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OFERTE SERVICIU
l SC angajează operatori mase plastice, muncitori necalificați. Rugăm CV pe adresa de mail:
scplasticinject@gmail.com, tel.0754.486.958.
l S.C Norstal Steel Structures S.R.L, anunta
organizarea unui concurs pentru ocuparea
urmatoarelor posturi: -sudori MIG/MAG cod
COR 721208. Concursul se va organiza in data
de 23.06.2021, incepand cu cu ora 10:00 la
sediul firmei: Apahida, Str. Libertatii, nr.
236-238.Informatii la tel: 0264.704.700.
l SC Mogo Construct SRL, având CUI:
23197387, cu sediul în Comuna Balta Doamnei,
Sat Bâra, Nr. 251, Județ Prahova, angajează:
Faianțar, cod COR 712201- 15 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul construcțiilor, experiență 6 luni. Selecția are loc în data de
23.06.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l SC Truck Diesel Service SRL, având CUI:
13607951, cu sediul în Sat Gheamăna, Comuna
Bradu, Strada CET-ului, nr.63, Biroul 1, Județ
Argeș, angajează: mecanic auto, cod COR
723103- 4 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniu.
Selecția are loc în data de 23.06.2021, ora 08.00,
la sediul societății.
l Sarerom SRL., cu sediul social în Afumați,
Șos. Bucuresti-Urziceni, nr. 89, Et. 1, camera 6,
Jud.Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr.J23/3342/2014, CUI:
24255982, angajează: Mecanic utilaj cod COR
-723302 -3 posturi, Miner în subteran cod COR
811101 -10 posturi, Electrician de întreținere și
reparații cod COR 741307 -2 posturi, Șef echipă
specializată cod COR 541106 -2 posturi,
Maistru mecanic cod COR 311508 -2 posturi,
Inginer mecanic cod COR 214401 -2 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail: traistaru@
marathon.com.ro.
l Primăria Peretu, cu sediul în comuna Peretu,
str.Șoseaua Deal, nr.92, nr.167, judeţul
Teleorman organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-muncitor necalificat: 1 post, conform
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 14.07.2021, ora
10.00; -Proba interviu în data de 18.07.2021, ora
13.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
specifice: -studii generale; -Vechime în muncă;
-nu se cere vechime pentru postul scos la
concurs. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei

Peretu. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Peretu, persoană de contact: Târtea Adina Cristiana, telefon: 0247/327.167.
l Comuna Apold, cu sediul în satul Apold, nr.
134, judeţul Mureș, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
muncitor necalificat, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 14.07.2021, ora
10; -Proba interviu în data de 16.07.2021, ora
10. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii; -vechime minim 1 an. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul din Comuna Apold, nr.
134, jud. Mureș. Relaţii suplimentare la sediul:
Comuna Apold, nr. 134, jud.Mureș, persoană de
contact: Cristea Cristian, telefon 0786.389.988,
fax 0265/713.104.
l Centrul de Cercetări Financiare și Monetare
al Academiei Române „Victor Slăvescu”, cu
sediul în București, Calea 13 Septembrie nr.13,
scoate la concurs 1 post de Cercetător Științific
gradul I, normă întreagă și un post de Cercetător Științific, normă întreagă, în domeniul de
cercetare financiar-monetar. Condițiile și cerințele minime sunt cele prevăzute în Legea
319/2003 privind Statutul Personalului de
cercetare– dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare și în Ordinul 6129/2016 privind
aprobarea standardelor minimale necesare și
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice
din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare- dezvoltare, a calității de
conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. Dosarele de concurs se depun la registratura Centrului, în termen de 30 zile de la
publicare. Detalii privind condițiile specifice,
calendarul de desfășurare a concursului și
bibliografia se găsesc la sediul instituției şi pe
site-ul acesteia www.icfm.ro. Relații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 8.00-12.00
la tel. 021.318.24.19/ 0755145650 -sau la sediul
centrului, etaj 5.
l Unitatea Militară 02526 Bucureşti (Institutul
pentru studii politice de apărare şi istorie militară) din Ministerul Apărării Naţionale organizează în conformitate cu Legea nr. 319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea postului vacant
de personal civil contractual de execuţie cercetător ştiinţific, Secţia programe studii de
apărare. Condiţii specifice necesare pentru
ocuparea postului vacant de personal civil
contractual de execuţie de cercetător ştiinţific,
Secţia programe studii de apărare: 1.studii

universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
sociale; 2.să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior
de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte
activităţi; 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar
acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau
a certificatului de securitate, în situaţia în care
va fi declarată „admisă”; 4. atenţie, capacitate
de analiză şi sinteză, dinamism şi creativitate;
5.capacitate de exprimare cu uşurinţă în limbile
română şi engleză; 6.cunoştinţe de operare pe
calculator, nivel bun. Dosarele de concurs se pot
depune la sediul unităţii până la data de
23.07.2021, orele 15.00. Probe de concurs:
-selecţie dosare: în data de 26.07.2021. -probă
scrisă şi probă practică (eseu depus la dosar): în
data de 29.07.2021, ora 09.00. -probă interviu:
în data de 04.08.2021, începând cu ora 09.00.
Datele de contact ale persoanei care asigură
secretariatul comisiei: Angelescu Ştefania,
telefon: 021.313.79.55 sau 021.315.17.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul
ispaim.mapn.ro.
l ÎN conformitate cu Legea 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății cu modificările și
completările ulterioare şi Ordinul M.S.P.
284/2007, privind aprobarea Metodologiei
-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcțiilor
specifice comitetului director din spitalele
publice, modificat de art.1 din O.M.S.
nr.954/2017. Spitalul Județean de Urgență
Alexandria, cu sediul în localitatea Alexandria,
județul Teleorman, Str.Libertății, nr.1, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției
specifice comitetului director după cum
urmează: -1 post de director medical. La
concurs /examen se pot înscrie candidații care
îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și
specifice. Criteriile generale sunt următoarele:
a)au domiciliul stabil în România; b)nu au fost
condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c)au o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile specifice sunt
următoarele: 1.sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de
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licenţă sau echivalentă în domeniul medicină,
specializarea medicină; 2. sunt confirmaţi cel
puţin medic specialist; 3.au minimum 5 ani
vechime în specialitatea respectivă. Concursul/
examenul pentru ocuparea funcției specifice
comitetului director al unității se va organiza în
data de 14.07.2021, ora 10.00 -proba scrisă,
respectiv data de 19.07.2021, ora 10.00 -susținerea orală a proiectului de specialitate, ora
14.00 -interviul de selecție, la sediul unității.
Data limită până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este 06.07.2021.
Bibliografia pentru concurs/examen și temele
-cadru pentru proiectul de specialitate se
afișează la sediul Spitalului și se publică pe
site-ul unității www.spitalulalexandria.ro.
Relaţii suplimentare se pot obtine la, telefon
0247/306.723 -Serviciul RUNOS.
l Direcţia de Sănătate Publică Dolj, cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează
concurs pentru ocuparea postului contractual
de execuție vacant de consilier grad debutant
(informatică), situat la poz.103,0 în Statul de
funcții (Anexa 17 la OMS nr. 2186/2020) din
cadrul Serviciului Administrativ şi Mentenanţă
al D.S.P.Dolj. Condiţii specifice de ocupare a
postului: diplomă de licență în specialitatea
informatică; concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va desfășura la sediul D.S.P.Dolj
din Craiova, Str.Tabaci, nr.1, după următorul
calendar: Selecția de dosare: 07.07.2021, cu
începere de la orele 10.00; Proba scrisă:
14.07.2021, cu începere de la orele 10.00; Interviul: 20.07.2021, cu începere de la orele 10.00.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul D.S.P.Dolj din Craiova, str.Tabaci, nr.1, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării
anunţului, respectiv în perioada 23.06.202106.07.2021, ora 16.00. Persoană de contact:
Duinea Ionela Olivia consilier superior, Biroul
RUNOS. Documentele ce compun dosarul de
concurs, bibliografia, calendarul de desfășurare
a concursului și celelalte informații utile pentru
înscrierea la concurs se găsesc afișate pe site-ul
instituției, respectiv www.dspdolj.ro.
l Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu, cu
sediul în București, str. Aleea -Căuzași, nr.
49-51, sector 3, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractual
vacante: -Camera de gardă: -un post asistent
medical principal: -diplomă de bacalaureat;
-studii finalizate cu absolvirea școlii postliceale
sanitare; -certificat de membru eliberat de
OAMGMAMR Certificatul va fi însoţit de
avizul anual pentru autorizarea exercitării
profesiei de asistent medical principal, avizat;
-certificat de grad principal; -vechime în specialitate minim 5 ani. -Secția Chirurgie: -un post
infirmieră debutant: -curs de infirmier organizat

