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OFERTE SERVICIU
 Fundatia Crawford House angajeaza “asistent relații publice și comu-
nicare”. Cerinta obligatorie: Limba engleza nivel avansat si experienta 
intr-o scoala care functioneaza dupa o curricula internationala. 
CV-urile se pot trimite la adresa: hr@britishschool.ro, Telefon: 
0731.499.088.

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 SC Danic Aliserv Construct SRL, având CUI: 35266545, cu sediul 
în municipiul Ploiești, aleea Râșnovenilor, nr.3, bl.53, scara C, etaj 4, 
ap.59. județ Prahova, angajează: Muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet, cod 
COR 931301- 7 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștiințe in domeniul construcțiilor, experiență 6 luni. 
Selecția are loc în data de 24.05.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l Posturi vacante la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu. Inspecto-
ratul Școlar Județean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, str.dr. 
Ion Munteanu, nr.3, județul Giurgiu, anunță organizarea concursului 
pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă determinată în 
cadrul proiectului „ADS 2.0- următorul nivel în educație”, 
POCU/665/6/23/ 136158. Depunerea dosarelor de concurs se realizează 
până la data de 07.06.2021. Relații suplimentare la sediul instituției din 
str.dr. Ion Munteanu, nr.3. Telefon: 0246.214.255, Email: isjgiurgiu@
yahoo.com

l Primăria Comunei Căianu, județul Cluj, organizeză concurs de 
recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție 
vacante de muncitor necalificat, pe durată nedeterminată. Condiții de 
participare. Condiții generale: conform art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011. Condiții 
specifice: -studii medii; -nu este necesară o anumită vechime în muncă, 
în meserie sau în specialitatea studiilor. Calendar desfășurare concurs: 
-Perioada de înscriere: 21.05.2021-07.06.2021, ora 16.00; -Afișarea 
rezultatelor în urma selecţiei dosarelor: 08.06.2021; -Proba scrisă: 
15.06.2021, ora 09.30; -Interviu 17.06.2021, ora 10.00. Locul desfășu-
rării probelor concursului: sediul Primăriei Comunei Căianu, județul 
Cluj. Informații suplimentare privind depunerea dosarelor se pot 
obține de la d-na Maier Denisa Maria, consilier debutant, Primăria 
Comunei Căianu, nr.tel: 0264/280.007, e-mail: primaria.caianu@yahoo.
com.

l Primăria orașului Tășnad, județul Satu Mare, anunță concurs de 
recrutare pe funcția contractuală de execuție vacantă de Muncitor I M 
în cadrul compartimentului de gospodarie comunală, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul constă: Selectarea dosarelor de înscriere: 
în maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor; Proba scrisă este programată în data de: 
15.06.2021, ora 12.00, Locația Primăria orașului Tășnad; Proba interviu 
se va comunica ulterior. Condiții specifice necesare pentru ocuparea 
postului vacant pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de 
Muncitor  I M: studii medii, respectiv studii liceale absovite cu diplomă 
de bacalureat sau studii generale; vechime minimă: 3 ani; curs de cali-
ficare în specializarea: sudor, instalator sau electrician. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul Primăriei orașului Tășnad. Relații suplimentare 
se pot obține la numărul de telefon: 0261.825.860 sau pe www.primari-
atasnad.ro

l Liceul Teoretic „Constantin Noica”, cu sediul în Alexandria, Str.
Dunării, nr.133, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Administrator financiar I 
S, conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 15.06.2021, ora 10; -Proba practică în data de 
17.06.2021, ora 10; -Proba interviu în data de 18.06.2021, ora 10. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii superioare economice; -vechime: 5 
ani în domeniu; -cunoștințe operare PC; -cunoașterea contabilității 
bugetare (programele Forexebug, Edusal). 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 unității. Relaţii suplimentare la sediul: Liceului Teoretic 
„Constantin Noica” Alexandria, persoană de contact: Oprea Florina, 
telefon 0247/316.388, email: licnoicatr@yahoo.com.

l În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, Primăria Comunei 
Vărăști, județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de muncitor necalificat din cadrul compartimen-
tului administrativ. Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei 
Vărăști, după cum urmează: Proba scrisă la data de 15.06.2021, ora 
11.00; Interviul la data de 17.06.2021, ora 11.00. Dosarul de concurs se 
depune până data de 07.06.2021, orele 16.00, la registratura Primăriei 
Comunei Vărăști, județul Giurgiu. Cerințele postului: studii generale; 
Nu sunt condiții de vechime în specialitatea studiilor. Persoană de 
contact: Dancu Maria -Secretarul General al Comunei Vărăști, 
tel.0246/237.121.

l Spitalul Municipal Oltenița cu sediul în localitatea Oltenița, strada 
Argeșului, numărul 134, judeţul Călărași, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante: -un post de regis-
trator medical -Compartiment de evaluare, statistică medicală și 
informatică; -două posturi de brancardier -secția ATI. Condiții gene-
rale de participare la concurs sunt cuprinse în art.3 din HGR nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar aprobat cu modificările și completările 
ulterioare. Concursul se va desfășura la sediul spitalului menționat mai 
sus, astfel: -proba scrisă 15.06.2021, ora 10.00; -proba interviu 
18.06.2021, ora 10.00. Condiții specifice: 1.Pentru postul de registrator 
medical -Compartiment de evaluare, statistică medicală și informatică: 
-absolvent liceu -diplomă de bacalaureat; -cunoștințe generale de 
utilizare a calculatorului; -vechime în specialitate -minim 6 luni. 2.
pentru postul de brancardier -secția ATI: -absolvent liceu -diplomă de 
bacalaureat; -diplomă de absolvire curs brancardier; -vechime în 
muncă nu este necesară. Taxă participare concurs -50Lei. Dosarele de 
concurs se depun în 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a (până la data de 04.06.2021, ora 
15.00). Tematica și bibliografia de concurs se afișează la sediul unității. 
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Municipal Oltenița, telefon 
0242/515.931, int. 237, fax 0242/510.673.

l Anunţ privind: selecția candidaților pentru funcția de: director 
generalal S.C. Apă Termic Transport S.A. cu sediul în: Albești, str. 
Calea Baraţilor, nr.11, jud.Mureș. Durata mandatului este de: 4 ani. 
1.Condițiile care trebuie îndeplinite de candidatul la funcția de 
membru în consiliului de administrație sunt: Condiţii generale: a) Are 
cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând spaţiului Economic European și domiciliul în 
România; b) Cunoaște limba română scris și vorbit; c) Are capacitate 
deplină de exerciţiu; d) Are o stare de sănătate corespunzătoare func-
ţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale; e) Nu 
pot fi Director general persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori 
care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încre-
dere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, 
dare sau luare de mită pentru infracţiunile prevăzute de: Legea nr. 
656/2002, respectiv Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea 
spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative, pentru infracţiunile prevăzute în 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență; f) Nu are cazier judiciar și fiscal; g)Să nu îndeplinească 
funcția de Președinte al Consiliului de Administrație. Condiții speciale: 
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență din domeniile 
economic /juridic/ management;-experiență relevantă, de cel puțin 10 
ani, în profesie, de la data obținerii diplomei de licență;-experiență 
relevantă, de cel puțin: 5 ani, în cadrul persoanelor juridice de drept 
public din domeniul de activitate al serviciilor publice; -specializări, 
respectiv experiență, în managementul sau în activitatea de conducere 
a unor întreprinderi publice. Competențe specifice sectorului public: 
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniile 
economic  /juridic  /management;-experiență relevantă, de cel puțin: 5 
ani, în cadrul persoanelor juridice de drept public din domeniul de 
activitate al serviciilor publice, cunoștințe legate de reglementările 
specifice întreprinderilor publice. Competențe profesionale de impor-
tanță strategică: experiență în îmbunătățirea performanței societății pe 
care o au de condus, bune capacități strategice și de evaluare a impac-
tului deciziilor privind societatea și părțile interesate ale acesteia. 
Guvernanta corporativă: se va evalua înțelegerea principiilor și practi-
cilor de guvernantă corporativă. Social și personal:se au în vedere 
următoarele abilități: -abilități de comunicare și negociere;-inițiativă, 
capacitate de adaptare, un mod multidimensional de a rezolva proble-
mele;-capacitate de analiză și sinteză; abilități de relaționare bine 
dezvoltate; -abilități manageriale. 2. Criteriile de selecție a candidatul 
la funcția de: Director general: a) Îndeplinirea condițiilor de candidare 
și a celor cerute prin OUG. nr. 109/2011; b) Cunoștinţe de afaceri 
specifice obiectului de activitate al societăţii; c) Abilităţi manageriale și 

personale pe baza următoarelor criterii:-capacitate de analiză și sinte-
ză;-abilităţi de comunicare (scris și vorbit); -orientare către rezultate; 
-capacitatea de luare a deciziilor; d) Înalte standarde etice și cunoștinţe 
solide privind bunele practici de guvernantă corporativă; e) Capacitate 
de rezolvare a problemelor. 3. Dosarul de candidatură: 1. Curriculum 
vitae; 2. Scrisoare de intenţie (max.2 pagini); 3. Copii după acte de 
studii; 4. Copie act identitate; 5. Copie carnet de muncă /documente 
doveditoare; 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespun-
zătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de 
către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate. 7. Declarație de consimţământ, care să confirme acordul 
candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii 
de recrutare și selectie, precum și de se putea verifica informaţiile 
furnizate; 8. Declaraţie pe propria răspundere, care să confirme că nu 
a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă din motive disciplinare în ultimii 5 ani; 9. Decla-
raţie pe proprie răspundere că nu are cazier judiciar și nici cazier fiscal. 
Candidaţii depun candidaturile până la data de: 22.06.2021, ora: 14.00 
la registratura societății S.C. Apă Termic Transport S.A. (Albești, str. 
Calea Baraţilor, nr. 11, jud. Mureș) într-un plic închis și sigilat, pe care 
se menţionează: “Candidatură pentru funcția de: Director general al 
S.C. Apă Termic Transport S.A.”-în atenția Comitetului de Nominali-
zare și Remunerare, precum și numele și prenumele candidatului în 
clar. 4. Bibliografie orientativă: -Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; 
-Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprin-
derilor publice;-Legea nr. 31/1990 privind societățile; -Legea nr. 

