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OFERTE SERVICIU
l În conformitate cu prevederile OMEN nr. 
5625 din 31.08.2012, Grădinița Creștin Orto-
doxă Efremia, Arad organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post didactic 
vacant: - educatoare/profesor pentru învăță-
mântul preșcolar. Concursul va avea loc în 
data de 28.10.2021, ora 10.00, la sediul Grădi-
niței Creștin Ortodoxe Efremia, strada Inului, 
nr.2, Arad. Condiții de participare: -Avizul 
Consiliului de Administrație al Grădiniței 
Creștin Ortodoxe Efremia, Arad; -Studii 
specifice postului educatoare/profesor pentru 
învățământul preșcolar. Modelul cererii de 
înscriere, conținutul dosarului de înscriere și 
modul de organizare și desfășurare a concur-
sului sunt prevăzute în OMEN nr.5625 din 
31.08.2012. Înscrierea la concurs se va face la 
secretariatul grădiniței, în perioada 18-22 
octombrie 2021, între orele 14.00-16.00. Infor-
mații suplimentare la telefon: 0736.050.530.

l SC Secuiu Prod COM SRL, având CUI:6401648, 
cu sediul în Fetești, Str.Alexandru cel Bun, nr.107, 
Județul Ialomița, angajează: Muncitor necalificat în 
silvicultură COD COR 921502- 7 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe 
în domeniul silviculturii. Selecția are loc în data de 
24.09.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l SC Moldopan Concept Solution SRL, având 
CUI:34757331, cu sediul în Municipiul Botoșani, 
Calea Națională, Nr.14, camera 8, Județ Botoșani 
angajează: Brutar COD COR 751201- 15 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul gastronomiei. Selecția are loc 
în data de 24.09.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 
cu sediul în loc.Suceava, str.Curtea Domnească, nr.8, 
jud.Suceava, organizează concurs pentru ocuparea 
postului de portar I. Condiţii specifice de participare 
precum și bibliografia de concurs se găsește afișată la 
avizierul unității și pe site-ul școlii. Relații suplimen-
tare la tel.0230/520.990.

l  SC Anacemi  Const ruc t  SRL,  având 
CUI:36539821, cu sediul în Sat Gherăeștii Noi, 
Comuna Gherăești, Strada Regele Ferdinand I, 
Nr.15, Județ Neamț angajează: Zidar rosar-tencuitor 
COD COR 711205- 4 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data de 24.09.2021, 
ora 10.00, la sediul societății.

l Revenim la anunţul de concurs recrutare publicat 
în data de 20.09.2021 al Primăriei Domnești privind 
ocuparea posturilor de Inspector– Compartiment 
Transport și Deservire Unități de Învățământ și 
Admnistrator– Compartiment Școală după Școală cu 

următoarele rectificări: dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Primăriei comunei 
Domnești din șos. Al.I. Cuza nr.25-27, comuna 
Domnești, județ Ilfov, de la data de 23.09.2021 până 
la data de 06.10.2021, ora 16:00, iar proba scrisă va 
avea loc în data de 14.10.2021. Detalii suplimentare 
la 021.351.52.56.

l Liceul Tehnologic Beceni, cu sediul în comuna 
Beceni, nr.29, județul Buzău,  organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar 
vacante, de: 1 post Muncitor-transport elevi, pe o 
perioadă determinată până la 30.09.2022, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 8 octombrie 2021 ora 
09.00; -Proba interviu în data de 11 octombrie 2021, 
ora 09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
absolvent liceu sau școală profesională; -vechime: 3 
ani ca și conducător auto. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Liceului 
Tehnologic Beceni, str.Principală M, nr.29. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului Tehnologic Beceni, 
Str.Principală M, nr.29, persoană de contact: Bucur 
Marius George, telefon 0766.826.881.

l Primăria Orașului Ștefănești, județul Argeș, orga-
nizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a postului vacant de casier ADP, funcție 
contractuală de execuție în cadrul Serviciului ADP, 
Compartiment Administrativ din aparatul de specia-
litate al primarului orașului Ștefănești, județul Argeș. 
a)Condiții Generale: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - 
Regulament-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 profesio-
nale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; b)Condiții 
Specifice: studii medii absolvite cu diploma de baca-
laureat; vechime în muncă: minimum 3 ani; cunoș-
tinţe de operare pe calculator nivel mediu – vor fi 
prezentate certificate sau alte documente, emise în 
condițiile legii, care atestă nivelul de competenţe 
digitale. Condiții de desfășurare a concursului: 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Orașului 
Ștefănești, în data de 19.10.2021 (proba scrisă), la ora 
10.00, iar în data de 21.10.2021, ora 12.00 - interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la 
Compartimentul Resurse Umane din cadrul institu-
ției. Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei Orașului Ștefănești, tel. 0248/266752, 
persoană de contact: șef birou Resurse umane și 
relații cu publicul, Tufă Mihalcea Ana-Maria.

