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OFERTE SERVICIU
l SC Salmontana SRL, având CUI: 9034899, 
cu sediul în Comuna Prejmer, strada Broaștei, 
nr.487, judetul Prahova, angajează: lucrător la 
prelucrarea peștelui, cod COR 751106- 1 post. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul acvaculturii. 
Selecția are loc în data de 25.10.2021, ora 09.00, 
la sediul societății.

l Serviciul Public de Salubrizare, cu sediul în 
orașul Făurei, Str.Republicii, nr.38, judeţul 
Brăila, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: Deservent 
u t i l a j  m e c a n i z a t ,  c o n f o r m  H . G . n r. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 15.11.2021, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 17.11.2021, 
ora 14.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: Minim 10 clase; -vechime: 
3 ani. Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
instituției: Serviciul Public de Salubrizare 
Făurei. Relaţii suplimentare la sediul: Servi-
ciului Public de Salubrizare Făurei, persoană 
de  contac t :  Pe t rov ic i  Ione l ,  t e l e fon 
0239/661.424, 0749.303.956.

l U.M.01051 București, din Ministerul Apărării 
Naționale, organizează concurs de încadrare pe 
perioadă nedeterminată a postului vacant de 
personal civil contractual de Economist gr.II în 
Compartimentul financiar-contabil, cu o 
vechime în muncă și specialitate de 6 luni. 
Concursurile vor avea loc pe data de 15.11.2021 
(proba scrisă) și 17.11.2021 (proba practică), la 
sediul U.M.01051 București, str.Aeroportului, 
nr.2-4, localitatea Clinceni, județul Ilfov. 
Data-limită de depunere a dosarelor, la sediul 
instituției, 05.11.2021, ora 16.00. Date de 
contact:  telefon contact:  0730.673.301, 
int.1192.139, persoană de contact: Chiva 
Mădălin, secretar.

l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu 
sediul în strada Splaiul Independenței nr.103, 
sector 5, localitatea București, organizează 
concursuri pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: Asistent farmacie - șapte 
posturi, în secţia Formulare Ambalare din 
structura fabricație, studii postliceale, vechime 
în muncă 6 luni, vechimea în specialitate 6 luni. 
- 05.11.2021, ora 15.00 - data limită de depunere 
a dosarelor, - 15.11.2021, ora 09.00 - proba 
scrisă; - 19.11.2021, ora 09.00 – interviul. Detalii 
la secretarul comisiei: Brobonea Cornelia, 
telefon 021.30.69.245, între 08.00-15.00. Dosa-
rele de concurs se depun la sediul Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Mili-
tară “Cantacuzino” unde vor avea loc și probele 
de concurs. Mai multe detalii la adresa https://
cantacuzino.mapn.ro/pages/view/298

l Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară 
– ITI Delta Dunării organizează concurs în data 
de 11 noiembrie 2021 - proba scrisă și în data de 
16 noiembrie 2021 (orele 10.00 - 12.00) - interviu 
(ora 10.00) pentru ocuparea postului de Coor-
donator ITI. Data limită de depunere a dosa-
relor de concurs: 05 noiembrie 2021, ora 16.00. 
Detaliile privind condițiile de participare, 
conținutul dosarului, bibliografia, programul 
organizării și desfășurării concursului, le găsiți 
pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Interco-
munitară – ITI Delta Dunării www.itideltadu-
narii.com (secțiunea Anunțuri - Recrutare 
Personal) și la sediul asociației din Județul 
Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, în 
clădirea Consiliului Județean Tulcea - etajul 2 
(corp legătură). Relații suplimentare se pot 
obține la: Tel: 0731400481, persoană de contact 
Violeta Munteanu - inspector resurse umane 
Tel: 0731400469, persoană de contact Ana - 
Maria Covaciu - consilier juridic.

l Academia Română – Filiala Iași, Institutul 
de Filologie Română „A. Philippide” organi-
zează, în data de 25.11.2021, ora 10, concurs 
pentru ocuparea postului vacantde Cercetător 
științific gradul II, normă întreagă, în domeniul 
filologie română, specializarea toponimie. 
Concursul se va desfășura conform Legii 
319/2003 privind Statutul personalului de cerce-
tare-dezvoltare, cu modificările și completările 
ulterioare. Dosarul de înscriere la concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la data publi-
cării anunţului. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretariatul institutului și/sau de la 
Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon 
0332101115.

l Societatea Fotbal Club Voluntari SA, cu 
sediul în Voluntari, str.Niță Pintea, nr.41, județ 
Ilfov, anunţă organizarea evaluării/selecţiei 
candidaţilor pentru funcţia de Director General 
al societății, în conformitate cu dispoziţiile 
art.35 alin.(6) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice. Dosarele 
de înscriere împreună cu documentele aferente 
vor fi depuse până la data de 22.11.2021 la 
Registratura societății din str.Niță Pintea, nr.41, 
Voluntari, Ilfov, în plic închis și sigilat. 

l Societatea Fotbal Club Voluntari SA, cu 
sediul în Voluntari, str.Niță Pintea, nr.41, județ 
Ilfov, anunţă organizarea evaluării/selecţiei 
candidaţilor pentru funcţia de Administrator al 
societății -1 post, în conformitate cu dispoziţiile 
art.29 alin.(7) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice. Dosarele 
de înscriere împreună cu documentele aferente 
vor fi depuse până la data de 22.11.2021 la 
Registratura societății din str.Niță Pintea, nr.41, 
Voluntari, Ilfov, în plic închis și sigilat.

l Primăria Comunei Şoimuș, cu sediul în com.
Şoimuș, str.Principală, nr.310, jud.Hunedoara, 
organizează concurs pentru ocuparea unui post 
de natură contractuală de execuţie, din 

Aparatul de specialitate al primarului comunei 
Şoimuș: -1 post de asistent medical grădiniță, în 
cadrul compartimentului Asistență Socială și 
Protecția Copilului (Studii sanitare postliceale, 
absolvite cu certificat de calificare profesională 
în domeniul sănătate și asistență pedagogică 
sau echivalentul acestuia, vechime în muncă: 
minim 14 ani)- perioadă nedeterminată. 
Concursul se va desfășura în data 15.11.2021, 
ora 10.00 -proba scrisă la sediul: Primăria 
Comunei Şoimuș, cu sediul în com.Şoimuș, str.
Principală, nr.310, jud.Hunedoara. Data probei 
de interviu va fi stabilită de președintele comi-
siei de concurs. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunțului (până la data de 
08.11.2021, ora 16.00), la sediul Primăriei 
Comunei Şoimuș. Persoană de contact: Bozan 
Daniela, nr.telefon: 0254.237.350.

l Lenvaz Constr SRL, cu sediul social în loc.
Însurăței, oraș Însurăței, strada Libertății, nr.21, 
camera 1, jud. Brăila, înregistrată sub nr. 
J9/203/2021, CUI: 43841570, angajează: 
muncitor necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții cod COR-931302 -4 
posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail: eava-
zalina@yahoo.com

l Centrul Municipiului București de Resurse și 
Asistență Educațională (CMBRAE) organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post 
contractual temporar vacant de Analist 
(programator) ajutor, studii medii/superioare, 
vechime 3 ani, perioadă determinată, conform 
HG nr.286/2011. Etapele concursului: -Depu-
nerea dosarelor în perioada 25.10.2021-
29.10.2021, online la adresa de e-mail: 
secretariat@cmbrae.ro; -Selecția dosarelor 
-01.11.2021; -Afișarea rezultatelor la selecția 
dosarelor -01.11.2021, orele 10.00; -Proba scrisă 
-08.11.2021, orele 10.00; -Proba practică 
-08.11.2021, orele 12.00; -Interviu -08.11.2021, 
orele 15.30. Candidaţii vor depune dosarele 
pentru concurs în termen de 5 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul CMBRAE. Informaţii 
suplimentare la secretariatul CMBRAE (str.
Heliade între vii nr.36, sector 2, București) sau 
la tel.021.23.23.071 sau 031.805.31.90.

l Şcoala Gimnazială „Petrache Poenaru”, cu 
sediul în oraș București, str.Bacău, nr.1, sector 5, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: Secretar, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 15.11.2021, ora 
10.00; -Proba practică în data de 15.11.2021, ora 
12.00; -Proba interviu în data de 15.11.2021, ora 
14.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare +cunoștințe de operare pe 
calculator; -vechime: 3 ani în specialitatea 
postului. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Şcolii Gimnaziale „Petrache Poenaru”. 

Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii Gimnaziale 
„Petrache Poenaru”, persoană de contact: 
Donosa Claudia, telefon 0799.214.705. 

l Şcoala Gimnazială „Petrache Poenaru”, cu 
sediul în oraș București, str.Bacău, nr.1, sector 5, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: Bibliotecar, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 19.11.2021, ora 
10.00; -Proba practică în data de 19.11.2021,  
ora 12.00; -Proba interviu în data de 19.11.2021, 
ora 14.00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare +cunoștințe de 
operare pe calculator; -vechime: 1 an în specia-
litatea studiilor. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Şcolii Gimnaziale „Petrache Poenaru”. 
Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii Gimnaziale 
„Petrache Poenaru”, persoană de contact: 
Donosa Claudia, telefon 0799.214.705. 

l Şcoala Gimnazială „Petrache Poenaru”, cu 
sediul în oraș București, str.Bacău, nr.1, sector 5, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: Administrator patri-
moniu, conform HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
17.11.2021, ora 10.00; -Proba practică în data de 
17.11.2021, ora 12.00; -Proba interviu în data de 
17.11.2021, ora 14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: superioare 
+cunoștințe de operare pe calculator; -vechime: 
1 an în specialitatea studiilor. 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 Şcolii Gimnaziale 
„Petrache Poenaru”. Relaţii suplimentare la 
sediul: Şcolii Gimnaziale „Petrache Poenaru”, 
persoană de contact: Donosa Claudia, telefon 
0799.214.705.

l Arhivele Naţionale anunţă: În conformitate 
cu prevederile Legii nr.53/2003 -Codul muncii 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, și  ale Hotărârii  Guvernului 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Arhivele Naţionale organizează 
concurs pentru ocuparea, cu contract de muncă 
pe perioadă nedeterminată, a următoarelor 
funcţii contractuale de execuţie vacante: -o 
funcție contractuală de inspector de specialitate 
gradul II-IA în cadrul Biroului Tehnic Adminis-
trativ; -o funcție contractuală de referent debu-
tant-IA în cadrul Biroului Tehnic Administrativ. 
Pot participa la concurs persoanele care îndepli-

Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. – in procedura generala a falimentului, cu se-
diul  în Bocsa, str. Binisului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în regis-
trul comerţului  J11/288/1999, CUI RO 12192473, prin lichidator judiciar LICEV 
GRUP SPRL vă face cunoscut faptul ca in data de  02.11.2021 ora 11,00 va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia 
publica cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri aparţinând debitoarei  

- Teren intravilan in suprafaţă de 19.021 mp şi clădiri industriale (2 hale, 
1 clădire administrativă, 1 staţie de pompe şi rezervor) situate în Bocşa, str. 
Binişuluikm.3, jud. Caraş-Severin ( CF nr.30761 Bocşa nr. cad 30761) la preţul de  
742.532 euro+ TVA reprezentând 90 % din Raportul de evaluare;

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar la va-
loarea  300 lei + TVA. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini 
se poate face in fiecare zi de luni pana vineri  cu excepţia zilei in care are loc 
licitaţia.  Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei. Informaţii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar

Subscrisa S.C. Sotrasil S.R.L.– în procedura simplificata, cu sediul în loc. Oţelu Roşu, 
str. Haţegului, nr. 59, jud. Caraş-Severin, jud. Caraş-Severin, vă face cunoscut faptul 
ca in data de   01.11.2021 ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar LICEV 
GRUP SPRL din Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind vân-
zarea bunurilor mobile :
- Autoutilitară Volkswagen Transporter (CS08SOT), an fabricaţie 1995 la preţul de  

653 euro+TVA reprezentand 50 % din preţul de evaluare;
- Autoutilitară Volkswagen Transporter(CS09SOT), an fabricaţie 1999 la preţul de  

683 euro+TVA reprezentand 50 % din preţul de evaluare;
- Autoturism  Peugeot 307 (CS10SOT), an fabricaţie 2002 la preţul de 165 euro+TVA 

reprezentand 50 % din preţul de evaluare;
- Autoturism  Fiat Punto (CS11SOT), an fabricaţie 1996 la preţul de  81euro+TVA 

reprezentand 50 % din preţul de evaluare;
- Mobilier birou la preţul de 129 euro + TVA, reprezentand 50 % din preţul de eva-

luare;
- Poartă garaj la preţul de 321 euro + TVA, reprezentand 50 % din preţul de evaluare;
- Cos Fum la preţul de 214 euro + TVA, reprezentand 50 % din preţul de evaluare;

In cazul in care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabilită următoarele 
licitaţii vor avea loc în data de  22.11.2021, 13.12.2021, 05.01.2022 ora 13,00 la se-
diul lichidatorului judiciar, la acelasi preţ. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la 
sediul  lichidatorului judiciar la valoarea  de 70 lei +TVA pentru fiecare bun.  Inscrierea 
la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana 
vineri  cu cel puţin o zi inainte de data la care are loc licitaţia.  

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept asupra bu-

nurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vanzare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la sediul lichi-
datorului judiciar.
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nesc condiţiile generale prevăzute de art.3 din 
Regulamentul-cadru, anexă la Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi următoarele condiţii 
de studii: Pentru funcția contractuală de 
inspector de specialitate gradul II-IA: -studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniile: ştiințe 
inginereşti -inginerie civilă şi instalații, inginerie 
şi management în construcții; Pentru funcția 
contractuală de referent debutant-IA: -studii 
medii liceale cu diplomă de bacalaureat. 
Concursul se organizează la sediul Arhivelor 
Naţionale din Bucureşti, Str.Leaota nr.2A, 
sector 6, în data de 15 noiembrie 2021, începând 
cu ora 10.00 -proba scrisă şi în data de 19 
noiembrie 2021 -proba interviu. Actele pentru 
dosarul de concurs se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv până în data de 05 noiembrie 2021, 
ora 14.00, la sediul Arhivelor Naţionale din 
Bucureşti, Str.Leaota nr.2A, sector 6. Condiţiile 
generale şi specifice de participare, tematica, 
bibliografia, calendarul de desfăşurare a 
concursului, precum şi documentele solicitate 
candidaţilor pentru întocmirea dosarului de 
concurs se afişează pe site-ul Arhivelor Naţio-
nale, la: www.arhivelenationale.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Arhivelor 
Naţionale şi la nr.de telefon: 021.303.70.80/
int.34725, persoană de contact: Nina Bădulescu.

l Direcția Generală de Asistență Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj organizează concurs în 
data de 19.11.2021, ora 10.00 (proba scrisă) şi 
25.11.2021 (proba de interviu) la Cantina din 
cadrul Complexului de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică pentru adulți “Bîlteni”, din 
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/ Cantina din 
cadrul Complexului de servicii comunitare 
pentru copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu, din 
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, în funcție 
de numărul de candidați, pentru ocuparea a 3 
(trei) posturi vacante corespunzătoare unor 
funcții contractuale de execuție după cum 
urmează: 1. un post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie muncitor calificat I 
(fochist) la Serviciul administrativ, aprovizio-
nare şi de întreţinere din cadrul aparatului 
propriu. 2. un post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de muncitor calificat I 
(fochist) la Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul în dificultate Tg.Cărbuneşti - 
Compartimentul administrativ-contabilitate. 3. 
un post corespunzător funcţiei contractuale de 
execuţie de muncitor calificat I (fochist) la 
Complexul de servicii alternative la protecţia 
rezidenţială Tg.Jiu - Compartimentul adminis-
trativ-contabilitate. Condiţii generale şi speci-
fice de îndeplinit de către candidat pentru 
ocuparea posturilor scoase la concurs: a) absol-
vent(ă) minim 10 clase sau şcoală profesională 
şi calificare de „fochist”. b) vechime în muncă 
de minim 10 ani. c) posesor autorizație ISCIR 
aflată în perioada de valabilitate. Înscrierile la 
concurs se fac în perioada 22.10.2021 – 
04.11.2021, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direc-
ţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei 
Copilului Gorj, din Tg-Jiu, strada Siretului, 
nr.24 – Serviciul resurse umane, salarizare şi 
pentru funcţia publică. Relaţii suplimentare la 
telefon 0253212518 sau la camera nr.36 – sediul 
D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact: Croi-
toru Georgiana, inspector de specialitate IA 
(resurse umane) la Serviciul resurse umane, 
salarizare şi pentru funcţia publică - secretar 
comisie concurs, tel.0253212518, resurseu-
mane@dgaspcgorj.ro