92/2007, Legea serviciilor de transport public local; -Legea nr. 51/2006, 
Legea serviciilor comunitare de utilitați publice;-Ordinul nr. 272/2007 
al: ANRSC privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru 
serviciile de transport public de persoane, Legea nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informațiile de interes public, Hotărârea Guvernului nr. 
123/2002-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001; - 
Ordonanța Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de 
servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport 
pe căile navigabile interioare /republicată; -Legea nr. 114/1996, Legea 
locuinței /republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Legea 
nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe/
republicată; -Legea nr.230/2006, Legea serviciului de iluminat public, 
cu modificările și completările ulterioare; -Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; -Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice/cu 
modificările și completările ulterioare;-Ordonanța de Urgență nr. 
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și 
întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor 
acte normative, cu modificările și completările ulterioare; -Legea nr. 
287/2009 privind:Codul civil /republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Alte informații găsiți pe site-ul societății:(www.attsighi-
soara.ro).

l Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, cu sediul 
în București, B-dul Carol I nr. 12, sector 3, telefon/fax : 0213141148 
e-mail: tele@bucuresti.insse.ro, organizează concurs pentru ocuparea a 
10 posturi în vederea efectuării activitaților privind Recensământul 
Populației și Locuințelor 2021, după cum urmează: •1 post expert 1A; 
•9 posturi expert debutant, funcţii contractuale vacante de execuție, pe 

durată determinată, din luna Iunie 2021 până la data de 30.11.2023. 
Condiţii de participare: •Expert IA- Condiţii de participare: -vechime 
în specialitate: minimum 7 ani; -studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -abilităţi în operarea pe PC desktop 
și tablete; -disponibilitate de a se deplasa pe teren.•Expert Debutant- 
Condiţii de participare: -vechime în specialitate: nu este cazul; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-abilităţi în operarea pe PC desktop și tablete; -disponibilitate de a se 
deplasa pe teren. Concursul se va desfășura la sediul Direcției Regio-
nale de Statistică a Municipiului București și va consta într-o probă 
scrisă, o probă practică și o probă de interviu astfel: -16.06.2021– înce-
pând cu ora 9- proba scrisă, -18.06.2021– începând cu ora 9-  proba 
practică, -proba interviu se va desfășura ulterior, conform reglementă-
rilor în vigoare. În funcţie de numărul de persoane care se vor înscrie, 
probele se vor susţine în cel mult 4 serii. Dosarele se vor depune la 
sediul instituţiei până cel târziu la data de 07.06.2021ora 16.00, și 
trebuie să conțina documentele prevăzute în HG 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Condiţiile de participare și bibliografia 
de concurs sunt afișate la sediul instituţiei și pe pagina web www.
bucuresti.insse.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București și la tel 
021.305.66.90, persoană de contact Scîntei Elena.

l Institutul Naţional de Statistică organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție necesare 
desfășurării Recensământului populației și locuințelor din România în 
anul 2021, pe perioadă determinată  Iunie 2021– 30 Noiembrie 2023: 

•10 Posturi  Expert Debutant- cu atribuții de statistică. Condiţii speci-
fice: -vechime în specialitate: 0 ani; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -Cunoștinte de 
operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft 
Word– nivel mediu; -Microsoft Power Point– nivel mediu; -Microsoft 
Excel– nivel mediu; -utilizare software specific desfășurării activităţii, 
respectiv lucrul cu bazele de date (R, SQL). -lucrul ȋn ture pe perioadă 
determinată ȋn Call Center-ul RPL2021; -disponibilitate pentru lucru 
în program prelungit atunci când este cazul. •1 Post  Expert IA -cu 
atribuții de comunicare. Condiţii specifice: -vechime în specialitate: 
minimum 7 ani; -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii fundamentale 
(DFI): Științe sociale; Matematică și științe ale naturii; -Cunoștinte de 
operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft 
Word– nivel mediu, -Microsoft Power Point– nivel mediu, -Microsoft 
Excel– nivel mediu, -cunoștinţe html (nivel mediu), -wordpress (nivel 
mediu), -disponibilitate pentru lucru în ture sau în program prelungit 
atunci când este cazul. •1 Post  Expert IA -cu atribuții de comunicare. 
Condiţii specifice: -vechime în specialitate: minimum 7 ani; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
unul din următoarele domenii fundamentale (DFI): Științe sociale; 
Științe umaniste și arte; -Cunoștinte de operare/ programare pe calcu-
lator (necesitate și nivel): -Microsoft Word– nivel mediu, -Microsoft 
Power Point– nivel mediu, -Microsoft Excel– nivel mediu, -cunoștinţe 
html (nivel mediu), -wordpress (nivel mediu), -disponibilitate pentru 
lucru în ture sau în program prelungit atunci când este cazul. •1 Post  

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia Generalã 
Regionalã a Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice 
Harghita. Serviciul Fiscal Municipal Topliþa. Nr. dosar executare: 01SOCM107. Nr. 
9089/18.05.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri 
imobile. Anul 2021, Luna Mai, Ziua 18. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile 
ulterioare, vã facem cunoscut cã, în ziua de 10, luna Iunie, anul 2021, ora 12.00, în 
localitatea Topliþa, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 59, jud. Harghita, se vor vinde la prima 
licitaþie, urmãtoarele bunuri imobile apartinand debitorului SC MATF INDUSTRIAL 
GROUP SRL, CUI 14663267 Topliþa: Imobil - Construcþie industrialã ºi edilitarã 
compusã din: Construc?ie în suprafa?ã totalã de 443 mp compusã din: atelier 
lãcãtuºerie 253 mp, atelier tâmplarie 88 mp, ºopron metalic 102 mp. Ppreþ de 
evaluare ºi de pornire a licitaþiei: 333.676 lei, deþinutã în baza CF 52475-C1 nr. 
cadastral 1064/S, situatã în Topliþa, jud. Harghita. Terenul se aflã în proprietatea 
Statului Român, preþ de evaluare ºi de pornire a licitaþiei total 333.676 lei (exclusiv 
TVA *), grevate de urmãtoarele drepturi reale ºi privilegii, dupã caz: Creditori: 
Serviciul Fiscal Municipal Topliþa. Sarcini: Intabulare drept de ipotecã legalã - rang I. 
*) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, operaþiunea este taxabilã (cota de 
TVA)/ scutitã/ neimpozabilã. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã 
pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la 
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte 
oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi 
înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente: a) oferta de cumpãrare; b) dovada 
plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, 
reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua: prin 
virament în contul nr. RO33TREZ3515067XXX004722 - Trezoreria Miercurea Ciuc, 
cont deschis în favoarea AJFP Harghita, CUI 32207048; c) împuternicirea persoanei 
care îl reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; e) pentru 
persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã; f) pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice 
strãine, copie de pe actul de identitate/ paºaport; h) declaraþia pe proprie rãspundere 
a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul. 
Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele 
asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, 
dupã caz: ... Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa la sediul nostru sau la 
numãrul de telefon 0266.341016. Data afiºãrii: 18.05.2021.
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Expert Debutant- cu atribuții de comunicare. Condiţii specifice: 
-vechime în specialitate: 0 ani; -studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii 
fundamentale (DFI): Științe sociale; Matematică și științe ale naturii; 
-Cunoștinte de operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): 
-Microsoft Word– nivel mediu, -Microsoft Power Point– nivel mediu, 
-Microsoft Excel– nivel mediu, -cunoștinţe html (nivel mediu), 
-wordpress (nivel mediu), -disponibilitate pentru lucru în ture sau în 
program prelungit atunci când este cazul. •1 Post  Expert Debutant- cu 
atribuții juridice. Condiţii specifice: -vechime în specialitate: 0 ani; 
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în unul din următoarele domenii fundamentale (RSI): Științe 
juridice; -Cunoștinte de operare/ programare pe calculator (necesitate 
și nivel):  -Microsoft Word– nivel mediu, -Microsoft Power Point– nivel 
mediu, -Microsoft Excel– nivel mediu. •1 Post  Expert I -cu atribuții de 
achiziții publice. Condiţii specifice: -vechime în specialitate: minimum 
5 ani; -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în unul din următoarele domenii fundamentale (DFI): 
Matematică și știinte ale naturii; Științe inginerești; Științe sociale; 
-Curs Expert achiziții publice, absolvit cu Certificat de absolvire cu 
Supliment descriptiv–  Cod COR: 214946; -Cunoştinte de operare/ 
programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft Word –nivel 
mediu, -Microsoft Power Point– nivel mediu, -Microsoft Excel– nivel 
mediu. •1 Post  Expert II -cu atribuții de suport administrativ. Condiţii 
specifice: -vechime în specialitate: minimum 6 luni; -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de 
știință (RSI): Științe economice; -Cunoștinte de operare/ programare 
pe calculator (necesitate și nivel):  -Microsoft Word– nivel mediu, 
-Microsoft Power Point– nivel mediu, -Microsoft Excel– nivel mediu. 
•2 Posturi  Expert Debutant- cu atribuții IT. Condiţii specifice: 
-vechime în specialitate: 0 ani; -studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -Cunoștinte de operare/ progra-
mare pe calculator (necesitate și nivel): - Microsoft Word– nivel mediu, 
-Microsoft Power Point– nivel mediu, -Microsoft Excel– nivel mediu, 
-utilizare software specific desfășurării activităţii, respectiv lucrul cu 
bazele de date (R, SQL,), limbajul de programare Python.  Concursul 
se organizează la sediul Institutului Naţional de Statistică, din bd. 
Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti, în data de 15.06.2021 ora  9.00 
proba scrisă şi 22.06.2021 ora  9.00 interviul. Dosarele de concurs se vor 
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de 
Statistică, bd. Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti,  în perioada  
24.05.2021–07.06.2021,  luni–joi în intervalul orar 08.00–16.30 şi vineri 
08.00–14.00. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Condiţiile de participare la 
concurs aprobate și bibliografia stabilită se afișează la sediul și pe site-ul 
Institutului Naţional de Statistică(www.insse.ro). Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Institutului Naţional de Statistică și la numărul 
de telefon 021/317.77.82, persoană de contact Marius Cornel Mănescu, 
adresă de e-mail marius.manescu@insse.ro

