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OFERTE SERVICIU
l Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, cu 
sediul în strada Spitalului nr.1, locali-
tatea Drăgoești, județul Vâlcea, anunță 
amânarea concursului pentru ocuparea 
postului de referent debutant din data 
de 24.12.2020, proba scrisă și interviul 
30.12.2020, în data de 24.12.2020 proba 
scrisă și interviul în data de 05.01.2021.

l Gradinița nr.240, cu sediul în Bucu-
rești, strada Rotundă, nr.1, sector 3, 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului de Mecanic cu atributii de 
fochist, pe perioadă nedeterminată, în 
data de 13.01.2021. Dosarele se depun 
la sediul unității de învățământ până la 
d a t a  d e  0 4 . 0 1 . 2 0 2 1 .  Te l e f o n : 
0314/254.300.

l Anunt din 22.12.2020. Suspendare a 
concursului publicat în Jurnalul Nați-
onal în data de 23.11.2020: În confor-
mitate cu prevederile art.37 din Anexa 
la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului 
cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, concursul orga-
nizat de Centrul Medical de Diagnostic 
și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae 
Kretzulescu” București din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne în 
vederea încadrării, pe perioadă nede-
terminată, prin recrutare din sursă 
externă, a 2 (două) posturi de îngriji-
toare la Serviciul Medical Poliție- Cabi-
nete Medicale de Unitate- Direcția 
Generală de Poliție a Municipiului 
București, respectiv Serviciul Medical 
Aparat Central și Unități Subordonate- 
Sala de tratamente prevăzute la pozi-
ţiile 96 și 229 din statul de organizare al 
unității, SE SUSPENDĂ.

l Anunt din 22.12.2020. Consiliul 
Fiscal, cu sediul în București, Calea 13 
Septembrie nr.13, scoate la concurs, 
pentru Secretariatul tehnic, posturi 
Expert debutant- studii superioare 
economice, fără vechime în activitate 
după cum urmează: -2 posturi normă 
întreagă, durată nedeterminată și -1 
post jumătate de normă, perioadă 
determinată de un an. Depunerea dosa-
relor se face până la data de 13.01.2021. 
Proba scrisă a concursului are loc la 
data de 20.01.2021, ora 11:00. Relații la 
tel. 0723361314 sau la sediul unității, 
aripa Vest, etaj 5, cam. 5343 -Secretari-
atul Tehnic al Consiliului Fiscal.

l  Anunt din 22.12.2020. Clubul 
Sportiv al Armatei „Steaua”, cu sediul 
în Bulevardul Ghencea, nr.35, sector 6, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a 
următoarelor posturi vacante de 
execuţie de personal civil contractual la 
biroul marketing și relaţii publice în 
secţia management din Centrul de 
administrare stadion „Steaua”: Refe-
rent de specialitate gr.I- 1 post (absol-
venţi de studii universitare cu diplomă 
de licenţă în domeniul jurnalism, 

comunicare, relaţii publice, relaţii inter-
naţionale, știinţe sociale și politice; 6 
ani și 6 luni vechime în muncă și în 
specialitate); Referent IA- 2 posturi 
(absolvenţi de studii medii cu diplomă 
de bacalaureat; 6 ani și 6 luni vechime 
în muncă și în specialitate). Desfășu-
rarea concursului: 19.01.2021, ora 
11:00- proba scrisă; 22.01.2021, ora 
11:00- proba practică; 27.01.2021, ora 
11:00- interviu. Data limită de depu-
nere a dosarelor: 07.01.2021, ora 16:00. 
Probele se desfășoară la sediul clubului, 
unde se depun și dosarele de concurs și 
sunt afișate și detaliile organizatorice. 
D a t e  c o n t a c t  s e c r e t a r i a t : 
tel.021.413.60.07, int.143 sau 125.

l  Anunt din 22.12.2020. Clubul 
Sportiv al Armatei „Steaua”, cu sediul 
în Bulevardul Ghencea, nr.35, sector 6, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a 
unui post vacant de execuţie de 
personal civil contractual de Referent 
de specialitate debutant la biroul 
marketing și relaţii publice în secţia 
management din Centrul de adminis-
trare stadion „Steaua” (absolvenţi de 
studii universitare cu diplomă de 
licenţă, economice sau juridice). Desfă-
șurarea concursului: 18.01.2021, ora 
11:00- proba scrisă; 21.01.2021, ora 
11:00- interviu. Data limită de depu-
nere a dosarelor: 07.01.2021, ora 16:00. 
Probele se desfășoară la sediul clubului, 
unde se depun și dosarele de concurs și 
sunt afișate și detaliile organizatorice. 
Datele de contact ale secretariatului: 
tel.021.413.60.07, int.143 sau 125.

l Anunt din 22.12.2020. Centrul 
Medical de Diagnostic și Tratament 
Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” 
București din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, organizează concurs 
în vederea încadrării, pe perioadă nede-
terminată, prin recrutare din sursă 
externă, în condiţiile Legii nr.53/2003 
-Codul muncii, republicată, H.G. nr. 
286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.M.A.I. 
nr.23/2015, O.M.A.I. nr. 291/2011, toate 
cu modificările și completările ulteri-
oare, și având în vedere Nota- raport 
nr. 1026103 din 19.10.2020 privind 
aprobarea încadrării prin concurs a 
unor posturi și Notele- raport  nr. 
1135491 din 13.11.2020 și nr. 1136860 
din 17.12.2020, după cum urmează: -1 
post de îngrijitoare în cadrul Serviciului 
Medical Poliție- Cabinete Medicale de 
Unitate- Direcția Generală de Poliție a 
Municipiului București, prevăzut la 
poziția 96 din statul de organizare al 
unității; -1 post de îngrijitoare în cadrul 
Serviciului Medical Aparat Central și 
Unități Subordonate București- Sala de 
tratamente, prevăzut la poziția 229 din 
statul de organizare al unității. Se soli-
cită: studii: absolvenți cu minim școală 
generală. Pentru înscrierea, candidații 
vor transmite dosarul de concurs, 
exclusiv în format electronic, până la 
data de 07.01.2021, ora 12:00, la adresa 
de e-mail bru.cmdtank@mai.gov.ro. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Centrului Medical de Diagnostic și 
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae 
Kretzulescu” București din municipiul 
București, strada Mihai Vodă, nr.17, 
sector 5, astfel: Concursul se va orga-
niza conform calendarului următor: a) 

selecția dosarelor de înscriere: 
07-08.01.2021; b) proba scrisă (constă 
în rezolvarea unor teste-grilă): 
15.01.2021;  c)  proba pract ică: 
21.01.2021; d) interviul: 27.01.2021. 
Relații suplimentare privind condițiile 
de participare, documentele necesare, 
calendarul de desfășurare a concur-
sului, tematica și bibliografia se pot 
obține de la sediul Centrului Medical 
de Diagnostic și Tratament Ambula-
toriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucu-
rești, telefon 021.303.70.80, interior 
30.542 sau 30.650, precum și pe pagina 
de internet www.cmdta.mai.gov.ro, 
secţiunea -Carieră- Anunţuri.