de OAMGMAMR sau curs de infirmier organizat de furnizori autorizați de Ministerul
Muncii și Ministerul Sănătății; -fără vechime în
specialitate. Pentru a ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant, candidații trebuie
să îndeplinească condiții generale, conform
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie
2011, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului de Prof. Dr. Constantin Angelescu în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, 23.06.2021-06.07.2021, între orele 9.0013.00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Proba scrisă va avea loc în data de
14.07.2021, ora 10.00, iar proba practică va avea
loc în data de 19.07.2021, ora 10.00, la sediul
Spitalului Prof. Dr. Constantin Angelescu.
Relaţii suplimentare şi tematica se pot obţine de
la sediul Spitalului Prof. Dr. Constantin Angelescu, Biroul Resurse Umane, telefon
nr.021/568.82.24.

CITAȚII
l Husein Veronica și Ivan Ramona Mihaela
(Petcu) sunteți chemate la Judecătoria Tulcea,
camera sala nr. 3, complet C2, în ziua de 24
iunie 2021, ora 09.00, în calitate de pârâte, în
proces cu Consiliul Local Tulcea -Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu, în calitate de
reclamant în dosar nr. 3909/327/2021.
l Se citează pârâtul Getto Cristian, cu ultimul
domiciliu în Italia, Bellavista, n.144 Ivrea
10015, Torino, la Judecătoria Rădăuți, pentru
divorț, în dosar nr. 1184/285/2021 cu termen la
data de 24 iunie 2021, cu Tofan Vasilica Angelica.
l Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vîlcea, cheamă în judecată
pe numita Humuzeu (fostă Mărunțelu) Maria,
domiciliată în oraș Horezu, sat Romanii de Sus,
str. Săliștea nr. 74, în calitate de intimată în
dosarul civil nr. 1845/90/2021, cu termen de
judecată în data de 25.06.2021, având ca obiect
înlocuirea măsurii de plasament, aflat pe rol la
Tribunalul Vîlcea.
l Romania. Tribunalul Bucuresti, bd.Unirii
nr.37, sect.3, Bucuresti, Sectia.a-II-a- Contectios
Administrativ si Fiscal, Camera 128. Destinatar: Oproiu Silvia, sect.2, Bucuresti, str.
Intrarea Taciunelui nr. 11, dosarul nr.
22600/3/2018*. Materia contencios administrativ si fiscal; Stadiul procesual al dosarului
fond; obiectul dosarului anulare act administrativ. Citatie emisa la 03 iunie 2021. Stimata

doamna/Stimate domn, Sunteti chemat in
aceasta instanta, camera.128, Complet c18 fond
ca, in data de 14 septembrie 2021, ora 8.30 in
calitate de parat-parat, in proces cu SC Chris &
Development SRL in calitate de reclamant-reclamant. In caz de neprezentare a partilorm se
va putea trimite un inscris, judecata urmand a
se face in lipsa. Va aducem la cunostinta faptul
ca pentru termenul de judecata din data de
10.09.2021 a fost preshimbata ora si sala de
judecata, in sensul ca in loc de sala 221, ora
14.00, sedinta de judecata se va desfasura in
sala 128, ora 8,30. Prin inmanarea citatieim sub
semnatura de primire, personal ori prin reprezentant legal sua conventional ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea
corespondentei pentru un termen de judecata,
cel citat este prezumat ca are in cunostinta si
termenele de judecata aceluia pentru are
citaatia i-a fost inmanata.
l Romania- Tribunalul Bucuresti, bd. Unirii nr.
37, sect. 3, Bucuresti, Sectia a-II-a-Contectios
Administrativ si Fiscal, Camera 128. Destinatar
Oproiu Aurel, sect. 2, Bucuresti, str. Intrarea
Taciunelui nr. 11, dosarul nr. 22600/3/2018*.
Materia contencios administrativ si fiscal; Stadiul
procesual al dosarului fond; obiectul dosarului
anulare act administrativ. Citatie emisa la 03
iunie 2021. Stimata doamna/Stimate domn
Sunteti chemat in aceasta instanta, camera 128,
Complet c18 fond ca, in data de 14 septembrie
2021, ora 8.30 in calitate de parat-parat, in
proces cu SC Chris & Development SRL in calitate de reclamant-reclamant. In caz de neprezentare a partilorm se va putea trimite un inscris,
judecata urmand a se face in lipsa. Va aducem la
cunostinta faptul ca pentru termenul de judecata
din data de 10.09.2021 a fost preshimbata ora si
sala de judecata, in sensul ca in loc de sala 221,
ora 14.00, sedinta de judecata se va desfasura in
sala 128, ora 8,30. Prin inmanarea citatieim sub
semnatura de primire, personal ori prin reprezentant legal sua conventional ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea
corespondentei pentru un termen de judecata, cel
citat este prezumat ca are in cunostinta si termenele de judecata aceluia pentru are citaatia i-a
fost inmanata.

