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OFERTE SERVICIU
l Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, cu
sediul în localitatea Caracal, str.G-ral Magheru,
nr.13, județul Olt, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante: 2
posturi îngrijitor curățenie (I M)- Școala
Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal.
Pentru participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească condițiile specificate în
HG 286/2011 și următoarele condiții specifice
pentru fiecare post în parte: Îngrijitor curățenie
(I M): Nivelul studiilor- studii medii; disponibilitate de a lucra în două schimburi; disponibilitate de a lucra sâmbăta și duminica; vechime în
muncă minim 5 ani. Concursul se va desfășura
astfel: Proba scrisă în data de: 15.07.2021, ora
09.00; Proba interviu în data de: 15.07.2021, ora
13.00. Documentele solicitate pentru întocmirea
dosarelor de concurs sunt: Cerere de înscriere
concurs; Curriculum Vitae; Cazier judiciar; Act
de studii, foaie matricolă- original și copie;
Carte de identitate- original și copie; Certificat
de naștere- original și copie; Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să
rezulte faptul că persoana care dorește să participe la concurs este aptă din punct de vedere
medical; Carte de muncă (original și copie) sau
adeverință care atestă vechimea în muncă,
specialitatea. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de
07.07.2021, ora 16.00, la secretariatul Școlii
Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Caracal. Documentele ce fac obiectul dosarului de înscriere și
bibliografia se vor afișa la avizierul Școlii
Gimnaziale „Nicolae Titulescu” Caracal.
Relații suplimentare la Școala Gimnazială
„Nicolae Titulescu” Caracal, tel.0249.511.698,
persoană de contact: Popescu Mariana.
l SC angajează operatori mase plastice, muncitori necalificați. Rugăm CV pe adresa de mail:
scplasticinject@gmail.com, tel.0754.486.958.
l Angajăm manipulant marfă COR 933303,
SC Șapte Culori SRL, Bistrița, Str. Florilor, Nr.
1, Spațiu Comercial, Tel. 0757.258.601.
l SC N&C Turism SRL, CUI: 18184437,
J8/2953/2005, din Brașov, angajează bucătari și
cameriste. CV la: office@jobtips.ro
l SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ
MUNCITORI SPECIALIZAȚI PENTRU
LUCRĂRI DE IZOLAȚII ȘI VOPSEA DECORATIVĂ. TELEFON: 0729.888.133.
l SC Zoomaxim SRL, având CUI: RO15032205,
J09/540/2002, oferă spre ocupare un post de
Tehnician Zootehnist, cod COR: 213233, la sediul
său din Brăila, Com.Gemenele, str.Brăilei, nr.88.
Beneficii oferite: durata de încadrare în muncă

este nedeterminată, programul de lucru 8 h/zi, 5
zile pe săptămână, studii minime liceale, salariu
minim de încadrare, vechime în domeniu minim 2
ani. Oferim cazare la sediul societății. Relații la
tel: 0748.664.667.
l SC MCA Invest Industrial SRL, având CUI:
RO23028507, cu sediul în Deva, județul Hunedoara, angajează conducători auto transport
rutier de mărfuri, cod COR 833201. Cerințe:
documente și cunoștințe specifice în domeniu,
studii medii, cunoștințe de limba engleză.
CV-urile se vor depune la punctul de lucru din
localitatea Mintia, strada Recoltei, nr.7 până la
data de 28.06.2021, iar interviul va avea loc în
data de 29.06.2021, ora 10.00.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Constanţa, cu sediul în Mun. Constanţa, str.
Mihai Viteazu nr.2B, jud. Constanţa organizează, în temeiul H.G. Nr.286/2011, modificată
şi completată, concurs pentru ocuparea unui
post vacant, încadrare pe perioadă nedeterminată corespunzător funcţiilor contractuale de
execuţie, după cum urmează: Serviciul
Economic- 1 post referent- treapta IA. Cerinţele
postului: -studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în în muncă: minim 6 ani
şi 6 luni; -cunoştinţe operare calculator. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 07.07.2021 inclusiv, ora
16,30 la sediul O.C.P.I. Constanţa, secretariat.
Concursul se va desfăşura astfel: Proba scrisă:
-15.07.2021, ora 10.00; Interviul: -21.07.2021,
ora 10.00. Relaţii suplimentare: la sediul
O.C.P.I. Constanţa, Mun. Constanţa, str. Mihai
Viteazu nr.2B, telefon 0241/488625, e-mail: ct@
ancpi.ro şi pe site-ul www.ocpict.ro.
l Complexul Muzeal Arad, cu sediul în municipiul Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1, judeţul Arad,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -Supraveghetor muzeu la
Săvârșin, în incinta Casei Memoriale Eugen Popa:
1 post, studii medii, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 15.07.2021, ora 10.00; -Interviu în data de
20.07.2021, ora 12.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -vechime în muncă: minim 1 an;
-cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională, nivel mediu. 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 Complexului
Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Complexului Muzeal Arad, P-ţa
G.Enescu, nr.1, persoană de contact: Sbârcea
Simona Diana, telefon 0257/281847, luni-vineri,
între orele 09.00-15.00.

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

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice - Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Sibiu. Serviciul Fiscal Municipal Mediaº. Str. I.C. Bratianu nr. 3, tel:
0269.841990, fax: 0269.841047. e-mail: Admin.MDSBAFMX01.SB@
mail.mfinante.gv.ro. Numãr de înregistrare ca operator de date cu caracter
personal - 759. Dosar de executare nr. 48643/14.06.2018. Nr. SBMD_DEX-26492021 din 17.06.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de
bunuri imobile. Anul 2021, Luna Iunie, Ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250,
alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privindCodul de Procedurã Fiscalã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã, în ziua de 08, luna
iulie, ora 11.00, anul 2021, în localitatea Mediaº, str I.C. Brãtianu, nr. 3, se vor
vinde la licitaþie, urmãtoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului GROZAVU
GHEORGHE, licitaþia a III a: Teren extravilan arabil în suprafaþã de 6222 mp,
situat în localitatea Laslea, preþ de pornire 7346 lei (exclusiv TVA *), liber de
sarcini. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, operaþiunea este
taxabilã (cota de TVA 19%). Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi
sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel
termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii
depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente: a)
oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii
garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire
a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO34TREZ5765067XXX00
4916, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Sibiu, cod de identificare fiscalã
4240766, deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu; c) împuternicirea persoanei
care îl reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; e)
pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba
românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g)
pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/ paºaport; h)
declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu
este persoanã interpusã cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de
conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea. Alte informaþii de
interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: vecinãtãþile terenului sunt alte terenuri
agricole ºi calea feratã în imediata vecinãtate, accesul se face pe drum de
pãmânt. Parcela este foarte îngustã ºi lungã. Pentru informaþii suplimentare vã
puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de telefon 0269.841990, int. 106.
Data afiºãrii: 17.06.2021.