l SC MCA Invest Industrial SRL, 
CUI:RO23028507, cu sediul în Deva 
județul HD, angajează: Șoferi Mașină 
Mare Tonaj cod COR 833201, Mecanici 
auto COR 723103, Vopsitori auto COR 
713205, Tinichigii caroserie COR 
721303, Sudori COR 721208, Fierari 
COR 711402, Zidari COR 711205, 
Dulgheri COR 711501, Muncitori neca-
lificați la demolarea clădirilor COR 
931301, Vulcanizatori piese din cauciuc 
la prese COR 814118, Ingineri mecanic 
COR 214401, Spălători vehicule COR 
912201. Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limba engleză, cunoștințe 
specifice în domeniu. CV-urile se depun 
la punctul de lucru din localitatea 
Mintia, strada Recoltei nr.7, până la 
27.12.2020, iar interviurile va avea loc 
începând cu 28.12.2020, ora 09:00.

l Serviciul Public de Gospodărie 
Urbană, cu sediul în Sighetu Marmației, 
Str.Al.Ivasiuc, nr.13, judeţul Mara-
mureș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante, de execuție de: -1 post 
-muncitor calificat I (lăcătuș mecanic de 
întreținere și reparații universale) -COR 
721424; -2 posturi -șofer I -categoria C 
C O R  8 3 3 2 0 1 ;  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
20.01.2021, ora 10:00; -Proba practică în 
data de 26.01.2021, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 26.01.2021, ora 13:00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Muncitor calificat I: 
-studii medii, specializare sau curs în 
meseria de lăcătuș mecanic; -vechime în 
muncă minim 3 ani. -Șofer I: -studii 
medii; -permis de conducere pentru 
următoarele categorii: B, C, C+E; 
-vechime în muncă ca și sofer - minim 6 
ani. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Serviciului 
Public de Gospodarie Urbană. Relaţii 
suplimentare la sediul: Serviciului 
Public de Gospodărie Urbană, persoană 
de contact: Balea Maria, telefon 
0262/315.956, fax 0262/311.195.

l Anunt din 22.12.2020. Direcţia 
Administrarea Străzilor și Iluminatului 
Public, cu sediul în strada Drăgănești, 
nr.25A, municipiul Slatina, județul Olt, 
organizează concurs pentru ocuparea 
posturilui contractual vacant de 
execuție, pe perioadă nedeterminată: 
-Serviciul Administrare Parcări 
-Compartiment Programe Investiții, 

Urmărire  Derulare  Contracte : 
-inspector tr.II -1 post. Conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura după cum urmează: -proba 
scrisă: 15 ianuarie 2021, ora 10:00; 
-interviul: 19 ianuarie 2021, ora 10:00. 
Condiții specifice: -inspector tr.II 
-Compartiment Programe Investiții, 
Urmărire Derulare Contracte: a)studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; b)vechime în specialitate studiilor: 
1 an. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a. Relații suplimentare se pot 
obține la Compartimentul Resurse 
Umane, Arhivă de luni până joi orele 
08:00-16:30, vineri între orele 08:00-
14:00 sau la telefon 0249/422.788.

l Complexul Muzeal Arad cu sediul în 
municipiul Arad, P-ţa G. Enescu, nr.1, 
judeţul Arad, organizeazã concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Contabil șef II: 1 post, S, 
c o n f o r m  H . G . 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 18.01.2021, ora 
10:00; -Interviu în data de 21.01.2021, 
ora 10:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul fundamental știinţe sociale, 
ramura de știinţe -știinţe economice, 
specializarea contabilitate și informa-
tică de gestiune; -vechime în speciali-
ta tea  s tud i i lor :  min im 8  an i ; 
-cunoaștințe de operare PC: pachetul 
Microsoft Office -nivel mediu; -cunoaș-
terea unei limbi străine de circulație 
internațională: -nivel mediu; -abilități, 
calități și aptitudini necesare: relațio-
nare și cooperare în echipă, capacitate 
de analiză și sinteză, spirit de inițiativă. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului 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: Simona-Diana 
Sbârcea, telefon: 0257/281.847, luni-vi-
neri, între orele 09:00-15:00.

l Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”, 
cu sediul în Slobozia, Str.Lacului, nr.10, 
judeţul Ialomiţa, organizeazã concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -Paznic I (M): 1 post, 
c o n f o r m  H . G . 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 18.01.2021, ora 
09:00; -Proba interviu în data de 
20.01.2021, ora 09:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii generale/medii; -atestat pentru 
executarea activităţilor de pază a obiec-
tivelor, bunurilor și valorilor; -minim 3 
ani vechime aferentă postului. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul: Liceul Tehnologic „Al.Ioan 
Cuza”, Slobozia. Relaţii suplimentare 
la sediul: Slobozia, Str.Lacului, nr.10, 

persoană de contact: Vlădilă Eugenia, 
telefon /fax 0243/232.823.

l Primăria Orașului Băile Herculane, 
cu sediul în Băile Herculane, Str.M. 
Eminescu, nr.10, județul Caraș Severin, 
organizează în baza H.G. nr.286//2011, 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției contractuale 
de execuție vacante din cadrul 
Compartimentului Cultură -Biblioteca 
orășenească și Casa de Cultură: -1 post 
-Bibliotecar I. Condiții de participare: 
-Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime în muncă minim 
-10 ani. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
18.01.2021, ora 10:00; -Proba interviu 
în data de 21.01.2021, ora 10:00. Data 
limită pentru depunerea dosarelor este: 
08.01.2021, ora 13:30, la sediul Primă-
riei Orașului Băile Herculane. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei 
Orașului Băile Herculane, Comp.
Resurse Umane, Salarizare și arhivarea 
documentelor -persoană de contact: 
R o s t e s c u  A n i ș o a r a  - t e l e f o n 
0255/560.439.

l Primăria Mănești, cu sediul în 
comună Mănești, sat Mănești, Str.Prin-
cipaplă, nr.1, judeţul Dâmbovița, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
Muncitor necalificat, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 19.01.2021, ora 09:00; -Proba prac-
tică în data de 19.01.2021, ora 13:00; 
-Proba interviu în data de 19.01.2021, 
ora 14:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
generale; -vechime: nu se solicită. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Mănești. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria Comunei Mănești, persoană 
de contact: Marcela-Corina Vălima-
reanu, telefon 0245/732.011, fax 
0245/732.159.