DIVERSE
l Anunț! B.I.N Nemesis anunță dezbaterea
succesiuni defunctului, Balan Corneliu, decedat
în București, sectorul 5, la data de 20.01.2021,
dosarul nr.51/2021 cu termen la data de
22.06.2021.
l Smart Management Invest SRL cu sediul în
localitatea Arad. B-dul Decebal, nr. 2, ap.307,
et. 3. judeţul Arad anunţă intenţia de obtinere a
autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod

ANUNȚURI
CAEN (rev 2) 4730 - Comert cu amănuntul al
carburantilor pentru autovehicule în magazine
specializate, desfăşurată la punctul de lucru din
Giurgiu, Soseaua Bucuresti, DN5 km 1, Judetul
Giurgiu.
l S.N.G.N. Romgaz S.A. Sucursala Tg.Mureș,
anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: Relocare Stație de Uscare
Herepea la Miercurea Nirajului, propus a fi
amplasat în comuna Vărgata, extravilan, jud.
Mureș. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la următoarea adresă de
internet: http://apmms.anpm.ro și la sediul
SNGN Romgaz SA Sucursala Tg.Mureș din
municipiul Târgu Mureș, str.Salcâmilor, nr.23,
județul Mureș, în zilele de luni-vineri, între orele
07.30-15.30. Observațiile publicului se primesc
prin poștă la A.P.M.Mureș, Târgu Mureș, str.
Podeni, nr.10, e-mail: office@apmms.anpm.ro,
sau fax: 0265/314.985.
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: 1.
Autoritatea finanțatoare, Oraşul Borsec, str.
Carpaţi, nr.6/A, judeţul Harghita, telefon
0266/337.001, fax 0266/337.007, email:
primaria@primaria-borsec.ro, cod fiscal
4245380. 2. Reglementări legale: Legea
350/2005 privind regimul finanțărilor din
fonduri publice alocate pentru activitățile
nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare; H.C.L. nr. 33/16.04.2021
privind aprobarea bugetului local al Oraşului
Borsec pe anul 2021; H.C.L. 48/25.05.2021
privind aprobarea regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului
Borsec pentru activităţi nonprofit de interes
local din domeniul sport. 3. Solicitanții pot fi:
persoane fizice sau persoane juridice fără scop
patrimonial, asociații și fundații constituite
conform legii. 4.Procedura aplicată: finanțare
nerambursabilă se acordă din bugetul Oraşului
Borsec pe bază de contract de finanțare nerambursabilă semnat între finanțator și beneficiar,
în urma aplicării procedurii de selecție proiecte
și a declarării proiectelor câștigătoare. 5.Se
acordă finanțare nerambursabilă pentru: activități şi evenimente sportive. 6. Suma aprobată
pentru anul 2021: 40.000 Lei. 7.Durata programului: anul 2021. 8.Locul și data limită de
depunere a propunerilor de proiecte: Primăria
Orașului Borsec, situat în orașul Borsec, str.
Carpați, nr. 6/A, județul Harghita, până la data
de 23.07.2021, ora 12.00. 9.Perioada de selecție
și evaluare a proiectelor: 26.07.2021-29.07.2021.
10.Solicitarea finanțării nerambursabile: documentația de solicitare a finanțării poate fi pusă
la dispoziție la sediul Primăriei Oraşului Borsec
și încărcate pe site-ul instituţiei: www.statiuneaborsec.ro.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul
în mun.Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt, organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local
al mun.Slatina nr. 182/18.05.2021, la data de
25.06.2021, ora 10.00, licitație publică pentru
închirierea spațiului destinat comerț alimentație
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publică din incinta Clubului Nautic și de Agrement „Plaja Olt” reprezentând foișor din lemn
în suprafață construită la sol de 27,35mp, iar
suprafața utilă de 23,65mp. Procurarea documentației pentru participarea la licitație se face
de la Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu
sediul în mun. Slatina, str. Bld. Sf. Constantin
Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, persoana de contact
Cirstea Lidia, telefon/fax: 0349/881.148, e-mail:
csmslatina@yahoo.com. Depunerea ofertelor se
face la sediul Clubului Sportiv Municipal
Slatina până la data de 24.06.2021, ora 12.00.

