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OFERTE SERVICIU
l Toros Bakery SRL angajează manipulant
mărfuri (studii generale) COD COR 933303 -1
post. Rugăm persoanele interesate să trimită CV la
adresa: hmd71kln@gmail.com.
l SC angajează operatori mase plastice, muncitori
necalificați. Rugăm CV pe adresa de mail: scplasticinject@gmail.com, tel.0754.486.958.
l SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ
MUNCITORI SPECIALIZAȚI PENTRU
LUCRĂRI DE IZOLAȚII ȘI VOPSEA DECORATIVĂ. TELEFON: 0729.888.133.
l Societate comercială, cu sediul în Sebeș, angajează 1 manipulant marfă pentru magazin comercial. Atribuții: sortare, încărcare, descărcare și
securizare marfă. Activitate 8 h/zi, 40 h/săpt.
Cerințe: studii medii, persoană ordonată și disciplinată. Informații la tel. 0747.595.777.
l SC Zoomaxim SRL, având CUI: RO15032205,
J09/540/2002, oferă spre ocupare un post de Tehnician Zootehnist, cod COR: 213233, la sediul său
din Brăila, Com.Gemenele, str.Brăilei, nr.88. Beneficii oferite: durata de încadrare în muncă este
nedeterminată, programul de lucru 8 h/zi, 5 zile pe
săptămână, studii minime liceale, salariu minim de
încadrare, vechime în domeniu minim 2 ani.
Oferim cazare la sediul societății. Relații la tel:
0748.664.667.
l Primăria Bălileşti, cu sediul în comuna Bălileşti,
sat Bălileşti, Str.Principală, nr.169, judeţul Argeş,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: muncitor, treapta profesională I, nivel studii M, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 16.07.2021, ora 12.00;
-Proba interviu în data de 19.07.2021, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii;
-vechime: nu este cazul. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Bălileşti, judeţul Argeş. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Bălileşti, judeţul Argeş,
persoană de contact: Olteanu Bogdan-Vasile,
telefon 0744.362.398, fax 0248/562080.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman, Str.Libertății, nr.1, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post contractual
vacant: -1 post inginer IA în cadrul Compartimentului Tehnic. Condiții specifice de participare la
concurs pentru inginer IA: -Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență (inginer) în domeniul
mecanic, electromecanic sau electric; -Vechime: 6 ani
6 luni în specialitate. Concursul se organizează la

sediul Spitalului Județean de Urgență în data de
16.07.2021, ora 10.00, proba scrisă, iar data și ora
interviului vor fi anunțate după rezultatul probei
scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului și trebuie să conțină, în
mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din
H.G.nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Bibliografia și relații suplimentare la
avizierul Spitalului Județean de Urgență Alexandria,
la serviciul RUNOS sau la telefonul 0247/306.723.
l Primăria comunei Balcani anuntă scoaterea la
concurs a unui post contractual vacant de muncitor
calificat I în cadrul Serviciului gospodarire comunala si mediu, transport public local, iluminat public,
spatii verzi. Probele stabilite pentru examenul de
ocupare sunt: 1. Proba scrisa- în data de 19 iulie 2021
ora 10,00 la sediul instituţiei –Comuna Balcani,
judetul Bacău; 2. Proba practica- in data de 21 iulie
2021 ora 10,00 la sediul instituţiei –Comuna Balcani,
judetul Bacău; 3. Interviul –in data de 23 iulie 2021
ora 10,00 la sediul instituţiei –Comuna Balcani,
judetul Bacău. Condiţii de participare la concurs: Conditiile de participare la concurs sunt cele prevazute de art. 3 din regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare
in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit
din fonduri publice. - Diploma de calificare /perfectionare de instalator apa si canal; - Diploma de calificare/perfectionare de PSI (prevenirea si stingerea
incendiilor); - Diploma de calificare/perfectionare de
instalator sanitar; - Abilitati de dulgherie, lacatuserie, sudura. Dosarele de inscriere la examenul de
ocupare a postului contractual vacant de muncitor
calificat I în cadrul Serviciului gospodarire comunala si mediu, transport public local, iluminat public,
spatii verzi, se pot depune de catre candidaţi in
termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea examenului. Orice alte
informaţii privind condiţiile de înscriere la concurs şi
bibliografie se pot gasi zilnic la sediul Primariei
Balcani, telefon 0234/380680.