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinți, 
cu sediul în municipiul Dr.Tr. Severin, B-dul 
Carol, nr.75, organizează Concurs pentru 
ocuparea, cu personal recrutat din sursă 
externă,  a două posturi de personal contrac-
tual, îngrijitor la Poliţia municipiului Dr.Tr.Se-
verin, pozitia 432 din statul de organizare al 
unității si la Poliţia municipiului Orşova, pozitia 
461 din statul de organizare al unității. Pentru 
ocuparea postului, candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute în HG nr.286/2011, 
să fie absolvenţi de cel puţin şcoală generală, să 
aibă vechime în muncă  3 ani. Înscrierea candi-
daţilor se face personal, la sediul Inspectora-
tului de Poliţie Judeţean Mehedinți, situat în 
municipiul Dr.Tr. Severin, B-dul Carol, nr.75, 
Serviciul  Resurse Umane, 25.10.2021– 
05.11.2021 numai în zilele lucrătoare, în inter-
valul 10.00–14.00. Detalii suplimentare pot fi 
obținute la nr. de telefon 0252305114. Concursul 
se va desfăşura la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Mehedinți, Bulevardul Carol, 
nr.75 şi va consta în 3 etape succesive, desfăşu-
rate în ordinea menționată mai jos, astfel: 1. 
Validarea dosarelor– 09.11.2021, ora 16.00; 2. 
Proba practică– 07.12.2021, ora 10.00; 3. 
Interviu– 10.12.2021, ora 10.00.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinți, 
cu sediul în municipiul Dr.Tr. Severin, B-dul 
Carol, nr.75, organizează Concurs pentru 
ocuparea, cu personal recrutat din sursă 
externă,  a postului de personal contractual  de 
analist (programator) ajutor II  la Serviciul 
Comunicaţii şi Informatică, poziţia 79/a din 
statul de organizare al unității. Pentru ocuparea 
postului, candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute în HG nr.286/2011, să fie 
absolvenţi de studii medii, cu diplomă de baca-
laureat. Nu este necesară vechime. Înscrierea 
candidaţilor se face personal, la sediul Inspecto-
ratului de Poliţie Judeţean Mehedinți, situat în 
municipiul Dr.Tr. Severin, B-dul Carol, nr.75, 
Serviciul  Resurse Umane, 25.10.2021– 
05.11.2021 numai în zilele lucrătoare, în inter-
valul 10.00–14.00. Detalii suplimentare pot fi 
obținute la nr. de telefon 0252305114. Concursul 
se va desfăşura la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Mehedinți, Bulevardul Carol, 
nr.75 şi va consta în 3 etape succesive, desfăşu-
rate în ordinea menționată mai jos, astfel: 1. 
Validarea dosarelor– 09.11.2021, ora 16.00; 2. 
Proba scrisă– 04.12.2021, ora 10.00; 3. Interviu– 
08.12.2021, ora 10.00.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinți, 
cu sediul în municipiul Dr.Tr. Severin, B-dul 
Carol, nr.75, organizează Concurs pentru 
ocuparea, cu personal recrutat din sursă 
externă,  a postului de personal contractual  de 
muncitor calificat IV la Serviciul Logistic, 
poziţia 63/a din statul de organizare al unității. 
Pentru ocuparea postului, candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute în HG 
nr.286/2011, să fie absolvenţi de şcoală profesio-
nală în domeniul energetic, electrotehnic, elec-
tromecanic sau al instalațiilor electrice pentru 
construcții/curs de pregătire specializarea elec-
trician în domeniul instalațiilor electrice.Nu 
este necesară vechime. Înscrierea candidaţilor 
se face personal, la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Mehedinți, situat în municipiul 
Dr.Tr. Severin, B-dul Carol, nr.75, Serviciul 
Resurse Umane, 25.10.2021– 05.11.2021 numai 
în zilele lucrătoare, în intervalul 10.00–14.00. 
Detalii suplimentare pot fi obținute la nr. de 
telefon 0252305114. Concursul se va desfăşura 
la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Mehedinți, Bulevardul Carol, nr.75 şi va consta 
în 3 etape succesive, desfăşurate în ordinea 

menționată mai jos, astfel: 1. Validarea dosa-
relor – 09.11.2021, ora 16.00;  2. Proba scrisă – 
04.12.2021, ora 10.00; 3. Interviu – 08.12.2021, 
ora 10.00.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinți, 
cu sediul în municipiul Dr.Tr. Severin, B-dul 
Carol, nr.75, organizează CONCURS pentru 
ocuparea, cu personal recrutat din sursă 
externă,  a postului de personal contractual  de 
muncitor calificat IV la Politia oraşului 
Strehaia, poziţia 502 din statul de organizare al 
unităăii. Pentru ocuparea postului, candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în 
HG nr.286/2011, să fie absolvenţi de cursuri de 
calificare fochist pentru cazane de joasă 
tensiune.Nu este necesară vechime. Înscrierea 
candidaţilor se face personal, la sediul Inspecto-
ratului de Poliţie Judeţean Mehedinăi, situat în 
municipiul Dr.Tr. Severin, B-dul Carol, nr.75, 
Serviciul  Resurse Umane, 25.10.2021– 
05.11.2021 numai în zilele lucrătoare, în inter-
valul 10.00–14.00. Detalii suplimentare pot fi 
obținute la nr. de telefon 0252305114. Concursul 
se va desfăşura la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Mehedinți, Bulevardul Carol, 
nr. 75 şi va consta în 3 etape succesive, desfăşu-
rate în ordinea menționată mai jos, astfel: 1. 
Validarea dosarelor– 09.11.2021, ora 16.00; 2. 
Proba scrisă– 07.12.2021, ora 10.00; 3. Interviu– 
10.12.2021, ora 10.00.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinți, 
cu sediul în municipiul Dr.Tr. Severin, B-dul 
Carol, nr.75, organizează Concurs pentru 
ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă,  
a postului de personal contractual  de referent II 
la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi 
Evidență Operativă, pozitia 83 din statul de 
organizare al unității. Pentru ocuparea postului, 
candidații trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute în HG nr.286/2011, să fie absolvenţi 
studii liceale cu diplomă de bacalaureat, să 
dețină diplomă/ certificat/ atestat de absolvire al 
unui program de formare în  domeniul calcula-
toare şi tehnologia informației sau informatică 
(cu excepția  celor care au absolvit studii liceale 
cu diplomă de bacalaureat filiera teoretică, profil 
real, specializările informatică sau matematică- 
informatică). Nu este necesară vechime. 
Înscrierea candidaţilor se face personal, la sediul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinți, 
situat în municipiul Dr.Tr. Severin, B-dul Carol, 
nr.75, Serviciul Resurse Umane, 25.10.2021– 
05.11.2021 numai în zilele lucrătoare, în inter-
valul 10.00–14.00. Detalii suplimentare pot fi 
obținute la nr. de telefon 0252305114. Concursul 
se va desfăşura la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Mehedinți, Bulevardul Carol, 
nr.75 şi va consta în 3 etape succesive, desfăşu-
rate în ordinea menționată mai jos, astfel: 1. 
Validarea dosarelor– 09.11.2021, ora 16.00; 2. 
Proba scrisă– 04.12.2021, ora 10.00; 3. Interviu– 
08.12.2021, ora 10.00.  

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinți, 
cu sediul în municipiul Dr.Tr. Severin, B-dul 
Carol, nr.75, organizează Concurs pentru 
ocuparea, cu personal recrutat din sursă 
externă,  a  următoarelor posturi vacante de 
personal contractual: -referent II la comparti-
mentul Secretariat, documente clasificate şi 
arhivă al Serviciului Cazier Judiciar, Statistică 
şi Evidenţe Operative, poziţia 87 din statul de 
organizare al unității; -referent II la comparti-
mentul Secretariat, documente clasificate şi 
arhivă al Serviciului Rutier,  pozitia 136 din 
statul de organizare al unității; -referent II la 
compartimentul Secretariat, documente clasifi-
cate şi arhivă al Politiei municipiului Dr.Tr. 