l Primăria municipiului Buzău, cu 
sediul în Buzău, strada Piaţa Daciei, 
nr. 1, în baza prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulteri-
oare, a H.G. nr. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile 
art. II din Legea nr. 203/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
a 4 (patru) funcţii publice de execuţie 
vacante, pe perioadă nedeterminată cu 
nomă întreagă, durata timpului de 
lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptă-
mână, din cadrul aparatului de speci-
alitate al Primarului Municipiului 
Buzău, după cum urmează: a) Servi-
ciul Investiții, Programe/Proiecte cu 
Finanțare Externă/Internă și Achiziții 
Publice, 2 posturi: Consilier achiziții 
publice, clasa I, grad profesional supe-
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rior; Consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior. Serviciul Administrare 
Fond Locativ, 1 post: Referent, clasa 
III, grad profesional superior. Servi-
ciul Buget, Evidență Venituri și Chel-
tuieli, 1 post; Consilier, clasa I, grad 
profesional superior. Condiţiile gene-
rale de participare la concurs: candi-
daţ i i  t rebuie  să  îndepl inească 
condiţiile generale prevăzute de art. 
465, alin. (1) și alin. (3), din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulteri-
oare.  Condiţiile specifice de partici-
pare la concurs pentru funcțiile 
publice de execuție vacante: Serviciul 
Investiții, Programe/Proiecte cu 
Finanțare Externă/Internă și Achiziții 
Publice (2 posturi): Consilier achiziții 
publice, clasa I, grad profesional supe-
rior: absolvenţi de studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
științelor inginerești/ științelor econo-
mice/ științelor juridice; minimum 7 
ani vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice. 
Consilier, clasa I, grad profesional 
superior: absolvenţi de studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
științelor inginerești; minimum 7 ani 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice. b) 
Serviciul Administrare Fond Locativ 
(1 post): Referent, clasa III, grad 
profesional superior: studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; minimum 
7 ani vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice. c)
Serviciul Buget, Evidență Venituri și 
Cheltuieli (1 post): Consilier, clasa I, 
grad profesional superior: absolvenţi 
de studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
l en tă   în  domeniu l  ș t i in țe lo r 
economice; minimum 7 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice. Calendarul de 
desfășurare ale concursurilor în 
vederea recrutării funcţiilor publice 
de execuţie vacante pe perioadă nede-
terminată, mai sus menţionate, este 
stabilit astfel: data afișării anunţului: 
23.12.2020; primire dosare: 23.12.2020 
- 11.01.2021; selecţia dosarelor de 
înscriere: 12.01.2021 - 18.01.2021; 
proba scrisă: 25.01.2021, ora 10:00; 
interviul: 28.01.2021, ora 10:00. Dosa-
rele de înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile calendaristice de la 
data publicării prezentului anunț la 
sediul și pe site-ul Primăriei Munici-
piului Buzău (camera 23), Serviciul 
Resurse Umane, Prognoză, Organi-
zare, Cooperare Interinstituţională și 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art. 49 alin. 
(1) din H.G. nr. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și completările 
ulterioare. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Munici-
piului Buzău, din Buzău, str. Piaţa 
Daciei, nr. 1, la camera nr. 23 și la 
telefon 0238/721407. Bibliografia și 
condiţiile de participare la concurs se 
afișează la sediul și pe site-ul Primă-
riei Municipiului Buzău. 

CITAȚII
l Se citează Roth Wilhelm Lorenz la 
Judecătoria Făgăraș în data de 
20.01.2021, ora 08:30, Dosar nr. 
91/226/2019, Fond Funciar- anulare 
Titlu de proprietate, cu reclamantul 
Debu Werner R.

l Pârâta Binder Katalin este citată la 
Judecătoria Bistrița la data de 
20.01.2021, ora 09:00, în dosar 
10953/190/2019.

l Numitul Ciocea Marian este chemat 
în data de 10.02.2021 la Judecătoria 
Brăila în dosarul nr. 195/196/2019 în 
calitate de pârât de către Onoae Nico-
leta în calitate de reclamant.

l Pârâtul Ioja Doinel este citat la 
Judecătoria Piatra Neamț la data de 
27.01.2021, ora 14:00, în dosarul 
9662/279/2019, în contradictoriu cu 
reclamanta Brocea Mihaela, pentru 
exercitarea autorității părintești stabi-
lire domiciliu și pensie minor.

l Anunt din 22.12.2020. Aducem la 
cunoștință publică faptul că pe rolul 
Judecătoriei Bălcești, Județul Vâlcea, 
se află Dosarul nr.1190/185/2020, cu 
termen de judecată la data de 
28.01.2021, având ca obiect deschi-
derea procedurii de declarare a morții 
numitului Ghiță T Traian, fiul lui Titu 
și al Eugenia, născut la data de 
02.09.1951, în comuna Roșiile, Județul 
Vâlcea, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în comuna Roșiile, Județul Vâlcea. La 
cererea sorei sale Avram Veronica, 
domiciliată în Sibiu, str.Calea Turnișo-
rului, nr.82, Județul Sibiu. Se citează pe 
această cale, Ghiță T Traian și invităm 
orice persoană care cunoaște date în 
privința în privința dispărutului, să le 
comunice instanței de judecată.

l ANAF - Direcţia Generală Regio-
nală a Finanţelor Publice Galaţi - 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Constanţa. Se citează SC BIO 
MASA OPTIM SRL cu sediul social în 
municipiul Constanţa, Şoseaua 
Mangaliei, nr. 80A, Poligon 1, Corp 3, 
Birou 3M, bl. C1, et. 1, jud. Constanţa, 
în calitate de debitor, pentru deschi-
derea procedurii insolvenţei la cererea 
creditorului D.G.R.F.P. Galaţi prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Constanţa, la Tribunalul 
Constanţa, Secţia a II-a civilă, în data 
de 18.01.2021, ora 11:00, Complet f.7, 
în dosarul nr. 371/118/2020.

l Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Întorsura Buzăului sub.
Nr.799/248/2020 posesorii:Neagoe 
Daniel și Neagoe Romelia, având 
domiciliul în comuna Sita Buzăului, 
nr.271, județul Covasna, au invocat 
dobândirea prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate asupra imobilului 
situat în:comuna Sita Buzăului, județul 
Covasna, în suprafață de 1260.mp, 
înscris în:C.F.nr.24860 Sita Buzăului, 
nr.top.823-fâneață în suprafață de 
2185.mp având ca proprietari tabulari 
pe :Neagoe  Gh.Mar ia ,  Cr i s t ea 
Beniamin, Cristea Ioan și Cristea 
Ioan-Nicolae și care se învecinează la 
nord-est cu:Neagoe Daniel și Neagoe 

Romelia, la sud-est cu:Neagoe Daniel 
și Neagoe Romelia (nr.cadastral.24665) 
la sud-vest cu:Neagoe Daniel și Neagoe 
Romelia (nr.cadastral.24795) și la 
nord-vest cu:Cristea Ioan și Cristea 
Gheorghe. Toți cei interesați sun 
somați să formuleze opoziție, cu preci-
zarea că, în caz contrar se va trece la 
judecarea cererii în termen de:30 de 
zile de la emiterea celei din urmă publi-
cații. Prezenta somație se afișează la 
sediul Judecătoriei Întorsura Buzăului, 
precum și la sediul Primăriei comunei 
Sita Buzăului.