l Școala Gimnazială Nr. 20, cu sediul în orașul
Galați, Str.Traian, nr.318, judeţul Galați, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporară vacante, pe perioadă determinată, în cadrul
Școlii Gimnaziale Nr. 20 de: -Secretar -0.50 normă,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 8.07.2021,
ora 9.30; -Proba practică în data de 12.07.2021, ora
9.30; -Proba interviu în data de 12.07.2021, ora 13.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare;
-vechime 5 ani. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Nr.20
Galați. Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 20, telefon 0236/479417, fax 0236/479417,
E-mail: scoala20traiangalati@yahoo.com

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei, nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în vederea ocupării
următorului post vacant: -1 (un) post de paznic,
cod COR 962907, pe perioadă nedeterminată, în
cadrul Direcţiei General Administrative. -Nivelul
studiilor: medii. -Vechime în muncă -minim 5
ani. -Atestat profesional. Data limită de depunere a dosarelor de concurs 30.06.2021, ora
16.00. Data susţinerii probei scrise: 14.07.2021,
ora 10.00. Data susţinerii interviului: 16.07.2021,
ora 10.00. Toate probele se vor susţine la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul
dosarului de concurs, condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor,
bibliografia şi după caz, tematica se publică pe
portalele www.posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro.

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice - Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Sibiu. Serviciul Fiscal Municipal Mediaº. Str. I.C. Bratianu nr. 3, tel:
0269.841990, fax: 0269.841047. e-mail: Admin.MDSBAFMX01.SB@
mail.mfinante.gv.ro. Numãr de înregistrare ca operator de date cu caracter
personal - 759. Dosar de executare nr. DM T1306. Nr. SBMD_DEX-2640-2021 din
17.06.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri
imobile. Anul 2021, Luna Iunie, Ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã, în ziua de 06, luna iulie, ora
12.00, anul 2021, în localitatea Mediaº, str. I.C. Brãtianu, nr. 3, se vor vinde la
licitaþie, urmãtoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC TEHNICA DE
PRECIZIE SRL, a doua licitaþie: Halã de producþie cu terenul aferent în suprafaþã
de 1751 mp, situatã în Brateiu, dimensiuni aproximative 24,32 m x 72 m x 6,3 m,
având stuctura de rezistenþã realizatã pe cadre de beton armat, cu stâlpi
încastraþi în fundaþii de tip pahar ºi ferme de beton armat precomprimat, pozate
pe capetele stâlpilor, închidere lateralã cu zidãrie din cãrãmidã, pardoseala din
beton, zugrãveli simple în var, tâmplãrie din lemn vopsit cu geam simplu ºi grilaj
metalic, învelitoare din azbocimemt ondulat pe structurã de grinzi beton ºi lemn
ºi cu luminatoare, instalaþie electricã de iluminat ºi prize monofazate (220 V) ºi
de forþã (380 V), instalaþie de aer comprimat, compartiment de 48 mp cu camerã
vestiar ºi grupuri sanitare, preþ de pornire 363.570 lei (exclusiv TVA *), liber de
sarcini. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, operaþiunea este
taxabilã (cota de TVA 19%). Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi
sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel
termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii
depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente: a)
oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii
garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire
a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO34TREZ5765067XXX00
4916, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Sibiu, cod de identificare fiscalã
4240766, deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu; c) împuternicirea persoanei
care îl reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; e)
pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba
românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g)
pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/ paºaport; h)
declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu
este persoanã interpusã cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de
conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea. Alte informaþii de
interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: accesul la proprietate se face din DN14, pe
un drum de pãmânt, imobilul fiind situat în incinta fostului IAS Brateiu. Pentru
informaþii suplimentare vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de
telefon 0269.841990, int. 106. Data afiºãrii: 17.06.2021.
l Primăria Comunei Lăpuşnicu Mare organizează, la sediu, în zilele de 15 şi 16.07.2021,
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
de executie, vacante -guard cu timp parțial (4
ore). Condiţiile de participare la concurs: Perioda de depunere a dosarelor de concurs este
24.06.2021-05.07.2021, la sediul Comunei
Lăpușnicu Mare, nr.133, județul Caraș-Severin;
-Pentru funcţia contractuală de execuţie
vacantă de Guard -fără vechime în muncă -şi
vârsta minimă 18 ani, studii gimnaziale/liceale.
Probele stabilite pentru concurs sunt: -probă