CITAȚII
l Sahin Nusret este citat în calitate de pârât în 
dosarul civil nr.58/254/2019 la Judecătoria Mangalia 
pentru divorț- partaj bunuri comune la data de 
05.10.2021, ora 09.00, reclamantă: Șahin Ancuta-Flo-
rentina.

l Pârâtul Banu Cristofor, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Jud.Prahova, Oraș Mizil, Str.Ana 
Ipătescu, Nr.41, în prezent cu domiciliul necunoscut, 
este citat la Judecătoria Mizil, pentru temenul 
07.10.2021, ora 10.00, sala 1, în proces cu reclamanta 
C.N.A.I.R.-Cestrin, având ca obiect acţiune în 
răspundere civilă delictuală.

l Se citeaza Pastora Svitlana in proces de  divort la 
Judecatoria Arad, in  dosar nr.5789/2021 avad termen 
de judecata la 19.10.2021, ora 10.00.Reclamant Urlan 
Marius

l Dregan Iuonas al lui Vasilia, Faur Ludovika, 
Caluger Constantin, Crisan Dochita sunt citati in 
data 05.11.21 ora-13:00 la Judecatoria Turda in 
D.C.7908/328/2020 pt. uzucapiune.

l Zahan Samson, Magurean Veronica sunt citati in 
data de 04.10.21 ora-10:00 la Judecatoria Turda in  
D.C. nr.7057/328/2020 pentru prest. Tab.

l Varga Iosif, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Șimleu Silvaniei, Județul Sălaj, este chemat să se 
prezinte în data de 19.10.2021, ora 09.00, la Judecă-
toria Șimleu Silvaniei, camera 14, în calitate de pârât, 
în proces cu Marinkas Eugen și Marinkas Eleono-
ra-Florica, în calitate de reclamanți în dosarul cu 
nr.1230/309/2021, având ca obiect partaj judiciar.

l Numita Ene Luciana, cu ultim domiciliu cunoscut 
în com.Valea Argovei, sat Valea Argovei, str.Serelor, 
nr.14, jud.Călărași, este citată la Judecătoria Lehliu-
Gara pe data de 23.09.2021, ora 11.00, în calitate de 
pârâtă în dosarul civil nr.1283/249/2021, în procesul 
de desfacere a căsătoriei cu reclamantul Ene Florin. 
Pârâta Ene Luciana este citată cu mențiunea prezen-
tării la interogatoriu. În caz de neprezentare a 
pârâtei, se va putea face un înscris, judecata urmând 
a se face în lipsă.

l Citație: Se citează numitul Lorizio Dario cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Five Dock, 43 Ingham 
Avenue, NSW, 2046, Australia, actualmente cu domi-
ciliul necunoscut, având calitate de pârât, în dosarul 
nr. 1292/220/2020, cu obiect succesiune, în contradic-
toriu cu reclamanta Lorizio (fostă Bodescu) Daniela, 
pentru termenul de judecată din 25.11.2021, ora 
11:00 la Judecătoria Deta, str, Victoriei, nr. 3/A, jud. 
Timiș.

l Se citează Drăgănoiu Ion, Drăgănoiu Dumitru, 
Drăgănoiu Cornelia, Drăgănoiu Constantin, Drăgă-

noiu Gheorghe și Drăgănoiu Steluţa pentru data de 
29 Octombrie 2021 la Biroul Notarial Mariana 
Mocanu din Babadag, jud. Tulcea, str. Mihai Viteazu 
nr.9, ora 10, în cauzele succesorale Drăgănoiu Stelian 
decedat la 25.05.2005 și Drăgănoiu Siţa decedată la 
7.03.1992 ultim domiciliu Casimcea, jud. Tulcea.

l Numitul Ioniţă Ion cu ultimul domicilu în 
comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Sus, strada 
Spătărei, nr. 36, judeţul Teleorman, este citat la 
Judecătoria Alexandria, în data de 11.10.2021, ora 
10:00 în calitate de pârât în dosarul civil nr. 
527/740/2021, în proces cu Ioniţă Ionuţ Marius, 
având ca obiect declararea judecătorească a morţii.  

SOMAȚII
l Somatie emisa de Judecatoria Sannicolau Mare in 
dosar 2442/295/2021 prin care se aduce la cunostinta 
tuturor celor interesati ca petentii Carnat Tavi Cristi-
nian si Carnat Dorina cu domiciliul ales la Cabinet 
Avocat Calapis Nicolae cu sediul in Sannicolau Mare 
str.16 Decembrie nr.9 au formulat actiune civila 
uzucapiune prin care au solicitat instantei sa constate 
ca au dobandit prin uzucapiune dreptul de proprie-
tate asupra imobilului teren arabil in suprafata de 
10700mp identificat cadastral su nr.349/9 evidentiat 
in TP-2/17/28.04.2004 si sa dispuna intabularea in 
cartea funciara a dreptului lor de proprietate asupra 
imobilului. In baza art.130 din D-L 115/1938 cei 
interesati sunt invitati sa faca opozitie in termen de o 
luna de la afisarea prezentei presedinte Buculea 
Raluca Mihaela grefier Gheorghisor Cristina Mihaela

l Somatie emisa de Judecatoria Sannicolau Mare 
in dosar 2474/295/2021 prin care se aduce la 
cunostinta tuturor celor interesati ca petentii Popa 
Aliodor si Popa Ioana cu domiciliul ales la Cabinet 
Avocat Calapis Nicolae cu sediul in Sannicolau 
Mare str.16 Decembrie nr.9 au formulat actiune 
civila uzucapiune prin care au solicitat instantei sa 
constate ca au dobandit prin uzucapiune dreptul 
de proprietate asupra imobilului inscris in 
cf-400894 Gottlob nr.top 879/260/12/2,879/260/15/
2,1000/2/25 reprezentand casa cu nr.751 si sa 
dispuna intabularea in cartea funciara a dreptului 
lor de proprietate asupra imobilului. In baza 
art.130 din D-L 115/1938 cei interesati sunt invi-
tati sa faca opozitie in termen de o luna de la 
afisarea prezentei presedinte Buculea Raluca 
Mihaela grefier Gheorghisor Cristina Mihaela