l În conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din
Regulamentul- 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 profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare, Institutul de Studii Avansate pentru
Cultura și Civilizația Levantului organizează
concurs pentru ocuparea posturilor contractuale
vacante de execuție, astfel: -1 post consilier juridic
(S) grad IA- Compartiment juridic. Concursul va
consta în 3 etape succesive, după cum urmează:
-selecția dosarelor de înscriere; -proba scrisă; -susți-

nerea interviului care se va comunica odată cu
rezultatul de la proba scrisă pe site-ul I.S.A.C.C.L.
la secțiunea Cariere. Condițiile generale, condițiile
specifice, bibliografia și calendarului concursului se
regăsesc pe site-ul Institutului, la sectiunea Cariere.
Dosarele se depun în perioada 25.06.202108.07.2021, la sediul Institutului, din bd. Mareșal
Constantin Prezan, nr.2A, sector 1, București, în
intervalul orar luni- joi 8,30 -16,00 și vineri 8,3014,00. Proba scrisă va avea loc în data de
16.07.2021 la sediul institutului din bd. Mareșal
Constantin Prezan, nr.2A, sector 1, București, ora
10,00. Informații suplimentare se pot obține de la
secretariat I.S.A.C.C.L., telefon 0723.289.799.
l În conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor
pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul
instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată prin
Legea nr.33/2021 şi ale art.618 alin.(1) lit.b) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, Inspectoratul Teritorial de
Muncă Iași, șos. Moara de Foc, nr.31, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de inspector de muncă,
clasa I, grad profesional superior din cadrul
Compartimentului Supravegherea Pieței și îndrumare Angajatori și Angajați în domeniul Securității
și Sănătății în Muncă– Inspectoratul Teritorial de
Muncă Iași. Durata normală a timpului de muncă
este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Calendarul de
desfășurare a concursului: 1. selecţia dosarelor, în
termen de maxim 5 zile lucrătoare, de la data expirării termenului de depunere a dosarelor; 2. proba
scrisă, în data de 27 iulie 2021, ora 10.00, sediul
instituţiei; 3. proba interviu, în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50
puncte. Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, în
termen de 20 de zile de la data afișării, respectiv în
perioada 24 iunie 2021– 14 iulie 2021. Condiții
generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art.465 alin.(1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare cu excepția avizului psihologic. Condițiile specifice de participare la concurs
sunt: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti,
ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe
economice sau în specializarile: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică şi ştiinţe
politice. -vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice– minimum 7ani. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului
Teritorial de Muncă Iași şi la secretarul comisiei de
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concurs, consilier pe resurse umane Huzum Otilia,
nr. de telefon: 0232/257100, interior 143, e-mail
otilia.huzum@itmiasi.ro.
l Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 235, cu
sediul în com. Gura Ocniței, judeţul Dâmbovița,
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale
vacante de Referent, treapta I din cadrul Compartimentului Produse RS, astfel: Studii: medii, absolvent
liceu cu diplomă bacalaureat; Vechime în muncă: 3
ani și 6 luni; Vechime în specialitate -nu este necesară. Concursul se organizează la sediul instituției,
astfel: 19.07.2021, ora 11.00 -proba scrisă;
22.07.2021, ora 11.00 -proba interviu. Data limită
până la care se pot depune actele pentru dosarul de
concurs: 08.07.2021, ora 14.00, la sediul instituţiei.
Condiţiile generale şi specifice de participare la
concurs, bibliografia stabilită şi actele necesare
pentru dosarul de concurs se afişează la sediul instituției şi pe site-ul www.anrsps.gov.ro./resurse umane.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei
și la telefon: 0245/673.261 -Dascalu Dorina.
l Autoritatea Națională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilități Publice
-A.N.R.S.C., cu sediul în strada Lucian Blaga, nr.4,
sector 3, București, organizează concurs pentru
ocuparea unor posturi contractuale, de execuție,
vacante, pe durată nedeterminată, astfel: 1.