scrisă și interviu. Data, ora şi locul organizării
concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data
de 15.07.2021, ora 10.00, respectiv, interviul în
data de 16.07.2021, ora 10.00, la sediul Comunei
Lăpuşnicu Mare. -persoană de contact pentru
primirea dosarelor de concurs este dl.Cioroaba
Stelian, secretar al Comunei Lăpușnicu Mare,
adresa de corespondență este: loc.Lăpușnicu
M a r e , n r. 1 3 3 , j u d . C a r a ș - S e v e r i n ,
tel.0255/244.005, fax 0255/244.005, mail: primarialapusnicumare@yahoo.com. Bibliografia şi
condiţiile de participare la concurs, informaţiile
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privind actele necesare înscrierii la concurs şi
alte relaţii suplimentare se pot obţine de la
Secretariatul comunei Lăpușnicu Mare.
l Autoritatea Navală Română, cu sediul în
Constanța, str. Incintă Port, nr.1, județul
Constanța, organizează concurs conform H.G.
nr. 286/2011 modificată și completată, pentru
ocuparea a următoarelor funcții contractuale
vacante: I.ANR -central Constanța: A.Direcția
Juridică, Reglementări și Resurse Umane: i.
Director -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență; Specialitatea de bază: științe juridice/
drept; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: -12 ani vechime în
specialitatea studiilor, din care 3 ani vechime
într-o funcție de conducere. Cerințe specifice:
-permis conducător auto categoria B. II.Căpitănia Zonală Galați: A.Căpitănia Portului
Galați: a) Sericiul Siguranța Navigației, Poluare
și VTMIS: i.Căpitan de port tr.II -1 post:
Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat (M); Specialitatea de
bază: transport naval; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției: -ofițer
port tr.I -3 ani vechime în funcție; -căpitan
maritim portuar, șef mecanic maritim portuar
-2 ani vechime în funcție conform brevetului;
-căpitan f luvial, șef mecanic f luvial -2 ani
vechime în funcție conform brevetului. Cerințe
specifice: -Brevet punte; -Permis de conducere
categ.B. ii. Căpitan de port -debutant -1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație
-specializare navigație; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției: fără
vechime. Cerințe specifice: -permis conducător
auto categoria B. b)Birou VTMIS: i.Căpitan de
port specialist -1 post: Nivelul studiilor: studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență; Specialitatea de bază: inginerie
marina și navigație -specializare navigație;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: -Căpitan de port gr.I -studii
superioare de specialitate în domeniul naval -3
ani vechime în funcție; -Posesor brevet maritim
nivel managerial -fără condiții de vechime.
Cerințe specifice: -certificat operare PC. ii.
Căpitan de port gr.I -1 post: Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație -specializare navigație;
Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: -căpitan de port debutant -6
luni vechime; -posesor brevet maritim de specialitate -fără condiții de vechime; -studii superioare de specialitate în domeniul naval - 3 ani
vechime într-o funcție în domeniul naval;
-studii superioare juridice -3 ani vechime într-o
funcție în domeniul naval. Cerințe specifice:
-certificat operare PC. c)Serviciul Financiar
Contabilitate Administrativ: i.Economist III:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: economie generală, economie și
finanțe; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 6 luni vechime în specialitate; Cerințe specifice: nu este cazul. d)
Căpitănia Portului Brăila: i.Căpitan de port
tr.II -1 post: Nivelul studiilor: studii medii (M);

Specialitatea de bază: navigație; Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: -ofițer port tr.I -3 ani vechime în funcție;
-căpitan maritim portuar, șef mecanic maritim
portuar -2 ani vechime în funcție conform
brevetului; -căpitan fluvial, șef mecanic fluvial
-2 ani vechime în funcție conform brevetului.
Cerințe specifice: -Permis de conducere auto
categ.B. e)Oficiu de Căpitănie Măcin: i.Căpitan
de port -debutant -1 post: Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație -specializare navigație;
Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: fără vechime. Cerințe specifice: -permis conducător auto categoria B.
Concursul se organizează în Constanța după
următorul calendar de desfășurare: Data limită
pentru depunerea dosarelor: 07.07.2021 până la
ora 16.00. 1.Selecția dosarelor de înscriere:
08.07.2021-09.07.2021. Afișare rezultate selecția
dosarelor: 12.07.2021 la ora 14.00. Termen
depunere contestații: 13.07.2021 până la ora
12.00. Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 13.07.2021 la ora 16.00. 2.Proba
scrisă: 15.07.2021 la ora 10.00. Afișare rezultate
probă scrisă: 16.07.2021 la ora 14.00. Termen
depunere contestații probă scrisă: 19.07.2021
până la ora 12.00. Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 19.07.2021 la ora
16.00. 3.Interviu: 20.07.2021 la ora 09.00.
Afișare rezultate interviu: 21.07.2021 la ora
14.00. Termen depunere contestații interviu:
22.07.2021 până la ora 12.00. Termen soluționare contestații și comunicare rezultate:
22.07.2021 la ora 15.00. 4.Afișare rezultate
finale: 23.07.2021 la ora 16.00. Depunerea dosa-

relor de concurs și desfășurarea concursului se
va face astfel: -Pentru posturile din cadrul
Autorității Navale Române, candidații vor
depune dosarele la sediul Autorității Navale
Române, Localitatea Constanța, Str.Incintă
Port, nr. 1. Relații suplimentare la persoana de
contact: Adriana Rosen, tel.0372/419809 sau
0372/419884; -Pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Galați, candidații vor depune
dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galați,
Localitatea Galați, Str.Portului, nr.30. Relații
suplimentare la persoana de contact: Pasat
Trandafir, tel.0236/460248 int.4110. Bibliografia,
tematica, anuntul și rezultatele finale ale
probelor de concurs se vor afișa la sediuL ANR
și pe pagina oficială: https://portal.rna.ro/despre
-noi/organizare/cariere

CITATII
l Se citează numitul Bubaciosu Alexandru
Leonard, cu ultimul domiciliu în sat Roșia,
comuna Fărcășești, nr. 26, jud. Gorj, pentru
data de 05 iulie 2021, ora 10.30, la completul C
29 la Judecătoria Tg. Jiu, în calitate de pârât, în
dosarul nr.10341/318/2020 având ca obiect
Divorț, în contradictoriu cu reclamanta Bubaciosu Naomi-Debora.
l Stamate Oana cheamă în judecată pe
Stamate Nicolae, în dosar nr.7246/245/2021, la
Judecătoria Iași, pentru data de 11.08.21, ora
10:00, complet C01M, et. 1, sala 4, - „Ordonață
Președințială”, privind stabilire domiciliu
minor, autoritate părintească exclusivă, pensie
alimentară.