Severin, pozitia 267 din statul de organizare al 
unității. Pentru ocuparea postului, candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în 
HG nr.286/2011, să fie absolvenți de studii medii 
cu diplomă de bacalaureat, să aibă cursuri de 
operator calculator, să aibă vechime în speciali-
tate de minimum 2 ani în domeniul secretariat. 
Înscrierea candidaţilor se face personal, la 
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Mehedinți, situat în municipiul Dr.Tr. Severin, 
B-dul Carol, nr.75, Serviciul Resurse Umane, 
25.10.2021– 05.11.2021 numai în zilele lucră-
toare, în intervalul 10.00–14.00. Detalii supli-
mentare pot fi obținute la nr. de telefon 
0252305114. Concursul se va desfăşura la sediul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinți, 
Bulevardul Carol, nr.75 şi va consta în 3 etape 
succesive, desfăşurate în ordinea menționată 
mai jos, astfel: 1. Validarea dosarelor– 
09.11.2021, ora 16.00; 2. Proba practică– 
07.12.2021, ora 10.00; 3. Interviu– 10.12.2021, 
ora 10.00.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Vrancea organizează concurs  pentru ocuparea 
unui post vacant, corespunzător funcțiilor 
contractuale de execuție din cadrul O.C.P.I. 
Vrancea, cu încadrare pe perioadă nedetermi-
nată, după cum urmează: -Șofer treapta I- 1 
post. Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.3 din Regula-
mentul- cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completarile ulterioare. Candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții 
specifice: -Șofer treapta I– Biroul Economic: 
-studii: studii generale/ medii; -posesor al 
permisului de conducere categoria B; -adeve-
rință care să ateste vechimea în funcția de 
conducător auto/şofer; -vechimea în conducerea 
autovehiculelor de minim 6 ani; -cazier auto 
(din care să reiasă lipsa evenimentelor rutiere 
grave). Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -15 noiembrie 2021-  ora 
9 proba scrisă; -19 noiembrie 2021- ora 9 
interviu. Dosarele de înscriere la concurs trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art. 6 din Regulamentul– cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale şi a crite-
riilor de promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, cu modificările şi completa-
rile ulterioare. Dosarele de înscriere la concurs 
se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului. Bibliografia şi tematica 
de concurs sunt disponibile accesând pagina 
oficială (www.ancpi.ro/ocpi/vn/) şi  la avizierul 
instituției. Relații suplimentare se obțin la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Vrancea din Focşani str. Cuza Vodă 
nr.69, Biroul Juridic, Resurse Umane, Secreta-
riat şi Petiții, telefon 0237/228754 -int.21. 

l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” 
din Bucureşti anunţă scoaterea la concurs a 2 
posturi contractuale vacante, în conformitate cu 
art.12(1), art.30(1) din Codul muncii, astfel:  •1 
post de administrator financiar I S– Serviciul 
Financiar. Contabilitate durată nedeterminată. 
•1 post vacant de bibliotecar IA S- Biroul 

Comunicare şi Relații Publice durată nedeter-
minată. Condiţii specifice de participare pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante:1.   
administrator financiar I S– Serviciul Financiar. 
Contabilitate durată nedeterminată: -studii 
superioare în domeniul economic, absolvite cu 
diplomă de licenţă; -vechime în muncă– 3 ani; 
-cunoştințe de utilizare a unor programe infor-
matice, certificate prin diplomă. 2.  bibliotecar 
IA S– Biroul Comunicare şi Relații Publice, 
perioadă nedeterminată: - Studii superioare în 
domeniul biblioteconomiei / master în biblio-
teconomie/ postuniversitar în biblioteconomie 
sau studii superioare conexe şi curs de inițiere 
în biblioteconomie; -Cunoştințe Microsoft 
Office; -Cunoaşterea unei limbi străine; 
-Vechimea nu este necesară.Concursul se orga-
nizează la sediul Bibliotecii Centrale Universi-
tare „Carol I” din Bucureşti, str. Boteanu, nr.1, 
sector 1, şi va conţine două probe: probă scrisă 
în data de 15.11.2021, ora 09:00, şi interviul în 
data de 18.11.2021, ora 09.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune fizic, până la 
data de 08.11.2021, ora 12.00, la sediul Biblio-
tecii Centrale Universitare „Carol I”, Biroul 
Resurse Umane şi trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din 
H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Tematica şi bibliografia se 
afişează la sediul Bibliotecii Centrale Universi-
tare „Carol I”  şi pe site-ul  www.bcub.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” şi la 
nr. de telefon: 021/313.16.05/int.234.

l Ministerul Tineretului şi Sportului organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi 
de conducere vacante:  -Sport Club Municipal 
Sfântu Gheorghe– director grad II; -Clubul 
Sportiv Municipal Buzău– director grad II; 
-Clubul Sportiv Municipal Iaşi- director grad II. 
Concursul se organizează la sediul Ministerului 
Tineretului şi Sportului, în data de 17.11.2021, 
ora 11.00- proba scrisă. Interviul se va susţine în 
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Ministerului Tinere-
tului şi Sportului, în perioada 25.10.2021– 
05.11.2021, inclusiv. Condiţiile de participare la 
concurs sunt: •studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
•vechime în muncă necesară exercitării funcţiei 
contractuale de conducere: minimum 3 ani. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna 
Anna Maria Niculescu, consilier: str. Vasile 
Conta nr.16, Sector 2, Bucureşti, telefon: 
021/307.64.49 şi e-mail: resurse.umane@mts.ro.

l Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor Baloteşti (ICDCB Balo-
teşti) cu sediul în localitatea Baloteşti, şoseaua 
Bucureşti- Ploieşti km. 21, jud. Ilfov, anunță 
scoaterea la concurs a postului contractual 
vacant de Asistent. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul ICDCB Baloteşti. Condiţiile de 
participare şi alte informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul ICDCB Baloteşti, telefon 
021-3501026 sau pagina web www.icdcb.ro.

CITAȚII
l Se citează pârâții Krispai Janos, Krispai 
Janos, Krispai Togyer, Krispai Horia, Krispay 
Maria, Btrazda Flori Nyizstor Janosne, Brazda 
Peter, Brazda Laura, Brazda Laszlo, Brazda 
Maria în dosar nr.9245/296/2020 al Judecătoriei 
Satu Mare, având ca obiect obligație de a face 
pentru data de 12.01.2022, ora 08.30, sala 11.

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 14.10.2021 ora 11:00, în cali-
tate de pârâţi în dosarul 4058/190/2006**, 
având ca obiect partaj judiciar-rejudecare, în 
proces cu reclamanţii Roş Floarea Paraschiva şi 
Mureşan Livia Elena.

l Numiții Mieskes Ioan şi Mieskes Irina, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Codlea, str.Horia 
nr.14, ap.2, jud.Brasov, plecați în Germania în 
1979, sunt citați la Tribunalul Braşov, în data de 
17.01.2022, ora 10.00, sala T2, complet CivD1, 
î n  c a l i t a t e  d e  p â r â ț i  î n  d o s a r u l 
nr.16959/197/2020, în procesul având ca obiect 
radiere uzufruct, cu reclamantul SILEA Ioan 
Liviu.

l l Se citează în calitate de pârâtă numita 
HIDIȘ Tamara, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Reşița, str. Progresului, bl.2, sc.2, ap.4, jud.
Caraş Severin, la Judecătoria Reşița, în data de 
03.11.2021, dosar nr. 5858/290/2020, obiect 
divorț.

l Se citează la Judecătoria Reşița numita 
Sepici Terezia, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Reş i ța ,  în  ca l i ta t e  de  pârâ tă ,  dosar 
nr.2795/290/2020, obiect partaj judiciar, pentru 
termenul din 09.11.2021.

l Romania. Judecatoria Targu Mures. Bule-
vardul 1 Decembrie 1918 nr. 150-254, Targu 
Mures. Civil, camera 28. Destinatar: Csontos 
Janos, Moisa nr. 594, judetul Mures. Dosarul nr. 
9637/320/2021. Materia: civil. Stadiul procesual 
al dosarului: Fond. Obiectul dosarului: decla-
rarea judecatoreasca a mortii. Citatie emisa la 
13 octombrie 2021. Stimata doamna/Stimate 
domn, sunteti chemat in aceasta instanta, 
camera Sala 28, Complet c12 – civil, in data de 
18 Noiembrie 2021, ora 12:00 in calitate de 
intimat in proces cu Reghian Zaharie in calitate 
de petent. Prin inmanarea citatiei, sub semna-
tura de primire, personal ori orin reprezentant 
legal sau conventional ori prin functionarul sau 
persoana insarcinata cu primirea corespondetei 
pentru un termen de judecata, cel citat este 
prezumat ca are in cunostinta si termenele de 
judecata ulterioare acleuia pentru care citatia 
i-a fost inmanata. 

l Citaţii Rus Traian Tony şi Rus Voichiţa, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în loc. Parva nr. 117, 
jud. Bistrița-Năsăud, sunt citaţi la Judecătoria 
Bistriţa în data de 18.11.2021 ora 13:00, în cali-
tate de pârâţi în dosarul 4058/190/2006**, 
având ca obiect partaj judiciar-rejudecare, în 
proces cu reclamanţii Roş Floarea Paraschiva şi 
Mureşan Livia Elena.