SOMAȚII
l Se aduce la cunoștință că pe rolul 
Judecătoriei Arad se află dosarul nr. 
17448/55/2020, cu termen de judecată 
la data de 21.01.202, prin care petentul 
Iliese Ştefan Constantin solicită dobân-
direa prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra cotei de 6/36 din 
imobilul evidențiat în CF nr. 322007, 
nr. cadastral 322007, situat în Arad, str. 
Păcurarilor nr.13, jud. Arad, cotă deți-
nută de defuncta Miskov Danicza. 
Persoanele interesate pot face opoziție 
la numărul de dosar indicat mai sus în 
termen de o lună de la data publicării 
prezentei somații.

l Prin cererea inregistrata sub dosar 
nr. 2409/246/2020, formulata de 
petentul Ladari Nicolae, cu domiciliul 
in Comuna Taut, sat Nadas, nr. 19, jud. 
Arad, a solicitat inscrierea dreptului de 
proprietate al petentilor pe titlu de 
uzurpaciune, asupra imobilului identi-
ficat in CF. nr. 303112 Taut, cu nr. top. 
1120-1121/a.3/382, compus din teren 
intravilan in suprafata de 23.020 m.p., 
imobil asupra caruia figureaza ca 
proprietar tabular intabulat sub B1 
Gligor Andrei cu cota de 2/4 si sub B2 
Agrisan Terezia cu cota de ¼, urmand 
a se proceda la intabularea petentului 
asupra acestui imobil. Petentul sustine 
ca, foloseste acest imobil, asupra caruia 
a exercitat o posesie pasnica, publica, 
continua si nume de proprietar. In 
urma acesteia sunt somati, in baza art. 
130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, toti 
cei interesati de indata sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Ineudeoarece in 
caz contrar, in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va proceda 
la solutionarea cererii.

DIVERSE
l Anunt din 22.12.2020. Moștenitorii 
numiților Bratu Nita, cu domiciliul în 
Brăila, strada I.C. Brătianu (fosta 
Alexe Andrei), nr.125 și Bratu Nicu, cu 
domiciliul în București, strada Ştirbei 
Vodă, nr.105, sunt rugați să se prezinte 
până la data de 15.01.2021 la Adminis-
trația Cimitirelor Brăila, strada Mihai 
Eminescu, nr.27, pentru clarificarea 
situației locului de veci situat în Brăila, 
Cimitirul Sfânta Maria, parcela 36, 
litera H, nr.174+175.

l Palcanin Gheorghe Si Palcanin Oana 
Miruna, titularI aI proiectului PUZ si 
RLU Cladiri De Locuit Si Imprejmuire, 
situat in intravilan Arad, str. Randu-
nicii, FN, identificat prin CF nr. 339954 
Arad, județul Arad, aduce la cunostinta 
publicului ca decizia etapei de incadrare 

conform H.G. nr. 1076/2004, planul nu 
necesita evaluare de mediu si va fi 
adoptat fara aviz.. Comentarii si propu-
neri justificate de reconsiderare a deci-
ziei se vor transmite in scris la la sediul 
APM Arad,, Splaiul Mures FN,  in 
termen de 10 zile calendaristice, de la 
publicarea prezentului  anunt. 

l Alezzi Beach Resort SRL, cu sediul în 
orașul Năvodari, str. Prelungirea D13, nr. 
6 A, et.P, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru: „Construire 
două stații de preparare betoane, ampla-
sare birouri și împrejmuire teren” 
amplasat orașul Năvodari, str.Dj 226, 
F.N.,  parcela A 423/1/1,  județul 
Constanța. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Constanța: 
municipiul Constanța, str.Unirii, nr.23 și 
la Alezzi Beach Resort SRL, cu sediul în 
orașul Năvodari, str.Prelungirea D 13, 
nr.6A, et.P., în zilele de luni-vineri, între 
orele 09:00-13:00. Observațiile publicului 
se primesc zilnic la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului 
Constanța.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura generala in 
dosarul nr. 626/105/2020, Tribunal 
Prahova, conform Sentintei nr. 
671/26.11.2020 privind pe SC Sofguard 
P r o t e c t  S e c u r i t y  S R L ,  c u 
termenele: depunere declarații creanță 
in vederea intocmirii tabelului supli-
mentar 11.01.2021, întocmirea tabe-
lului suplimentar al creanțelor 
09.02.2021, întocmirea tabelului defi-
nitiv consolidat 10.03.2021.

l Domeniile Dropia SRL cu sediul în 
Bucuresti, sector1, str.Intrarea Biserica 
Alba, nr.1, ap.6, titular al activităţii de 
producerea vinului din struguri, ce se 
desfășoară la punctul de lucru din sat 
Lacu-Rezii, oraș Însurăței, județ Brăila 
(ferma viticolă), anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a autorizaţiei de mediu. Infor-
maţiile/observaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al activităţii 
desfășurate, pot fi consultate/depuse 
zilnic, timp de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, la sediul 
A.P.M.Brăila. 

l Sc Eurogenetic Srl, cu sediul social 
în localitatea Balș, str.Nicolae Bălcescu, 
nr.19, bl.23, ap.40, jud.Olt, titular al 
activităţii: „Transport rutier mărfuri 
periculoase”, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii cererii de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru activi-
tatea Transport rutier mărfuri pericu-
loase. Observațiile și sugestiile din 
partea cetățenilor se depun în scris la 
sediul APM Olt, strada Ion Moroșanu, 
nr.3, Slatina, pe durata derulării proce-
durii de autorizare.

l Anunţ prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire judeţ: Sibiu . 
Denumire: UAT Bazna. Sectoare 
cadastrale: 26, 27, 34, 37, 38, 39, 40, 59 
și 60. Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Sibiu anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.26, 27, 