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 Flaviromprest S.R.L., J05/614/2003, C.U.I.
15448224, cu ultimul sediu în judeţul Bihor,
Mun. Oradea, Piaţa Bucureşti nr.4, ap.33, cod
poştal 3700, prin administrator Olteanu Radu,
este chemată la Tribunalul Bucureşti, din
Splaiul Independenţei nr. 319L, Clădirea B,
sector 6, Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă, camera
E 26, C2- Fond, în ziua de 23.09.2021, ora
11:00, în calitate de pârât, în proces cu IMSAT
S.A., în calitate de reclamant şi alţii, pentru
Fond– Acţiune în constatare şi pretenţii *Rejudecare Dosar nr. 26988/3/2005, în cadrul Dosarului nr. 13219/3/2017.

DIVERSE
l În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea 85/2014
comunicăm intrarea în faliment prin procedura
simplificată a debitorului SC Ecofarm K.H.
Cermei SRL, CIF: 33141286, J2/528/2014, dosar
nr. 869/108 anul 2021 –Tribunalul Arad. Termen
pentru depunerea cererilor de creanţă la
29.07.2021; Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor la
25.08.2021; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
suplimentar şi pentru afişarea tabelului definitiv

consolidat al creanţelor la 30.09.2021. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis.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 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 Anunţ public. SC Lidl Discount SRL, cu
sediul în sat Nedelea, comuna Aricești Rahtivani, DN 72 Crângul lui Bot, km 73+810,
județul Prahova, anunță public solicitarea de
obținere/reînnoire a autorizației de mediu
pentru obiectivul „Supermarket LIDL”
amplasat în municipiul Piatra Neamț, Bd.
Decebal, nr. 98, județul Neamț. Eventualele
propuneri şi sugestii din partea publicului

privind activitatea menționată vor fi transmise
în scris şi sub semnătură la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Neamț, Piața 22
Decembrie nr. 5, în zilele de luni –joi, între orele
8.00–16.30 și vineri între orele 8.00–14.00.
l Composesoratul Livezeni – Petroșani cu
sediul în Petroșani, str. Venus, nr. 9 A jud.
Hunedoara, aduce la cunostința publicului că
decizia etapei de încadrare, din procedura de
reglementare conform H.G NR. 1076/2004,
este cea de adoptare a planului cu aviz de
mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10
zile calendaristice, la sediul APM Hunedoara,
str. Aurel Vlaicu nr. 25 Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face în scris la sediul
APM Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25,
în termen de 10 zile calendaristice de la
apariția anunțului.
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l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate
de administrator judiciar al Sunday Studio SRL
desemnat prin sentinta civila nr. 3336/14.06.2021,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a
Civila in dosar nr. 2546/3/2021, notificã deschiderea
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Sunday Studio SRL, cu sediul
social in Bucureşti, Sectorul 3, Str. Pictor Ion Tuculescu, Nr.33, Bloc G10, Sc. C, Et.2, Ap.18 CUI
22448758, nr. de ordine in registrul comertului
J40/17709/2007. Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta impotriva Sunday
Studio SRL, vor formula declaratie de creanta care
va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
2546/3/2021, in urmatoarele conditii: a) termenul
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 29.07.2021; b)
termenul de verificare a creantelor, de intocmire,
afisare si comunicare a tabelului preliminar de
creante 18.08.2021; c) termenul pentru intocmirea
si afisarea tabelului definitiv la 13.09.2021; d) data
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor
23.08.2021, ora 14.00; e) adunarea generala a asociatilor la data de 29.06.2021, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.

l Anunț public privind decizia etapei de încadrare: S.C. KIRPPIK S.R.L. şi SC imobis
Central Trading S.R.L., titular al proiectului
Construire Ansamblu format din 4 imobile S+
P+ 4E+ 5R, Locuinte Colective, Spaţii comerciale, Amenajare incintă, împrejmuire şi utilităţi anunță publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către Agenţia
pentru protecția mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului*), pentru proiectul Construire
Ansamblu format din 4 imobile S+ P+ 4E+ 5R,
locuinţe colective, Spaţii Comerciale, amenajare
incintă, împrejmuire şi utilităţi propus a fi
amplasat în jud. Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni,
Strada Biruinţei, nr.87. 1. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului Ilfov din Bucureşti,
str. Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, în zilele de
luni- joi între orele 8.00-16.30 şi vineri 8.0014.00, precum și la următoarea adresă de
internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente pentru
protecția mediului.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin
practician in insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de lichidator judiciar al debitorului Wins Construct Project SA, conform
sentintei civile nr. 3141/08.06.2021 pronunţată
de Tribunalul Bucuresti- Secţia a VII- a Civila, în
dosarul nr. 39289/3/2019, notificã deschiderea
falimentului prin procedura simplificata prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva Wins
Construct Project SA, cu sediul social in Bucureşti, Sectorul 6 B-dul Iuliu Maniu, Numar: 7,
Cod postal: 61072, corp I, parter, CUI 32605272,
n r. d e o r d i n e i n r e g i s t r u l c o m e r t u l u i
J40/15629/2013. Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta nascut dupa
data deschiderii procedurii insolventei impotriva
Wins Construct Project SA, vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 39289/3/2019, in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor in tabelul
suplimentar al creantelor 12.07.2021; b) termenul
limita pentru verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al
creantelor 30.07.2021; c) termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va fi
de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv consolidat 13.08.2021.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Prahova. Denumire: U.A.T.Păcureţi.
Sectoare cadastrale: 2, 6, 10, 24, 55, 59. OCPI
Prahova anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastral(e) nr.2, 6, 10, 24, 55, 59, pe o perioadă de 60
de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și
(2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data de început a
afișării: 30.06.2021. Data de sfârșit a afișării:
28.08.2021. Adresa locului afișării publice:
Comuna Păcureţi, sat Păcureţi, nr.114B, jud.
Prahova. Repere pentru identificarea locației:
Sediul Primăriei comunei Păcureţi. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei comunei Păcureţi și
pe site-ul ANCPI. Alte indicații utile pentru cei
interesați: tel.0244/219.099; e-mail: primaria_
pacureti@yahoo.com. Informații privind
Programul național de cadastru și carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Notificare privind deschiderea procedurii
insolvenţei – procedura simplificată. Date
privind dosarul: Număr dosar: 2562/30/2021,
Tribunalul Timis, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Casiana Todor.Arhiva/registratura
instanţei: Adresa: P-ta Tepes Voda, nr. 2A,
Timişoara, Jud. Timis, Număr de telefon:

0256/498.054 programul arhivei/registraturii
instanţei: 09.00-11.00 Debitor: Mochito S.R.L.;
Cod Unic de Înregistrare: 22006900; Sediu
social: Timișoara, str. Memorandumului, nr.40,
ap.3, Jud. Timiş; Număr de Ordine în Registrul Comerţului: J35/3085/2012. Subscrisa
Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului Mochito S.R.L.
Notifică Deschiderea procedurii insolvenţei –
procedura simplificată - împotriva debitoarei
Mochito S.R.L., prin Incheierea Civilă nr. 644/
JS din data de 10.06.2021, pronunţată de către
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în
dosarul nr. 2562/30/2021. Debitorul Mochito
S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de
la deschiderea procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1)
din Legea privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitoarei este:
26.07.2021. Termenul limită de verificare a
creanţelor, de admitere, afişare şi publicare a
Tabelului preliminar al creanţelor este:
04.08.2021. Termenul pentru întocmirea, depunerea și publicarea Tabelului definitiv al creanţelor admise este: 30.08.2021. Termenul pentru
depunerea raportului prevăzut de art. 97 din
Legea nr. 85/2014 este 20.07.2021. Adunarea
creditorilor va avea loc la data de: 09.08.2021,
orele 12.00, la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918,
nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraş-Severin, având ca
ordine de zi: prezentare situaţie debitor;
desemnare comitet creditori; confirmare lichidator judiciar; stabilire onorariu lichidator
judiciar; alte menţiuni.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Constanța. Denumire UAT: Cernavodă, Sectorul cadastral: 8OCPI Constanța
anunță publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 8 din
UAT Cernavodă, pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art. 47 din Ordinul
Directorului General al ANCPI nr.1/2020, cu
modificările și completările ulterioare. UAT
Cernavodă. Data de început a afișării:
30.06.2021. Data de sfârșit a afișării: 30.08.2021.
Adresa locului afișării publice: Str. Ovidiu,
nr.11, Orașul Cernavodă. Repere pentru identificarea locației: incinta Primăriei Orașului
Cernavodă. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații
privind Programul național de cadastru și carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.
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l Această informare este efectuată de:
Stericycle Romania SRL, cu sediul social în
Jud.Ilfov, Com.Jilava, Șos. Giurgiului, Nr. 5 și
punct de lucru în Jud.Suceava, Mun. Suceava,
Strada Energeticianului, Nr.5, ce intenţionează
să solicite de la Sistemul de Gospodărire a
Apelor Suceava aviz de gospodărire a apelor
pentru realizarea lucrărilor de închidere a instalației de incinerare deșeuri periculoase, localizată în Jud. Suceava, Mun. Suceava, Strada
Energeticianului, Nr.5. Această instalație este
existentă. Ca rezultat al acestor lucrări vor
rezulta temporar ape uzate ce se vor colecta în
totalitate în IBC-uri și transportate la firma
autorizată pentru eliminare finală. Această
solicitare de aviz este conformă cu prevederile
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare. Persoanele care doresc
să obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa
solicitantului, cu persoana de contact Marina
Vrabie, tel.mobil 0728.176.132 după data de 20
iunie 2021.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Sibiu. Denumire UAT: Racovița.
Sectoare cadastrale: 10, 11, 18, 37. Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu anunță
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.10, 11, 18, 37 pe
o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea Cadastrului și a
Publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Data de
început a afișării: 30.06.2021. Data de sfârșit a
afișării: 29.08.2021. Adresa locului afișării
publice: Comuna Racovița, str.Protopop Valeriu
Florianu, nr.416, județul Sibiu. Repere pentru
identificarea locației: Primăria Comunei Racovița. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Racovița, de luni până joi, între orele
09.00-15.00 și vineri, între orele 09.00-12.00, și
pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară. Informații privind
Programul național de cadastru și carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. OCPI
Argeș anunță publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr.27, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 46, 65, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modi-

ficările și completările ulterioare. Data de
început a afișării: 30.06.2021. Data de sfârșit a
afișării: 30.08.2021. Adresa locului afișării
publice: Comuna Leordeni, Județul Argeș.
Repere pentru identificarea locației: Sediul
Primăriei Comunei Leordeni. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la Sediul Primăriei Comunei Leordeni.
Alte informații pentru cei interesați: Program
-luni-vineri: 09.00-16.00. Informații privind
Programul național de cadastru și carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Constantin Coşofreţ în calitate de reprezentant al Unităţii Militare 02248 Bucureşti, titular
al proiectului: Lucrări de Investiţii în cazarma
3265 Eforie Sud, cod lucrare: 2020 -C/I-3265,
propus a fi amplasat în oraş Eforie, loc.Eforie
Sud, str.Gării, nr.7, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către A.P.M.Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și nu
este necesară parcurgerea celorlalte etape din
procedura de evaluare adecvată, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului. Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Constanța, din mun.Constanța, str.Unirii, nr.
23, judeţul Constanta, zilnic, între orele 09.0013.00, precum şi la următoarea adresă de
internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunţului pe pagina de
internet a autorităţii competente pentru
protecţia mediului.
l Municipiul Târnăveni, cu sediul în Târnăveni,
jud.Mureș, P-ța Primăriei, nr.7, cod fiscal
4323535, tel. 0265/443.400, fax.0265/446.312,
e-mail: office@primariatarnaveni.ro. Invită
persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite
conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună ofertă în
scopul atribuirii contractelor de finanţare
nerambursabilă, pentru domeniile: Cultură,
Educație, Știință/Sport /Asistență socială. 1.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor
din domeniile Cultură, Educație, Știință /Sport
/Asistență socială, pe anul 2021, este prevăzută
de art. 6 din Legea nr.350/2005, privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general. 2. Sursa de finanţare a contractului şi
valoarea: Bugetul local al municipiului Târnăveni; Valoare totală: 60.000 Lei. Cultură,
Educație, Știință: 40.000Lei. Sport: 5.000Lei.