DIVERSE
l Societatea Automatica S.A.titular al activi-
tatii Fabricarea aparatelor de control si distri-
butie a electricitatii cod CAEN-2712 la punctul 
de lucru din Str. Tudor Vladimirescu nr.98C, 
oras.Otopeni, jud. Ilfov, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
autorizatiei de mediu pentru activitate. Infor-
matiile privind potentialul impact asupra 
mediului al activitatii pot fi consultate la sediul 
A.P.M. Ilfov, Aleea Lacul Morii nr.1, sect.6, 
Bucuresti, tel/fax: 021.430.15.23/ 021.430.14.02/ 
0746248440 in zilele de luni-joi, intre orele 9-13, 
vineri-9-12. Observatiile publicului se primesc la 
A.P.M. Ilfov in termen de 15 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.
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l SC Dav Cris Agro Industrial SRL, cu sediul în 
București, anunță publicul interesat asupra 
faptului că s-a solicitat avizul de mediu pentru 
planul “construire fermă de vaci de lapte lețca 
nouă faza PUZ”, propus a se implementa în 
comuna Lețca Nouă, jud.Giurgiu, pentru care s-a 
întocmit prima varianta a acestuia. Termenul de 
acceptare a comentariilor și sugestiilor este până la 
15 zile de la apariția acestuia în ziar. Comentariile 
publicului se pot transmite la sediul APM Giurgiu, 
cu sediul în loc.Giurgiu, Șos.București, bl.111, 
sc.A+B.

l Administratorul judiciar Remold Insolv IPURL 
notifică deschiderea procedurii generale a insol-
venţei împotriva debitoarei Societatea AGVA- 
ORC SRL, cu sediul social în str.Aviator Mircea 
Zorileanu, Nr.39, etaj 3, Sector 1, București, 
Număr de ordine în registrul comerţului 
J40/14176/2016, CUI:RO36682375 (fostă OLDRI-
VIERACAR SRL), la cererea debitoarei, conform 
Încheierii de ședinţă a Camerei de consiliu din 
data de 13.10.2020, pronunţată de Tribunalul 
București- Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 
28952/3/2021. Termene limită stabilite: Termen 
limită depunere declaraţii de creanţă: 29.11.2021; 
Tabel preliminar al creanţelor: 20.12.2021; Termen 
pentru afișarea tabelului definitiv: 14.01.2022. 
Data primei ședinţe a Adunării Creditorilor: 
27.12.2021, ora 12.00, la sediul administratorului 
judiciar din mun.Brașov, Bld.Gării nr.36, bl.22, 
sc.B, apt.22, jud.Brașov, ce va avea ca ordine de zi: 
1. confirmarea administratorului judiciar 
desemnat; 2.Stabilirea retribuţiei administrato-
rului judiciar și a onorariului de succes; 3.Desem-
narea comitetului creditorilor. Termen de judecată: 
02.02.2022, București- Secţia a VII-a Civilă.

l Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdinand 
nr. 34, administrator judiciar al Creator Group 
International SRL, notifică deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva debitoarei Creator 
Group International SRL, Cod de identificare 
fiscală 9715645, număr de ordine în registrul 
comerţului: J38/481/1997 cu sediul social în Mun. 
Rm. Valcea, Str. Lucian Blaga, Complex UMPS nr. 
1A, Jud. Valcea, prin incheierea nr. 128/04.10.2021 
pronunţată de Tribunalul  Vâlcea secţia a-II-a 
civila, în dosarul 3152/90/2021. Termene: 
22.11.2021 termenul pentru înregistrarea cererilor 
de admitere a creanţelor; 06.12.2021 termenul de 
verificare a creanţelor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar de creanţe; 
10.01.2021 termenul pentru  afisarea tabelului 
definitiv de creanţe. Informatii suplimentare la tel. 
0350414880, 0743050727, 0742307351.

l Anunț public privind depunerea solicitarii de 
emitere a acordului de mediu. SC Oberhauser 
Invest SRL cu sediul în municipiul Baia Mare, str. 
Dealul Florilor, nr. 14B, județul Maramureș, 
anunță publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de emitere a acordului de mediu, pentru 
proiectul “locuinte colective, imprejmuire, bransa-
mente utilitati” propus a fi amplasat in municipiul 
Baia Mare, str. Lamaitei, f.n., judetul Maramures. 

Informatiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Maramures, din localitatea 
Baia Mare, str Iza, nr. 1 A, județul Maramureș, în 
zilele de luni-joi între orele 08:00-16:30 și vineri 
între orele 08:00-14:00 și la sediul beneficiarului. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures.

l Direcția Silvică Mehedinți -Ocolul Silvic Drobe-
ta-Turnu Severin anunţă publicul interesat asupra 
Deciziei de Emitere a Avizului de Mediu pentru 
„Amenajamentul silvic al O.S.Drobeta-Turnu 
Severin -U.P.I Racovat, U.P.II Podeni, U.P.III 
Bahna, U.P.IV Vodita, U.P.V Jidostita, U.P.VI 
Topolnita, U.P.VII Balotesti, U.P.VIII Cosustita”, 
propus a se implementa în jud.Mehedinți. Obser-
vaţiile publicului interesat se primesc la sediul: 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, str.
Băile Romane, nr.3, Drobeta-Turnu Severin, cod 
2 2 0 2 3 4 ,  t e l . 0 0 4 . 0 2 5 2 / 3 2 0 . 3 9 6 ,  f a x : 
004.0252/306.018, e-mail: office@apmmh.anpm.ro. 
Varianta finală a Amenajamentului OS Drobe-
ta-Turnu Severin poate fi consultată pe site-ul 
titularului: www.drobeta.rosilva.ro

l R.N.P.-Romsilva Direcția Silvică Mehedinți, 
Ocolul Silvic Șimian, titular al Planului „Amena-
jamentul silvic al Ocolului Silvic Șimian -U.P.I 
Ostrovu Corbului, U.P.II Balota, U.P.III Prunisor, 
U.P.IV Starmina”, anunță publicul interesat 
asupra disponibilității proiectului de plan și finali-
zării Studiului de Evaluarea Adecvată a efectelor 
potențiale asupra ariilor naturale protejate de 
interes comunitar și a Raportului de Mediu. 
Consultarea planului, a Studiului de Evaluarea 
Adecvată și a Raportului de Mediu se poate realiza 
la sediul titularului, zilnic, între orele 10.00-15.00, 
sau pe site-ul Direcției Silvice Mehedinți la urmă-
torul link: http://drobeta.rosilva.ro/rnp/alte_infor-
matii__p_1454.htm. Comentariile și propunerile se 
vor transmite în scris la sediul titularului 
(tel.0252.317.970, fax: 0252.312.308, e-mail: 
office@drobeta.rosilva.ro) și la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Mehedinți, str.Băile 
Romane nr. 3, Dr.Tr. Severin (tel.0252.320.396, fax: 
0252.306.018), până la data de 09.11.2021, inclusiv. 
R.N.P.-Romsilva Direcția Silvică Mehedinți, 
Ocolul Silvic Șimian, titular al Planului „Amena-
jamentul silvic al Ocolului Silvic Șimian -U.P.I 
Ostrovu Corbului, U.P.II Balota, U.P.III Prunisor, 
U.P.IV Starmina”, anunță publicul interesat 
asupra dezbaterii publice a Studiului de Evaluarea 
Adecvată și a Raportului de Mediu, care, în 
contextul pandemiei de SARS-COV-2, va avea loc 
în mediul on-line, participarea factorilor interesați 
fiind posibilă prin accesarea, în data de 09.11.2021, 
începând cu ora 11.00, a următoarei platforme 
Zoom: https://bit.ly/2ZjVqVX; Meeting ID: 872 
6002 5566; Passcode 6KK5xV.

l APM Ialomița și SC Marcos Internațional 
Import Export SRL, cu sediul în București, str.
Lecturii, nr.3A, sector 2, titular al planului urba-
nistic zonal “înființare sera legumicolă în comuna 
Moldoveni, Județul Ialomița”, propus a fi 
amplasat pe un teren în suprafața de 17.300mp, 

situat în intravilanul comunei Moldoveni, jud.
Ialomița, anunță publicul interesat asupra deci-
ziei etapei de încadrare: nu este necesara evalu-
area de mediu, urmând ca planul să fie supus 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 
Informațiile privind potențialul impact asupra 
mediului al planului propus pot fi consultate la 
sediul APM Ialomița, din Slobozia, str.Mihai 
Viteazul, nr.1, în zilele de luni-joi, orele 08.00-
16.30, vineri, orele 08.00-14.00. Observațiile 
publicului interesat se primesc zilnic, la sediul 
APM Ialomița, în termen de 10 zile calendaristice 
de la publicarea anunțului.