34, 37, 38, 39, 40, 59 și 60 pe o perioadă 
de 60 de zile calendaristice, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea Cadas-
trului și a Publicităţii Imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 28.12.2020. Data de 
sfârșit a afișării: 26.02.2021. Adresa 
locului afișării publice: Localitatea 
Bazna, strada Principală, nr.500, 
judeţul Sibiu. Repere pentru identifi-
carea locaţiei: Primăria Comunei 
Bazna. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Comunei Bazna de 
luni până joi între orele 09.00-15.00 și 
vineri între orele 09:00-12:00 și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară. Informaţii 
privind Programul naţional de 
cadastru și carte funciară 2015-2023 se 
pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l S.C.Oviale Park, titular al proiec-
tului Amenajare parcare auto pe 
termen lung, amplasare container 
birou, puț forat și bazin vidanjabil, 
anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare nu se 
supune evaluării de impact asupra 
mediului/evaluării adecvate/evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă de 
către Agenția pentru Protecția 
Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul Amenajare parcare 
auto pe termen lung, amplasare 
container birou, puț forat și bazin 
vidanjabil, propus a fi amplasat în 
Ilfov, Otopeni, nr.fișă cadastrală T1, 
nr.topografic 3, nr.cadastral 100490, 
CF100490, la N: DC 1 (Şoș.Gării Balo-
tești, la S: DC 40 (Str.Lucian Blaga), la 
E: teren viran. Proiectul acordului de 
mediu și informațiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecţia 
Mediului Ilfov: București, sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele de 
luni-joi, între orele 09.00-12.00, precum 
și la următoarea adresă de internet: 
apmif.anmp.ro. Observațiile/contesta-
țiile publicului se primesc la sediul 
A.P.M.Ilfov -București, sector 6, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, în termen de 10 zile 
de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a autorității compe-
tente pentru protecția mediului.

l Remat București Sud S.A., cu sediul 
în municipiul București, șos.Berceni 
Fort, nr.5, cu sediul în sector 4, Bucu-
rești, înregistrată la Oficiul Registrul 
Comerțului cu număr de înmatriculare 
J40/983/1991, cod de înregistrare fiscal 
RO482120, anunță pe cei interesați că 
s-a depus solicitarea pentru obținerea 
Autorizației de Mediu, pentru activi-
tatea Cod CAEN 3832 Recuperarea 
materialelor reciclabile sortate, desfă-
șurată în șos.Berceni Fort, nr.5. Infor-
mații se pot solicita la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului București 
din sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 
(Barajul Lacul Morii -în spatele benzi-
năriei Lukoil ), între orele 09:00-12:00, 
de luni până vineri. Propuneri sau 
contestații se pot depune la sediul 
A.P.M.București în termen de 10 zile de 
la data publicării prezentului anunț.
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GATA!
Simplu, nu?

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii simplificate a insol-
ventei in dosarul nr. 4368/30/2020 
Tribunal Timis, conform hotararii 
intermediare nr.1124 din 11.12.2020 
p r i v i n d  p e  S C  P e d r a x  S R L , 
cu termenele: depunere declarații 
creanță 25.01.2021, întocmirea tabe-
lului  prel iminar al  creanțelor 
04.02.2021, întocmirea tabelului defi-
nitiv 01.03.2021, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data   
09.02.2021, orele 12:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. 

l Anunt public privind depunerea 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu. SC Oberhauser Invest SRL, cu 
sediul in municipiul Baia Mare, str. 
Dealul Florilor, nr. 14B, judetul Mara-
mures, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere 
a acordului de mediu, pentru proiectul 
“Construire Cladire Cit One, Imprej-
muire Teren si Bransamente Tehni-
co-Edilitare” propus a fi amplasat in 
municipiul Baia Mare, str. Vasile 
Lucaciu, f.n. judetul Maramures. 
Informatiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul APM Mara-
mures, din localitatea Baia Mare, str. 
Iza, nr. 1A, in zilele de luni-joi intre 
orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 
08:00-14:00, si la sediul beneficiarului. 
Observatiile se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Maramures.

l SC Oberhauser Invest SRL, cu 
sediul in municipiul Baia Mare, str. 
Dealul Florilor, nr. 14B, judetul Mara-
mures, titular al proiectului “Imobil 
Locuinte Colective, Imprejmuire, 
Bransamente si Racorduri la Utilitati” 
propus a fi amplasat in municipiul 
Baia Mare, str. Daliei, f.n., judetul 
Maramures, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de inca-
drare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Maramures, in 
cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul 
mai sus mentionat. Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consulatate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Maramures, cu sediul in localitatea 
Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, Jud. Mara-
mures, in zilele de luni - joi intre orele 
8:00 - 14:00, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmmm.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/ observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Maramures.

l Subscrisul Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, 
reprezentata prin reprezentată prin av. 
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
administrator judiciar al Z.W.E. 
Construct SRL desemnat prin Inche-
ierea (hotarare) din data de 17.12.2020, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - 
Secţia a VII-a Civila in dosar nr. 
31448/3/2020 notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Z.W.E. 

Construct SRL, cu sediul social in 
Bucureşti Sectorul 3, Splaiul Unirii, 
Nr.31, Bl. M3, Sc.1, Et.1, Ap.7, CUI 
35994166, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/5930/2016. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Z.W.E. 
Construct SRL, vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
31448/3/2020, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 01.02.2021; b) 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 22.02.2021; 
c) termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului  definit iv  la 
19.03.2021; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
01.03.2021, ora 15:00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
29.12.2020, ora 11:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul de Adminis-
trație al Libra Internet Bank SA, socie-
tate bancară înregistrată în Registrul 
bancar sub nr. RB-PJR-40-037/1999, 
cu sediul în Bucureşti, Calea Vitan, 
nr.6-6A, Tronson B, C, Et.1, 6, 9, 13, 
Clădirea Phoenix Tower, sector 3, 
având cod unic de înregistrare 
8119644 şi numărul de ordine în Regis-
trul Comerţului J40/334/1996, prin 
preşedintele Consiliului de Adminis-
trație al Libra Internet Bank S.A., 
Radu Grațian Ghețea, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor băncii la data de 27.01.2021, 
ora 17.00, la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârşitul zilei de 
26.01.2021, cu următoarea ordine de 
zi: 1.Discuții privind remunerarea 
administratorilor neexecutivi ai băncii. 
În cazul neîntrunirii cvorumului 
necesar la data primei convocări, 
Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor se va întruni la data de 
28.01.2021, ora 17:00, în acelaşi loc şi 
cu aceeaşi ordine de zi. Acționarii pot 
participa la adunare personal sau prin 
reprezentanți, în baza unei procuri 
speciale, conform dispozițiilor legale. 
Procura specială se depune la sediul 
societății conform prevederilor legale. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
trație al Libra Internet Bank S.A., dl.
Radu Grațian Ghețea.