l Aeroclubul României cu sediul în Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu 
nr.54 sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi 
vacante– personal contractual- în baza HG nr.286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului- cadru privind  stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale, 
completată şi modificată prin HG nr.1027/2014 şi a Legii nr 33/2021 
pentru aprobarea OUG nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada 
stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante- în 
data de 15.06.2021, ora 10.00 proba scrisă, respectiv în data de 
23.06.2021, începând cu ora 10.00 interviu. Concursul se va desfăşura 
în locația Aeroclubului Teritorial Aurel Vlaicu– Bucureşti, cu sediul în 
Str. Aeroportului nr.2, Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov. Dosarele se 
depun la sediul Aeroclubului României până la data 07.06.2021, ora 
12.00. Relaţii suplimentare se obţin  la telefon 0372.705.952 şi 
021.312.36.19 int.107, persoana de contact Călin Cristiana. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile specifice pentru posturile scoase la 
concurs astfel: •Comandant adjunct Aeroclub Teritorial- 1 post  în 
locația AT Baia Mare: -studii medii şi licenţă de personal navigant; 
-deţinător al calificării/ certificatului de instructor pentru minim o 
clasă/un tip de aeronave/ parașută și experienţă în activitatea de zbor 
de minim 200 de ore zbor pe clase/ tipuri de aeronave aflate în dotarea 
Aeroclubului României sau 1000 de salturi cu paraşuta, şi  experienţă 
de minim 1 an în specialitate ca instructor de zbor/salt. •Pilot 
instructor Cl.a III-a - 1 post în locaţia AT Craiova: -studii medii şi 
licenţă de personal navigant; -deţinător al licenţei de pilot și al califi-
cării/ certificatului de instructor pentru minim o clasă/un tip de aero-
nave. •Pilot instructor  Cl.a II-a- 11 posturi  în următoarele locații: 
Compartiment Relații Publice– 1 post; - Serviciul Certificare Personal 
Balon şi Planor– 2 posturi; -AT Ploieşti– 3 posturi; -AT Bucureşti– 3 
posturi; -AT Braşov– 1 post; -AT Deva– 1 post. Cerinţe: -studii medii şi 
licenţă de personal navigant; -deţinător al licenţei de pilot și al califi-
cării /certificatului de instructor pentru minim o clasă/un tip de aero-
nave și deţinător al unei licenţe de pilot pe o altă clasă/tip de aeronavă, 
sau -deţinător al licenţei de pilot și al calificării/certificatului de 
instructor pentru minim o clasă/un tip de aeronave și deţinător al 
licenţei naţionale de instructor paraşutist. •Pilot instructor Cl.I  -1 post  
în locaţia AT Ploieşti: -studii medii şi licenţă de personal navigant; 
-deţinător al licenţei de pilot și al calificării/certificatului de instructor 
pentru minim 2 clase/ tipuri de aeronave, sau -deţinător al licenţei de 

pilot și al calificării/ certificatului de instructor pentru minim o clasă și 
un tip de aeronave, sau -deţinător al licenţei de pilot și al calificării/ 
certificatului de instructor pentru minim o clasă de aeronave și al 
privilegiului de a efectua instruire în zbor instrumental (IRI). •Pilot 
aeronavă Cl. a III-a– 2 posturi în următoarele locații: AT Braşov - 1 
post; AT Piteşti- 1 post. Cerinţe: -studii medii  şi licenţă de personal 
navigant; -deţinător al licenţei de pilot pentru minim o clasă/un tip de 
aeronave. •Referent de specialitate Gr. III- 1 post la  Serviciul Certifi-
care Personal şi Tehnică Aeronautică (Paraşutism şi Aparate lansare la 
zbor): -studii superioare; -vechime în specialitate 1 an. •Referent Tr. 
II- 1 post la AT Bucureşti: -studii medii; -vechime în muncă minim  6 
luni. Calendarul  de  desfăşurare a concursului: -24.05– 07.06.2021- 
depunere dosare  înscriere concurs (ora 12,00); -09.06.2021- selecţie 
dosare  şi afisare rezultat; -10.06.2021-  depunere contestaţii selecţie 
dosare; -11.06.2021-  soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare; 
-15.06.2021- proba scrisă– ora 10.00; -16.06.2021- afişare rezultate 
proba scrisă; -17.06.2021- depunere contestaţii proba scrisă; 
-18.06.2021- soluţionare contestaţii probă scrisă şi afişare; -23.06.2021- 
interviu începând cu ora 10,00; -24.06.2021- afişare rezultate interviu; 
-25.06.2021- depunere contestaţii interviu; -28.06.2021- soluţionare 
contestaţii interviu şi afişare rezultate finale. •Pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamen-
tului- cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) are cetățenia 
română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în 
România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină 
de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește 
condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabili-
tarea. Informaţii privind înscrierea la concurs și depunerea dosarelor: 
•Candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile minime de vechime în 
specialitate  necesare exercitării funcţiei. •În termen de  10 zile de la 
publicarea anunţului, respectiv până în data de 07.06.2021  ora 12:00,  
candidaţii depun dosarul de concurs care va conţine obligatoriu: a) 
Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul 
Resurse Umane al Aeroclubului României); b) Copia actului de identi-
tate; c) Copia diplomei de studii și a altor acte care atestă efectuarea 
specializării; d) Copii licenţe/ carnet zbor/ jurnalul personalului tehnic  
care atestă specializarea pentru postul solicitat. Toate licențele/ califi-
cările trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii dosa-
rului; e) Copia carnetului de muncă  și/sau adeverinţă care  să ateste 
vechimea în muncă  și după caz, vechimea în specialitate necesare 
ocupării funcţiei; f)  Curriculum Vitae; g) Cazierul judiciar; h) Adeve-
rinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de 
medicul de familie sau  de către unităţi sanitare abilitate și  care să 
conţină în clar, data, numele emitentului și calitatea acestuia– în 
format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. •Actele prevă-
zute la  pct.2 lit.b)-e)  vor fi prezentate și în original, în vederea verifi-
cării conformităţii copiilor cu acestea.

l Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs/ 
examen pentru ocuparea a 7 funcții contractuale de execuție vacante 
în cadrul Direcției Transformare Digitală, astfel: •1 post de analist 
debutant la Serviciul dezvoltare software; •1 post de analist, gradul II 
la Serviciul dezvoltare software; •1 post de programator debutant la 
Serviciul dezvoltare software; •1 post de inginer de sistem, gradul II la 
Serviciul infrasctructură; •2 posturi de inginer de sistem, gradul II la 
Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală; •1 
post de inginer de sistem, gradul I la Compartimentul arhitectură 
interoperabilitate guvernamentală. Desfășurarea concursului/ exame-
nului: •Proba practică– 16.06.2021, ora 10:00; •Interviul-  data şi ora se 
afișează odată cu rezultatele la proba scrisă; Locul de desfășurare: 
sediul Autorității pentru Digitalizarea României situat în Str. Italiană, 
nr.22, Sector 2, Bucureşti, România. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunțului, 
respectiv în intervalul 21.05.2021– 07.06.2021. Data limită de depunere 
a dosarelor este 07.06.2021, ora 17.00. Selecția dosarelor de concurs are 
loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului 
de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 08.06.2021– 09.06.2021. 
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de 1 zi 
lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de 
concurs, respectiv în data de 10.06.2021, la sediul şi pe pagina de 
internet a instituției: www.adr.gov.ro. Comunicarea rezultatelor probei 
practice şi interviului, după caz, se face în termen de maximum 1 zi 
lucrătoare de la data finalizării probei, prin afișare la sediul și pe 
pagina de internet a instituției: www.adr.gov.ro. Candidații nemulțu-
miți pot depune contestație în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la 
data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării 
rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din 
acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face imediat după 
soluționarea contestațiilor. Rezultatele finale se afișează în termen de 
maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a 
contestațiilor pentru ultima probă a concursului/examenului. În 
vederea participării la concurs /examen, candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute de art.3 din H.G. nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului– cadru privind stabilirea principi-

ilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările și completările ulterioare, după cum urmează: a) are cetățenia 
română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în 
România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină 
de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește 
condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii de participare stabilite pe baza fișei postului: I. Pentru 
postul de analist debutant la Serviciul dezvoltare software. Scopul 
principal al postului: întocmește specificațiile funcționale ale produ-
selor software care urmează a fi dezvoltate, având atribuții de business 
analyst. 1.Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: științe ingi-
nerești, profil tehnic (comunicații, electronică, automatică, informatică, 
matematică), studii economice sau afaceri. 2.Vechime în specialitatea 
necesară: nu este cazul; II. Pentru postul de analist grad II - Serviciul 
dezvoltare software. Scopul principal al postului: Coordonarea efici-
entă a tuturor activităților din cadrul proiectelor ce urmează a fi 
implementate în cadrul Direcției transformare digitală, în vederea 
atingerii obiectivelor stabilit, având atribuții de manager de proiect. 
1.Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în unul din domeniile: științe inginerești, 
profil tehnic (comunicații, electronică, automatică, informatică, mate-
matică) și/sau științe sociale, economice sau de afaceri; 2.Perfecționări 
(specializări): a. Cunoștințe în utilizarea a cel puțin unui software de 
management de proiect (Ms Project, YouTrack etc); b. Certificare 
obținută în managementul proiectelor (Ex: PMP etc.); 3.Vechime în 
specialitatea necesară: minimum 2 ani; III. Pentru postul de progra-
mator debutant la Serviciul dezvoltare software. Scopul principal al 
postului: Dezvoltarea produselor software și întocmirea documentației 
aferentă procesului de dezvoltare. 1. Nivelul studiilor: studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul fundamental ştiințe inginereşti, conform HG. 299/2020; 2. 
Vechime în specialitatea necesară: nu este cazul; IV. Pentru postul de 
inginer de sistem grad II la Compartimentul arhitectură interoperabi-
litate guvernamentală. Scopul principal al postului: Întocmeşte, defi-
nește si execută scripturile și procesele de testare automată a 
produselor software, având atribuții de tester automatizări. 1.Nivelul 
studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, conform 
HG. 299/2020; 2.Perfecționări (specializări):  -Cunoştințe avansate 
operare PC; -Cunoștințe avansate operare aplicații software; -Cunoș-
tințe generale de programare și scripting; -Cunoștințe avansate pentru 
cel puțin un software de testare automată; -Experiență în testare 
automată software, executare teste de performanță și întocmire de 
procese de testare automată software; 3.Vechime în specialitatea 
necesară: minimum 1 an; V. Pentru postul de inginer de sistem grad II 
la Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală. 
Scopul principal al postului: Întocmeşte planul de testare a securității 
produselor software/ infrastructurilor server și scenariile de test 
conform specificațiilor funcționale, având atribuții de ofițer de securi-
tate. Efectuează testele de securitate și întocmește rapoartele aferente. 
1. Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, 
conform HG. 299/2020; 2. Perfecționări (specializări):  a. Cunoştințe de 
operare, configurare și administrare sisteme operare server Windows și 
Linux, nivel avansat; b. Cunoștințe rețelistică de specialitate, nivel 
avansat; c. Cunoștințe programare și arhitectura produse software, 
nivel mediu; d. Cunoștințe concepte securitate informatică la nivel de 
infrastructura dar și produse software; e. Cunoștințe în programare si 
algoritmica; cunoștințe arhitectura software; f. Cunostinte de 
infrastructura server (Linux & Windows); g. Cunoștințe de networ-
king; h. Cunoştințe de bază sisteme de operare tip server; i. Cunoştințe 
de bază virtualizare; j. Cunoştințe avansate securitate informatică; k. 
Cunoștințe avansate despre conceptele, standardele de Securitate. l. 
Vechime în specialitatea necesară: minimum 1 an; VI. Pentru postul de 
Inginer de Sistem Grad I la Compartimentul arhitectură interoperabi-
litate guvernamentală: Scopul postului: Instalare și configurare 
produse software în infrastructură server aplicații (sau cloud), cu atri-
buții de administrator server. 1. Nivelul studiilor: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
fundamental ştiințe inginereşti, conform HG. 299/2020; 2. Perfecțio-
nări (specializări): -Cunoștințe de operare, configurare și administrare 
sisteme operare server Windows și Linux, nivel mediu; -Cunoștințe de 
server scripting, în vederea realizării de proceduri automate procese IT: 
instalare, monitorizare, configurare, update aplicații software, baze de 
date și sisteme de operare, nivel mediu; -Cunoștințe hardware și prin-
cipii de funcționare IT hardware, nivel mediu; -Cunoştințe rețelistică 
de specialitate, nivel mediu. 3. Vechime în specialitatea necesară: 
minimum 1 an; VII. Pentru postul de inginer de sistem grad II la 
Serviciul Infrastructură: Scopul postului:  Crearea/ efectuarea/ progra-
marea scripturilor/ procedurilor în vederea automatizării proceselor IT, 
având atribuții de administrator server. 1. Nivelul studiilor: studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 