l Societatea Perfect Glam 2020 SRL, CUI: 
RO43276680, J35/3248/03.11.2020, sediul: Timi-
șoara, str.Simion Bărnuțiu, nr.13, Camera 3, 
demisol, jud.Timiș, cod poștal: 300133, destinatar 
înregistrat: RO0108300 YY00/27.04.2021, e-mail: 
perfectglam2020@gmail.com, tel.0722.566.429. 
Declarație privind prețurile de vânzare cu 
amănuntul pe sortimente de țigarete. Începând cu 
data de 25.10.2021, prețurile de vânzare cu 
amănuntul practicate pe sortimente vor fi urmă-
toarele: 1.Gold 22 Black- 22RON; 2.Gold 22 Red- 
22RON; 3.Gold 22 Blue- 22RON.

l S.C. Kaufland Romania S.C.S., având sediul în 
str.Barbu Văcărescu, nr.120-144, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, 
sector 2, localitatea București, titular al planului/
programului „Întocmire PUZ pt.construire Super-
market Kaufland RMH=parter înalt, amplasare 
container reciclare, container IMBISS, cort 
IMBISS, post trafo, bazin rezervă incendiu, bazin 
retenție, stații încarcare vehicule electrice, amena-
jări exterioare în incintă (platfomă parcare, spații 
verzi, drumuri, trotuare, padocuri cărucioare), 
împrejmuire, totem și elemente de semnalistică 
publicitară, accese rutiere și pietonale, racorduri la 
drumurile publice, branșamente utilități, instalații 
interioare, rețele exterioare, galerii comerciale, 
organizare de șantier, alipire terenuri cu NC 
100675, 100295, 107268 conform regim tehnic” 
din jud.Ilfov, localitatea Pantelimon, Șos. Biru-
inței, nr.84, T64, P654, 655, 656, nr.cad.117880, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de obținere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menționat și declanșarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov, din Aleea Lacul Morii 
nr.1, sector 6, de luni până joi, între orele 9.00-
13.00. Observații/comentarii și sugestii se primesc 
în scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440), în termen de 18 zile 
de la data publicării anunțului.

l Becheanu Adina-Maria, Becheanu Dorel-Cris-
tinel, Alui-Gheorghe Denisa-Steliana, Alui-Ghe-
orghe Constantin, beneficiari ai documentației: 
Întocmire PUZ- „Construire imobil cu regim de 
înălțime (P) cu funcțiunea de magazin retail, reali-
zare parcaje la sol, amenajare parcări cu încărcare 
electrică, amenajare spații verzi plantate, alei 
carosabile și pietonale, împrejmuire teren, ampla-
sare semnale publicitare, branșare la utilități, 

amplasare post trafo, sistematizare verticală a 
terenului, amenajare accese auto și pietonale, 
organizare de șantier și operațiuni cadastrale, 
comerț, amenajare accese, parcaje, circulații și 
utilități”, a demarat procedura de avizare la 
Consiliul Județean Ilfov în vederea obținerii 
avizului tehnic consultativ al Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului și de Urbanism pe terenul 
amplasat în comuna Berceni, bulevardul 1 Mai, 
T3, P11/4, 11/3, nr.cad.62286, 62287, 54274, 55690, 
jud.Ilfov.

DISPARIȚII
l Subsemnata Simon Olivia, reclamantă în 
cauza ce formează obiectul dosarului 
10.986/320/2021, înregistrată pe rolul Jude-
cătoriei Tg.Mureș, prin prezenta vă aduc la 
cunoștință faptul că s-a dispus de instanța de 
judecată procedura de declarare judecăto-
rească a morții pentru pârâtul Ogrean Teofil, 
născut la 01.09.1913, fiul lui Ogrean Ilie și 
Ogrean Ana, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în sat Fanate, nr.62, comuna Band, decedat 
în timpul celui de al doilea război mondial. 
Invit orice persoană de a comunica datele pe 
care le cunoaște în legătură cu această 
persoană dispărută, depunându-le în mod 
direct în dosarul cauzei indicat în antet.

COMUNICAT
l Pro Capital Restructuring I.P.U.R.L. notifica, in 
temeiul art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, 
deschiderea procedurii insolvenţei, in dosar 
2972/110/2021 (Tribunalul Bacau), impotriva debi-
torului COSNA S.A., cu sediul social in loc. Targu 
Ocna, Str. Semicercului 7, jud. Bacau, inregistrata 
la Registrul Comertului sub nr. J4/163/1991, avand 
CUI 969470. Termenul limita pentru depunere 
declaratii de creanta: 06.12.2021. Termenul limita 
pentru comunicare tabelul preliminar: 22.12.2021. 
Termenul pentru afișarea tabelului definitiv: 
20.01.2022. Data primei sedinte a adunarii gene-
rale a creditorilor – 28.01.2022, ora 17:00, in mun. 
Bucuresti, Floreasca Cube Building, Calea 
Floreasca nr. 169, corp X, et. 2, sector 1.

LICITAȚII
l Anunţ privind vânzarea prin licitaţie publică a 
unui teren, proprietate privată a Municipiului 
Galaţi, situat în Bdul. Siderurgiștilor, nr. 45E. 1. 
Informaţii generale privind vânzătorul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Municipiul Galaţi - cod fiscal 3814810, 
Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718, Fax: 
0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primaria-
galati.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie supus vânzării: Imobil 
teren intravilan în suprafaţă de 2993 mp cu nr. 
cadastral 126403 și construcţie, în suprafaţă 
construită la sol de 1925 mp și suprafaţă desfășu-
rată de 2376 mp - cu nr. cadastral 126403-C1, 

situate în orașul Galaţi, Bulevardul Siderurgiștilor 
nr. 45E, judeţul Galaţi, aparţinând domeniului 
privat al orașului Galaţi, cu destinaţia curţi 
construcţii. Vânzarea se face conform O.U.G. 
57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
471/25.08.2021. 3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: documentaţia de 
atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei 
Municipiului Galaţi. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/ compartimentului din cadrul autori-
tăţii contractante, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul 
Închirieri terenuri, localitatea Galaţi, strada 
Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 de 
lei, se poate achita cu numerar la casieria Primă-
riei Municipiului Galaţi. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 01.11.2021, ora 14.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 10.11.2021, ora 13.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Municipiului Galaţi, localitatea Galaţi, strada 
Domnească nr. 54, judeţul Galaţi, Registratura 
Generală. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data 
și locul la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 10.11.2021, ora 15.00, la 
sediul Primăriei Municipiului Galaţi, localitatea 
Galaţi, strada Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului 
Galaţi, localitatea Galaţi, strada Brăilei nr. 153, 
judeţul Galaţi, telefon: 0236412130, fax: 
0236412130, email: tr-galaţi-comunicare@just.ro.

l Anunţ, privind vânzarea prin licitaţie publică a 
unui teren, proprietate privată a Municipiului 
Galaţi, situat în Bdul. Siderurgiștilor, nr. 45K. 1. 
Informaţii generale privind vânzătorul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Municipiul Galaţi - cod fiscal 3814810, 
Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718, Fax: 
0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primaria-
galaţi.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie supus vânzării: Imobil 
teren intravilan, în suprafaţă de 3808 mp, situat în 
localitatea Galaţi, Bulevardul Siderurgiștilor nr. 
45K, judeţul Galaţi, cu nr. cadastral 126399, apar-
ţinând domeniului privat al municipiului Galaţi, 
cu destinaţia curţi construcţii. Vânzarea se face 
conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 472/25.08.2021. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: documentaţia de atribuire se poate ridica de 