Concursul se desfășoară: -în data de 20.07.2021,
orele 10.00, proba scrisă; -în data de 26.07.2021,
orele 10.00, interviul. Biroul I.T. -Inginer sistem,
debutant -1 post. Condiții specifice: studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic, vechime în specialitatea
studiilor -. Direcția financiar contabilitate, administrativ, Serviciul contabilitate, urmărire și executare
silită a creanțelor -Expert, gradul profesional IA -1
post. Condiții specifice: studii de specialitate: studii
universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, vechime în specialitatea studiilor:
minimum 6 ani și 6 luni. Concursul se desfășoară:
-în data de 20.07.2021, orele 13.00, proba scrisă; -în
data de 26.07.2021, orele 13.00, interviul. Direcția
generală reglementări, autorizări, Serviciul reglementări -Expert, gradul profesional I -1 post.
Condiții specifice: studii de specialitate: studii
universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic sau economic, vechime în specialitatea
studiilor: minimum 3 ani și 6 luni. Direcția generală monitorizare, Agenția teritorială Nord-Est
-Expert, gradul profesional IA -1 post. Agenția
teritorială Sud-Muntenia -Expert, gradul profesional IA -1 post. Condiții specifice: studii de specia-

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor - Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor
Sibiu. Serviciul Fiscal Municipal Mediaº. Str. I.C. Brãtianu nr. 3, tel: 0269.841990,
fax: 0269.841047, e-mail: Admin.MDSBAFMX01.SB@mail.mfinante.gv.ro.
Dosar de executare nr. 1541/22.05.2019. Nr. SBMD_DEX-2664-2021 din
18.06.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2021, Luna Iunie,
Ziua 18. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem
cunoscut cã, în ziua de 08, luna iulie, anul 2021, ora 11.30, în localitatea Mediaº,
str. I.C. Brãtianu, nr. 3, se vor vinde la licitaþie urmãtoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului BLAJAN RODICA, licitaþia a III a. - Autoturism VW
Passat, berlinã, 1,9 TDI, nr. înmatriculare SB 57 ROD, an fabricaþie 2003, nr.
locuri 5, cilindree 1896 cmc, putere maximã 74 kw, masa totalã maximã
autorizatã 1970 kg, combustibil motorinã, închidere centralizatã, radio-cd,
geamuri electrice ºi încãlzite, ABS, ESP, transmisie manualã, aer condiþionat, 4
airbag-uri, caroseria cu zgârieturi, pete de ruginã, vopsea matuitã, peste
438000 km, preþul de pornire 6030 lei, exclusiv TVA *. *) Regimul ºi cotele de
taxã pe valoare adãugatã aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevãzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt
invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la
acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie
ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele
documente: a) oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul
de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO34TREZ5765
067XXX004916, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice
Braºov - Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Sibiu, cod de identificare
fiscalã 4240766, deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu; c) împuternicirea
persoanei care îl reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului; e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus
în limba românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/
paºaport; h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã
faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine
obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu,
obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea. Pentru
informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de
telefon 0269.841990, int. 106. Data afiºãrii: 18.06.2021.
litate: studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic, economic, juridic, administrație publică etc., vechime în specialitatea
studiilor: minimum 6 ani și 6 luni. Concursul se
organizează în data de 20.07.2021 -proba scrisă și
în data de 26.07.2021 -interviul, la sediul
A.N.R.S.C. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune la sediul A.N.R.S.C., până la data de
08.07.2021, inclusiv, după următorul program: de
luni până vineri între orele 10.00-13.00. Condițiile
de participare, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere se afișează la
sediul instituției și pe pagina de internet: www.
anrsc.ro. Relații suplimentare se pot obține la
sediul A.N.R.S.C. și la numărul de telefon:
021/317.97.51 int.132, 133.