în domeniul fundamental ştiințe inginereşti, conform HG. 299/2020; 2. 
Perfecționări (specializări): -Cunoștințe de programare si algoritmica, 
nivel mediu; -Cunoștințe de operare, configurare și administrare 
sisteme operare server Windows și Linux, nivel mediu; -Cunoștințe de 
server scripting, în vederea realizării de proceduri automate procese IT: 
instalare, monitorizare, configurare, update aplicații software, baze de 
date și sisteme de operare, nivel mediu; -Cunoștințe de bază networ-
king; -Cunoştințe de bază sisteme de operare tip server; -Cunoştințe de 
bază virtualizare; -Cunoștințe de bază securitate informatică; -Cunoș-
tințe de bază hardware server şi stații de lucru. 3. Vechime în speciali-
tatea necesară: minimum 1 an; Coordonate de contact: Adresa de 
corespondență: Bulevardul Libertăţii nr.14, Sector 1, Mun. Bucureşti, 
Telefon/Fax: 0374.541.187, Email: contact@adr.gov.ro Persoana de 
contact: Alina Ariton– Biro, Consilier superior, Biroul Resurse Umane.

CITAȚII
l Numitul Friti Gheorghe este citat în data de 08.06.2021, la Judecă-
toria Turda, în calitate de pârât în dosarul nr. 7023/328/2020.

l Numitele Ciupitu Margareta și Ciupitu Marcela, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în com.Bucovăț, sat Palilula, Jud.Dolj, sunt citate la 
Judecătoria Craiova pe data de 03.06.2021, ora 09.00, completul Civil 
10, în calitate de pârâte în procesul de partaj judiciar cu reclamantul 
Ghilus Marin, în dosarul nr.16716/215/2020.

l Se citează Mogoş Doina pentru data de 25.05.2021 ca pârâtă în 
dosarul nr. 187/329/2021, pe rolul Judecătoriei Turnu Măgurele.

l Se citează Ochea George Ovidiu pentru data de 29.06.2021 ca pârât 
în dosarul nr. 713/329/2021, pe rolul Judecătoriei Turnu Măgurele.

l Rus Traian Tony şi Rus Voichiţa, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
loc. Parva nr. 117, jud. Bistrita-Nasaud, sunt citaţi la Judecătoria 
Bistriţa în data de 27.05.2021 ora 12:00, în calitate de pârâţi în dosarul 
4058/190/2006**, având ca obiect partaj judiciar-rejudecare, în proces 
cu reclamanţii Roș Floarea Paraschiva și Mureșan Livia Elena.

l Citatia nr. 906/252/2021, pârâtul Curac Ivan (fost Stamenkovic), 
născut la data de 09.07.1973 în loc. Prokuplje, Republica Serbia, cu 
ultimul domiciliu cunoscut pe raza Municipiului Lugoj, str. Nera, nr. 2, ap. 
12, Județul Timiş, în prezent cu domiciliul necunoscut, este citat la Jude-
cătoria Lugoj, pentru termenul de judecată din 09 iunie 2021, ora 12:00, 
sala 10, în proces cu reclamanta Curac Ioana, având ca obiect Divorț.

DIVERSE
l Anunț! B.I.N Nemesis anunță dezbaterea succesiuni defunctului, 
Bălan Corneliu, decedat în Bucureşti, sectorul 5, la data de 20.01.2021. 
Dosarul nr.51/2021, cu termen la data de 21.05.2021.

lAsociația Microregională Pogány-havas având sediul social în 
comuna Păuleni-Ciuc, str.Principală, nr.76, județul Harghita, în calitate 
de titular, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a 
Planului de management integrat al siturilor Natura 2000 ROSCI0323 
Munții Ciucului şi ROSPA0034 Depresiunea şi Munții Ciucului -proiect 
situat pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea-Ciuc, 
comunelor Vlăhița, Ciceu, Ciusângeorgiu, Cozmeni, Cârța, Căpâlnița, 
Dănești, Frumoasa, Leliceni, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Mihăileni, 
Mădăraș, Păuleni-Ciuc, Racu, Siculeni, Sâncrăieni, Sândominic, 
Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Tomeşti, Tuşnad, Zetea din județul 
Harghita, comunelor Dămuc şi Tarcău din județul Neamț, comunelor 
Agăş, Ghimeş-Făget şi Palanca din județul Bacău, la A.P.M.Harghita, 
solicitând parcurgerea etapei de încadrare în vederea obţinerii avizului 
de mediu. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al 
planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Harghita, Miercurea 
Ciuc, str.Márton Áron, nr.43. Observaţiile publicului se primesc în scris 
cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic, între orele 08.30-16.30 
la sediul A.P.M.Harghita, până la data de 03.06.2021.

lS.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în județul Argeş, comuna 
Muşăteşti, sat Stroeşti, nr. 221, în calitate de proiectant al planului/
programului: Amenajamentul fondului forestier  proprietate  publica 
aparținând comunei Rusca Montana, în suprafață de  2559,50 ha, 
situat  pe raza comunei  Rusca Montana, județul Caras Severin,  
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a  
avizului de mediu pentru planul/programul menţionat și declanșarea 
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. Caraş Severin, în termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului.

lS.N.G.N. Romgaz S.A. Sucursala Tg.Mureş, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: Montare separator de impurități pe conducta colectoare 
Șincai-Balda în amonte de compresorul de câmp Văleni, propus a fi 
amplasat în comuna Pogăceaua, satul Văleni, extravilan, jud.Mureş. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la următoarea 
adresă de internet http://apmms.anpm.ro și la sediul titularului de 
proiect din municipiul Târgu Mureş, str.Salcâmilor, nr.23, județul Mureş. 
Observațiile publicului se primesc prin poştă: municipiul Târgu Mureş, 
str.Podeni, nr.10, e-mail: office@apmms.anpm.ro, sau fax: 0265/314.985.
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lSP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar al Admiral Marine 
SRL desemnat prin Hotararea nr.2677 din data de 17.05.2021, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
25723/3/2020, notificã deschiderea procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Admiral Marine  SRL, cu sediul social in 
Bucureşti,  Sectorul 2, Strada Scheiul De Sus, Nr. 1, CORPUL A, CUI  
33105593, nr. de ordine in registrul comertului J40/5113/2014. Persoa-
nele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta impotriva 
Admiral Marine  SRL vor formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 25723/3/2020, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 01.07.2021; b) termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de 
creante 21.07.2021; c) termenul pentru intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 16.08.2021; d) data primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 26.07.2021, ora 14.00; e) adunarea generala a asociatilor la 
data de 31.05.2021, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar. 
Chascec Ilie, cu ultimul domiciliu cunoscut în loc.Bucureşti, str. 
Viorele, nr. 4, Bl. 22, Sc. 1, Et. 1, Ap. 5, Sector 4, este citat la Judecă-
toria Vişeu de Sus, jud. Maramures, în 27.05.2021, ora 12.00, în calitate 
de pârât în dosarul nr.2726/336/2019 în procesul de partaj cu recla-
manta Nasui Irina.

l Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de 
mediu. Ster Chelba Ciprian Daniel, cu domiciliul in orasul Tautii 
Magheraus, Sat. Bozanta Mare, Str. 125 nr. 21, judetul Maramures, 
anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu, pentru proiectul “reabilitare cladire pentru amenajare 
spatiu de cazare”, propus a fi amplasat in muncipiul Baia Mare. Str, 
Crisan nr. 18, judetul Maramures. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM Maramures, din localitatea Baia 
Mare, Str. Iza nr. 1A, in zilele de luni – joi intre orele 08:00-16:30 si 
vineri intre orele 08:00-14:00 si la sediul beneficiarului. Obsevatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Maramures.

l Aceasta informare este efectuata de OMV PETROM SA, str. Cora-
lilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la Admi-
nistratia Bazinala de Apa Galati, aviz de gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducta de amestec sonda  1H Bis Independenta” propus 
a fi amplasat in localitatea Schela, extravilan si intravilan, Judetul 
Galati. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa 
solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai Eminescu, 
nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-
513233.

l Aceasta informare este efectuata de OMV PETROM SA, str. Cora-
lilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la Admi-
nistratia Bazinala de Apa Galati, aviz de gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducte de amestec sondele  25H, 26H Independenta” 
propus a fi amplasat in localitatea Schela, extravilan, Judetul Galati. 
Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de productie nu 
vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului 
sau la Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC Kohinor 
Construction SRL, CIF: 33006212, J26/988/2014, dosar nr. 2376/102 
anul 2020 –Tribunalul Specializat Mures. Termen pentru depunerea 
cererilor de creanţă la 10.06.2021; Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 01.07.2021; 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 23.09.2021. Administrator judiciar, Cabinet Individual 
de Insolventa Rischar Andreea.

