ Constanţa, angajează:
lucrator bucatarie(spalator vase mari), cod COR
941201- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe
de limba engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor. Selecția are loc în data de 21.10.2021, ora
09.00, la sediul societății.
l SC BLT Employment Solutions SRL, având
CUI: 40165830, cu sediul în Sat Dudu, Comuna
Chiajna, Strada Tineretului, Nr.85, Cam.1, Bloc
6, Etaj 4, Ap.404, Județ Ilfov angajează: Manipulant mărfuri COD COR 933303- 10 posturi.

Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba
engleză, cunoștințe în comerț. Selecția are loc în
data de 21.10.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l SC Fender Cables SRL având CUI: 13414934,
cu sediul în Cluj-Napoca, Str.Orăștie, Nr.10,
județul Cluj, angajează: Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor COD COR
932906- 1 post. Cerințe: Studii medii, cunoștințe
de limba engleză, cunoștințe în producție.
Selecția are loc în data de 21.10.2021, ora 10.00,
la sediul societății.
l SC 77&Madison SRL, având CUI: 31050289,
cu sediul în Municipiul Constanţa, Piaţa Ovidiu,
nr.7, judeţ Constanţa, angajează: lucrator bucatarie(spalator vase mari), cod COR 941201- 1
post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor.
Selecția are loc în data de 21.10.2021, ora 09.00,
la sediul societății.
l Structure Gogan SRL cu sediul în str. Grigore
Ureche 25, Satu Mare, jud. Satu Mare, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.
J30/708/2008, angajează: 10 dulgheri si tamplari
(COR 711502), 2 maistru construcții civile,
industriale si agricole (COR 311201), 1 inginer
constructor (COR 214201). Conditie esentiala
este limba engleza. Interviul va avea loc in
22.10.21, ora 10, la sediul firmei sau online.
structuregogan@yahoo.com
l Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară
– ITI Delta Dunării organizează concurs în data
de 11 noiembrie 2021 - proba scrisă și în data de
16 noiembrie 2021 (orele 10.00 - 12.00) - interviu
(ora 10.00) pentru ocuparea postului de Coordonator ITI. Data limită de depunere a dosarelor
de concurs: 05 noiembrie 2021, ora 16.00. Detaliile privind condițiile de participare, conținutul
dosarului, bibliografia, programul organizării și
desfășurării concursului, le găsiți pe site-ul
Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară –
ITI Delta Dunării www.itideltadunarii.com
(secțiunea Anunțuri - Recrutare Personal) și la
sediul asociației din Județul Tulcea, Municipiul
Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, în clădirea Consiliului
Județean Tulcea - etajul 2 (corp legătură). Relații
suplimentare se pot obține la: Tel: 0731400481,
persoană de contact Violeta Munteanu inspector resurse umane Tel: 0731400469,
persoană de contact Ana - Maria Covaciu consilier juridic.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în vederea ocupării
următorului post vacant: -1 (un) post de Psiholog
cod COR 263402, pe perioadă nedeterminată, în
cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în
carieră. Condiţiile specifice de participare la
concurs sunt, cf.fişei postului: a)nivelul studiilor:
superioare; b)domeniul studiilor: Psihologie; c)

alte condiţii: cunoaşterea limbii engleze, cunoştinţe operare PC. Data-limită de depunere a
dosarelor de concurs: 27.10.2021, ora 16.00. Data
susţinerii probei scrise: 10.11.2021, ora 10.00.
Data susţinerii interviului: 12.11.2021, ora 10.00.
Toate probele se vor susţine la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei
nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului
de concurs, condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia
şi, după caz, tematica se publică pe portalele:
www.posturi.gov.ro şi pe: www.uav.ro
l Consiron SRL - în faliment anunta angajare
personal specialitate – evaluator autorizat – in
vederea realizarii evaluarii bunului imobil aflat
in patrimoniul debitoarei Consiron S.R.L.,
respectiv teren /constructie inscrise în C.F.
nr.30547/Reșița, număr cadastral/topografic
30547, 30547-C1. Ofertele urmeaza a se depune
la sediul ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 0355-429 116,
pana cel tarziu la data de 10.11.2021, orele 12.00.
l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu sediul în
comuna Dumbrăvița, str.Petofi Sandor, nr.31,
judeţul Timiș, organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor contractuale vacante, de:
-Inspector de specialitate, S, gradul I; -Paznic,
conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
11.11.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data de
16.11.2021, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Inspector de specialitate, S,
gradul I: -studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-vechime în specialitatea studiilor: 4 ani. Paznic:
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: 1 an. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la
sediul Primăriei Comunei Dumbrăvița. Relaţii
suplimentare: Primăria Comunei Dumbrăvița,
jud.Timis, str.Petöfi Sándor, nr.31, Compartiment
resurse umane-inspector superior Gal Eniko, nr.
telefon: 0371/107.409, 0256/214.272 interior 23,
e-mail: gal.eniko@primaria-dumbravita.ro, fax
0256/401.095.
l Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”,
cu sediul în municipiul Timișoara, B-dul Mihai
Viteazu, nr.24, județul Timiș, organizează
concurs pentru ocuparea funcției contractuale
vacante de execuție de muncitor I, cu atribuții de
electrician, 1/1 normă, durată nedeterminată,
conform HG nr.286/2011. Concursul se va desfășura astfel: -Probă scrisă în data de 11.11.2021,
ora 10.00; -Proba interviu în data de 17.11.2021,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -Studii medii absolvite cu diplomă de
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bacalaureat; -Vechime în muncă 7 ani; -Calificare în meseria de electrician. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Institutului de Chimie
„Coriolan Drăgulescu”. Relații suplimentare la
sediul Institutului de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, persoană de contact: Chera Sofia
-Inspector Resurse Umane, telefon:
0256/491.818, int.111.
l Primăria municipiului Râmnicu Sărat organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a
patru funcții contractuale de execuție, vacante: 2
posturi de consilier grad debutant, 2 posturi de
consilier gradul II, în cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat - Posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe
nerambursabile. Ocuparea posturilor este pentru
o perioadă de un an cu posibilitatea prelungirii
contractului individual de muncă până la finalizarea implementării proiectelor cu finanțare
externă nerambrusabilă. Concursul va avea loc la
sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat în
data de 11.11.2021, ora 10,00 – proba scrisă, iar în
data de 15.11.2021 - interviul. Condiţiile de participare, la concursul menţionat mai sus, sunt cele
prevăzute în art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizata, precum si cele specifice prevăzute în fişa
postului şi anume: 1. Pentru posturile de consilier
grad debutant: - studii superioare absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; - fără vechime în specialitatea studiilor. 2.
Pentru posturile de consilier gradul II: - studii
superioare absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă; - minimum 1 an
vechime în specialitatea studiilor. Aceste condiţii
de participare la concurs se vor afişa la sediul
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, precum şi
pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat
www.primariermsarat.ro. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în perioada 20.10.202103.11.2021. Coordonate de contact: - sediul instituţiei: str.Nicolae Bacescu, nr.1, mun.Râmnicu
Sărat, numărul de telefon este 0238561946,
numărul de fax este 0238561947, adresa de e-mail
primarie_rmsarat@primariermsarat.ro. persoana de contact: Monea Alina, consilier
superior - Biroul Resurse Umane și Îndrumarea și
Sprijinirea Unităților de Sănătate”
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria,
județul Teleorman, Str.Libertății, numărul 1,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante: 2 posturi asistent medical principal în cadrul Serviciului de
Anatomie Patologică. Condiții specifice de
participare la concurs pentru funcția de asistent
medical principal: -Studii: *absolvent al unei
Școli Postliceale (specialitatea asistent medical
de laborator) sau *absolvent al unei Școli Postli-