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare Străzi 
S3 S.R.L., intenționează să încheie un 
contract de achiziție publică pentru 
Lucrări de proiectare, realizare, achi-
ziție şi montare de butaforii pentru 
proiectul „Amenajare parc tematic” în 
Parcul Pantelimon. „Documentația de 
atribuire” se poate solicita la adresa de 
email: achizitii@as3-strazi.ro sau la 
adresa din Șoseaua Gării Cățelu, 
nr.1M (Parc Pantelimon), Sector 3, 
Bucureşti. Data limită de depunere a 
ofertelor este 13.01.2021, ora 12:00. 

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită administrator 
judiciar  conform sentintei  nr. 
731/17.12.2020 Tribunal Prahova, 
dosar nr. 5017/105/2020, anunţă 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenței debitorului Elija Meat Prod 
SRL, Baicoi, Str. 23 August, nr. 84, 
Jud .Prahova ,  CUI  42076705 , 
J29/16/2020. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor este 01.02.2021. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor este 
22.02.2021. Termenul pentru întoc-
mirea tabelului definitiv al creanţelor 
este 18.03.2021. Prima adunare a 
creditorilor la data de 26.02.2021 ora 
14:00.

l Debitorul SC Construcții Feroviare 
Turnu Severin SA cu sediul social în 
Dr.Tr. Severin, str. Merilor, nr.16, jud.
M e h e d i n ţ i ,  C I F : 1 0 4 7 1 2 9 3 , 
J25/160/1998, aflată în procedura de 
faliment, dosar nr. 6919/101/2014 prin 
lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL, scoate la vânzare: - 
Proprietatea imobiliară * Spațiu 
industrial – situat în Dr.Tr.Severin, str.
Merilor, nr.16, jud.Mehedinți, compus 
din: -„atelier mecanic” - Sutilă=98mp; 
Sconstruită=125mp; Scd=125mp; 
- „ m a g a z i e  m e t a l i c ă  ( a t e l i e r 
tâmplărie)” – Sutilă=49mp; Sconstrui-
tă=62mp; Scd=62mp; - „Șopron”- 
Sutilă=52mp; Sconstruită=60mp; 
Scd=60mp; - „Șopron”- Sutilă=38mp; 
Sconstruită=43mp; Scd=43mp; - 
„Șopron”- Sutilă=78mp; Sconstrui-
tă=90mp; Scd=90mp; - „depozit ulei” 
- Sutilă=488mp; Sconstruită=630mp; 
Scd=630mp; - „dormitoare” - Suti-
lă=190mp; Sconstruită=238mp; 
Scd=238mp; -„centrală termică” - 
Sutilă=104mp; Sconstruită=103mp; 
Scd=103mp; -„rampă beton” - Suti-
l ă = 3 7 m p ;  S c o n s t r u i t ă = 3 7 m p ; 
Scd=37mp;  -„sediu” -  Sut i lă-
=367,45mp; Sconstruită= 234,32mp; 
Scd=468,64mp; suprafața de teren 
totală aferentă amplasamentului este 
de 8.518 mp, nr. carte funciară 50437; 
50438, nr cadastral 18/1, 18/2* la un 
preţ de pornire al licitaţiei de 128.800 
euro, echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii (exclusiv TVA).(pret 
diminuat cu 30% fata de evaluare) 
Licitatia va avea loc în Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehe-
dinţi la data de 24.12.2020 orele 10:00. 
N r.  c o n t  R O 1 1 B R M A  0 9 9 9 1 
00088731813 deschis la Banca Roma-
n e a s c a  S u c .  D r  Tr  S e v e r i n . 
Titlul executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea proprietătii imobiliare 
descrisă anterior, o reprezinta sentința 
nr. 276/2015 din data de 20.05.2015 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
în  dosaru l  de  in so lven ță  nr. 
6919/101/2014. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în 
contul debitoarei, până la începerea 
licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi achiziţi-
onarea caietului de sarcini. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o a n e l e 
0742592183, 0252/354399. Consultant 

Insolventa SPRL , Popescu Emil

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Sasca Montană, cu 
sediul în Sasca Montană, Str.1 Decem-
brie 1918, nr.375, județul Caraş-Se-
verin, cod poştal 327330, telefon 
0255/576.565, fax 0255/576.514, 
e-mail: primariasasca@yahoo.com, 
primariasasca@yahoo.com, cod fiscal 
3227190. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 
-teren 754mp, proprietate bun privat 
ale Comunei Sasca Montană nr.cadas-
tral: CF32697, situat în intravilan 
comunei Sasca Montană, cu acces 
direct la drum, conform O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Admi-
nistrativ, aprobat prin H.C.L. nr.62 din 
14.12.2020. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: se poate obține de la 
Secretariat Comuna Sasca Montană, 
Str.1 Decembrie 1918, nr. 375, județul 
Caraş-Severin. 3.3.Costul şi condițiile 
de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 40Lei /exemplar, 
ce se achită la Casierie. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
30.12.2020, ora 10:00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 12.01.2021, ora 
10:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Sasca Montană, cu sediul în Sasca 
Montană, Str.1 Decembrie 1918, 
nr.375, cod poştal 327330, județul 
Caraş-Severin. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: 
într-un singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5.Data şi locul la care se va 
desfaşura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 12.01.2021, ora 12:00, 
Primăria Comunei Sasca Montană, cu 
sediul în Sasca Montană, Str.1 Decem-
brie 1918, nr.375, județul Caraş-Se-
verin, Sala de Ședințe a Consiliului 
Local. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Judecătoria 
Oravița, Oravița, Piața Revoluției, nr.2, 
județul  Caraş-Severin,  telefon 
0255/571.954, fax 0255/571.964, 
e-mail: ecris.273@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 18.12.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 