l Serviciul Public Județean Salvamont Prahova,
cu sediul în localitatea Sinaia, Cota 1400, F.N.,
județul Prahova, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante de:
-Salvator montan gr.III -jumătate de normă,
conform Hotărârii Guvernului 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 16.07.2021, ora 09.00; -Proba practică în
data de 19.07.2021, ora 09.00; -Interviu în data de
20.07.2021, ora 09.00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice: -studii medii sau generale;
-vechimea în muncă -minim un an; -atestat de
salvator montan eliberat de ANSMR. Candidații
vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea în
Monitorul Oficial, partea a III-a la sediul Serviciului Public Județean Prahova, Cota 1400, F.N.,
județul Prahova. Relații suplimentare și coordona-
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tele de contact pentru depunerea dosarelor de
concurs: la sediul Serviciului Public Județean
Salvamont Prahova. Persoană de contact: Safta
Purcaru Tatiana, consilier economic în cadrul
Serviciului Public Județean Salvamont Prahova,
telefon 0244/311.922, fax 0372/875.346; e-mail:
salvamontprahova@yahoo.com.
l Autoritatea Feroviara Romana-AFER, institutie
publica finantata din venituri proprii, cu sediul in
Calea Grivitei, nr.393, Sect.1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru
aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru
ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarei
functii contractuale de executie vacante:
-OPERATOR treapta IA, 3 posturi, la Dispeceratul
112-ASFR din cadrul AFER. Conditiile generale
pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii sunt
cele prevazute la art.3 din Regulamentul-cadru
aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare. Conditiile specifice potrivit
cerintelor posturilor: -studii medii: absolvent al
invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat;
-experienta necesara executarii atributiilor specifice
postului: minimum 1/2 an vechime in munca;
-cunostinte operare PC; -disponibilitate pentru
program de lucru in ture. Pentru inscrierea la
concurs, candidatii vor depune dosarul de concurs
care trebuie sa contina documentele prevazute la
art.6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la Compartimentul Resurse Umane-ASFR
din cadrul AFER, Calea Grivitei, nr.393, Sect.1,
Bucuresti, camera-42; relatii suplimentare: telefon:
0213077918. Termenul limita de depunere a dosarului de concurs: 08.07.2021, ora-16.30. Locul de
desfasurare a concursului: sediul Autoritatii Feroviare Romane-AFER, proba scrisa in data de
15.07.2021, ora-10.00, interviul in data de
21.07.2021, incepand cu ora-10.00. Tematica si
bibliografia de concurs aferente functiei, alte
conditii specifice potrivit cerintelor postului,
precum si informatii privind organizarea si desfasurarea concursului pot fi studiate pe site-ul: http://
www.afer.ro, sectiunea Informatii/ Anunturi
Cariera/Concursuri angajare.
l Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vâlcea, cu
sediul în Municipiul Rm. Vâlcea, Str. G-ral
Magheru nr. 42, Judeţul Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 4 posturi contractuale vacante, conform art.
7 din H.G.R. nr. 286 din 31.03.2011 (actualizat)
privind aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, astfel: - 1 post de asistent
medical gen. (PL) la Statia centrala Rm. Valcea. - 1
post de asistent medical gen. (PL) la Substatia de
Ambulanta Dragasani. - 1 post de asistent medical
gen. (PL) la Substatia de Ambulanta Horezu. - 1
post de asistent medical gen. (PL) la Substatia de
Ambulanta Balcesti, punct Tetoiu. Condiţii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare conform H.G.
nr. 797/1997; - diplomă bacalaureat; - vechime in
munca – minim 6 luni in specialitate; - concurs
pentru ocuparea postului. Concursul se va organiza
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conform calendarului următor: - 25.06.202108.07.2021, ora 15.00 – termen limita de depunere
on-line a dosarelor (scanate intr-un singur folder si
arhivate), pe adresa de e-mail ambulantavalcea@
yahoo.com; - 16.07.2021, ora 10.00 – proba scrisă;
- 20.07.2021, ora 10.00 – interviu. Relaţii suplimentare se obţin de la Compartimentul RUNOS –
telefon 0250/731030 int. 117 sau pe site-ul
institutiei www.ambulantavalcea.ro

CITAȚII
l Husein Veronica și Ivan Ramona Mihaela
(Petcu) sunteți chemate la Judecătoria Tulcea,
camera sala nr. 3, complet C2, în ziua de 24 iunie
2021, ora 09.00, în calitate de pârâte, în proces cu
Consiliul Local Tulcea -Direcția Întreținere și
Administrare Patrimoniu, în calitate de reclamant
în dosar nr. 3909/327/2021.