DIVERSE
l Partidul Hunedoara Unită (PHU), CUI 6040991_
CAPSOC, cu sediul Municipiul Deva, Str.Aleea 
Flamingo, nr.4, Județ Hunedoara, anunță că a 
depus la Tribunalul București, secția a IV-a Civilă, 
cererea de înființare a partidului Partidul Hune-
doara Unită (PHU), dosarul nr.27474/3/2021, organ 
de conducere al partidului fiind Grupul de Inițiativă 

format din Amititeloaie Alin -Președinte, Tutoveanu 
Alexandru-Cezar și Mirăuță Ioan - Membrii. Patri-
moniul inițial al partidului este 300Lei.

l Degeratu Aura Cătălina și Poenaru Dorin 
Mihail, în calitate de titulari, anunță publicul inte-
resat asupra elaborării alternativei finale a planului 
“Amenajament silvic U.P. IX Rușețu”, a Studiului 
de Evaluare Adecvată și a Raportului de mediu, 
plan propus a fi amplasat în comuna Moroieni, jud 

Dâmbovița. Varianta finală de plan poate fi consul-
tată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Dâmbovița, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 
– 13.00. Comentariile publicului și propunerile 
scrise se primesc zilnic la APM Dâmbovița, Târgo-
viște, Calea Ialomiței nr. 1, cod 130142, fax: 0245 
213 944, e-mail: office@apmdb.anpm.ro în zilele de 
luni - joi, între orele 9.00 – 14.00 și vineri între orele 
9.00 – 12.00, până la data de 07.11.2021.
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l PARTIDULUI PUTERII UMANISTE (soci-
al-liberal), persoană juridică română de drept 
public, înregistrat prin Decizia Civilă nr. 30 
DEC/14.07.2015, definitivă prin neapelare la data 
de 07.10.2015, pronunțată de Tribunalul Bucu-
rești, în Dosarul nr. 21023/3/2015, CIF 35146514 și 
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA, persoană 
juridică română de drept public, înregistrat prin 
Decizia Civilă nr. 20/DEC/P definitivă prin neape-
lare la data de 13.03.2019, pronunțată de Tribu-
nalul București, în Dosarul nr. 44529/3/2018, CIF 
42684060 au înregistrat la data de 31.08.2021 la 
Tribunalul București o cerere de aprobare a Proto-
colului de fuziune prin absorbție prin care Partidul 
Re:Start România este absorbit de către PPU 
(social-liberal), care își păstrează personalitatea 
juridică, precum și pentru aprobarea modificărilor 
la Statutul PPU (social-liberal) în privința denu-
mirii acestuia, a semnului permanent și a celui 
electoral prevăzute la art. 1 alin. 1, 2, 3 din 
Statutul Partidului Puterii Umaniste (social-li-
beral) adoptate prin vot la ședința comună a 
Congreselor Extraordinare de fuziune ale celor 
două partide din data de 26.08.2021. Aceste modi-
ficări urmează a fi înscrise în Registrul Partidelor 
Politice. Cererea face obiectul dosarului nr. 
25549/3/2021.

l Anunţ public- PUZ. SC Marcos International 
Import Export SRL, cu sedul în str.Lecturii, nr.3A, 
sector 2, București, titular al Planului Urbanistic 
Zonal „Înființare seră legumicolă”, propus a fi 
amplasat în Județ Ialomița, Comuna Moldoveni, 
sat Moldoveni, tarlaua 173/6, nr. cad. 23373, 
suprafață 17.300mp, anunţă publicul interesat 
asupra iniţierii procesului de elaborarare a primei 
versiuni a planului și depunerii solicitării la APM 
Ialomiţa de obţinere a avizului de mediu pentru 
planul mai sus menţionat. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului al planului 
propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomiţa, 
loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.00-16.30 și vineri, între orele 
08.00-14.00. Observaţiile publicului interesat se 
primesc zilnic, la sediul APM Ialomiţa în termen 
de 18 zile calendaristice de la data publicării anun-
țului.

l Secară Vasile, Secară Petru Bogdan, Secară 
Daniela titular al  - PUZ- Introducere teren în 
intravilan și parcelare pentru construire locuințe 
individuale și funcțiuni complementare” în extra-
vilanul comunei Aroneanu, NC 67500, NC 67499, 
extravilan comuna Aroneanu, jud. Iasi, anunta 
publicul interesat asupra deciziei etapei de inca-
drare – proiectul de plan nu are efecte semnifica-
tive asupra mediului, nu necesita evaluare de 
mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare 
fara aviz de mediu. Observatiile publicului cu 
privire la decizia etapei de incadrare se primesc la 
sediul APM Iasi– mun. Iași, str. Calea Chișinăului 
nr. 43, in zilele de luni-joi (orele 800- 16.3000) si 
vineri(orele 800- 1400), in termen de 10 zile calen-
daristice de la publicarea anuntului.