l Anunț prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Sibiu. Denumire UAT: Mihăileni. 
Sectoare cadastrale: 7, 8, 15, 20, 22, 42, 45, 51, 52, 59, 80, 81, 82, 84, 85, 
87. Oficiul De Cadastru Și Publicitate Imobiliară Sibiu anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr. 7, 8, 15, 20, 22, 42, 45, 51, 52, 59, 80, 81, 82, 84, 85, 87 pe o 
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din 
Legea Cadastrului şi a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Data de început a afişării: 
28.05.2021. Data de sfârşit a afişării: 27.07.2021. Adresa locului afişării 
publice: Comuna Mihăileni, str. Principală, nr. 165,  județul Sibiu. 
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Mihăileni. 
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Comunei  Mihăileni de luni până joi între orele 9.00 – 
15.00 şi vineri între orele 9.00 – 12.00. Informații privind Programul 
național de cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar al Pro 
Romedica SRL desemnat prin Hotararea nr.2674 din data de 
17.05.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila 
in dosar nr. 10958/3/2020, notificã deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva Pro Romedica SRL, cu 
sediul social in Bucureşti Sectorul 3, Sos. Mihai Bravu, Nr. 223, CUI  
13610833, nr. de ordine in registrul comertului J40/11779/2000. 
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Pro Romedica SRL vor formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 10958/3/2020, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a crean-
telor asupra averii debitorului 01.07.2021; b) termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar 
de creante 21.07.2021; c) termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 16.08.2021; d) data primei sedinte a adunarii 
generale a creditorilor 26.07.2021, ora 14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 31.05.2021, ora 14.00 la sediul administratorului 
judiciar.

l SC LIDL Romania SCS anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire 
clădire vestiare, teren de fotbal, gradene, parcări exterioare, împrej-
muire, branşamente utilități şi organizare de şantier”, propus a fi 
amplasat în sat Chiajna, comuna Chiajna, T57/2B, P 14, 15, 16, NC 
vechi 2892, NC 55804. Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov din municipiul Bucureşti, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6 şi la sediul LIDL România SCS din sat Chiajna, 
comuna Chiajna, Str. Industriilor, nr.19, etaj 1, cam. E 05, județul Ilfov, 
în zilele de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi în ziua de vineri între 
orele 8.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Ilfov din municipiul Bucureşti, Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6.

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: Autoritatea finanțatoare, 
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, Timişoara, 
strada Ioan Plavoşin, nr.21, judeţul Timiş, telefon/fax 0256/286.487, 
e-mail: s.strategiiprograme@gmail.com, cod fiscal 38053878. În baza 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulterioare, face cunoscută intenţia de a 
atribui contracte de finanţare nerambursabilă în anul 2021. Reglemen-
tările legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă pentru 
sesiunea de selecţie a proiectelor, în baza Programului pentru acor-
darea de finanţări nerambursabile în anul 2021, sunt prevăzute în 
Legea nr.350/2005 şi a Regulamentul anexă la Hotărârea Consiliului 
Local Timişoara nr.376/15.07.2019. Domeniul pentru care se acordă 
finanţarea nerambursabilă pe anul 2021, în condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 350/2005, este: implementarea obiectivelor „Strategiei Inte-
grate de Dezvoltare Urbană” (SIDU) a Polului de Creştere Timişoara 
2015-2023. Obiectivul general al SIDU este „Consolidarea rolului 
polarizator al Timişoarei, prin dezvoltare inteligentă şi responsabilă, 
promovarea excelenței în educație, cercetare şi afaceri, asigurarea unui 
spațiu urban de calitate, cu o societate multiculturală, creativă şi 
prosperă, conectată la valorile europene” şi are următoarele obiective 
specifice: -Obiectivul specific III: Asigurarea unui mediu social inter-
cultural, coeziv şi dinamic, favorabil incluziunii şi progresului; -Obiec-
tivul specific IV: Asigurarea unui habitat ecologic, confortabil şi 
atractiv; -Obiectivul specific V: Promovarea unei administrații inteli-
gente,integratoare şi transparente”. Suma alocată finanțării nerambur-
sabile a activităților nonprofit de interes local pentru anul 2021 
cuprinse în bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului 
Timişoara, aprobat prin prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
132/22.04.2021, este de 700.000Lei. Principiile şi procedura de atribuire 
a contractelor de finanțare nerambursabile, documentația pentru 
elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, precum şi formularele 
necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul 
Direcției de Asistență Socială Timişoara pentru activităţi nonprofit de 
interes local, sunt prevăzute în Regulamentul, anexă la HCLMT 376 
din 15.07.2019, afişat pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timi-
şoara, www.primariatm.ro şi al Direcției de Asistență Socială a Muni-
cipiului Timişoara, www.socialtm.ro. Documentaţia sigilată se va 
depune într-un exemplar (original) la Direcția de Asistență Socială a 
Municipiului Timişoara, Timişoara, str.Ioan Pavloşin, nr. 21 şi va avea 
mențiunea pe plic „Pentru Comisia de Evaluare şi Selecție a finanță-
rilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non 
profit de implicare a comunității în implementarea strategiei de 
dezvoltare a municipiului Timişoara”. Data limită de depunere a 
propunerilor de proiecte este 23.06.2021, ora 12.00, la Registratura 
Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timişoara, str.Ioan 
Pavloşin, nr.21. Selecţia şi evaluarea proiectelor în perioada 24.06-
01.07.2021, comunicarea rezultatelor în data de 01.07.2021, ora 12.00, 
depunerea contestațiilor în perioada 01.07-05.07.2021, ora 12.00, solu-
ționarea contestațiilor în perioada 06.07-08.07.2021, soluționarea şi 
anunțarea rezultatelor finale în 08.07.2021, ora 12.00, în secțiunea de 
pe website: www.socialtm.ro destinată finanțărilor nerambursabile. 
Criteriul de acordare a finanțării este punctajul total al proiectului, iar 

desemnarea proiectelor câştigătoare se va face în ordinea descrescă-
toare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.

l Hotărâre nr.55/ 20.05.2021. Ca urmare a deciziei Consiliului Nați-
onal al Partidului Național de Centru din data 20.05.2021 de convo-
care a congresului extraordinar al Partidului Național de Centru, 
Preşedintele Consiliului Național al Partidului Național de Centru 
hotărăşte: Articol unic: Se convoacă congresul extraordinar în data de 
25.06.2021, ora 17.00. Ținând cont de măsurile ce se impun în această 
perioadă va fi organizată sesiune online, pe Zoom. Ordinea de zi: 
Alegerea structurilor de conducere la nivel național; Diverse.

DISPARIȚII
l Pârâtul Palasca Paraschiv este citat la Judecătoria Turnu Măgurele în 
dosarul nr.1943/329/2020, având ca obiect declararea judecătorească a 
morții, reclamant Palasca Mihail, pentru data de 24.06.2021, ora 09.30.

SOMAȚII
l În dos. 1073/210/2021 al Judecătoriei Chişineu-Criş, obiect uzuca-
piune, reclamanții Fodor Iosif şi Iuliana solicită constatarea faptului 
juridic al uzucapiunii, prescripție achizitivă şi naşterea dreptului lor de 
proprietate asupra imobilului din Zerind, înscris Cf 305641, top 
305641, compus din supraf. de teren de 12.000mp. Toți cei interesați 
pot formula opoziție.

l In dosarul civil cu nr. 1014/210/2021 al Judecatoriei Chisineu Cris 
avand ca obiect uzucapiune, reclamantul Papp Ioan-senior solicita sa 
se constate dodandirea prin uzucapiune, prescrisptie achizitiva a 
imobilelor situate in extravilanul Comunei Zerind, sat Iermata Neagra, 
anume 1, terenul extravilan de 19.400 mp, inscris in CF 303736 Zerind 

cu nr. Top.303736 si 2.terenul intravilan de 26.600 mp inscris in 
CF.304363 Zerind cu nr. Cad: 384 top 117.702/2 si sa se disouna inta-
bularea dreptului reclamantului de proprietate in cartea funciara cu 
titlu de uzucapiune. Toti cei interesati in cauza pot formula opozitii la 
prezenta somatie, in termen de 30 de zile de la publicare si respective 
afisarea somatiei, in dosar cu numarul de mai sus al Judecatoriei 
Chisineu Cris. Emis in conform. Art. 130 din Decretul Lege nr. 
115/1938. Termen de afisare pe o durata de 30 de zile. Termen: 
08.06.2021, ora 12:00.

l In dosarul civil cu nr. 1015/210/2021 al Judecatoriei Chisineu Cris 
avand ca obiect uzucapiune, reclamantul Papp Ioan-junior solicita sa 
se constate dodandirea prin uzucapiune, prescrisptie achizitiva a 
imobilelor situate in extravilanul Comunei Zerind, sat Iermata Neagra, 
anume 1, terenul extravilan de 11.200 mp, inscris in CF 303868 Zerind 
cu nr. Top. 303868 si 2.terenul intravilan de 12.300 mp inscris in 
CF.304136 Zerind cu nr. Top 304136 si sa se dispuna intabularea 
dreptului reclamantului de proprietate in cartea funciara cu titlu de 
uzucapiune. Toti cei interesati in cauza pot formula opozitii la prezenta 
somatie, in termen de 30 de zile de la publicare si respective afisarea 
somatiei, in dosar cu numarul de mai sus al Judecatoriei Chisineu Cris. 
Emis in conform. Art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938. Termen de 
afisare pe o durata de 30 de zile. Termen: 24.06.2021, ora 10:30.

l Somație. Aducem la cunoştința celor interesați cererea formulată de 
petentul CATRINOI GELU, având ca obiect constatarea dobândirii 
prin prescripție achizitivă a dreptului de proprietate asupra imobilului 
teren intravilan şi casă în suprafață de 813mp, evidențiat în CF 
nr.404865 Racoviță (CF vechi 477 Racoviță, nr. cadastral/topografic 
268,269, proprietara tabulară a lui NESCU VASILIE, decedat la data 
de 09.01.1927, pentru ca persoanele interesate să aibă posibilitatea 
înaintării opoziției Judecătoriei Lugoj, la dosarul nr.723/252/2021, cu 
urmatorul termen de judecată la data de 16.06.2021, ora 11.30, instanța 
trecând la judecarea cauzei în termen de 1 lună de la afişarea somației.

l Se notifică invocarea uzucapiunii de către petenta Iovescu Miluta că 
asupra imobilului înscris în CF 310037 Conop top. 151, 152, proprietari 
tabulari fiind Nistor Petru şi Iovescu Gheorghe şi radierea dreptului de 
uzufruct viager şi abitație înscris pentru David Bria şi Nistor Petru. Cei 
interesați pot face opoziții la Judecătoria Lipova.

l Se notifică invocarea dreptului de proprietate prin uzucapiune de 
către Iovescu Ioan Aurel asupra imobilului înscris în CF 302398 Conop 
top. 471, 472, teren de 1.872mp, proprietari tabulari fiind Blidar Petru 
şi Maria. Cei interesați pot face opoziții la Judecătoria Lipova.