SOMAȚII
l In dosarul civil cu nr. 1140/210/2021 al Judecatoriei Chisineu Cris avand ca obiect uzucapiune, reclamantii Ignat loan si Ignat Maria
solicita sa se constate ca au dobandit prin
uzucapiune dreptul de proprietate asupra cotei
de 5/8 din imobilul inscris in CF nr. 302512
Santana si cota de ½ din imobilul inscris in CF
nr. 304968 Santana. Toti cei interesati in cauza
pot formula opozitii la prezenta somatie, in
termen de 30 de zile de la publicare si respectiv
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: 20.07.2021, ora 11:00.

LICITAȚII
l Doly Super Market S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele bunuri: vopsea,
adeziv, fitinguri, tevi PVC, coturi, chit,
suruburi, becuri, aracet, grund, baterii sanitare,
etc. Lista completa a tuturor bunurilor si preturilor, poate fi consultata in anexa de pe site-ul
lichidatorului judiciar www.andreiioan.ro.
Conform hotararii creditorilor, pretul de incepere al licitatiei este de 5.691,93 lei, fara TVA.
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe
relatii precum si achizitionarea regulamentului
de vanzare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele de
telefon/fax: 0723.357.858/0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in data de
24.06.2021, ora 10:30, iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de 25.06.2021, 28.06.2021,
29.06.2021, 30.06.2021, 01.07.2021, 02.07.2021.
l Anunț privind organizarea licitației pentru
vânzarea mijlocului fix Utilaj de brichetare a
rumegușului de lemn. Organizatorul licitației :
Direcția Silvică Argeș, Pitești, Str. Trivale , Nr. 82
, Jud. Argeș, Tel: 0248213434, Fax: 0248214099,
e-mail: office@pitesti.rosilva.ro. Data și ora
desfășurării licitației: 25.06.2021, ora 11.00.
Locul desfășurării licitației: Sediul Direcției
Silvice Argeș. Tipul licitației: licitație publică cu
strigare. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Procedura Operațională P.O.08.05.03/ R.N.P. Romsilva. Data și ora până la
care se pot depune cererile de participare și

documentele care certifică identitatea și calitatea
ofertantului, dovada achitării garanției și a taxei
de participare, alte documente după caz: până la
data de 25.06.2021, ora 10.00. Prețul de pornire
este de 16.800 lei fără T.V.A. Garanția de participare este de 5% din valoarea mijlocului fix,
respectiv 840 lei. Se poate achita la casieria
Direcției Silvice Argeș sau în contul deschis la
Raiffeisen Bank sucursala Pitești RO17 RZBR
0000 0600 0019 7191. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul Direcției Silvice Argeș, str.
Trivale nr. 82, Pitești, jud. Argeș. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa
persoanei de contact Murugă Daniel, tel.
0731800341 sau e-mail: office@pitesti.rosilva.ro
l Debitorul SC LORY COM SRL - in insolventa,
,,in insolvency”, ,,en procedure collective”, cu
sediul in Dr. Tr. Severin, str.Romană nr.4A, jud.
Mehedinti, J25/481/1991, C.U.I. 1615365 prin
administrator judiciar Consultant Insolvență
SPRL Filiala Timis reprezentata de Șerban
Valeriu, cu sediul ales în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, conform Incheiere
de sedinta din data de 04.01.2021, pronuntata de
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr.
2959/101/2020 scoate la vânzare la pretul stabilit
prin raportul de evaluare nr.97/29.03.2021 si