l SC High Technology Delivery SRL, beneficiara 
a lucrarii PUZ - Construire complex cu functiuni 
mixte(locuinte colective, birouri, servicii si 
comert), spalatorie si functiuni conexe, parcare, 
amenajari exterioare si accese pe teren proprietate, 
situata in strada Aurel Vlaicu nr. 78, mun. Iasi, 
jud. Iasi, NC 155521, anunta publicul interesat 

asupra deciziei etapei de incadrare – proiectul de 
plan nu are efecte semnificative asupra mediului, 
nu necesita evaluare de mediu, urmând a fi supus 
procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Obser-
vatiile publicului cu privire la decizia etapei de 
incadrare se primesc la sediul APM Iasi– mun. 
Iași, str. Calea Chișinăului nr. 43, in zilele de 
luni-joi (orele 800- 16.3000) si vineri(orele 800- 
1400), in termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului.  

l S.C. OLMA S.R.L., titular al proiectului “ Înfi-
ințare hală producție”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se 
supune evaluării impactului asupra mediului, de 
către APM Iași, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul mai 
sus menționat, propus a fi amplasat în sat Războ-
ieni, comuna Ion Neculce, jud Iași. 1. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. 
Calea Chișinăului nr. 43, Iași, în zilele de L-V, între 
orele 8-14, precum și la următoarea adresă de 
internet: apmis.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.  

l Miroslava Development 1 SRL, Miroslava 
Development 2 SRL, Miroslava Development 13 
SRL SI Miroslava Development 4 SRL , titulari  ai 
proiectului : Actualizare Puz Aprobat Prin Hcl Nr. 
376/30.09.2010,amplasat in: Iasi, zona Galata, 
T46, NC 157877 si NC 157878, anunta publicul 
interesat asupra deciziei etapei de incadrare – 
proiectul de plan/program nu are efecte semnifica-
tive asupra mediului, nu necesita evaluare de 
mediu, urmand a fi supus procedurii de adoptare 
fara aviz de mediu.Observatiile publicului cu 
privire la decizia etapei de incadrare se primesc la 
sediul APM Iasi– Calea Chișinăului nr. 43, in zilele 
de luni-joi (orele 800- 16.3000) si vineri(orele 800- 
1400), in termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului.

l Gavrila-Beceanu Larisa-Andreea  Si Munteanu 
Raluca-Andreea titulare al ”Elaborare P.U.Z. – 
Introducere Teren In Intravilan Pentru Obiectivul: 
Construire Locuinte Si Racord Utilitati”- propus a 
fi amplasat în Judetul Iasi, Comuna Popricani, 
extravilan, Nr.Cad: 64030, Nr.Cad: 63441, anunta 
publicul interesat asupra deciziei etapei de inca-
drare – proiectul de plan/program nu are efecte 
semnificative asupra mediului, nu necesita 
evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. Observatiile publi-
cului cu privire la decizia etapei de incadrare se 
primesc la sediul APM Iasi– str. Calea Chișinăului 
nr. 43, in zilele de luni-joi (orele 800- 16.3000) si 
vineri (orele 8:00- 14:00), in termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea anuntului.

l Comuna Miroslava  titular al  “ Ȋntocmire PUZ 
- Schimbare zona de functiune din L1a în zona de 
functiune IS1, în vederea realizarii investitiei 
„Cămin Cultural ” propus a se amplasa în  
comuna Miroslava, satul Vorovești, N.C-89517, 
judeţul Iași, anunta publicul interesat asupra deci-
ziei etapei de incadrare – proiectul de plan/
program nu are efecte semnificative asupra 
mediului, nu necesita evaluare de mediu, urmand 

a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de 
mediu. Observatiile publicului cu privire la decizia 
etapei de incadrare se primesc la sediul APM Iasi– 
Calea Chișinăului nr. 43, in zilele de luni-joi (orele 
8:00- 16:30) si vineri(orele 8:00- 14:00), in termen 
de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