ceale (specialitatea asistent medical generalist)
+cursuri de specializare în specialitatea laborator; -Certificat membru însoțit de avizul anual
eliberat de OAMGMAMR în specialitatea laborator- în termen; -Diplomă de bacalaureat;
-Certificat grad principal; -Vechime: 5 ani
vechime în specialitate. Concursul se organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență în
data de 11.11.2021, ora 10.00, proba scrisă, iar
data și ora interviului vor fi anunțate după rezultatul probei scrise. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Județean de Urgență în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunțului și
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Taxa de
participare la concurs este de 100Lei și va fi
achitată la casieria unității. Bibliografia și relații
suplimentare la avizierul Spitalului Județean de
Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS sau la
telefonul 0247/306.723.
l Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj, CUI 9247854, organizează concurs în data de . 16.11.2021, ora 10.00
(proba scrisă) și 22.11.2021 (proba de interviu) la
Cantina din cadrul Complexului de recuperare și
reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți
“Bîlteni”, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/
Cantina din cadrul Complexului de servicii
comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg.
Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, în
funcție de numărul de candidați, pentru
ocuparea a 4(patru) posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție după
cum urmează: 1. un post corespunzător funcției
contractuale de execuție de infirmieră la
Complexul de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg.Jiu - Centrul de zi de recuperare pentru
copii cu dizabilități Tg.Jiu. 2. un post corespunzător funcției contractuale de execuție de infirmieră la Complexul de servicii comunitare
pentru copilul în dificultate Tg.Cărbuneşti Centrul de primire şi evaluare în regim de
urgenţă pentru copilul abandonat sau părăsit în
maternitate - Tg.Cărbuneşti. 3. un post corespunzător funcției contractuale de execuție de infirmieră la Complexul de servicii comunitare
pentru copilul în dificultate Novaci - Centrul de
zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți “Valea Gilortului”. 4. un post
corespunzător funcției contractuale de execuție
de infirmieră la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci - Casa de
tip familial pentru copilul separat temporar sau
definitiv de părinții săi “Pociovaliștea”. Condiţii
generale şi specifice de îndeplinit de către
candidat pentru ocuparea unuia dintre posturile
de infirmieră scoase la concurs: a) absolvent(ă)
studii gimnaziale; b) minimum 5 ani vechime în
muncă. Înscrierile la concurs se fac în perioada
20.10.2021-02.11.2021, inclusiv, ora 16:30, la
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţiei Copilului Gorj, din Tg-Jiu, strada