ADUNĂRI GENERALE
l SC PANTERA SA, în lichidare voluntară, cu sediul in Jimbolia, str.
Calea Moților, nr.19, județul Timiş, înregistrată la Registrul Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Timiş sub nr.J35/112/1991, Cod Unic de Înregis-
trare: RO1849633, prin lichidator SCP INSOLVEIN SPRL, în confor-
mitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Statutului societății convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor în data de 23 iunie 2021, la ora 11.00 
şi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 23 iunie 
2021, la ora 12.00, prin mijloace electronice de transmisie a datelor, 
ambele la sediul lichidatorului SCP Insolvein SPRL din Timişoara, str.
Simion Bărnuțiu, nr.71, ap.1, pentru toți acționarii înregistrați în 
registrul acționarilor la sfârşitul zilei de 08 iunie 2021, considerată 
Data de Referință pentru ambele adunări. În situația în care la data 
menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de 
cvorum stabilite de lege şi de Statut, lichidatorul a convocat şi a fixat, o 
a doua AGOA pentru data de 25 iunie 2021, la ora 11.00 a.m. şi o a 
doua AGEA pentru data de 25 iunie 2021, la ora 12.00, ambele la 
sediul lichidatorului, prin mijloace electronice de transmisie a datelor, 
ambele cu aceeaşi ordine de zi şi Dată de Referință. Având în vedere 
situația excepțională cauzată de pandemia COVID-19 şi măsurile 
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adoptate de autoritățile publice prin care este limitat numărul de 
persoane care pot participa fizic la o întrunire și orice alte măsuri 
adoptate sau care urmează să fie adoptate de autoritățile publice 
lichidatorul a decis ținerea AGOA și AGEA prin mijloace electronice 
de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență. 
Ordinea de zi a AGOA este următoarea: 1.Aprobarea bilanțului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2020 pe baza rapoar-
telor prezentate de lichidator. 2. Aprobarea raportului de gestiune al 
lichidatorului pe anul 2020. 3.Aprobarea raportului comisiei de cenzori 
pe anul 2020. 4.Aprobarea repartizării profitului realizat (pe rezultatul 
reportat). 5. Descărcarea de gestiune a lichidatorului. 6.Diverse. 
Ordinea de zi a AGEA este următoarea: 1.Aprobarea regulamentului 
de vânzare modificat a bunurilor mobile rămase în patrimoniul socie-
tății în cadrul procedurii de lichidare voluntară. 2.Diverse. Participarea 
și votul în cadrul AGOA și AGEA se vor face prin mijloace electronice 
de transmisie a datelor la adresa de email: insolvein@yahoo.com, prin 
corespondență sau  personal ori prin reprezentant. Calitatea de acți-
onar și calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționa-
rilor de la Data de Referința, primită de societate de la Depozitarul 
Central SA. Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și 
la documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale sunt 
puse la dispoziția acționarilor la sediul lichidatorului, începând cu data 
publicării convocatorului, în zilele lucrătoare în intervalul orar 09.00-
17.00, sau vor fi transmise prin poștă/ e-mail /fax fiecăruia dintre acți-
onarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens. În conformitate cu 
Legea 31/1990 republicată și modificată, și actul constitutiv al socie-
tății, acționarii pot participa și vota în adunarea generală și prin 
reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva 
adunare generală; care vor fi depuse în original, făcându-se mențiune 
despre aceasta în procesul-verbal. Împuternicirile și  buletinele de vot 
prin corespondență și documentele aferente, se vor expedia (inclusiv 
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă) la adresa insolvein@
yahoo.com), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformi-
tății cu originalul sub semnătura reprezentantului. Informații supli-
mentare se pot obține la sediul lichidatorului la telefon/fax: 
0256.206.661.

l SC STEAUA SA, societate comercială cu sediul în Sibiu, str.Teilor, 
nr.15, jud.Sibiu, J32/12/1991, CUI: RO786480, prin administrator unic 
Cumpănașu Nicolae, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor, în data de 21.06.2021, ora 11.00, la sediul societății, situat în 
Sibiu, str. Teilor, nr. 15, jud. Sibiu, pentru toți acționarii societății, înre-
gistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 27.05.2021, conside-
rată dată de referință pentru această adunare, cu următoarea ordine de 
zi: 1) Aprobarea Raportului de gestiune aferent anului 2020; 2)Apro-
barea Bilanțului contabil aferent anului 2020; 3) Aprobarea contului de 
profit și pierdere pe anul 2020; 4) Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorului unic pentru exercițiul economic-financiar al anului 
2020. În cazul în care la data de 21.06.2021 nu sunt îndeplinite condi-
țiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru data de 22.06.2021, în 
același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Lucrările adunării 
vor putea fi supravegheate de un notar public, în baza art.129, alin.3, 
din legea nr. 31/1990. Acționarii înregistrați la data de referință 
27.05.2021 în registrul acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să 
voteze direct sau prin reprezentare, pe baza unei procuri speciale, în 
condițiile legii nr.31/1990, art.125. Unul sau mai mulți acționari repre-
zentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul  social, are 
/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale, conform art.117 indice 1 din legea nr.31/1990. Cererile de 
completare a ordinii de zi vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire/ curierat, în plic închis, astfel ca să fie primite/ 
înregistrate în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, la 
sediul societății, menționând pe plic în clar și cu majuscule: PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC 
STEAUA SA DIN DATA DE 21.06.2021/22.06.2021 /COMPLETARE 
ORDINE DE ZI și vor conține datele complete de identificare ale 
acționarului, poziția din registrul acționarilor la care figurează ca 
acționar și numărul de acțiuni deținute, punctele de pe ordinea de zi a 
căror introducere o solicită și justificarea solicitării. Cererea va fi obli-
gatoriu însoțită de copia certificată pe proprie răspundere a actului de 
identitate al acționarului persoană fizică sau documentul original care 
atestă calitatea de reprezentant legal pentru reprezentanții persoanelor 
juridice și copia certificată pe proprie răspundere a actului de identi-
tate al reprezentantului legal al persoanei juridice. Situațiile financiare 
anuale, raportul anual al administratorului se pun la dispoziția acțio-
narilor, la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale. La 
cerere, acționarilor li se eliberează copii de pe aceste documente, contra 
cost. Orice acționar are dreptul de a adresa în scris, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, întrebări referitoare la punctele 
înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 
până în ziua anterioară ținerii adunării generale, răspunsul urmând să 
fie dat în cadrul adunării generale. La data convocării, capitalul social 
al societății este de 90169,6Lei și este format din 56356 acțiuni, nomi-
native, dematerializate, cu o valoare nominală de 1,6Lei, fiecare 
acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

l SC SIMEROM SA, societate comercială cu sediul în Sibiu, str.
Serbota, nr.28, J32/32/1991, CUI: RO792229, prin administrator unic, 
Baltag Elena Cristina, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acți-
onarilor, în data de 21.06.2021, ora 15.00, la imobilul situat în Sibiu, str.
Teilor, nr. 15, jud.Sibiu, pentru toți acționarii societății, înregistrați în 
registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 27.05.2021, considerată dată de 
referință pentru aceasta adunare, cu următoarea ordine de zi: 1)Apro-
barea Raportului de gestiune aferent anului 2020; 2)Aprobarea Bilan-
țului contabil aferent anului 2020; 3)Aprobarea contului de profit și 

pierdere pe anul 2020; 4) Aprobarea descărcării de gestiune a adminis-
tratorului unic pentru exercițiul economic-financiar al anului 2020. În 
cazul în care la data de 21.06.2021 nu sunt îndeplinite condițiile de 
cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor va fi pentru data de 22.06.2021, în același loc, 
la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Lucrările adunării vor putea fi 
supravegheate de un notar public, în baza art.129, alin.3, din legea nr. 
31/1990. Acționarii înregistrați la data de referință 27.05.2021 în regis-
trul acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze direct sau 
prin reprezentare, pe baza unei procuri speciale, în condițiile legii 
nr.31/1990, art.125. Unul sau mai mulți acționari reprezentând indivi-
dual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul de 
a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, conform 
art.117 indice 1 din legea nr.31/1990. Cererile de completare a ordinii 
de zi vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire/curierat, în plic închis, astfel ca să fie primite/înregistrate în 
termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, la sediul societății, 
menționând pe plic în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC SIMEROM SA 
DIN DATA DE 21.06.2021 /22.06.2021 /COMPLETARE ORDINE DE 
ZI și vor conține datele complete de identificare ale acționarului, 
poziția din registrul acționarilor la care figurează ca acționar și 
numărul de acțiuni deținute, punctele de pe ordinea de zi a căror 
introducere o solicită și justificarea solicitării. Cererea va fi obligatoriu 
însoțită de copia certificată pe proprie răspundere a actului de identi-
tate al acționarului persoană fizică sau documentul original care atestă 
calitatea de reprezentant legal pentru reprezentanții persoanelor juri-
dice și copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate al 
reprezentantului legal al persoanei juridice. Situațiile financiare anuale, 
raportul anual al administratorului se pun la dispoziția acționarilor, la 
sediul societății, de la data convocării Adunării Generale. La cerere, 
acționarilor li se eliberează copii de pe aceste documente, contra cost. 
Orice acționar are dreptul de a adresa în scris, prin scrisoare recoman-
dată cu confirmare de primire, întrebări referitoare la punctele înscrise 
pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, până în 
ziua anterioară ținerii adunării generale, răspunsul urmând să fie dat 
în cadrul adunării generale. La data convocării, capitalul social al 
societății este de 6.750.887.50Lei și este format din 2.700.355 acțiuni 
nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50Lei, fiecare 
acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