la sediul Primăriei Municipiului Galaţi. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/ compartimentului din 
cadrul autorităţii contractante, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Serviciul Închirieri terenuri, strada Domnească nr. 
54, judeţul Galaţi. 3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019: 50 de lei, se poate achita 
cu numerar la casieria Primăriei Municipiului 
Galaţi. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 01.11.2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
10.11.2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Municipiului Galaţi, 
localitatea Galaţi, strada Domnească nr. 54, 
judeţul Galaţi, Registratura Generală. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 10.11.2021, ora 15.30, la sediul Primăriei 
Municipiului Galaţi, localitatea Galaţi, strada 
Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Municipiului Galaţi, locali-
tatea Galaţi, strada Brăilei nr. 153, judeţul Galaţi, 
telefon: 0236412130, fax: 0236412130, email: 
tr-galaţi-comunicare@just.ro.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie 
publică a tuturor bunurilor mobile aflate in patri-
moniul SC COREX & C.B SRL, conform hota-
rarii Adunarii Creditorilor din data de 15.10.2021, 
care a incuviintat oferta privind cumpararea in 
bloc a tuturor bunurilor societatii cu pretul  de 
pornire al licitatiei de 30.559,50 lei fara TVA, 
respectiv 36.365,81 lei inclusiv TVA. Nu se primesc 
oferte pe bunuri individuale. Licitaţiile publice vor 
avea loc pe data de: 26.10.2021, 27.10.2021, 
28.10.2021, 01.11.2021, 02.11.2021, 03.11.2021, 
04.11.2021, 08.11.2021, 09.11.2021 si 10.11.2021, 
orele 12:00 în Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

l Primăria mun. Medgidia, cu sediul în Medgidia, 
s tr.  Decebal ,  nr.  35 ,  te l .  0241/812300, 
fax.0241/810619 organizează licitaƫie publică 
pentru vânzarea  prin licitație publică a  imobilului 
teren domeniul privat al  mun. Medgidia, în supra-
față de 205mp, situat în str. Walter Mărăcineanu, 
nr.6bis, având categoria de folosință curți-con-
strucții;vânzarea prin licitație publică a imobilului 
teren intravilan domeniul privat al  mun. 
Medgidia, in suprafață de 334.735 mp, Parcela 
A990/2; vânzarea prin licitație publică a imobilului 
teren intravilan domeniul privat al  mun.
Medgidia, in suprafață de 77.713 mp, Parcela 
A988/5/2; vânzarea prin licitație publică a imobi-
lului teren intravilan domeniul privat al mun. 
Medgidia, in suprafață de 31.477 mp, Parceala 
A988/3; vânzarea prin licitație publică a imobilului 
teren intravilan domeniul privat al mun.Medgidia, 
in suprafață de:10.300mp, Parceala A986/1. Lici-
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taƫia va avea loc la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, 
str. Republicii, nr.36B, in data de 09.11.2021, înce-
pând cu ora 10.00. Relaƫii suplimentare, caiete de 
sarcini si inscrieri, la sediul: D.G.D.P.P., str. Repu-
blicii, nr. 36B, tel. 0241/814085, fax: 0241/811006. 
Depunerea ofertelor se face la sediul D.G.D.P.P. 
Medgidia, din str. Republicii nr.36B, in perioada 
01.11.2021-08.11.2021, până la ora 12:00. Plata se 
va efectua in contul nostru nr. RO83TREZ23221A 
300530XXXX, Trezoreria Medgidia, CUI-4301456.

l Primăria mun. Medgidia, cu sediul în Medgidia, 
str. Decebal, nr. 35, tel.0241/812300, fax. 
0241/810619 organizează licitaƫie publică pentru 
vânzarea prin licitație publică a imobilului teren 
domeniul privat al  mun. Medgidia, în suprafață 
de 114mp, situat în str. Vânătorilor, nr. 2.Abis, 
având categoria de folosință curți-construcții; 
vânzarea prin licitație publică a  imobilului teren 
intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in 
suprafață de 41.311mp, Parcela.A988/2;vânzarea 
prin licitație publică a imobilului teren intravilan 
domeniul privat al mun.Medgidia, in suprafață de 
524.049mp, Parcela.A988/1; vânzarea  prin lici-
tație publică a imobilului teren intravilan dome-
niul privat al mun. Medgidia, in suprafață de 
21.529 mp, Parceala.A988/5/1; vânzarea prin lici-
tație publică a imobilului teren intravilan dome-
niul privat al mun. Medgidia, in suprafață de 
441.702mp, Parceala.A990/1. Licitaƫia va avea loc 
la sediul D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii, 
nr.36B, in data de 09.11.2021, începând cu ora 
10.00. Relaƫii suplimentare, caiete de sarcini si 
inscrieri, la sediul D.G.D.P.P, str.Republicii, 
nr.36B, tel.0241/.814085, fax: 0241/811006. Depu-
nerea ofertelor se face la sediul D.G.D.P.P. 
Medgidia, din str.Republicii  nr.36B, in perioada 
01.11.2021-08.11.2021, pâna la ora 12:00. Plata se 
va efectua in contul nostru nr. RO83TREZ23221A 
300530XXXX, Trezoreria Medgidia, CUI-4301456. 

l Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul social în Municipiul Drobeta Turnu Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinți, înregistrată 
în Registrul Formelor de Organizare sub numărul: 
RFO II-0649, CIF 31215824, reprezentată de 
asociat coordonator ec. Emil Popescu, în calitate 
de lichidator judiciar al SC FIT ROMANIA SRL 
cu sediul în Mun. Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 
43, bl. M32, et. 2, ap. 8, Sector 3, având CUI 
3683030, înregistrată la Oficiul Registrul Comer-
ţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. 
J40/4781/1993, aflata in procedura de faliment în 
faliment, in bankruptcy, en faillite în dosarul nr. 
16556/3/2020, scoate la vanzare: -bunuri mobile 
masini de cusut, masini de calcat, prese de capsat, 
butoniere, masa de croit, masina de brodat, 
birouri, scaune, carucioare de lucru, aparat taiat 
tesatura, Etc. depozitate  in Municipiul Bârlad, str. 
Tecuciului, nr. 7, Stadion, Judeţul Vaslui, Bârlad, 
Cladirea Hala Centrala, etaj 2, Judeţul Vaslui, 
Nãvodari, str. Rândunelelor, nr. 14, Judeţul 
Constanţa la preturi de lichidare. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehe-
dinţi. Invităm pe toti cei care vor să participe la 
şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpă-
rare şi documentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de sarcină la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a răspândirii viru-
sului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a 
ordonantelor militare emise, lichidatorul 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.). Somam pe toti cei care pretind vreun drept 

asupra bunului imobil descris anterior sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0756482035, 0742592183 0252/354399, email 
office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul 
profesional al lichidatorului judiciar din Munici-
piul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul 
Mehedinti. Lichidator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil 
Popescu.

l Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în 
str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în confor-
mitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Alexandria nr. 247/29.09.2021, 
organizează licitaţie publică în scopul concesio-
nării unui bun, imobil-teren, în suprafaţă de 
7.536,00mp, aparţinând domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, cu nr. 
cadastral 26081, situat în strada Drum de 
Centură, nr. 97. Perioada de concesionare este de 
49 ani. Licitaţia va avea loc la data de 17.11.2021, 
orele 10ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexan-
dria, iar ofertele se  primesc la registratura Primă-
riei Municipiului Alexandria, până în preziua 
datei de licitaţie, orele 16.00, într-un singur exem-
plar în limba română. Documentaţia de atribuire 
poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la 
sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Servi-
ciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat, tel. 
0247.317.732, int.132, fax. 0247.317.728. Împo-
triva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile 
prevăzute de Legea 554/2004, a contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările ulte-
rioare. Clarificările privind licitaţia se pot obţine 
maxim până la data de 08.11.2021.

l Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în 
str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în confor-
mitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Alexandria nr. 249/29.09.2021, 
organizează licitaţie publică în scopul concesio-
nării unui bun, imobil – teren, în suprafaţă de 
1.705,00mp., aparţinând domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, cu nr. 
cadastral 25295, situat în strada Viilor, nr.1C. Peri-
oada de concesionare este de 49 ani. Licitaţia va 
avea loc la data de 17.11.2021, orele 10.00, la 
sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar 
ofertele se primesc la registratura Primăriei Muni-
cipiului Alexandria, până  în preziua datei de lici-
taţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba 
română. Documentaţia de atribuire poate fi 
studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul 
Gestionare Patrimoniu Public şi Privat, tel. 
0247.317.732, int.132, fax. 0247.317.728. Împo-
triva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile 
prevăzute de Legea 554/2004, a contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările ulte-
rioare. Clarificările privind licitaţia se pot obţine 
maxim până la data de 08.11.2021.