Siretului, nr.24 – Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică. Relaţii suplimentare la telefon 0253212518 sau la camera nr.36
– sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact:
Turcilă Toni-Lavinia, consilier superior, la Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia
publică - secretar comisie concurs,
tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
l Primăria Sector 5 cu sediul în București, Str.
Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Sector 5, CIF
4433953, Organizează concurs conform Hotărârii nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru: un post inspector de specialitate – Serviciul Secretariat,
Registratură și Arhivă– Direcția de Asistență
Tehnică și Juridică - Secretar General al Sectorului- pe perioada nedeterminată. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență. Proba scrisă se va desfășura
în data de 11.11.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Sectorului 5 din Str. Fabrica de Chibrituri
nr. 19-11, Sector 5, București, iar data interviului
va fi comunicată ulterior. Condițiile de participare, conținutul dosarului de înscriere și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia de
concurs, sunt afișate pe site-ul Primăriei Sectorului 5 și publicate pe portalul www.posturi.gov.
ro. Dosarele se depun la sediul Primăriei Sectorului 5 în perioada 20.10.2021 – 02.11.2021 până
la ora 16:00, din Str. Fabrica de Chibrituri nr.
19-11, Sector 5, București iar data interviului va
fi comunicată ulterior. Informații suplimentare la
tel. 021.314.43.18 interior 1116 - Direcția de
Resurse Umane.
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
Bucureşti anunţă scoaterea la concurs a 2
posturi contractuale vacante, în conformitate cu
art.12(1), art.30(1) din Codul muncii, astfel: •1
post vacant de Șef Serviciu gradul II –Serviciul
Cercetare. Dezvoltare. Digitizare durată nedeterminată; •1 post vacant de Șef Serviciu gradul
II -Filiala de Litere a BCU ”Carol I”, durată
nedeterminată. Condiţii specifice de participare
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
-Șef Serviciu gradul II– Serviciul Cercetare.
Dezvoltare. Digitizare durată nedeterminată:
-Studii doctorale, -Competențe în domeniul
biblioteconomic, atestate prin certificate, -Cunoștințe atestate prin certificat ECDL și experință în
domeniul IT&C, -Experiență în activități de
cercetare, -Colaborare în programe și proiecte
educaționale și culturale, -Competențe de
marketing, -Capacitate de analiză și sinteză,
-Competențe de coordonare și reprezentare,
-Abilități de comunicare, - Atitudine pozitivă și
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abilități de a mobiliza echipa din subordine,
-Corectitudine, receptivitate, orientare către nou,
flexibilitate și creativitate. Pentru înscrierea la
concurs, candidații vor prezenta documentele
prevăzute în legislația în vigoare, precum și: 1.
Plan de coordonare a activităților Serviciului
Cercetare. Dezvoltare. Digitizare pentru perioada 2021-2025; 2. Memoriu de activitate profesională, 3. Recomandare din partea unui
specialist în științele informării și documentării.
-Șef Serviciu gradul II - Filiala de Litere a BCU
”Carol I”, durată nedeterminată: -Studii doctorale/ postdoctorale în domeniul filologic,
-Competențe manageriale: minim 5 ani, -Experiență în organizarea de proiecte educaționale,
culturale, expoziționale, -Competențe de coordonare, reprezentare, documenare, organizare de
evenimente culturale, abilități de implementare
a principiilor educației interdisciplinare,
-Competențe în organizarea de simpozioane,
workshopuri și stagii de practică pentru studenți,
- Competențe pedagogice atestate, -Experiență
în cercetarea bibliografică și în editarea de carte,
-Abilități de comunicare, -Atitudine pozitivă și
abilități de a mobiliza echipa din subordine,
-Corectitudine, receptivitate, orientare către nou,
flexibilitate și creativitate. Pentru înscrierea la
concurs, candidații vor prezenta documentele
prevăzute în legislația în vigoare, precum și: 1.
Plan de coordonare a activităților Filialei de
Litere a BCU ”Carol I” pentru perioada 20212025. 2. Memoriu de activitate profesională.
Concursul se organizează la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti,
str. Boteanu, nr.1, sector 1, şi va conţine două
probe: •Probă constând în prezentarea și susținerea Planului de coordonare a activităților
Filialei de Litere a BCU ”Carol I” pentru perioada 2021-2025– în data de 11.11.2021, ora 9.30.
•interviu de verificare a cunoștințelor pe teme
specifice din bibliografie- în data de 17.11.2021,
ora 9.30. •Probă constând în prezentarea și susținerea Planului de coordonare a activităților
Serviciului Cercetare. Dezvoltare. Digitizare
pentru perioada 2021-2025- în data de
11.11.2021, ora 11.30. •Interviu de verificare a
cunoștințelor pe teme specifice din bibliografie în
data de 17.11.2021, ora 11.30. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune fizic, până la
data de 04.11.2021, ora 12.00, la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I”, Biroul Resurse
Umane şi trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Tematica şi bibliografia se afişează la
sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”
şi pe site-ul www.bcub.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” şi la nr. de telefon:
021/313.16.05 /int.234.
l Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor organizează concurs pentru
ocuparea a trei posturi vacante, contractuale de
execuție, în conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare: 1.Denumirea postului: analist financiar gradul III -3
posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată. 2.Nivel studii: superioare -absolvenți
ai unei instituții de învățământ superior cu
specializare juridică cu diplomă de licență. 3.
Vechimea în specialitatea studiilor absolvite, cu
diplomă de licență în specialitate juridică:
minimum 4 ani pentru postul de analist financiar gradul III. Data, ora și locul desfăşurării
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concursului: -Proba scrisă: 10.11.2021, ora 10.00;
-Interviul: 16.11.2021, ora 10.00. Locație: la
sediul instituţiei din Bucureşti, str.Ion Florescu,
nr. 1, sector 3. 1.Data-limită până la care candidaţii pot depune dosarul de concurs este
02.11.2021. 2. Detalii privind condițiile generale
și specifice, dosarul de concurs, calendarul de
desfăşurare şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina de internet a ONPCSB.
3.Relaţii suplimentare se pot obţine de la
persoana care asigură secretariatul comisiei de
concurs- telefon: 021.315.79.60 şi de pe pagina
de internet a instituţiei.
l Anunț. Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Str.
Mihai Eminescu, nr. 130, județul Hunedoara,
organizează concurs în vederea încadrării prin
recrutare din sursă externă a unui număr de 4
posturi vacante de personal contractual, după
cum urmează: -muncitor calificat IV-I la Serviciului Logistic -Tehnic; -muncitor calificat IV-I la
Serviciului Logistic -Biroul administrarea patrimoniului imobiliar și intendență; -muncitor calificat IV-I la Poliția orașului Hațeg -Deservire;
-îngrijitor la Poliția municipiului Lupeni -Deservire. Pentru postul de muncitor calificat IV-I la
Serviciului Logistic –Tehnic, candidații trebuie:
-să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate clasa „secret de serviciu”; -să deţină permis
de conducere categoria B şi C; -să aibă studii
medii cu diplomă de bacalaureat sau pregătire
prin şcoala de arte şi meserii/şcoala profesională
finalizat cu examen de certificare a calificării
profesionale în domeniile: tehnic-mecanică,
tehnic-electromecanică, tehnic-electronică automatizări, tehnic-electric sau transporturi; -să fi
absolvit cursuri sau atestate în domeniile:
mecanic auto. Pentru postul de muncitor calificat
IV-I la Serviciului Logistic -Biroul administrarea
patrimoniului imobiliar și intendență, candidații
trebuie: -să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate clasa „secret de serviciu”; -să
deţină permis de conducere categoria B; -să aibă
studii medii cu diplomă de bacalaureat sau
pregătire prin şcoala de arte şi meserii/şcoala
profesională finalizat cu examen de certificare a
calificării profesionale în domeniile: instalator
instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, instalaţii de
încălzire centrală, instalator pentru construcţii;
-să dețină cursuri sau atestate în domeniile
fochist. Pentru postul de muncitor calificat IV-I
la Poliția orașului Hațeg -Deservire, candidații
trebuie: -să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate clasa „secret de serviciu”; -să
deţină permis de conducere categoria B; -să aibă
studii medii cu diplomă de bacalaureat sau
pregătire prin şcoala de arte şi meserii/şcoala
profesională finalizat cu examen de certificare a
calificării profesionale în domeniile: construcţii,
instalaţii şi lucrări publice; -să fi absolvit cursuri
sau atestate în domeniile: zugrav, ipsosar,
vopsitor sau tapetar. Pentru postul de îngrijitorla
Poliția municipiului Lupeni -Deservire, candidații trebuie: -să obţină autorizaţie de acces la
informaţii clasificate și să fi absolvit minim 10
clase. Înscrierea candidaţilor se face până la data
de 29.10.2021, inclusiv, la sediul Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Hunedoara, iar completarea
dosarului cu fişa de aptitudine în muncă, însoţită
de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia, se va depune la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Hunedoara până la data de
03.12.2021. Concursul constă în 3 etape succesive
care se vor desfăşura la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Hunedoara, după cum urmează:

-selecţia dosarelor de concurs, până la data de
02.11.2021; -proba scrisă în data de 09.12.2021;
-interviul în data de 16.12.2021. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Hunedoara -Serviciul Resurse
Umane sau la telefon: 0254/206.722, interior:
20110, de luni până vineri, între orele 08.0016.00. Șeful Inspectoratului, Comisar șef de
poliție Bîrlea Ovidiu Gabriel.
l Anunț. Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Str.
Mihai Eminescu, nr.130, județul Hunedoara,
organizează concurs în vederea încadrării prin
recrutare din sursă externă a unui post vacant de
personal contractual, respectiv de muncitor
calificat IV-I la Serviciul Comunicații și Informatică. Pentru a participa la concurs candidaţii
trebuie să aibă absolvit liceul cu diplomă de
bacalaureat și diplomă/certificat/calificare în
domeniul telecomunicațiilor, informaticii sau să
dețină un atestat/calificare a unui curs de
operator centrală telefonică. Înscrierea candidaţilor se face până la data de 29.10.2021, inclusiv,
la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Hunedoara, iar completarea dosarului cu fişa de
aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce
au stat la baza eliberării acesteia, se va depune la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara până la data de 03.12.2021. Concursul
constă în 3 etape succesive care se vor desfăşura
la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Hunedoara, după cum urmează: -selecţia dosarelor de concurs, până la data de 02.11.2021;
-proba scrisă în data de 08.12.2021; -interviul în
data de 15.12.2021. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara -Serviciul Resurse Umane sau
la telefon: 0254/206.722, interior: 20110, de luni
până vineri, între orele 08.00-16.00.
l Anunț. Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Str.
Mihai Eminescu, nr.130, județul Hunedoara,
organizează concurs în vederea încadrării prin
recrutare din sursă externă a unui post vacant de
personal contractual, respectiv de operator
controlor date III-I, la Serviciul Rutier -Biroul
accidente rutiere. Pentru a participa la concurs
candidaţii trebuie să fi absolvit liceul cu diplomă
de bacalaureat și diplomă/certificat/atestat al
absolvirii unui curs/program/modul de formare
profesională în domeniul calculatoare și tehnologia informației/informatică cu excepția celor
care au absolvit liceul în profil de matematică-informatică sau a celor care dețin diplomă de
licență în specializarea informatică/calculatoare
sau specializări conexe ale acestora. Înscrierea
candidaţilor se face până la data de 29.10.2021,
inclusiv, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, iar completarea dosarului cu
fişa de aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia, se va
depune la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara până la data de 03.12.2021.
Concursul constă în 3 etape succesive care se vor
desfăşura la sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Hunedoara, după cum urmează:
-selecţia dosarelor de concurs, până la data de
02.11.2021; -proba scrisă în data de 08.12.2021;
-interviul în data de 15.12.2021. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Hunedoara -Serviciul Resurse
Umane sau la telefon: 0254/206.722, interior:
20110, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

l Anunț. Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Str.
Mihai Eminescu, nr.130, județul Hunedoara,
organizează concurs în vederea încadrării prin
recrutare din sursă externă a unui număr de 6
posturi vacante de personal contractual, după
cum urmează: -referent II -IA la Serviciul
Resurse Umane; -referent II -IA la Secretariat,
documente clasificate și arhivă -Poliția municipiului Deva; -referent II -IA la Secretariat,
documente clasificate și arhivă -Biroul Rutier la
Poliția municipiului Deva; -referent II -IA la
Secretariat, documente clasificate și arhivă
-Poliția municipiului Orăștie; -referent II -IA la
Secretariat, documente clasificate și arhivă
-Poliția municipiului Petroșani; -referent II -IA
la Secretariat, documente clasificate și arhivă
-Poliția municipiului Petroșani. Pentru ocuparea
posturilor de personal contractual, candidații
trebuie să îndeplinească fi absolvit liceul cu
diplomă de bacalaureat. Înscrierea candidaţilor
se face până la data de 29.10.2021, inclusiv, la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, iar completarea dosarului cu fişa de aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce au
stat la baza eliberării acesteia, se va depune la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara până la data de 03.12.2021. Concursul
constă în 3 etape succesive care se vor desfăşura
la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Hunedoara, după cum urmează: -selecţia dosarelor de concurs, până la data de 02.11.2021;
-proba scrisă în data de 08.12.2021; -interviul în
data de 15.12.2021. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara -Serviciul Resurse Umane sau
la telefon: 0254/206.722, interior: 20110, de luni
până vineri, între orele 08.00-16.00.

CITAȚII
l Numitul Ferencz Dionisie solicita constatarea
dobandirii dreptului de proprietate în temeiul
uzucapiunii asupra imobilului inscris in CF.
24317-Brates, nr.top.15 si CF. nr. 24316-Brates,
nr. top. 16, casa si teren teren in suprafata totala
de 870 mp. Toti cei interesati pot face opozitie la
Judecatoria Targu Secuiesc, in termen de 1 luna
de la publicarea prezentei, in Dosarul cu nr.
1863/322/2021, termen de judecata la 14.12.2021.
l Aron Aurel și Aron Ana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Vânători, nr.151, com.
Vânători, jud. Mureș, și Burg Rachel, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Vânători, str.Târgului,
nr.112, com.Vânători, jud. Mureș, sunt citați cu
mențiunea „personal la interogatoriu” în calitate
de pârâți în dosarul nr. 1560/308/2019, având ca
obiect “prestatie tabulara”, pentru termenul din
17.11.2021, ora 10.35, la Judecătoria Sighișoara.
l Pârâta Moldovan Ancuta-Dorina este citată în
17.11.2021 la Judecătoria Bistrița, în dosar
3136/190/2021, obiect exercitarea autorității
părintești.
l Miron Costin, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Sat Rucăreni, com.Soveja, jud. Vrancea, identificat cu CI seria VN, nr.336127 emisa de SPCLEP
Panciu, CNP1800330170129, este chemat în
judecată în calitate de chemat în garanție și pârât
la Curtea de Apel Brașov pentru data de
24.11.2021, ora 10.00, sala Civil, în Brașov, str.
Poienelor, nr.7B, Jud.Brașov, în dosarul cu
nr.2508/62/2015/a1, având ca obiect atragerea
răspunderii pentru intrarea în insolvență, în