l Administratorul unic al SC CONEXTRUST SA, cu sediul în com.
Blăgești, sat Blăgești, str.Salciilor, nr. 1, jud. Bacău, înregistrată la 
Registrul Comerțului Bacău sub nr.J04/38/1991, CUI:947730, în 
temeiul Legii 31/1991 privind societățile comerciale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor, pentru data de 24.06.2021, ora 10.00, la 
adresa: mun.Bacău, str.Alexei Tolstoi, nr.14, etaj 1- sala de ședințe, jud.
Bacău, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1.Aprobarea Raportul admi-
nistratorului unic privind activitatea economico-financiară a SC 
CONEXTRUST SA pentru anul 2020. 2. Aprobarea Raportului audi-
torului pentru exercițiul financiar pe anul 2020. 3. Aprobarea situațiilor 
financiare pentru anul 2020: bilanț, contul de profit și pierderi, reparti-
zarea profitului. 4. Aprobarea repartizării profitului net în valoare de 
926800,59Lei aferent anului 2020, astfel: -întreaga sumă de 926800,59 
Lei se constituie în cont de alte rezerve ca suplimentare a sumelor 
pentru realizarea de investiții în activitatea curentă a societății; 5.
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru anul 
precedent, anul 2020. 6.Aprobarea  bugetul de venituri și cheltuieli pe 
anul 2021. 7.Aprobarea contractării de credite pentru și în numele SC 
CONEXTRUST SA, indiferent de valoarea și destinația acestor 
credite, de la orice instituție bancară și/ nebancară, precum și apro-
barea garantării acestora cu toate bunurile mobile și imobile aflate în 
patrimoniul societații. 8.Aprobarea garantării cu toate bunurile mobile 
și imobile aflate în patrimoniul SC CONEXTRUST SA a creditelor 
contractate de către SC RUSTRANS SRL, indiferent de valoarea și 
destinația acestor credite, în calitate de garant debitor și/ fideiusor. 9. 
Aprobarea mandatării administratorul unic al SC CONEXTRUST SA 
să aducă la îndeplinire întocmai dispozițiile punctelor 7 și 8 din 
prezenta ordine de zi, înțelegând prin aceasta mandatarea administra-
torului unic să semneze contractele de credit, contractele de garanție 
reală mobiliară și imobiliară aferente, precum și să semneze contractele 
de garanție reală mobiliară și imobiliară în calitate de garant debitor și/ 
fideiusor a SC CONEXTRUST SA, să semneze orice alte înscrisuri 
solicitate de bancă în scopul îndeplinirii celor hotarâtela punctele 7 și 8 
din prezenta. Acționarii persoane fizice pot participa la adunare în 
nume propriu sau prin reprezentare, cu împuternicire dată altui acți-
onar sau unei alte persoane decât acționar pe baza de procură specială. 
Acționarii persoane juridice pot participa la ședință prin persoana 
căreia i s-a delegat competența de reprezentare sau printr-o altă 
persoană desemnată de aceștia în condițiile documentului lor de 
constituire. În cazul în care la data de 24.06.2021, ora 10.00, nu sunt 
îndeplinite prevederile legale pentru desfășurarea Adunării Generale 
Ordinare, adunarea se va reprograma pentru data de 25.06.2021, ora 
10.00, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi.

LICITAȚII
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;10.0
6.2021;24.06.2021.si 08.07.2021 la sediul lichidatorului judiciar și se 
va desfășura conform prevederilor Legii nr.85/2014 privind proce-
dura insolvenței. Vînzarea se va face în conformitate cu Regula-
mentul 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 descri-
erea 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 Curtea de Apel Oradea, CUI 17071723, tel.0259/479.419, 
persoană de contact Monenciu Adina, organizează licitație 
publică cu plic sigilat, la data de 10.06.2021, ora 12.00, la sediul 
instanței, în vederea închirierii unui spațiu de 1mp situat la 
etajul I Palatului de Justiție Oradea pentru activități de copiere/
multiplicare acte. Documentația de atribuire și informații supli-
mentare se pot obține accesând pagina de internet a instanței 
http://portal.just.ro/35/SitePages/achizitii.aspx?id_inst=35.

l Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Valcea cu sediul in Str. 
Capitan Negoescu Nr.15 organizeaza licitatia publica cu strigare 
in data de  08.06.2021, pentru vanzarea a 293361 kg fier vechi 
nepregatit. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul soci-
etatii, serviciul Mecano-Energetic in fiecare zi lucratoare intre 
orele 08-15.

l Primăria și Consiliul Local al comunei Recea, judeţul Maramureș, 
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 și se află în clădirea Centrului Comunitar din Comuna 
Recea localitatea Săsar, str.Eroilor, nr.107, judeţul Maramureș. Caietul 
de sarcini, condiţiile de participare și informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Primăria Comunei Recea, telefon 0262/287.202 sau e-mail: 
office@primaria-recea.ro.

l Primăria Comunei Girov, cu sediul în satul Girov, str.Calea 
Romanului, nr.337, comuna Girov, judeţul Neamț, tel/fax. 
0233/291.000, cod de administrare fiscală 2613141, organizează în 
data de 11.06.2021, ora 12.00, licitație publică, având ca obiect 
„Închiriere pășune în suprafaţă de 15Ha, situată în sola Vulpea 
-lângă Boţoaia, Turturești”, pășune aflată în proprietatea privată a 
comunei Girov. Suprafață totală de 15Ha. Termenul de depunere a 
dosarului este: 10.06.2021, ora 12.00. Documentația de atribuire 
privind organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare poate fi 
achiziționată contra cost de la sediul Primăriei Comunei Girov, 
situată în satul Girov, str.Calea Romanului, nr.337, comuna Girov, 
jud.Neamț, Compartiment Achiziții Publice.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor mobile, reprezentand mijloace fixe si obiecte de 
inventar, aflate in proprietatea debitoarei S.C. Mannheim Oil S.R.L., 
situate administrativ in Caransebes, str. Calea Severinului, nr.7, jud. 
Caras-Severin. Pretul de pornire al licitatiei  este de 90 % din pretul de 
evaluare+ T.V.A, conform centralizatorului anexat raportului de 
evaluare. Caietele de sarcini se pot achizitiona de 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, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 
31.05.2021, orele 09.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. 
In caz de neadjudecare, se va organiza o noua licitatie in data de 
14.06.2021, orele 09.00, in data de 28.06.2021, orele 09.00, in data de 
12.07.2021, orele 09.00, in data de 26.07.2021, orele 09.00.

l UAT Cotești cu sediul în Comuna Cotești, str.Progresului, nr.1, 
jud.Vrancea, anunţă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu stri-
gare pentru imobilul -Spațiu Comercial C1 din sat Budești, comuna 
Cotești, în suprafață de 132mp, identificat cu nr.cadastral CF53424. 
Denumirea și sediul vânzătorului: Primăria Comunei Cotești cu 
sediul în Comuna Cotești, str.Progresului, nr.1, jud.Vrancea. Identi-
ficarea bunului mobil: închirierea prin licitaţie publică a imobilului 
-Spațiu Comercial C1 din sat Budești, comuna Cotești, în suprafață 
de 132mp, identificat cu nr.cadastral CF53424. Imobilul se află în 
proprietatea Comunei Cotești, nu este revendicat și nu face obiectul 
unor litigii. Preţul minim de pornire al licitaţiei: Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 1,05 Eur/mp/lună, adică 681 lei/lună, la un curs Eur/
Lei de 4,8972Lei pentru 1 EUR, însușit de către Consiliul Local al 
Comunei Cotești prin H.C.L.17 din 29.03.2021, în baza Raportului 
de evaluare emis de către evaluator autorizat ANEVAR, Zamfiroiu 
Cătălin. Locul, data și ora începerii licitaţiei: Primăria Comunei 
Cotești, str.Progresului, nr.1, jud.Vrancea, în sala de ședinte, data 
23.06.2021, începând cu ora 11.00. Locul, data și ora până la care se 
pot depune cererile de participare la licitaţie: Primăria Comunei 
Cotești, str.Progresului, nr.1, jud.Vrancea, la Registratură, data 

23.06.2021, ora 09.00. Garanţia de participare la licitaţie este de 
1.326Lei -respectiv la nivelul contravalorii a două chirii lunare. Taxa 
de înscriere la licitaţie: 100Lei. -Datele de contact ale persoanei 
desemnate să dea relaţii suplimentare: Croitoru Gabriela, -tel. 
0237/252.111.

l Debitorul SC Repede  SRL –, cu sediul în Dr.Tr.Severin, b-dul Carol 
I, nr.14, jud.Mehedinţi, CIF: 17052039, J25/625/2004, aflata  în proce-
dură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 4822/101/2016 
prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat de 
Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare conform hotararii adunarii creditorilor 
din data de 18.05.2021: Proprietate imobiliara formata din: - 
CLADIRE P+1+M cu Sc la sol = 145,46 m, Scd = 436,38 mp si Su = 
372,73 mp avand nr.cad. 3264-C1 situata in Dr. Tr. Severin, str. Dimi-
trie Bolintineanu nr. 40, jud. Mehedinţi; teren intravilan cu S = 106 mp, 
avand nr.cad. 3264, situat in Dr.Tr.Severin, str.Dimitrie Bolintineanu 
nr.40, jud.Mehedinţi; Teren intravilan cu S=204 mp., Nr. cadastral 
53901, situat in Mun. Dr. Tr. Severin, str. Brancoveanu nr. 3, jud. Mehe-
dinti, ce apartine debitoarei SC Repede SRL; Teren intravilan cu S= 
214 mp, nr.cad. 209, situat in Dr. Tr. Severin, str.Bolintineanu nr.40, jud. 
Mehedinti; Teren intravilan cu S= 100 mp – in concesiune pana la data 
de 25.03.2058, ce apartine Primariei Mun. Dr. Tr. Severin, situat in Dr. 
Tr. Severin, str.Bolintineanu nr.1, jud. Mehedinti. Valoarea totala a 
proprietatii imobiliare este in cuantum total de 174.080 Euro Exclusiv 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunului mobil descris anterior, o reprezinta sentinta nr.12 din data de 
25.05.2020 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.4822/101/2016. Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 17.06.2021 
orele 15:00. Informam toti ofertanţii care vor să participe la sedinta de 
licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% 
din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini in 
suma de 1000 lei plus TVA. Cont unic de insolvență: 
RO11BRMA0999100083702751 deschis la Banca Romaneasca. 
Invităm pe toti cei care vor sa participe la ședinţa de licitaţia din data 
de 17.06.2021 să depună oferte de cumpărare pana la data de 
16.06.2021 orele 1700 dovada de consemnare a pretului de 10%. 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile 
descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 
(CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, adminis-
tratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin 
sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea 
fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte 
masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.). Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud.Mehedinţi, telefoane: 0742592183, tel./fax: 0252354399 sau la 
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL, prin ec. Emil Popescu.

l Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A. - societate în faliment, in 
bankrupcy, en faillite, cu sediul în Com. Devesel, sat Scăpău, str. 
Principală nr. 249, jud.Mehedinţi, CUI 368227395, F25/573/2016, prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul social în Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinți, RFO II-0649, CIF 
31215824, reprezentată de ec. Emil Popescu, conform Sentintei nr. 53 
din data de 05.10.2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinti, în dosarul 
nr. 937/101/2020, scoate la vânzare, la preturile stabilite prin Raportul 
de Evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021, urmatoarele bunuri mobile: 
-Tractor Case IH Luxxum 120 cu seria DBDLX120KJSS01200, An 
fabricatie 2018, Culoare Rosu, Ore functionare 2.117, la pretul de 
pornire al licitatiei de 42.000 Euro; -Tractor Case IH Farmall 115C cu 
seria HLRFC115HJLF03409, An fabricatie 2018, Culoare Rosie, Ore 
functionare 2.150 ore, la pretul de pornire al licitatiei de 33.000 Euro; 
-Tractor Case IH Magnum 340 cu seria JJAM0340AHRF01276, An 
fabricatie 2017, Culoare Rosie, Ore functionare 2.162 ore, la pretul de 
pornire al licitatiei de 103.000 Euro; -Grapa cu discuri Gregoire Besson 
cu seria N142994, Model XRVP 666-44 – Big Pro 4.8, An fabricatie 
2017, Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de pornire al licitatiei de 
25.000 Euro; -Scarificator Maschio Attila, Serie HRR850504, An 
fabricatie 2017, Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de pornire al licita-
tiei de 5.000 Euro; -Incarcator frontal Stoll FZ 10 cu cupa, Serie 
7096667, An fabricatie 2018, Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de 
pornire al licitatiei de 6.000; -Masina de imprastiat Sulky DX 30, 
Serie18AE03126, An fabricatie 2018, Stare Buna, Culoare Albastru 
deschis, la pretul de pornire al licitatiei de 8.000 Euro Exclusiv T.V.A. 
-Semanatoare paioase Sulky Tramline SX4 M, Serie 18NX03110, An 
fabricatie 2018, Stare Buna, Culoare Albastru deschis, la pretul de 
pornire al licitatiei de 9.000 Euro Exclusiv T.V.A; -Semanatoare 
Gaspardo MTR 6, Serie HG9271020, An fabricatie 2017, Stare Buna, 
Culoare rosie, la pretul de pornire al licitatiei de 14.000; -Pulverizatoare 
tractate Gaspardo Campo, Serie JGU850325, An fabricatie 2018, Stare 
Buna, Culoare, Rosie, la pretul de pornire al licitatiei de 19.000 Euro 
Exclusiv T.V.A. Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 
25.05.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile, conform Raportului 
de evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021, il reprezinta Sentinta nr. 53 din 
data de 05.10.2020, de deschidere a procedurii de faliment impotriva 
debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A., pronunţată de Tribunalul 
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal 
în dosarul nr. 937/101/2020. Participarea la licitaţie este condiţionată de 

consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei Mola N. Sorin 
Laurenţiu P.F.A., pana la data de 24.05.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire pentru bunul mobil pe care intentioneaza 
sa-l achizitioneze precum și achiziţionarea caietului de sarcini in suma 
de 500,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. sub nr. 
RO11BRMA0999100091403775. Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la ședinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și docu-
mentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), 
precum si a ordonantelor militare emise, lichidatorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconfe-
rinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune 
prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune de 
autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor mobile descrise anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la 
telefoanele: 0742592183, 0756482035, 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro, sau la sediul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL, prin ec. Popescu Emil

l Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise SRL - societate în 
reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. George Cosbuc nr. 3A,  jud. Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin administrator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in 
RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban 
Valeriu, scoate la vânzare, la preturile stabilite diminuate cu 40% fata 
de preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 20/24.02.2020 si 
Raportul de Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform hotarare adunare 
creditori din data de 25.03.2021, urmatoarele bunuri imobile: - Teren 
si vita de vie in suprafata de 36.933 mp situate in comuna Patulele, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50046 si nr cadastral 50046 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 68.574,00 Euro,  - Teren si vita de vie in 
suprafata de 212.500 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la pretul de pornire a licitatie 
in suma de 390.150,00 Euro, - Teren si vita de vie in suprafata de 
60.938 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50171 
si nr cadastral 50171 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
111.882,00 Euro, - Teren si vita de vie in suprafata de 66.000 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si nr 
cadastral 50175 la pretul de pornire a licitatie in suma de 121.176,00 
Euro,  - Teren si vita de vie in suprafata de 84.000 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr cadastral 50173 
la pretul de pornire a licitatie in suma de 154.224,00 Euro, - Teren si 
vita de vie in suprafata de 320.546 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 588.522,00 Euro; - Teren si vita de vie in 
suprafata de 56.600 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, 
nr. CF 50267 si nr cadastral 50267 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 103.917,00 Euro, - Teren si vita de vie in suprafata de 90.834 
mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr 
cadastral 50072 la pretul de pornire a licitatie in suma de 166.770,00 
Euro. Total suprafata de teren si vita de vie valorificata in bloc - 
928.351 mp. Valoarea totala a bunurilor este de 1.705.215,00 Euro, 
pret neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din 
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti la data de 
28.05.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia administra-
torul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise 
anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta din data de 20.05.2020, de 
confirmare a planului de reorganizare a debitoarei SC D&G Agricol-
ture Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II 
- a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 
1726/101/2019. Creditori ipotecari:DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, 
U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av. 
Predescu Daniela. Participarea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL, pana la data de 27.05.2021 orele 17.00 a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul imobil pe 
care intentioneaza sa-l achizitioneze precum și achiziţionarea caie-
tului de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca 
Romaneasca S.A, sub nr. RO11BRMA0999100087949896. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la ședinţa de licitaţie să transmita 
oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caie-
tului de sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. 
Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului 
COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare 
emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie 
sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se 
doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur partici-
pant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, 
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul 
judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanc-
tiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0756482035, 0742592183 0252/354399, email office@consultant-insol-
venta.ro, sau la sediul profesional al administratorului judiciar. 
Administror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin 
ec. Serban Valeriu.

l Comuna Fântâna Mare, CUI:15733336, Fântâna Mare, str.M.Gr.
Cantacuzino, nr.56, jud.Suceava, tel/ fax: 0230.543.280, adresa de 
e-mail: primaria_fantana_mare@yahoo.com, anunţă vânzarea unui 
imobil care aparţine domeniului privat al comunei Fântâna Mare: 
teren în suprafaţă de 13.900 mp, cu nr. cadastral  33014 Fântâna Mare, 
jud. Suceava. Vânzarea se face conform art.363 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, a Hotărârii Consiliului Local nr. 
20/12.05.2021. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc 
în caietul de sarcini. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la 
Primăria comunei Fântâna Mare, Compartiment achiziţii din cadrul 
Primăriei comunei Fântâna Mare: str.M.Gr.Cantacuzino, nr. 56. Costul 
și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 100 Lei, care se 
poate achita cu numerar la caseria Primăriei Comunei Fântâna Mare 
sau prin virament bancar în contul R044TREZ59321360250XXXXX. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.06.2021, ora 14.00. 
Data-limită pentru depunerea ofertelor: 10.06.2021, ora 14.00. la 
adresa Primăria Comunei Fântâna Mare, str.M.Gr.Cantacuzino, nr.56, 
sat/com.Fântâna Mare, jud.Suceava, Registratură, parter. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar. Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
14.06.2021. ora 10.00, Primăria Comunei Fântâna Mare, str.M.Gr.
Cantacuzino, nr.56, sat/com.Fântâna Mare, jud. Suceava. Denumire, 
adresă, nr. telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute: Tribunalul Suceava- Secţia de Contencios Administrativ și 
Fiscal, Suceava, Str.Ştefan cel Mare, nr. 62, cod 720062, fax: 
0230.522.296, email: trsv-arhcont@just.ro. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate: 20.05.2021.

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: U.A.T.Județul Olt, 
prin Consiliul Judeţean Olt, cu sediu în Bdul A.I.Cuza, nr.14, muni-
cipiul Slatina, judeţul Olt, telefon 0249/431.080, fax 0249/431.122, 
e-mail: cjolt@cjolt.ro, website: http://www.cjolt.ro, cod fiscal 
4394706. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: -închirierea prin licitație publică în condi-
țiile legii a unor spații în suprafață totală de 102,00 mp (conform 
caietului de sarcini), din imobilul „Clădire birouri” (Corp A) situat 
în municipiul Slatina, str.Centura Basarabilor, nr.8, județul Olt, aflat 
în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 
Județean Olt, înscrise în CF nr.52599 Slatina, nr.cadastral 52599-C1, 
conform H.C.J. Olt nr.72/29.04.2021 și temeiul legal: OUG. nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu modificările și comple-
tările ulterioare; -destinația spațiilor închiriate va fi pentru desfășu-
rarea de activități administrative. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în documentația de atribuire. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: a)
gratuit de la adresa: website: http://www.cjolt.ro; b)la cerere, gratuit, 
pe suport de hârtie de la Serviciul Administrarea Patrimoniului, 
Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 
Utilităţi Publice și Autoritatea Judeţeană de Transport, camera 301 
din cadrul Consiliului Județean Olt. 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: Se 
poate obține de la Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea 
Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice și Autoritatea Judeţeană de Transport, camera 301, din 
cadrul Consiliului Județean Olt, cu sediu în Bdul. A.I.Cuza, nr. 14, 
municipiul Slatina, judeţul Olt. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.06.2021, ora 16.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
17.06.2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Consiliului Județean Olt, B-dul A.I.Cuza, nr.14, muni-
cipiul Slatina, județul Olt. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două plicuri sigi-
late -unul exterior și unul interior. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24.06.2021, ora 
13.00, la sediul Consiliului Județean Olt, Serviciul Administrarea 
Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilităţi Publice și Autoritatea Judeţeană de Trans-
port, camera 301, Et.3, județul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Str.
Mânăstirii, nr.2, județul Olt, cod poștal 230038, telefon 0249/414.989, 
fax 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
20.05.2021.

PIERDERI
l Declar pierdut și nul carnetul de student și legitimația de călătorie 
eliberate de către universitatea Transilvania pe numele Bulboaca 
Bianca.

l SC Vlăduţ Agromih SRL, cu sediul în Sat Valea Bujorului, Comuna 
Izvoarele, Nr. 194, Camera 1, Județul Giurgiu, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr.
J52/109/2011, CUI:28097290, pierdut Certificat Constatator Activități 
Terți. Îl declaram nul.