Primăria Comunei Sasca Montană, cu 
sediul în Sasca Montană, str.1 Decem-
brie 1918, nr.375, județul Caraş-Se-
verin, cod poştal 327330, telefon: 
0255/576.565, fax: 0255/576.514, 
e-mail: primariasasca@yahoo.com, 
primariasasca@yahoo.com, cod fiscal 
3227190. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
vândut: -teren 100mp, proprietate bun 
privat al Comunei Sasca Montană nr.
cadastral: CF32696, situat în intra-
vilan comunei Sasca Montană, cu 
acces direct la drum, conform O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Admi-
nistrativ, aprobat prin H.C.L. nr.63 din 
14.12.2020. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: se poate obține de la 
Secretariat Comuna Sasca Montană, 
Str.1 Decembrie 1918, nr. 375, județul 
Caraş-Severin. 3.3. Costul şi condițiile 
de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 40Lei /exemplar, 
ce se achită la Casierie. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
30.12.2020, ora 10:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 12.01.2021, ora 
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Sasca Montană, cu sediul în Sasca 
Montană, Str.1 Decembrie 1918, 
nr.375, cod poştal 327330, județul 
Caraş-Severin. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: 
într-un singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5.Data şi locul la care se va 
desfaşura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 12.01.2021, ora 14:00, 
Primăria Comunei Sasca Montană, cu 
sediul în Sasca Montană, Str.1 Decem-
brie 1918, nr. 375, județul Caraş-Se-
verin, Sala de Ședințe a Consiliului 
Local. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Judecătoria 
Oravița, Oravița, Piața Revoluției, nr. 
2, județul Caraş-Severin, telefon 
0255/571.954, fax 0255/571.964, 
e-mail: ecris.273@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 18.12.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Municipiului Oradea, cu 
sediul în municipiul Oradea, Piața 
Unirii, nr. 1, județul Bihor, telefon 
0259/408.865, 0259/437.000, fax 
0259/436.276, e-mail: primarie@
oradea.ro, locuinte@oradea.ro, cod 
fiscal RO35372589. 2.Informații gene-
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rale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: 45 de imobile cu destinația 
de locuință, proprietate privată a Muni-
cipiului Oradea, în suprafață totală de 
1.989,89mp, conform caietului de 
sarcini, O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019, 
art.332-333 și H.C.L. nr.859 din 
31.10.2019. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Serviciul Locu-
ințe, Spații Comerciale sau se poate 
consulta site-ul: www.oradea.ro, sectiu-
nea-licitații. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Se poate obține de la 
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Oradea, Piata Unirii, nr.1, județul 
Bihor. 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: 
Dacă se ridică de la sediul instituției: 
40Lei /exemplar, ce se achită la caserie 
sau se poate descărca de pe site: gratuit. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 04.01.2021, ora 09:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 14.01.2021, ora 
09:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Oradea, 
Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, parter, 
Ghișeele 1-2. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Se depun într-un singur exem-
plar, într-un plic sigilat format A4. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 15.01.2021, ora 09:00, Primăria 
Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 
1, județul Bihor, Sala Mică, etaj 1. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, 
Parcul Traian, nr.10, județul Bihor, cod 
poștal 410033, 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: 21.12.2020.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Tătărăști, 
comuna Tătărăști, județul Bacău, 
telefon 0234/286.510, fax 0234/286.630, 
e-mail: primariatatarasti@yahoo.com, 
cod fiscal 4353021. 2.Informații gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: „Teren curți construcții în supra-
față de 1.250mp, Tarla 26, P 500/10, 
nr.cadastral 61567, amplasat în 
Comuna Tătărăști, Județul Bacău”, 
bun proprietate privată, conform 
H.C.L.nr.6/23.01.2020 și temeiului legal: 
O.U.G.nr. 57/03.07.2019. 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: prin solicitarea scrisă, de la 
sediul Primăriei Comunei Tătărăști. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartiment Urbanism din 
cadrul Primăriei Tătărăști, comuna 
Tătărăști, județul Bacău. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 
gratuit. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 05.01.2021, ora 
15:00. 4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 13.01.2021, ora 10:00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Oferta 
va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Tătărăști, comuna Tătărăști, 
județul Bacău. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
14.01.2021, ora 12:00, la sediul Primă-
riei Comunei Tătărăști, comuna Tătă-
răști, județul Bacău. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Acțiunea în justiție se poate introduce 
la Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Bacău, Bacău, Str.Ștefan 
cel Mare, nr.4, județul Bacău, cod poștal 
600356, telefon 0234/514.419, fax 
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 21.12.2020.

l 1. Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Municipiului Oradea, cu sediul în muni-
cipiul Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul 
B i h o r,  t e l e f o n  0 2 5 9 / 4 0 8 . 8 6 5 , 
0259/437.000, fax 0259/436.276, e-mail: 
primarie@oradea.ro, locuinte@oradea.
ro, cod fiscal RO35372589. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
vândut: două imobile cu destinația de 
locuință, proprietăți private ale Munici-
piului Oradea, situate în Oradea, Calea 
M-șal Al.Averescu, nr.47, ap.1 și Calea 
Clujului, nr.200, în suprafață de 
31,60mp, respectiv 25,50mp, conform 
caietului de sarcini, O.U.G. nr.57 din 
03.07.2019, art.332-333, H.C.L. nr.1042 
din 17.12.2020 și H.C.L. nr.1043 din 
17.12.2020. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de 
la sediul instituției, Serviciul Locuințe, 
Spații Comerciale sau se poate consulta 
site-ul: www.oradea.ro, secțiunea-licitații. 
3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Se poate obține de la Serviciul Locuințe, 

Spații Comerciale din cadrul Primăriei 
Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1, 
județul Bihor. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: Dacă se ridică de la sediul 
instituției: 40Lei /exemplar, ce se achită la 
caserie sau se poate descărca de pe site: 
gratuit. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 04.01.2021, ora 09:00. 
4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
14.01.2021, ora 09:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Munici-
piului Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul 
Bihor, parter, Ghișeele 1-2. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: Se depun într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat format A4. 5. Data și 
locul la care se va desfașura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
15.01.2021, ora 11:00, Primăria Munici-
piului Oradea, Piața Unirii, nr. 1, județul 
Bihor, Sala Mică, etaj 1. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, 
județul Bihor, cod poștal 410033, telefon 
0259/414.896, fax 0359/432.750, e-mail: 
tr-bihor-reg@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abil itate,  în vederea publicării : 
21.12.2020.