proces cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Braşov în calitate de reclamant.
l Judecătoria Făgăraș. Judeţul Braşov. Dosar
nr.325/226/2020. Pârâtul Sasu Danut este citat
pentru termenul din 17 noiembrie 2021 în proces
de uzucapiune de reclamanta Tita Elena, domiciliată în Olteț, nr. 104, jud. Braşov.
l Se citează Podolea Riza, în calitate de pârâtă,
în proces cu Popa Ştefan și Popa Livia, în calitate de reclamanți, în dosar nr.8388/55/2021,
având ca obiect radiere uzufruct, dosar aflat pe
rolul Judecătoriei Arad, cu termen de judecată
la 18.11.2021, ora 08.30, sala 144.
l Se citează Pânzaru Mariana, cu ultim domiciliu cunoscut în Bârlad, str.Vasile Milea, nr.2,
bl.P1, sc.B, p.27, jud. Vaslui, pentru termenul din
13.01.2022, ora 08.30, la judecătoria Bârlad, în
calitate de pârâtă în dosarul nr.7807/189/2018,
având ca obiect dezbatere succesiuni succesive
rămase de pe urma defuncților Răducanu Ion,
Răducanu Elena, CNP: 2520317370061 și Răducanu Elena, CNP: 2191121370041 și partaj
succesoral -ieșire din indiviziune, în acțiunea
promovată de reclamanta Răducanu Ioana.

DIVERSE
l Asid Insolv SPRL, administrator judiciar
anunta deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei San Instal SRL,
Bucureşti, Sectorul 4, Spl.Unirii, Nr.168, Bloc
T3, Scara 1, Etaj 18, Ap.1805, J40/7224/2003,
CUI: 15471332, în Dosar 24911/3/2020 la Tribunalul București, Secția a-VII-a Civilă, termenul
limită pentru depunerea declarațiilor de creanță:
19.11.2021, termenul de verificare, întocmire și
publicare în BPI a tabelului preliminar:
09.12.2021. Termenul de definitivare a tabelului
creanțelor: 03.01.2022. Data primei ședințe a
adunării creditorilor: 14.12.2021, ora 14.00.
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii generale de
insolvenţă a debitorului SC Mozaic SRL, CIF:
1609916, J25/798/1991, dosar nr. 1883/101 anul
2021 -Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţă la 26.11.2021;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la 16.12.2021; Termen
pentru depunerea eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru
afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
10.01.2022. Administrator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL.
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii generale de
insolvenţă a debitorului SC Fitofarmex SRL,
CIF: 14287685, J25/224/2001, dosar nr. 1868/101
anul 2021 –Tribunalul Mehedinti. Termen
pentru depunerea cererilor de creanţă la
08.11.2021; Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor la 22.11.2021;
Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar
şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor
la 20.12.2021. Administrator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului: Denumire Județ: ARGEȘ; Denumire UAT: Sălătrucu; Sectoare cadastrale: nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ANCPI prin
OCPI Argeș anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului privind serviciile de
înregistrare sistematică a imobilelor în
Sistemul Integrat de Cadastru și Carte
Funciară finanțat prin Proiectul major ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a
sistemului de înregistrare a proprietăților în
zonele rurale din România”, pentru Lotul 9,
UAT SĂLĂTRUCU din Județul Argeș, pe o
perioadă de 60 de zile, conform art. 14 alin. (1)
și (2) din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început
a afișării: 26.10.2021; Data de sfârșit a afișării:
24.12.2021; Adresa locului afișării publice:
Căminul Cultural Sălătrucu. Repere pentru
identificarea locației: Primăria Comunei Sălătrucu. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la comisia de soluționare, din cadrul OCPI Argeș, la sediul
Căminului Cultural Sălătrucu și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară. Informații privind Programul
național de cadastru și carte funciară 20152023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa
http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l SC DSF Project Retele SRL, titular al
proiectului „Construire hală depozitare și
birouri P+1E+2E retras, organizare de șantier,
împrejmuire și utilități”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare.
Nu se supune evaluării de impact asupra
mediului/evaluării adecvate/evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agenția
pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru „Construire hală depozitare
și birouri P+1E+2E retras, organizare de
șantier, împrejmuire și utilități”, propus a fi
amplasat în șos.Olteniței, nr.206D Bis,
Popești-Leordeni, Ilfov. Proiectul acordului de
mediu și informațiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele de
luni-joi, între orele 9.00-12.00, precum și la
următoarea adresă de internet: apmif.anpm.
ro. Observațiile/contestațiile publicului se
primesc la sediul A.P.M.Ilfov -Bucureşti, sector
6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în termen de 10 zile
de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente pentru
protecția mediului.
l SC Orange Romania SA (prin proiectant
împuternicit Earthlink SRL) anunţă publicul
interesat de solicitarea avizului de gospodărire
a apelor la SGA Gorj pentru proiectul „Interconectare prin fibră optică și site-urilor Orange
CR_0366-CR_0152-CR_0013”, județul Gorj.
Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obțină informații suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire
a apelor, să transmită observații, sugestii și
recomandări pot contacta solicitantul de aviz
sau emitentul avizului ABA Jiu -SGA Gorj.
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SOMAȚII
l România. Judecătoria Rupea. Dosar
nr.560/293/2021. Din 07.10.2021. Somaţie. În
conformitate cu dispoziţiile art.130 din Decret
Lege 115/1938 se emite soma¬ţia prin care se
aduce la cunoştinţa celor interesaţi că reclamanţii Neagu Ioan și Stoica Maria, domiciliaţi în
Rupea, str.Văii nr.54, jud.Braşov, au solicitat
Judecă¬toriei Rupea să se constate că au
dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune
asupra întregului imobil situat în Rupea, str.
Între Grădini nr.7, judeţul Braşov, înscris în CF
nr.101936 Rupea (nr.vechi 624 Rupea) nr.top.
(1233/2)/2, (1234/1)/2 sub A+1, construcţii nr.top.
(1233/2)/2 sub A+1.1, în conformitate cu dispo¬ziţiile art.28 alin.1 din Decretul Lege nr.115/1938.
Persoanele interesate pot face opoziţie la Judecătoria Rupea în termen de o lună de la data
afișării și publicării prezentei somaţii.