l Această informare este efectuată de: SC 
DOLGAS SRL, Mun.Caracal, Jud.Olt, Str.Mihail 
Kogălniceanu, nr.15, telefon GSM: 0755.012.646, 
email: dolgas@yahoo.com ce intenționează, să soli-
cite de la ABA Olt.  Autorizație de gospodarire a 
apelor pentru realizarea lucrărilor „Desfiinţare 
parţială clădire (construcţii) existentă și construire 
Stație Peco și spălătorie auto” amplasate în: Oraș 
Corabia, Str.Caracalului, Nr.12-14, Județul Olt. 
Această investiție este NOUĂ. Ca rezultat al acestui 
proces de producție vor rezulta: permanent urmă-
toarele ape uzate: menajere și industriale ce se vor 
evacua în sistemul de canalizare al CAO SLATINA- 
prin vidanjare, după ce au fost epurate prin: 
decantor și separator de hidrocarburi- apele uzate 
industriale și separator de grăsimi și ministaţie de 
epurare- apele uzate menajere. Această solicitare de 
aviz este conformă cu prevederile Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările și completările ulteri-
oare. Persoanele care doresc să obțină informații 
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să 
transmită observații, sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului sau la adresa: Mun.Caracal, 
Jud.Olt, str.Mihail Kogălniceanu, nr.15, telefon: 
0755.012.646. Persoana de contact: Ungureanu 
Marian, telefon: 0755.012.646, după data de 
24.09.2021.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin repre-
zentată prin  Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
administrator judiciar al Anghel Carn Impex  SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 4194/15.09.2021, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila in dosar nr. 18305/3/2020 notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Anghel Carn Impex SRL, cu 
sediul social in București, Sectorul 2, Str. Litovoi 
Voievod, Nr. 54A, CUI 26057876, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/2728/2015. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Anghel Carn Impex SRL, vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 18305/3/2020 in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor asupra averii debito-
rului 01.11.2021; b) termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 22.11.2021; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabelului definitiv la 
17.12.2021; d) data primei sedinte a adunarii gene-
rale a creditorilor 29.11.2021, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 30.09.2021, ora 
14.00 la sediul administratorului judiciar.

l Decizia civilă nr.1295-22 aprilie 2021 a Tribuna-
lului Iași, dosar nr.642/286/2019, Admite apelul 
formulat de către reclamanta  Bârlădeanu Danie-
la-Georgiana împotriva sentinței civile nr.422 
pronunțată în 19 decembrie 2019 de Judecătoria 
Răducăneni, sentință pe care o schimbă în parte, în 
sensul că : Dsipune ca autoritatea părintească asupra 

minorului Lushaj Davit (CNP 5171213221633, 
născut în Arezzo, Italia, la data de 13 decembrie 
2017, fiul lui Lushaj Armand și al lui Bârlădeanu 
Daniela- Georgiana) să fie excercitată exclusiv de 
către reclamanta Bârlădeanu Daniela- Georgiana( 
mama minorului menționat). Păstrează toate cele-
lalte dispoziții ale sentinței civile apelate, care nu 
contravin prezentei decizii. Îl obligă pe intimatul 
Lushaj Armand să îi plătească apelantei  Bârlădeanu 
Daniela –Georgiana 370 lei, cu titlu de cheltuieli de 
judecată în apel (din care 350 lei reprezintă onorariul 
curatorului, iar 20 lei reprezintă taxa judiciară de 
timbre aferentă cererii de apel).Definitivă. Pronun-
țată astazi, 22 aprilie 2021, prin punerea soluției la 
dispoziția părților de către grefa instanței, în condi-
țiile art.396 alin 2 din Codul de procedură civilă.

ADUNĂRI GENERALE
l Președintele Consiliului  de Administraţie al 
Societăţii  Fitoterapia S.A. Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
(„Adunarea”) pentru data de 25 octombrie 2021, ora 
12, la sediul Societăţii din București, Bd. Timișoara, 
nr.50, sector 6, pentru toţi acţionarii înregistraţi la 
sfârșitul zilei de 8 octombrie 2021 considerată „data 
de referinţă” în Registrul Acţionarilor ţinut de către 
Societate. In cazul în care la prima convocare nu se 
vor indeplini condiţiile de cvorum, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor Fitoterapia S.A. se va 
desfasura pe data de 26 octombrie 2021, la aceeași 
oră și același loc. Ordinea de zi: 1.Inlocuirea 
domnului Bajanaru Costica, membru al Consiliului 
de Administraţie, ca urmare a decesului, cu un nou 
membru, pentru perioada de mandat rămasă până la 
data de 01.06.2023, respectiv pe perioada cuprinsă 
între data hotărârii adunării acţionarilor si 
01.06.2023. Lista cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și calificarea profe-
sională ale persoanelor propuse pentru funcţia de 
administrator se află la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultată și completată de aceștia. 2. 
Urmare a numirii noului membru al Consiliului de 
Administraţie art.11 al Actului Constitutiv al Socie-
tatii se actualizeaza, in mod corespunzător. 3. Impu-
ternicirea Dnei Stoica Vasilica, cetatean român, 
născută la data de 08.02.1965, in Com. Danciulesti, 
Jud. Gorj, sa îndeplinească toate procedurile și 
formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la 
indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si a ridice 
acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii 
toate documentele necesare, precum si sa reprezinte 
Societatea in fata oricaror autoritati publice/ 
persoane juridice de drept privat, in special in relatia 
cu Registrul Comertului.” Avand in vedere declara-
tiile si recomandarile din toata acesta perioada a 
organismelor abilitate privind luarea unor masuri 
exceptionale de limitare a aglomerarilor de persoane, 
rugam actionarii, ca pentru comunicarea documen-
telor (puncte de vedere, procuri, propuneri etc) sa 
procedeze astfel cum este mentionat in cuprinsul 
prezentului convocator, respectiv solicităm ca toate 
aceste documente să fie transmise pe adresa de 
email: dianastoica08@yahoo.com sau prin posta/ 
curierat. Totodata, in situatia in care starea de alerta 
si/sau limitarea aglomerii de persoane va persista si 
la data stabilita pentru adunarea actionarilor, sedinta 
se va tine doar prin intermediul mijloacelor de comu-
nicare la distanta. In acest sens, rugam actionarii sa 
ia legatura cu reprezentantii mentionati mai sus 
până cel târziu la 23.10.2021 ora 12.00 pentru a 
stabili de comun acord mijlocul de comunicare. 