l Agenția Națională de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate declanşează procedura privind 
închirierea unui imobil -spațiu de depozitare -cu o 
suprafață utilă de minimum 2000 mp, situat în 
Bucureşti sau pe o rază care să nu depăşească 150 
km de la km 0 al capitalei, pe teritoriul României. 
Spațiul trebuie să fie uşor accesibil, dotat cu utili-
tăți, acoperit, păzit, să dețină autorizațiile nece-
sare utilizării. Condițiile tehnice minime şi 
documentele obligatorii sunt detaliate în caietul 
de sarcini. Numărul minim de candidați: un 
candidat. Departajarea candidaților care îndepli-
nesc condițiile minime prevăzute în caietul de 
sarcini se va face în funcție de prețul cel mai 
scăzut. Adresă depunere oferte: Bucureşti, sector 
3, bd. Regina Elisabeta nr.3, etaj 3. Termen limită 

pentru depunere oferte: 01.11.2021, ora: 15:00. 
Informații privind documentația de atribuire: 
0372.573.000, anabi.just.ro.  

l Dinu, si Asociatii SPRL, in calitate de lichidator 
judiciar al AAP GROUP SRL, scoate la vanzare 
autotractorul  N3 Scania T124, capacitate  cilin-
drica  11705cmc, avand un pret evaluat de 38.268 
lei (exclusiv TVA). Pretul Caietului de Sarcini este 
de 1.000 lei (exclusiv TVA) si se achită prin OP in 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING BANK – Sucursala Dorobanti, pe 
seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asoci-
atii SPRL. Participarea la licitatie este conditio-
nata de: - achitarea, cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire al licitatiei; -achiziti-
onarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce 
va fi achitat in contul lichidatorului judiciar. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata la data de 
28.10.2021, ora 15:00, iar daca bunul nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarea sedinta de lici-
tatie a fost fixata in data de 04.11.2021, la ora 
15:00. Daca bunurile nu se adjudeca nici la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatie au fost fixate 
dupa cum urmeaza: -in datele de 11.11.2021 si 
18.11.2021, la ora 15:00, la un pret de pornire 
reprezentand o scadere de 10% fata de pretul 
evaluat; -in datele de 23.11.2021 si 29.11.2021, la 
ora 15:00, la un pret de pornire reprezentand o 
scadere de 20% fata de pretul evaluat; -in datele 
de 07.12.2021 si 14.12.2021, la ora 15:00, la un pret 
de pornire reprezentand o scadere de 30% fata de 
pretul evaluat; -in datele de 21.12.2021 si 
05.05.2022, la ora 15:00, la un pret de pornire 
reprezentand o scadere de 40% fata de pretul 
evaluat; -in datele de 12.01.2022 si 19.01.2022, la 
ora 15:00, la un pret de pornire reprezentand o 
scadere de 50% fata de pretul evaluat. Sedintele de 
licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti, nr.71, et.5, 
cam. 502 – 505, sector 1. Pentru relatii suplimen-
tare sunati la tel. 021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.

l Anunț privind vânzarea prin licitație publică a 
unui teren, proprietate privată a Municipiului 
Galați, situat în Str. Portului, Nr. 39A. 1. Infor-
mații generale privind vânzătorul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Municipiul Galați - cod fiscal 3814810, 
Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718, Fax: 
0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primaria-
galați.ro 2. Informații generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie supus vânzării: Imobil 
teren intravilan, în suprafață de 278 mp, situat în 
localitatea Galați, strada Portului nr. 39A, județul 
Galați, aparținând domeniului privat al oraşului 
Galați, nr. cadastral 130266, cu destinația curți 
construcții. Vânzarea se face conform O.U.G. 
57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
473/25.08.2021. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: documentația de 
atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei 
Municipiului Galați. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/ compartimentului din cadrul autori-
tății contractante, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Serviciul 
Închirieri terenuri, strada Domnească, nr. 54, 
județul Galați. 3.3. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019: 50 de lei, se poate achita 
cu numerar la casieria Primăriei Municipiului 

Galați. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 5.11.2021, ora 14.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
15.11.2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, 
localitatea Galați, strada Domnească nr. 54, 
județul Galați, Registratura Generală. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 15.11.2021, ora 15.00, la sediul Primăriei 
Municipiului Galați, localitatea Galați, strada 
Domnească nr. 54, județul Galați. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/ sau adresa 
de e-mail a instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Municipiului Galați, locali-
tatea Galați, strada Brăilei nr. 153, județul Galați, 
tel. 0236412130, fax. 0236412130, email: tr-ga-
lați-comunicare@just.ro.

l Anunț privind vânzarea prin licitație publică a 
unui teren, proprietate privată a Municipiului 
Galați, situat în Str. Portului, Nr. 39B. 1. Infor-
maţii generale privind vânzătorul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Municipiul Galați - cod fiscal 3814810, 
Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718, Fax: 
0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primaria-
galați.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie supus vânzării: Imobil 
teren intravilan, în suprafață de 323 mp, situat în 
localitatea Galați, strada Portului nr. 39B, aparți-
nând domeniului privat al oraşului Galați, nr. 
cadastral 130373, cu destinația curți construcții. 
Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 şi 
conform Hotărârii  Consiliului Local nr. 
474/25.08.2021. 3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: documentaţia de 
atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei 
Municipiului Galați. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/ compartimentului din cadrul autori-
tății contractante, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul 
Închirieri terenuri, strada Domnească nr. 54, 
județul Galați. 3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019: 50 de lei, se poate achita 
cu numerar la casieria Primăriei Municipiului 
Galați. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 05.11.2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
15.11.2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, 
localitatea Galați, strada Domnească nr. 54, 
județul Galați, Registratura Generală. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 15.11.2021, ora 15.30, la sediul Primăriei 
Municipiului Galați, localitatea Galați, strada 
Domnească nr. 54, județul Galați. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/ sau adresa 
de e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Municipiului Galați, locali-
tatea Galați, strada Brăilei nr. 153, județul Galați, 
tel. 0236412130, fax. 0236412130, email: tr-ga-
lați-comunicare@just.ro.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: 

Comuna Cerna, Județul Tulcea, str.Şcolii, nr.2, 
localitatea Cerna, județul Tulcea, telefon 
0240.575.511, fax 0240.575.511, email: primaria-
cernatl@yahoo.com. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: 1.lot de teren în suprafață de 20.000 
mp, amplasat în extravilanul Comunei Cerna, 
Tarla 8, A344; 2.lot de teren în suprafață de 20.000 
mp, amplasat în extravilanul Comunei Cerna, 
Tarla 8, A353; 3.lot de teren în suprafață de 4.932 
mp, amplasat în intravilanul localității Cerna, 
Tarla 134, P2528/3; 4.lot de teren în suprafață de 
1.050 mp, amplasat în intravilanul localității 
General Praporgescu, Tarla 9, A96; 5.hală agroali-
mentară, în suprafață construită la sol de 215mp şi 
terenul aferent acesteia în suprafață de 750mp, 
din intravilanul localității Cerna, comuna Cerna, 
judeţul Tulcea, Tarla 79, Cc 1642/1, din domeniul 
privat al Comunei Cerna, conform HCL nr. 
47/30.09.2021, HCL nr.36/05.07.2021 şi OUG 
57/2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: Direct la sediul 
Primăriei Comunei Cerna, localitatea Cerna, str.
Şcolii, nr.2 sau prin mijloace electronice. 3.2.Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartiment relații cu publicul, telefon 
0240575511, fax 0240575511, email primariacer-
natl@yahoo.com. 3.3.Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 04.11.2021, ora 
16.30. 4.Informații privind ofertele: Se regăsesc în 
caietul de sarcini. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 15.11.2021, ora 16.30. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: localitatea Cerna, comuna 
Cerna, judeţul Tulcea, str.  Şcolii ,  Nr.2. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: 1. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 
16.11.2021, la ora 10.00, la sediul comunei Cerna, 
județul Tulcea, localitatea Cerna, str.Şcolii, Nr.2. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail aIe instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Tulcea, Tulcea, Str.
Toamnei, nr.15, judeţul Tulcea, cod poştal 820127, 
Telefon: 0240.504.276, E-mail: tribunalul-tulcea@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
21.10.2021.

PIERDERI
l Pierdut Autorizație de construire nr.512 din 
31.02.2019 emisă de Primăria sector 3. O declar 
nulă.

l Pierdut carnet de student şi legitimație pe 
numele Sandu Aldfred-Adrian, eliberate de Facul-
tatea de Biologie-Geologie UBB. Le declar nule.

l Pierdut livret aeronavă ULM cu însemn de 
identificare YR-5630. Îl declar nul.

l Subsemnata Pokriachko Alina- declar pierdut şi 
nul certificatul de cetățenie nr.44664, emis la data 
de 08.12.2015, emis pe numele subsemnatului.

l Pierdut certificat clasificare restaurant şi fişa 
anexa Restaurant „Roua Dimineții” şi fişa anexă 
la certificat Pensiunea „Roua Dimineții”. Se 
declară nule.
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