l Consiliul Local al Comunei Florești, 
Judetul Mehedinţi, dorește publicarea 
în data de 04.01.2021 a anunţului 
privind licitația în vederea atribuirii 
contractului de concesiune a imobilului 
tip- Saivane cu teren aferent- aparţine 
Domeniului Privat al Comunei Florești 
în conformitate cu Hotărârea Nr. 
8/29.03.2011 a Consiliului Local 
Florești Proprietatea este formată din 
Terenul cu Suprafaţa de 4.347mp - 
teren intravilan neproductiv, neinta-
bulat și din 2 saivane și o gheretă a 
ciobanului ,  toate cu Suprafaţa 
construită de 986mp. Concedent: 
Consiliul Local al Comunei Florești. 
Adresa: Comuna Florești Județul 
Mehedinți, tel./fax: 0252383375, e-mail: 
florestiprimaria@yahoo.com. Obiectul 
concesiunii îl reprezintă imobilul tip- 
Saivane cu teren aferent- aparţine 
Domeniului Privat al Comunei Florești 
în conformitate cu Hotărârea Nr. 
8/29.03.2011  a Consiliului Local 
Florești Proprietatea este formată din 
Terenul cu Suprafaţa de 4.347mp- teren 
intravilan neproductiv, neintabulat și 
din 2 saivane și o gheretă a ciobanului, 
toate cu Suprafaţa construită de 986 
mp. Data limită de depunere a ofer-
telor: 28.01.2021, ora 11:00, la sediul 
Primăriei Comunei Florești. Data licita-
ției: 29.01.2021, ora 11:00, la sediul 
Consiliului Local Florești. Informații 
privind documentația de atribuire se 
pot obține la telefon 0252/383375.

l Comuna Movileni, cu sediul în 
comuna Movileni, judeţul Galaţi, cod 
postal 807195, telefon 0236/823.002, fax 
0236/823.006, cod fiscal 3814747, 
e-mail: primaria.movileni@yahoo.com, 
organizeaza licitație publică pentru 
atribuirea contractelor de concesiune pe 

loturi-suprafețe de teren intravilan din 
domeniul privat al comunei Movileni, 
până la 1.000mp teren, destinate 
construirii de locuințe și anexe gospo-
dărești, pe durata existenței construcți-
ilor până la 49 de ani, după cum 
urmează: Loturi 2-20 situate în T50/1, 
P197/2; Loturi 2-16 situate în T49/1, 
P192/2, in data de 15.01.2021, ora 
10:00. Prețul de pornire la licitație în 
cuantum de 90Lei /723mp/an și 125Lei 
/998 -1.000mp/an. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 15.01.2021, ora 09:30, 
la sediul Primăriei Comunei Movileni. 
Documentația necesară pentru elabo-
rarea și prezentarea ofertelor se pune la 
dispoziția celor interesați la sediul 
Primăriei Comunei Movileni, judetul 
Galați. Relaţii suplimentare la tel. 
0236/823.002 sau la sediul Primăriei 
Comunei Movileni, judeţul Galaţi. 

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna 
Gârbova, cu sediul în localitatea 
Gârbova, Str. Văii, nr. 452, județul Alba, 
telefon 0258/748.118, fax 0258/748.101, 
e-mail: girbova@ab.e-adm.ro, cod fiscal 
4562044. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 1 
imobil, proprietate publică a comunei 
Gârbova, identificat astfel: -clădire 
administrativă, 67mp, nr.cadastral: 
CF71448, situată în intravilan, Str.M. 
Eminescu, nr.50, cu acces direct de la 
drum, H.C.L. nr.69/14.12.2020 și teme-
iului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 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 documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Secretariat. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate 
obține de la Secretariatul Primăriei 
Comunei Gârbova, comuna Gârbova, 
Str. Văii, nr. 452, județul Alba. 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: 150Lei /
exemplar, ce se achită la Casierie. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 06.01.2021, ora 10:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 14.01.2021, ora 
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Gârbova, 
comuna Gârbova, Str. Văii, nr. 452, 
județul Alba, Birou Secretar. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Într-un exemplar, 
în două plicuri sigilate. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 14.01.2021, ora 
14:00, Primăria Comunei Gârbova, 
comuna Gârbova, Str.Văii, nr.452, 
județul Alba, Sala de ședințe la parter. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Adminis-

trativ a Tribunalului Alba, Alba Iulia, 
Piața Iuliu Maniu, nr.24, Județul Alba, 
cod poștal 510111, telefon 0258/813.510, 
fax 0258/811.184, e-mail: tribunalul.
alba@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării : 22.12.2020.

PIERDERI
l Se declară pierdut și nul Certificat de 
membru al Colegiului Farmaciștilor din 
România seria DJ, nr.14908 din data de 
11.01.2011 pe numele Mitruț Anca Oana. 

l Pierdut card tahograf cu numele 
Ciurdas Cristian,eliberat de ARR Bistri-
ta,Jud Bistrita-Nasaud!! Il declar nul. 

l Pierdute card ADR și card marfă, 
eliberate de ARR Dolj, pe numele 
Triculete Dan. Le declar nule.

l Pierdut Atestat mărfuri și persoane, 
pe numele Diaconu Gabriel, eliberat de 
ARR Argeș. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de pregătire profe-
sională a conducătorului auto Scurtu 
Mihăiţă, seria 0037593001. Se declară 
nul.

l Societatea Duena SRL a pierdut 
c e r t i f i c a t e  c o n s t a t a t o a r e 
nr.4691/15.02.2011 și 7125/09.03.2011. 
Le declar nule.

l Declar pierdut și nul Certificat de 
Membru eliberat de Colegiul Medicilor 
Dentiști Vâlcea la data de 07.10.2016 cu 
seria VL0276, pe numele Capruciu N. 
Ioana-Raluca.

l SC Lebro Trading SRL declară pier-
dute Registrele unice de control nume-
rele 2442129 și 2452028.

l Pierdut Certificat înregistrare 
nr.2078071/25.06.2009 și două Certifi-
cate Constatatoare nr.31506/24.06.2009-
sediu/terți ale SC Iulidel Cons SRL Tg. 
Neamț, J27/1156/2005, CUI:17837597. 
Le declar nule.

l Anunt din 22.12.2020. S.C. Geo 
Home Instalatii S.R.L., cu sediul în Sat 
Roșu, Comuna Chiajna, Strada Av. 
Vasile Sebe, nr.2, Tarlaua 75, Parcela 
61B și 62, Lot 1, ap.1, Judeţ Ilfov, înma-
triculată în Registrul Comerţului cu 
număr J23/174/2014, C.U.I. : 32695356 
anunţă pierderea certificatului de înre-
gistrare. Îl declarăm nul.  

l Pierdut certificat internaţional de 
conducător de ambarcaţiune de agre-
ment clasa C+D, nr. 55873, eliberat la 
data de 03.10.2018 de Căpitănia 
Portului Constanţa, pe numele Bărbu-
lescu- Alontie Gheorghe- Viorel. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat de înregistrare, 
seria B3221844, din data de 30.12.2016 
și Certificate constatatoare nr.90201, 
din data de 28.12.2016, pentru firma 
Guguli Srl, cu sediul în Mun.Timișoara, 
Str.Nicolae Stoica de Hațeg, nr.33, Jud.
Timiș,  având număr de ordine 
J35/1741/2011, CUI RO28924451. Se 
declară nule.