După data publicarii convocatorului Adunării, 
rugăm actionarii să transmită puncte de vedere în 
scris, electronic, pe adresa de mail: dianastoica08@
yahoo.com, sau prin poșta/ curierat. Acţionarii vor 
putea solicita copii după toate materialele informa-
tive aferente Adunarii. Solicitarea va putea fi adre-
sata, in scris, prin posta/curier, la adresa Societătii 
situate in localitatea București, bd. Timisoara nr.50, 
sector 6, ori electronic, prin adresa de mail  specifi-
cata mai sus. Indiferent de modul de transmitere, 
solicitarile vor fi semnate de actionari sau de repre-
zentantii acestora si vor fi insotite de documente 
purtand mentiunea „conform cu originalul“ si 
semnatura actionarului/ reprezentantului acestuia, 
care sa ateste identitatea actionarilor si –acolo unde 
este cazul– calitatea de reprezentant a semnatarilor. 
De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala 
sau adresa de e-mail,  unde respectivul actionar 
doreste sa primeasca copii ale documentelor mentio-
nate anterior. Conform prevederilor legale in vigoare, 
numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari 
la sfarsitul zilei de 08.10.2021 au dreptul de a parti-
cipa si de a vota in cadrul Adunarii. Actionarii 
înscriși în registrul actionarilor la data de referinţă 
pot participa la Adunare personal sau prin împuter-
nicit. Accesul acţionarilor indreptăţiti să participle la 
Adunare este permis prin simpla proba a identitatii 
acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice 
cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juri-
dice si a actionarilor persoane fizice fara capacitate 
de exerciţiu, cu dovada calităţii de reprezentant 
legal. Acţionarii pot participa la Adunare si prin 
imputernicit, pe baza de procura, porivit reglementa-
rilor aplicabile. Formularele de procuri speciale vor fi 
completate si semnate in trei exemplare: un exem-
plar va fi depus sau transmis prin posta, sau curier la 
sediul Societatii situate in Bucuresti, B-dul Timi-
soara nr.50, sector 6, ori prin mail: dianastoica08@
yahoo.com, astfel incât să ajungă la destinatie pana 
cel mai tarziu 23.10.2021 ora 12.00, un exemplar va 
fi înmânat imputernicitului și al treilea exemplar va 
ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care 
exemplarul destinat Societatii este transmis prin 
mail, procura speciala va trebui sa aiba atasata o 
semnatura electronica extinsa. Procurile generale se 
depun/transmit Societatii in termenul si modalitatea 
sus-mentionata, in copie, cuprinzand mentiunea 
conform cu originalul si semnatura reprezentantului. 
Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in 
considerare daca sunt inregistrate la Societate cel 
tarziu la data de 23.10.2021 ora 12.00. Voturile prin 
corespondenta vor fi trimise prin scrisoare recoman-
data la sediul social al Societatii (mai sus mentionat), 
intr-o forma clara si precisa, continand cel puţin 
menţiunea „pentru”, „impotriva“ ori „abtinere“ cu 
privire la fiecare problema supusa aprobării sau pe 
adresa de email: dianastoica08@yahoo.com. Unul 
sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
impreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a 
Adunării, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de 
o justificare sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de Adunare; b) de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre 
a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării. Pentru exer-
citarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de 
zi /dreptului de a a prezenta proiecte de hotarare 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti 
vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii 
de posta/curierat, la adresa Societatii situate in 
Bucuresti, bd Timisoara nr.50, sector 6 in cel mult 15 
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zile de la data publicarii anuntului de convocare in 
Monitorul Oficial al Romaniei si in presa.  Solicitarile 
vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii 
acestora si vor fi insotite de documente purtând 
menţiunea conform cu originalul si semnatura actio-
narului/ reprezentantului acestuia, care să ateste 
identitatea actionarilor si –acolo unde este cazul– 
calitatea de reprezentant legal sau, după caz, de 
imputernicit a semnatarilor. Informaţii suplimentare 
cu privire la convocarea şi desfăşurarea Adunării se 
pot obţine la mail: dianastoica08@yahoo.com .

LICITAȚII
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 Bozieni, cu sediul în Bozieni, Str.Princi-
pală, nr.77, judeţul Neamț, telefon/fax 
0233/764.005, email: primariacomunabozieni@
yahoo.com, cod fiscal 2613644. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Spațiu în suprafață de 
34,65mp din imobilul proprietatea Primăriei 
Bozieni, aflat în domeniul public al Comunei 
Bozieni, conform caietului de sarcini, a H.C.L. 
nr.43 din 30.08.2021 şi temei legal O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 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: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Bozieni, 
Str.Principală, nr.77, județul Neamț. 3.3.Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/
exemplar, se achită cash la Casieria Primăriei 
Comunei Bozieni. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 07.10.2021, ora 13.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 15.10.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Bozieni, Compartimentul 
Secretariat, Str.Principală, nr.77, județul Neamț. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate -unul exterior şi unul interior. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 15.10.2021, ora 
13.00, Primăria Comunei Bozieni, Str.Principală, 
nr.77, județul Neamț. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 

instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Neamț, Piatra Neamț, Strada B-dul Decebal, nr.5, 
județul Neamț, telefon/fax 0233/219.493, e-mail: 
tr-neamt-scivil@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 22.09.2021.