ADUNĂRI GENERALE
l Hotararea AGOA nr. 43 din data de
19.10.2021 ora 10.00 a S.C. Softchim S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este
deschisa de Administratorul societarii dl. Cornel
Metea. Se propune de d-na Metea Georgeta si se
aproba secretariatul în persoana d-nei Stefana
Radulescu. Se verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care îl detine
fiecare si actele care au stat la baza convocarii
adunarii (Monitorul Oficial partea a IV- a, ziar).
La sedinta au participat personal sau prin
mandate de reprezentare: I. Eltop Electronics
SRL cu 477.444 actiuni -67,58843%, reprezentat
de d-na Bobilca Gabriela-Laura. II. Metea Georgeta cu 2.046 actiuni -0.28964%. III. Gligor
Ovidiu-Claudiu cu 9.231 actiuni -1,30677%. Toti
actionarii prezenti si cu procura de reprezentare
au totalizat 488.721 actiuni, adica 69,10484%.
Fiind la a doua convocare adunarea este legal
constituita. Ordinea de zi este prezentata de
Administratorul societatii dl. Cornel Metea: 1.
Prelungirea mandatelor membrilor Comisiei de
cenzori pe o perioada de 4 ani; 2. Inlocuirea
presedintelui Comisiei de cenzori Tudose-Goslan
Nistor cu d-na Dumitrescu Angelica-Corina; 3.
Aprobarea datei de înregistrare, respectiv a datei
de identificare a actionarilor, care urmeaza a
beneficia de dividende si asupra carora se
rasfrang efectele hotararii, pe data de 11.11.2021
(ex. date 10.11.2021). Se aproba in unanimitate
Ordinea de zi. Se supune la vot prelungirea
mandatelor membrilor Comisiei de cenzori si
inlocuirea d-lui Tudose-Goslan Nistor cu d-na
Dumitrescu Angelica-Corina. Comisia de
cenzori: 1.Dumitrescu Angelica-Corina, CI Seria
RX nr. 745543, CNP 2610604400693, Bucuresti,
Cal. Apeductului, nr.15, bl. A3a, sc.1, et.3, ap.13,
sector 6-presedinte; 2.Bobilca Gabriela-Laura,
CI Seria RX nr. 821971, CNP 2691107441519,
Bucuresti, str. Turda, nr.114, bl.35, sc. B, et.1, ap.

0, sector 1-membru; 3.Gligor Ovidiu-Claudiu, CI
Seria RK nr. 421770, CNP 1750922013923,
Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 47-49, bl.
P16-P16A, sc. A, et.4, ap.15, sector 2-membru;
4.Bogdan Dumitru, CI Seria RK nr. 572439,
CNP 1600804400674, Bucuresti, str. Foisorului,
nr.18, bl. F12 C, sc.1, et.2, ap. 10, sector 3
-membru. In continuare se supune la vot data de
inregistrare care se aproba in unanimitate. Se
supune la vot si se aproba ca d-na Stefana Radulescu sa faca toate demersurile pentru înregistrarea actelor la forurile competente.
Administrator - dl. Metea Cornel, Secretara d-na Stefana Radulescu.

LICITAȚII
l Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție
Socială, cu sediul în București, Bdul Gheorghe
Magheru, nr. 7, sector 1, organizează la sediul
instituției în data de 29.10.2021, ora 10, licitație
publică deschisă pentru valorificarea mijloacelor
fixe casate. Informații la telefon 021/313.60.47,
int. 124.
l Beja Lex, la sediul din București, Bd.Ion
Mihalache, Nr.140, Bl.85, Sc.B, Et.1, Ap.21,
Sector 1, în data de 17.11.2021, ora 11.00, vinde
la licitație publică, primul termen, imobilul
situat în București, str.Baiculești, nr.11, bl.A13,
sc.A, ap.1, sector 1, compus din 2 camere și
dependințe în suprafață utilă de 46,48mp, prețul
de pornire fiind de 297.000Lei. Somăm pe cei
care pretind un drept să anunțe executorul, iar
pe ofertanți să depună garanția de 10% din
prețul de pornire și oferta, până la vânzare. Alte
informații la telefon: 031.438.07.65.
l Beja Lex, la sediul din București, Bd.Ion
Mihalache, Nr.140, Bl.85, Sc.B, Et.1, Ap.21,
Sector 1, în data de 26.10.2021, ora 11.00, vinde
la licitație publică, primul termen, imobilul
situat în București, str.Baiculești, nr.11, bl.A13,
sc.A, et.8, ap.34, sector 1, compus din 2 camere și
dependințe în suprafață de 44,73mp, logie=
6,65mp, prețul de pornire fiind de 285.500Lei.
Somăm pe cei care pretind un drept să anunțe
executorul, iar pe ofertanți să depună garanția
de 10% din prețul de pornire și oferta, până la
vânzare. Alte informații la telefon:
031.438.07.65.
l Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila, cu
sediul în Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 7,
anunţă vânzarea prin licitaţie publică deschisă
cu strigare în data de 09.11.2021, ora 10.00, la
sediul menţionat, a următoarelor bunuri: Denumire, Cant. buc., Preţ unitar de vânzare: Calculator HP DC 7700, 10, 300 lei; Calculator PC
Dell, 2, 300 lei; Laptop Toshiba Satelite, 1, 300
lei; Imprimantă Laser Color, 1, 300 lei; Scaun
directorial, 1, 50 lei; Hidrofor, 1, 70 lei. Bunurile
menţionate pot fi văzute la sediul I.T.M. Brăila,

Str. D. Bolintineanu nr. 7. Relaţii se pot obţine la
telefon/ fax 0239.611586. La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică potenţial
cumpărătoare care prezintă până în data de
03.11.2021, ora 15.00, următoarele documente:
chitanţa de achitare la casieria ITM a sumei de
132 lei, reprezentând cota de cheltuieli participare, copie de pe certificatul de înmatriculare la
Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare pentru persoanele juridice sau actul de
identitate pentru persoanele fizice. În caz de
neadjudecare, licitaţia se va repeta în ziua de
16.11.2021, ora 10.00, iar preţurile de vânzare
vor fi diminuate cu 20%. Dacă bunurile nu vor fi
adjudecate licitaţia se va desfăşura în data de
23.11.2021, ora 10.00, iar preţul de pornire a
licitaţiei va fi scăzut cu 40% din valoarea iniţială
a preţului de pornire. Instituţiile publice interesate pot solicita transmiterea fără plată a bunurilor menţionate până pe data de 03.11.2021, în
conformitate cu prevederile Anexei nr. 1, pct. 5
din HG nr. 841/1995 modificată şi completată
privind procedurile de transmitere fără plată şi
de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice. Menţionăm că nu pot participa la
licitaţie în calitate de cumpărători, membrii
comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi părinţii
acestor membri.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar
al Protruck Transport SRL, desemnat prin
Sentinta civila nr. 3709 din data de 07.11.2019,
pronuntata de Tribunalul Ilfov – Sectia Civila,
în dosarul nr. 3979/93/2018, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea
Protruck Transport SRL, constand in teren
agricol extravilan situat in Petrachioaia,
judetul Ilfov, identificat cu NC 1798/2, in
suprafata de 6.000 mp, in valoare totala de
5.500 euro. Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de
08.11.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul imobil nu se va
adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza licitatii saptamanale la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3,
unde se vor depune documentele de inscriere la
licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot obtine din caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 500