aprobat de adunarea creditorilor din data de
07.06.2021 bunul imobil: *Proprietate imobiliara
nr. CF50029 Simian, nr. CF vechi 47, nr. cadastral vechi 4* compusa din: - TEREN intravilan,
avand S = 1.365 mp si numar cadastral 50029 si
MOTEL “PERLA” Sp+P+M, avand Scd =
981,64 mp si Sc la sol = 662,91 mp, format din
urmatoarele corpuri de cladire: C1, avand regim
de inaltime Sp+P+M, cu Scd = 575,64 mp, Sc =
256,91 mp si nr. cad. 50029-C1; C2, avand regim
de inaltime P, cu Sc = 193 mp si numar cadastral
50029-C2; C3, avand regim de inaltime P, cu Sc
= 213 mp si numar cadastral 50029-C3; situate in
sat Poroina, com. Şimian, DE70 (DN6), jud.
Mehedinţi. Valoarea totala a proprietatii imobiliare este in cuantum total de 173.655 Euro
Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii). Bunul imobil descris anterior se
afla in garantia creditorului Daba Minodora
pentru o creanta in cuantum total de 269049,45
lei conform tabel prelimiar al creantelor si
sentinta nr. 57/22.04.2021. De asemenea este
notat sechestru asigurator asupra terenului si
bunului imobil C1 (A1 si A1.1 din extrasul de CF
de catre PArchetul de la langa Judecatoria Baia
d e A r a m a ) c o n f o r m i n c h e i e r e n r.
19063/23.07.2020 emisa in baza actului administrativ nr. 336/P/2018 din data de 16.07.2020 emis
de Ministerul Afacerilor Interne Inspectoratul

General al Politiei Romane Serviciul de Investigare a criminalitatii economice. Titlul executoriu
în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil descris anterior, o reprezinta sentinta nr. 59 din data de
22.04.2021 pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul nr. 2959/101/2020 aflat pe rolul
Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
29.06.2021 orele 14:00. Informăm toți ofertanţii
faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie
reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcini in
cuantum de 1000 lei exclsuiv TVA. Contul de
insolvență al debitoarei SC Lory Com SRL este
deschis la Banca Romaneasca Dr.Tr. Severin –
RO11 BRMA 0999 1000 9269 1741. Invităm pe
toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie
din data de 29.06.2021 să depună oferte de
cumpărare și documentele în copie xerox din
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de
licitație și contravaloarea caietului de sarcină in
suma de 1000 lei exclusiv TVA până la data de
28.06.2021 orele 16,00 la adresa menționată
anterior, respectiv localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi. 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 participant care sa
respecte masurile impune de autoprotectie
(masca, manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra bunului imobil
sa anunțe administratorul judiciar înainte de
data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la sediul
administratorului judiciar, telefon 0756482035,
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa
de email: office@consultant-insolventa.ro.;
Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis prin ec. Șerban Valeriu

PIERDERI
l Subscrisa PCA Diagnostics SRL cu sediul in
Bucuresti, sector 2, Calea Mosilor, nr. 288, bl.
32, sc. B, et. 6, ap. 64, J40/11507/2012, CUI
30755591 declar pierdut certificatul de inregistrare. Il declar nul.
l Pierdut card tahograf seria DE8Q000, pe
numele Dobre Ionuţ, din Gheorghe Lazăr. Se
declară nul.
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Trâmbiţa
primului înger

Preț:
25 de lei
ziarul +
cartea

de Gheorghe Filip

O parabolă pe teme extrem de actuale, care încearcă să
cuprindă ”pandemiile” care ne bântuie în aceste vremuri
şi care ar putea , după cum crede unul dintre personajele cărţii,
semne prevestitoare ale unui iminent sfârşit al lumii.
Şi totuşi, într-o astfel de lume, în care totul se precipită,
omul continuă să viseze, să caute, să spere...