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: 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Marpod, comuna Marpod, localitatea Marpod, 
nr.327, județul Sibiu, cod poştal 557135, telefon/fax 
0269/583.289, 0269/583.288, e-mail: clmarpod@
yahoo.com, site oficial: www.primarimarpod.ro, 
cod fiscal 4480238. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie vândut: Imobil construcție+teren: teren -curte 
înscris în CF nr.100090 Marpod -top 396/1, 397/1, 
în suprafață totală de 700mp cu construcție -casă 
de piatră înscrisă în CF nr.100090 top 396/1, 397/1-
C1, cu suprafață construită la sol de 117mp, regim 
de înălțime P, situat în comuna Marpod, localitatea 
Marpod, Str.Principală, nr.343, județul Sibiu, 
proprietate privată a Comunei Marpod. Temei 
legal: H.C.L.Marpod nr.47/12.08.2021 şi O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 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: Prin solicitare scrisă, 
de la sediul Primăriei Comunei Marpod, prin 
e-mail la adresă clmarpod@yahoo.com sau de pe 
site-ul oficial www.primariamarpod.ro. 3.2.Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Sediul Primăriei Comunei Marpod -Comparti-
mentul Agricol şi Cadastru, comuna Marpod, 
localitatea Marpod, Str.Dealului, nr.327, județul 
Sibiu, cod poştal 557135. 3.3.Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul  administrat iv :  Gratuit . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
06.10.2021, ora 12.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
14.10.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: sediul Primăriei Comunei Marpod 
-Registratură, comuna Marpod, localitatea 
Marpod, Str.Dealului, nr.327, județul Sibiu, cod 
poştal 557135. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: Oferta va fi depusă într-un 
singur exemplar original. 5.Data şi locul la care se 
va desfaşura şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 14.10.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei 

Comunei Marpod din comuna Marpod, localitatea 
Marpod, Str.Dealului, nr.327, județul Sibiu, Sala de 
şedințe a Consiliului Local al Comunei Marpod. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanței: Acțiunea în justiției se poate 
introduce la Secția Contencios Administrativ a 
Tribunalului Sibiu, Sibiu, Str.Ocnei, nr.33, județul 
Sibiu, cod poştal 550188, telefon 0269/217.104, fax 
0269/217.702, Email: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 22.09.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de identi-
ficare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria 
Municipiului Bacău, municipiul Bacău, Str.Mără-
şeşti, nr.6, județul Bacău, telefon 0234/581644, fax 
0234/588757, e-mail: cristina.bardasu@primaria-
bacau.ro, cod fiscal 4278337. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață utilă de 
111mp, în vederea amenajării unei cantine sociale, 
situat în incinta Punctului Termic, nr.62, municipiul 
Bacău, Str.Călugăreni, nr.3 bis, aflat în domeniul 
public al Municipiului Bacău, conform caietului de 
sarcini, H.C.L. nr.249 din 29.07.2021 şi temeiului 
legal O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul admi-
nistrativ cu modificările şi completările ulterioare, 
art.332-333. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalitațile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Primăria Municipiului Bacău 
-C.F.L.I.A.P, Str.Pieții, nr.1, județul Bacău. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Compartimentul 
Fond Locativ şi Îndrumare Asociații de Proprietari, 
Str.Pieții, nr.1, municipiul Bacău, județul Bacău. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 56,00Lei, se achită numerar sau prin OP la 
Direcția Impozite şi Taxe Locale în contul 
RO28TREZ 20615006XXX 000234, Trezoreria 
Municipiului Bacău, cod fiscal 4278337, Str.Vasile 
Alecsandri, nr.6, municipiul Bacău, județul Bacău. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
05.10.2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 14.10.2021, 
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Municipiului Bacău, Centrul de Infor-
mare Cetățeni, Str.Nicolae Titulescu, nr.3, județul 
Bacău. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 

depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 15.10.2021, ora 10.00, Centrul de Afaceri 
şi Expoziții, Centrul de Conferințe, etaj 2, Calea 
Doctor Alexandru Șafran, nr.145, municipiul 
Bacău, județul Bacău. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția a II-a civilă şi de contencios administrativ şi 
fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul Bacău, Str.
Ștefan cel Mare, nr.4, județul Bacău, telefon 
0234/514.419, fax 0234/525.211, e-mail: tr-ba-
cau-reg2@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 22.09.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de identi-
ficare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria 
Municipiului Oradea, cu sediul în municipiul 
Oradea, str.Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, telefon 
0259/408.887, 0259/437.000, +126, fax 0259/436.276, 
e-mail: primarie@oradea.ro, spatii@oradea.ro, Cod 
fiscal: RO35372589. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: 13 spații cu altă destinație decât aceea 
de locuință/spații comerciale, proprietăți private ale 
Municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Oradea, în suprafață totală 
de 1.611,75mp, conform caietului de sarcini, O.U.G. 
nr.57 din 03.07.2019, art.332-333, H.C.L. 
nr.40/28.01.2020, H.C.L. nr.295/27.04.2020, H.C.L. 
nr.486/25.06.2020, H.C.L. nr.135/25.02.2021, H.C.L. 
nr.136/25.02.2021, H.C.L. nr.303/31.03.2021, 
H.C.L.nr. 655/30.08.2021 şi 656/30.08.2021. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, Serviciul 
Locuințe, Spații Comerciale sau se poate consulta 
website-ul: www.oradea.ro, secțiunea -licitații. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Serviciul Locuințe, 
Spații Comerciale din cadrul Primăriei Munici-
piului Oradea, str.Piața Unirii, nr.1, județul Bihor. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: Dacă se ridică de la sediul instituției: 40 lei/
exemplar, ce se achită la Casierie sau se poate 
descărca de pe wesite: gratuit. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 30.09.2021, ora 
09.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 