Asistență socială: 15.000 Lei. 3. Durata proiectelor: anul 2021. 4.Solicitarea documentaţiei de
finanţare nerambursabilă: Documentaţia de
finanţare nerambursabilă se poate descărca de
pe site-ul Primăriei Municipiului Târnăveni,
www.primariatarnaveni.ro (Secţiunea: Informaţii cetăţeni -Legea 350/2005), începând cu
data de 16.06.2021. 5.Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 15 iulie 2021, ora
15.00. 6. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Târnăveni, P-ța Primăriei, nr. 7, Birou Registratură.
7.Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea
obţinerii finanţării nerambursabile se va face de
către comisia de evaluare, în perioada 16 iulie
2021-30 iulie 2021. Prezentul Anunț de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al
României -partea a VI-a -nr.112/14.06.2021.

LICITATII
l BEJ Milea Anghel cu sediul în Slobozia,
B-dul.Cosminului, bl.BN5, et.1, cam.3, vinde
prin licitaţie publică în data de 08.07.2021, orele
10.00, la sediul biroului, un apartament compus
din 2 camere și dependinţe în suprafaţă utilă de
48mp, situat în loc.Călărași, B-dul Nicolae Titulescu, bloc L38 (fost C16 ), sc. 1, et. 6, ap. 26,
jud. Călărași, aflat în proprietatea debitorului
Pogorea Silvia (fostă Besca). Rel.
tel.0724.342.148.
l Primăria Sectorului 5, cu sediul in București,
sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11,
anunță închirierea prin licitație publică a 40 de
construcții provizorii (chioșcuri) destinate
comercializării de presă, carte și flori de pe raza
Sectorului 5 al Municipiului București. Pentru
mai multe detalii persoanele juridice interesate
pot consulta “Anunțul” pe pagina Web:
sector5.ro a Primăriei la rubrica Actualitate
Anunțuri”.
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 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

ANUNȚURI
Sportiv Municipal Slatina până la data de
24.06.2021, ora 12.00.
l SC. “CITADIN” S.A. IASI, cu sediul in Bd.
T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza “procedura simplificata”, cu oferte de pret in plic
inchis, in vederea atribuirii contractului de
achizitie: prestare servicii cu autoutilitara 3,5
tone. Procedura de achizitie se va desfasura
conform prevederilor “Regulamentului
privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi. Pentru participare la procedura de achizitie, ofertantii
trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in
“Documentatia de achizitie”. Documentatia
de achizitie va fi postata pe site-ul societatii
www.citadinis.ro si va fi accesata pana pe data
de 28.06.2021 ora 16:00, pe baza de cod unic
de acces, ce va fi comunicat doar persoanelor
care solicita in scris accesul la documentatie
cu date de identificare clara si cu declaratie pe
propria raspundere privind siguranta informatiilor pentru evitarea introducerii unor
virusi in sistemul informatic al societatii.
Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pretul cel mai scazut. Documentatia
de ofertare va fi depusa la sediul SC CITADIN
SA pana la data de 30.06.2021, ora 10:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la data de
30.06.2021, ora 12:00, la sediul S.C. CITADIN
S.A. Relatii suplimentare privind procurarea
documentatiei si conditiile de participare se
pot obtine la tel.: 0751048290, email - achizitii_citadin@yahoo.com
l Private Liquidation Group IPURL, în calitate de lichidator judiciar al societății Somptuos Serv SRL societate în faliment, in
bankruptcy, en faillite - procedură ce face
obiectul dosarului nr.552/1285/2018, aflat pe
rolul Tribunalului Specializat Cluj, având
sediul în Cluj Napoca, str. Gheorghe Dima, nr.
11, ap. 33, jud. Cluj, CUI 22844370, număr de
înregistrare în Registrul Comerțului
J12/5159/2007, în temeiul art.154 şi următoarele din Legea 85/2014 și cu respectarea regulamentului de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de 26.07.2019 și modificat
prin hotărârea adunării creditorilor din data de
08.06.2021, prin prezenta anunțăm vânzarea la
licitație publică a bunului mobil: autoturism
Renault Megane Scenic RX4, nr. de identificare
VF1JAB30E25495501, număr de înmatriculare
CJ 07 SOM. Vânzarea autoturismului urmează
a se face prin licitație publică la data de
30.06.2021 începând cu ora 12:00 la sediul
lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, iar prețul de
pornire al licitației este de 5.750,00 lei. În situație de nereușită licitația se reia la data de
07.07.2021, 14.07.2021, 21.07.2021 și 28.07.2021
la aceeași adresă, oră și același preț de strigare.
Persoanele care doresc să participe la procedura de lichidare vor depune oferte de cumpărare la sediul lichidatorului judiciar din
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud.
Bihor sau la adresa de e-mail office@plginsolv.
ro, în atenția lichidatorului judiciar cu cel puțin
24 de ore înainte de ora de începere a licitației
publică. Nerespectarea termenului atrage decăderea din dreptul de a mai participa la licitația
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publică. Titularii ofertelor de cumpărare au
obligația să depună cu cel puțin 24 de ore
înainte de ora de începere a licitației publică o
garanție de 10% din prețul de pornire al licitației în contul unic de insolvență al societății
debitoare SOMPTUOS SERV SRL deschis la
Libra Internet Bank cont IBAN RO27BREL
00020020727 00100. Nerespectarea termenului
atrage decăderea din dreptul de a mai participa
la licitația publică. Vânzarea la licitație se va
face în mod public de către lichidatorul judiciar
care va oferi bunurile spre vânzare prin 3 strigări succesive. Bunurile se adjudecă celui care,
după 3 strigări succesive, făcute la intervale de
timp care să permită opțiuni și supralicitări,
oferă prețul cel mai mare, iar atunci când
există un singur concurent, acesta a oferit
prețul de începere a licitației. Informații suplimentare se pot obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 E-mail:
office@plginsolv.ro.
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
RO17RZBR0000060000197191. 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 Primăria Comunei Lunca Corbului, cu sediul
în localitatea Lunca Corbului, Strada Principală, nr.338 B, judeţul Argeș, anunță pentru
data de 15.07.2021, începând cu orele 12:00.
organizarea licitației publice, în vederea concesionării imobilului Teren, în suprafaţă de 335
m.p. + clădire : 2 anexe în mărime de 64 m.p. și
20 m.p., având nr. cadastral 82115, Tarla 7,
Parcela 316, situat in intravilanul Comunei
Lunca Corbului – sat Mârghia de Jos, nr.155,
punct “ Școala Mârghia de Jos”, Județul Argeș,
proprietatea publică a comunei, cu destinaţie de
prestări servicii, potrivit Ordonanței de Urgență
a Guvernului nr. 57/2019, precum și a Hotărârii
Consilului Local Lunca Corbului
nr.15/31.03.2021. Documentația de atribuire se
poate procura de la Compartimentul secretar
din cadrul Primăriei comunei Lunca Corbului,
sat Lunca Corbului, comuna Lunca Corbului,