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti participantii
la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel. 021.227.28.81 si 0721.236.313.
l Anunț licitație. 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa
de e-mail ale persoanei de contact: Direcția
Servicii Publice, Sport și Agrement, Botoșani, str.
Codrului, nr.16, județul Botoșani, telefon/fax:
0331.710.613 /0331.710.614, e-mail: info@dspsabotosani.ro, cod fiscal: RO25973921. 2.Informaţii
generale privind obiectul închirierii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: Suprafața de 100 mp din bazinul
de agrement situat în obiectivul Piscină Acoperită, aparținând domeniului public al municipiului Botoșani, administrat de Direcția Servicii
Publice, Sport și Agrement, din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de
Agrement Turistic și Sportiv, Cornișa, str.Neculai
Sofian, nr.1, Botoșani, pentru activitatea de
cursuri de înot pentru începători și avansați,
conform HCL 380/29.11.2019 și OUG
57/03.07.2019. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în Caietul de
Sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La
cerere, prin intermediul Biroului Încasări,
obiectiv Piscina Acoperită, Parcul Regional de
Agrement Turistic și Sportiv, Cornișa, str.Neculai
Sofian, nr.1 din Botoșani, județul Botoșani.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Biroul Încasări, obiectiv Piscina
Acoperită, Parcul Regional de Agrement Turistic
și Sportiv, Cornișa, str.Neculai Sofian nr. 1, Botoșani, județul Botoșani. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 20Lei/exemplar, care se achită
numerar la casieria Autorității Contractante.
3.4.Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
27.10.2021, ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor:
03.11.2021, ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Botoșani, str. Neculai Sofian,
nr.1, Parcul Regional de Agrement Turistic și
Sportiv, Cornișa- Biroul Încasări. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Se depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate- unul exterior și unul interior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
10.11.2021, ora 12.00, Sala de Audiții, Piscina
Acoperită, Parcul Regional de Agrement Turistic
si Sportiv, Cornișa, str.Neculai Sofian, nr.1, Botoșani, jud.Botoșani. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea

instanţei: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Botosani, str.Maxim Gorki, nr.8,
județul Botosani, tel.0231.511.739, fax
0231.531.832, e-mail: tr-botosani@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12.10.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada
Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj, telefon:
0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
teren intravilan în suprafață de 32mp, amplasat
în Municipiului Calafat în fata imobilului din
str. A.I. Cuza nr. 14, județul Dolj, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Calafat,
conform H.C.L. Municipiul Calafat nr.
57/27.05.2021 și temeiului legal O.U.G.
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: în
urma unei solicitări înregistrate la Primăria
Municipiului Calafat. 3.2. Denumirea și datele
de contact ale serviciului /compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei Municipiului Calafat, strada
Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10Lei, se achită numerar la casieria
Primăriei Municipiului Calafat. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 02/11/2021, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10/11/2021, ora
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
la Registratura Primăriei Municipiului Calafat,
strada Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un exemplar original
și un exemplar copie. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 10/11/2021, ora 10.00, la sediul Primăriei
Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str. Brestei
nr.12, județul Dolj, telefon: 0251/418.612, fax:
0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19/10/2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Prejmer, comuna Prejmer, Str.Mare, nr.565,
județul Brașov, telefon 0268/362.003, fax
0268/362.363, e-mail: primaria.prejmer@yahoo.
com, cod fiscal 4688701. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren identificat în CF 106805 a localității
Prejmer, în suprafață de 4.197mp, bun proprietate privată a Comunei Prejmer, județul Brașov,
conform Hotărârii Consiliului Local Prejmer
nr.70/30.09.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă,
de la sediul Primăriei Comunei Prejmer, județul
Brașov. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul juridic al
Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Str.
Mare, nr.565, județul Brașov. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației de atribuire de
500Lei în contul concedentului:
RO65TREZ13121360250 XXXXX, deschis la
Trezoreria Brașov, cod fiscal al concedentului:
4688701. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.11.2021, ora 15.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 10.11.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei Prejmer,
comuna Prejmer, Str.Mare, nr.565, județul Brașov.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul
la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 10.11.2021, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Str.
Mare, nr.565, județul Brașov. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Brașov, municipiul Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr.45, județul Brașov, telefon 0268/419.615,
fax 0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 19.10.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Oinacu, Str.DJ 507, nr.60,
județul Giurgiu, telefon 0246/239.143, fax

ANUNȚURI
0246/239.145, email: primariaoinacugr@gmail.
com, cod fiscal 5798583. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: Teren în suprafață de
1.753,00mp, identificat cu număr cadastral 30324,
înscris în cartea funciară nr.30324 a U.A.T.
Oinacu, aparținând domeniului privat al Comunei
Oinacu, situat în intravilanul comunei Oinacu, sat
Comasca, conform H.C.L. nr.32/30.06.2021, modificată prin H.C.L. nr.40/30.07.2021 și O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația
de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă la
sediul Primăriei Comunei Oinacu, județul Giurgiu.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: Compartiment Agricol, Primăria
Comunei Oinacu, Str. DJ 507, nr.60, județul
Giurgiu. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ: Valoarea documentaţiei este
de 50,00Lei și se poate achita în numerar la Casieria Primăriei Comunei Oinacu. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 02.11.2021, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10.11.2021, ora 16.30.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Oinacu, Str.DJ 507, nr.60, județul
Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: 1 exemplar. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11.11.2021, ora 12.00, Primăria Comunei
Oinacu, Str.DJ 507, nr.60, județul Giurgiu, Sala
etaj. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Giurgiu-Secţia
Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu, Str.
Episcopiei, nr.13, județul Giurgiu, telefon
0246/212.725, fax 0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.10.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada
Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj, telefon:
0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu
în suprafață de 34,22 mp, amplasat în municipiului Calafat, sat Ciupercenii Vechi, str. Regimentul 1 Dorobanți, județul Dolj, spațiu ce
aparține domeniului privat al Municipiului
Calafat, conform H.C.L. Municipiul Calafat
n r. 5 6 / 2 7 . 0 5 . 2 0 2 1 ș i t e m e i u l u i l e g a l
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: în urma
unei solicitări înregistrate la Primăria Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului/ compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Registratura
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Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor
Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ:
10Lei, se achită numerar la casieria Primăriei
Municipiului Calafat. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificarilor: 02/11/2021, ora 13.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 10/11/2021, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la
Registratura Primăriei Municipiului Calafat,
strada Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un exemplar original și un
exemplar copie. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
10/11/2021, ora 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24,
județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Dolj, municipiul Craiova, str. Brestei nr.12,
județul Dolj, telefon: 0251/418.612, fax:
0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 19/10/2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada
Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj, telefon:
0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
spațiu în suprafață de 61mp, amplasat în Municipiului Calafat, str.Traian, bloc I, parter, județul
Dolj, spațiu ce aparține domeniului public al
Municipiului Calafat, conform
H.C.L.Municipiul Calafat nr. 71/18.06.2021 și
temeiului legal O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: în urma unei solicitări înregistrate
la Primăria Municipiului Calafat.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de
la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei
Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 3.3.Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ: 10Lei, se achită
numerar la Casieria Primăriei Municipiului
Calafat. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03/11/2021, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 11/11/2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: la Registratura
Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor
Vladimirescu nr. 24, județul Dolj. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: într-un exemplar original și un exemplar
copie. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
11/11/2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu
nr.24, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa,

numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str.Brestei
nr.12, județul Dolj, telefon: 0251/418.612, fax:
0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19/10/2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada
Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj, telefon:
0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
teren intravilan în suprafață de 24mp, amplasat
în Municipiului Calafat în fața imobilului din
str. Decebal nr.51, județul Dolj, teren ce aparține
domeniului public al Municipiului Calafat,
conform H.C.L. Municipiul Calafat
n r. 5 8 / 2 7 . 0 5 . 2 0 2 1 ș i t e m e i u l u i l e g a l
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: în
urma unei solicitări înregistrate la Primăria
Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/ compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei Municipiului Calafat, strada
Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10Lei, se achită numerar la casieria
Primăriei Municipiului Calafat. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 03/11/2021, ora
13.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 11/11/2021, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
la Registratura Primăriei Municipiului Calafat,
strada Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un exemplar original
și un exemplar copie. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11/11/2021, ora 13.00, la sediul Primăriei
Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str. Brestei
nr.12, județul Dolj, telefon: 0251/418.612, fax:
0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19/10/2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada
Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj, telefon:
0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren

intravilan în suprafață de 220mp situat în municipiul Calafat, str.Teilor, T 109, P 58/1, județul
Dolj, teren ce aparține domeniului privat al
Municipiului Calafat, conform H.C.L.Municipiul
Calafat nr. 98/05.08.2021 și temeiului legal
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: în urma
unei solicitări înregistrate la Primăria Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului /compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Registratura
Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor
Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10Lei, se
achită numerar la casieria Primăriei Municipiului
Calafat. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04/11/2021, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 12/11/2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la Registratura Primăriei
Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu
nr.24, județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un exemplar original și un exemplar copie. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12/11/2021, ora 10.00, la sediul
Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor
Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str. Brestei
nr.12, județul Dolj, telefon: 0251/418.612, fax:
0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 19/10/2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada
Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj, telefon:
0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren
intravilan în suprafață de 250mp, situat în Municipiul Calafat, str.Teilor, T 109, P 126, județul
Dolj, teren ce aparține domeniului privat al
Municipiului Calafat, conform H.C.L.Municipiul
Calafat nr.97/05.08.2021 și temeiului legal
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: în urma
unei solicitări înregistrate la Primăria Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului /compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Registratura
Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor
Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10Lei, se
achită numerar la casieria Primăriei Municipiului
Calafat. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-

cărilor: 04/11/2021, ora 13.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 12/11/2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la Registratura Primăriei
Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu
nr.24, județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un exemplar original și un exemplar copie. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12/11/2021, ora 13.00, la sediul
Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor
Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str. Brestei
nr.12, județul Dolj, telefon: 0251/418.612, fax:
0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 19/10/2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada
Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj, telefon:
0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren
intravilan în suprafață de 32mp, situat în municipiul Calafat, str.22 Decembrie, Cv 19, P 10,
județul Dolj, teren ce aparține domeniului privat
al Municipiului Calafat, conform
H.C.L.Municipiul Calafat nr.96/05.08.2021 și
temeiului legal O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: în urma unei solicitări înregistrate la
Primăria Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei Municipiului
Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, județul
Dolj. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: 10Lei, se achită numerar la casieria
Primăriei Municipiului Calafat. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 05/11/2021, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
15/11/2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: la Registratura Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24,
județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un exemplar
original și un exemplar copie. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 15/11/2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str. Brestei
nr.12, județul Dolj, telefon: 0251/418.612, fax:
0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 19/10/2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada
Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj, telefon:
0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
teren intravilan în suprafață de 40mp, amplasat
în Municipiul Calafat în fata imobilului din str.
Tudor Vladimirescu nr.111, județul Dolj, teren
ce aparține domeniului public al Municipiului
Calafat, conform H.C.L.Municipiul Calafat
n r. 9 9 / 0 5 . 0 8 . 2 0 2 1 ș i t e m e i u l u i l e g a l
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: se
poate obtine în urma unei solicitări înregistrate
la Primăria Municipiului Calafat.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei
Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr. 24, județul Dolj. 3.3.Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ:
10Lei, se achită numerar la casieria Primăriei
Municipiului Calafat. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 05/11/2021, ora 13.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 15/11/2021, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la
Registratura Primăriei Municipiului Calafat,
strada Tudor Vladimirescu nr. 24, județul Dolj.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un exemplar original
și un exemplar copie. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 15/11/2021, ora 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr. 24, județul Dolj. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Dolj, municipiul Craiova,
str. Brestei nr.12, județul Dolj, telefon:
0251/418.612, fax: 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
19/10/2021.

PIERDERI
l Pierdut Autorizație de efectuare a lucrărilor de
Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor
de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția
celor care conțin anumite gaze floururate cu efect
de seră, având seria A nr. 8556 din 13.11.2018
emisă de Centrul Național pentru Securitate la
Incendiu și Protecție Civilă. O declar nulă.
l Societatea Lilit Unit S.R.L., cu sediul in Sat
Oinacu, Comuna Oinacu, Strada Centurii, nr.
14, Camera 1, Judet Giurgiu, cu Nr. de ordine in
Registrul Comertului J52/200/2016 si CUI
35871643, anunta pierderea certificatelor constatatoare emise la 28.03.2016, eliberate la
19.04.2016. Societatea le declara nule.