de depunere a ofertelor: 14.10.2021, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Municipiului Oradea, str.Piața Unirii, nr.1, județul 
Bihor, parter, Ghişeele 1-2. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun 
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat format 
A4. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 15.10.2021, ora 
13.00, Primăria Municipiului Oradea, str.Piața 
Unirii, nr.1 județul Bihor, cam.201, etaj II. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea liti-
giilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Bihor, Oradea, str.Parcul Traian, nr.10, 
județul Bihor, telefon 0259/414.896, fax 
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 22.09.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de identi-
ficare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria 
Municipiului Oradea, cu sediul în municipiul 
Oradea, str.Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, telefon 
0259/408.887, 0259/437.000, +126, fax 0259/436.276, 
e-mail: primarie@oradea.ro, spatii@oradea.ro, Cod 
fiscal: RO35372589. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: 25 de imobile cu destinația de locuință, 
proprietăți private ale Municipiului Oradea, în 
suprafață totală de 1.065,88mp, conform caietului 
de sarcini, O.U.G. nr.57 din 03.07.2019, art.332-333 
şi H.C.L. nr.859 din 31.10.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: La cerere, 
de la sediul instituției, Serviciul Locuințe, Spații 
Comerciale sau se poate consulta pe website-ul: 
www.oradea.ro, secțiunea -licitații. 3.2.Denumirea 
şi datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atribuire: Se 
poate obține de la Serviciul Locuințe, Spații Comer-
ciale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, str.
Piața Unirii, nr.1 județul Bihor. 3.3.Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: Dacă se 
ridică de la sediul instituției: 40 lei/exemplar, ce se 
achită la Casierie sau se poate descărca de pe 
website: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 30.09.2021, ora 09.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 14.10.2021, ora 11.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului 
Oradea, str.Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, parter, 

Ghişeele 1-2. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat format A4. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura şedința publică 
de deschidere a ofertelor: 15.10.2021, ora 09.00, 
Primăria Municipiului Oradea, str.Piața Unirii, nr.1, 
județul Bihor, Sala Mică, etaj 1. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Bihor, Oradea, str.Parcul Traian, nr.10, județul 
Bihor, telefon 0259/414.896, fax 0359/432.750, 
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 22.09.2021.

PIERDERI
l SC ALEVIA SRL declară pierdut chitanțierul 
cu seria: ALEVIA, Nr.220351-220400, ultima 
chitanță completată: 220390 din 15.09.2021. Se 
declară nul.

l Carnet de student şi legitimație de transport 
pierdute pe numele Stoica Sorin Rafael (UPB 
Transporturi).

l Declarăm pierdut şi anulat următorul act al 
Fujitsu Technology Solutions SRL (CUI:33322258, 
J40/7624/2014, sediul în Bucureşti, Sectorul 5, 
Strada Tudor Vladimirescu, Nr.22, Unitate 2C, 
Biroul Nr.2, Etaj 11): certificatul constatator 
eliberat la data de 16.10.2019 în baza declarației 
model 3 nr.545291 din 10.10.2019 privind activită-
țile desfăşurate la sediul social situat in Bucureşti, 
Sectorul 5, Strada Tudor Vladimirescu, Nr.22, 
Unitate 2C, Biroul Nr.2, Etaj 11.

l SC Tonic Medical Center S.R L, CUI 36708238, 
J37/615/2016, sediul social în Str.Republicii, 
nr.176, Bârlad, Jud.Vaslui, reprezentată legal prin 
administrator Stoica Mihaela-Simona, declară 
pierdută şi nulă Ștampila cu tuş negru din 
imagine. Ștampila care va intra în folosință va fi 
cu tuş verde.  

l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian 
Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în mun. 
Iaşi, şos. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr. 4, bl. A5, 
demisol, spațiul nr. 2-3, jud. Iaşi, declară pierdute 
certificatele constatatoare originale şi certificatul 
de înregistrare original, pentru RASIMIRG 
TRANS S.R.L.cu sediul în Brăila, Aleea Metalur-
giei nr. 6, bl. 16, sc. 3, ap. 58, Brăila, J09/249/2009 
şi CUI 25494287, RESOURCES PROJECT 
GROUP S.R.L.cu sediul în Bucureşti, str. Ion 
Campineanu nr. 26, bl. 8, sc. 2, et. 9, ap. 74, sector 
I, J40/2822/1998 şi CUI 9513530.