str. Principală, nr.338 B, judetul Argeș. Ofertele
se depun până la data de 15/07/2021, ora 10.00,
la sediul Primăriei Comunei Lunca Corbului,
județul Argeș. Informații suplimentare se pot
obține la tel: 0248/688.501, e-mail: primaria_
lunca_corbului@yahoo.com.
l Primăria Comunei Mircea Vodă, cod fiscal
4874739, cu sediul în sat Mircea Vodă, strada
Mircea cel Bătrân, nr. 41, comuna Mircea Vodă,
judeţul Brăila, telefon/fax: 0239/669583, e-mail:
primaria.mirceavoda@yahoo.com, organizează
licitaţie având ca obiect închirierea cu constituirea dreptului de superficie a unui teren din
domeniul privat al comunei, situat în intravilanul satului Deduleşti, com. Mircea Vodă,
pentru construirea unei capele mortuare, după
cum urmează: 1. Sat Deduleşti, comuna Mircea
Vodă, str. Parcului nr.13 în suprafaţă de 950mp
intravilan Sat Deduleşti: data limită de depunere a ofertei este 14.07.2020 ora 11. Şedinţa de
deschidere se va desfăşura în data de 15.07.2021
ora 10. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 08.07.2021 ora 10. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 23.06.2021. Adresa la care
se depun ofertele: Primăria Comunei Mircea
Vodă, strada Mircea Cel Bătrân, nr.41, judeţul
Brăila (Registratură). Criteriul de atribuire:
preţul cel mai mare oferit. Persoanele interesate
pot intra în posesia caietului de sarcini la sediul
primăriei sau în format electronic prin fax sau
e-mail.
l Anunţ. Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării anunță declanşarea procedurilor de
atribuire a unui nou proiect din Planul sectorial
de cercetare-dezvoltare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării. Termenul limită
de depunere a expresiilor de interes pentru
participarea la licitaţie este 05.07.2021, ora
12.00, la sediul MCID din Bucureşti, str.
Mendeleev nr. 21-25, sect.1, cod postal 010362.
Procedura de atribuire a proiectului denumit:
„Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea capabilităţilor naţionale în domeniul comunicaţiilor
cuantice (QTSTRAT)” se realizează în conformitate cu prevederile HG. nr. 1266/2004 şi
OMCID nr. 130 din 17.06.2021. Expresia de
interes pentru fiecare proiect se va completa
conform modelului postat pe pagina web a
MCID (www.research.gov.ro) și poate fi propusă
de un singur participant sau de un grup/consorţiu de participanţi asociaţi, persoane juridice,
care se constituie ca parteneri în cadrul proiectului respectiv. Participanţii trebuie să se încadreze în categoriile de unităţi şi instituţii
prevăzute la art. 7 şi 8 din OG. nr. 57/2002,
aprobată prin Legea nr. 324/2003- cu modificările şi completările ulterioare.
l Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - societate în
reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Mun. Dr.
Tr.Severin, str. George Cosbuc nr.3A, Camera 2,
Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti,
CIF:15195512, J25/302/2016, prin administrator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala
Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918,

prin reprezentant asociat coordonator Serban
Valeriu si Debitoarea, SC D&G Agricolture
Enterprise SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.George
Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3,
jud. Mehedinti, J25/272/2006, CIF:18704890,
prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in
Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub
nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator
Serban Valeriu, Vând in bloc, la pretul de 5.000
Euro exclusiv TVA /hectar (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii), conform hotararii
adunarii creditorilor din data de 27.04.2021
respectiv din data de 10.06.2021, urmatoarele
bunuri imobile: - teren extravilan avand S =
21.022 mp si plantatie vita de vie (existenta pe
acest Teren) avand S = 21.022 mp, cu nr.cad.
50061, inscris in CF nr. 50061, situat in Tarlaua
80 Parcela 3 – apartinand debitoarei SC Tecnogreen SRL; - teren extravilan avand S = 61.377
mp si plantatie vita de vie (existenta pe acest
Teren) avand S = 61.377 mp, cu nr.cad. 50363,
inscris in CF nr. 50363, situat in Tarlaua 80
Parcela 2 – apartinand debitoarei SC Tecnogreen SRL; - teren extravilan avand S = 347.640
mp si plantatie vita de vie (existenta pe acest
Teren) avand S = 347.640 mp, cu nr.cad. 50364,
inscris in CF nr. 50364, situat in Tarlaua 80
Parcela 1,2 – apartinand debitoarei SC Tecnogreen SRL; - teren extravilan avand S = 131.514
mp si plantatie vita de vie (existenta pe acest
Teren) avand S = 131.514 mp, cu nr.cad. 50365,
inscris in CF nr. 50365, situat in Tarlaua 80
Parcela 4 – apartinand debitoarei SC Tecnogreen SRL; - teren extravilan avand S = 53.591
mp si plantatie vita de vIE (existenta pe acest
Teren) avand S = 53.591 mp, cu nr.cad. 50366,
inscris in CF nr. 50366, situat in Tarlaua 80
Parcela 3 – apartinand debitoarei SC Tecnogreen SRL; -Teren si vita de vie in suprafata de
36.933 mp., nr. CF 50046 si nr. cad. 50046 –
apartinand debitoarei SC D&G Agricolture
Enterprise SRL; situate in extravilanul comunei
Patulele, Judeţul Mehedinţi. Total suprafata de
teren valorificata in bloc: 652.077 mp. Valoarea
totala a bunurilor imobile este de 326.038,50
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Administratorul
judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detine un drept de
ipoteca legala creditorul Mollificio Bortolussi
SRL si creditorul Cabinet Av. Predescu Daniela.
Licitaţia va avea loc la biroul administratorului
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului
nr.7A, jud. Mehedinti la data de 30.06.2021,
orele 14:30. Titlul executoriu în baza căruia
administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile il reprezinta Sentinta nr. 8 din
data de 11.05.2020, de confirmare a planului de
reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II
- a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal
în dosarul nr. 2726/101/2018, respectiv Incheierea de sedinta din data de 20.05.2020, de
confirmare a planului de reorganizare a debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II
- a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal

în dosarul nr. 1726/101/2019. Participarea la
licitaţie este condiţionată de consemnarea în
contul unic de insolventa al debitoarei SC
Tecnogreen SRL deschis la Banca Romaneasca
S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr.
RO11BRMA0999100083622047, pana la data
de 29.06.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire al licitatiei, respectiv
suma de 30.757,20 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) din
totalul de 307.572 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)
precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in
suma de 1.000,00 lei+TVA. De asemenea, participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei
SC D&G Agricolture Enterprise SRL deschis la
Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta
Tu r n u S e v e r i n , s u b n r. R O 1 1 B R M A
0999100087949896, pana la data de 29.06.2021
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitatiei, respectiv suma de 1.846,65
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii) din totalul de
18.466,50 EURO exclusiv TVA (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii). Invităm pe
toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că
au fost achitate garanțiile de licitație precum și
contravaloarea caietului de sarcini la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro. Avand
in vedere măsurile de prevenire a răspândirii
virusului COVID 19 (CORONAVIRUS),
precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea
la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur
participant care sa respecte masurile impune de
autoprotectie (masca, manusi, etc.). Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 0252/354399,
email office@consultant-insolventa.ro, sau la
sediul profesional al administratorului judiciar
din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului
nr. 7A, judetul Mehedinti. SC Tecnogreen Srl Si
Sc D&G Agricolture Enterprise SRL, prin
administror judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis, prin asociat coordonator ec.
Serban Valeriu.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
U.A.T.Comuna I.C.Brătianu, localitatea
I.C.Brătianu, Str.Principală, nr.34, județul
Tulcea, cod poștal 827100, telefon 0240/573.134,
Email: primaria_icbratianu@yahoo.com, cod
fiscal 4794036. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: suprafața de 28,72Ha
teren arabil situat în extravilanul localității
I.C.Brătianu, proprietate privată a U.A.T.Comuna I.C.Brătianu, județul Tulcea, conform

H . C . L . n r. 3 1 / 1 7 . 0 5 . 2 0 2 1 ș i O . U . G . n r.
57/03.07.2019, format din 23 loturi, astfel: 1.
T165 A1 lot 1/2/1 -1Ha; 2.T165 A1 lot 1/2/2
-1Ha; 3.T165 A1 lot 1/2/3 -1Ha; 4.T165 A1 lot
1/2/4 -1Ha; 5.T165 A1 lot 1/2/5 -1Ha; 6.T165 A1
lot 1/3/1 -1Ha; 7.T165 A1 lot 1/3/2 -1Ha; 8.T165
A1 lot 1/3/3 -2Ha; 9.T165 A1 lot 1/3/4 -1,72Ha;
10.T160 A13 lot 13/3/1 -1Ha; 11.T160 A13 lot
13/3/2 -1Ha; 12.T160 A13 lot 13/3/3 -1Ha; 13.
T160 A13 lot 13/3/4 -1Ha; 14.T160 A13 lot
13/3/5 -1Ha; 15.T160 A13 lot 13/3/6 -1Ha; 16.
T160 A13 lot 13/3/7 -1Ha; 17.T160 A13 lot
13/3/8 -1Ha; 18.T160 A13 lot 13/3/9 -1Ha; 19.
T160 A13 lot 13/3/10 -1Ha; 20.T159 A14 lot 38
-2Ha; 21.T159 A14 lot 41 -2Ha; 22.T159 A14 lot
41 -2Ha; 23.T159 A14 lot 45 -2Ha. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, la sediul concedentului, de
la Compartimentul Juridic. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obtine de la Compartimentul
Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei I.C.Brătianu, la adresa din
Str.Principală, nr.34, localitatea I.C.Brătianu,
județul Tulcea. 3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: Costul unui exemplar în format tipărit este de 19Lei și se achită
la Casieria Primăriei U.A.T.Comuna I.C.Brătianu, județul Tulcea. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 06.07.2021, orele 14.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 14.07.2021, orele 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei I.C.Brătianu, localitatea
I.C.Brătianu, Str.Principală, nr.34, județul
Tulcea, la secretarul comisiei de licitație.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Oferta se depune într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul
exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 15.07.2021, orele 10.00, la sediul
Primăriei Comunei I.C.Brătianu, din Str.Principală, nr.34, județul Tulcea. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Tulcea, Secția Contencios
Administrativ și Fiscal, Tulcea, Str.Toamnei,
nr.15, județul Tulcea, telefon 0240/504.276, fax
0240/513.077, e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
22.06.2021.

PIERDERI
l Pierdut Ștampila Drum’n Flute SRL-D,
CUI: 34683080.
l Pierdut de atestat de marfă pe numele
Panduru Bogdan Andrei, eliberat de ARR Dolj.
Se declară nul.