l Şontea Steluţa Florentina în calitate de reclamant, cheamă în judecată pe Onţă I. Gheorghe în
calitate de pârât în data de 08.09.2021, ora 10,00,
Camera Civil, Complet C1, Alexandria,
Teleorman, în dosar nr. 817/740/2021, obiect dosar
declararea judecătorească a morţii.
l Pârâtele Șopron Ștefana și Șopron Geanina
Mihaela, cu ultimul domiciliu cunoscut în Iași,
strada Mușatini, nr.8, județul Iași, sunt citate și
chemate la Judecătoria Vaslui pentru termenul de
judecată din data de 07.09.2021, orele 11 în proces
cu reclamantul Șopron Manole, dosar nr.
6818/333/2015, având ca obiect partaj succesoral și
ieșire din indiviziune.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in faliment
prin procedura generala a falimentului in dosarul
nr. 3128/105/2018 al Tribunalului Prahova,
conform Sentintei nr. 288/02.06.2021 privind pe SC
Ana & Petrus Properties SRL, cu termenele: depunere declarații creanță in vederea intocmirii tabelului suplimentar 20.07.2021, întocmirea tabelului
suplimentar al creanțelor 25.08.2021, întocmirea
tabelului definitiv consolidat 27.09.2021.
l Smart Management Invest SRL cu sediul în
localitatea Arad. B-dul Decebal, nr. 2, ap.307, et. 3.
judeţul Arad anunţă intenţia de obtinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN
(rev 2) 4730 - Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate,
desfăşurată la punctul de lucru din Constanta,
B-dul I.C. Bratianu, nr. 250, Judetul Constanta.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. OCPI Argeș
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.27, 29, 30, 31,
32, 36, 39, 40, 46, 65, pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a afișării:
30.06.2021. Data de sfârșit a afișării: 30.08.2021.
Adresa locului afișării publice: Comuna Leordeni,
Județul Argeș. Repere pentru identificarea locației:
Sediul Primăriei Comunei Leordeni. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la Sediul Primăriei Comunei Leordeni. Alte

informații pentru cei interesați: Program -luni-vineri: 09.00-16.00. Informații privind Programul
național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se
pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al Greek House
Taverna SRL desemnat prin hotararea nr.3506 din
data de 22.06.2021, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
16620/3/2020, notificã deschiderea falimentului
prin procedura simplificata prevazuta de Legea
nr.85/2014 împotriva Greek House Taverna SRL,
cu sediul social in Bucureşti Sectorul 3, Strada
Smârdan, Nr. 12, CUI 38554593, nr. de ordine in
registrul comertului J40/19966/2017. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept de
creanta nascut dupa data deschiderii procedurii
insolventei impotriva Greek House Taverna SRL
vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 16620/3/2020,
in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor in
tabelul suplimentar al creantelor 23.07.2021; b)
termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 12.08.2021; c) termenul pentru
depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va
fi de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv consolidat 31.08.2021.
l SC FLAGAS SRL, titular al proiectului „Desființare clădiri existente ( corp C1 și Corp C2) și
construire stație mixtă de distribuție carburanți,
skid GPL auto, amplasare spălătorie auto, totem
luminos, organizare de șantier și utilități”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Teleorman: nu se supune
evaluării impactului asupra mediului, -nu se
supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării
impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Desființare clădiri
existente (corp Cl și Corp C2) și construire stație
mixtă de distribuție carburanți, skid GPL auto,
amplasare spălătorie auto, totem luminos, organizare de șantier și utilități”, propus a fi amplasat în
comuna Piatra, strada Principală, nr.53, județul
Teleorman. 1.Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Teleorman, din mun.Alexandria, str.
Dunării, nr.1, jud.Teleorman, de luni până joi, între
orele 08.00-16.30 și vineri, între orele 08.00-14.00,
precum și la următoarea adresă de internet http://
apmtr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ:
Sibiu. Denumire UAT: Poplaca. Sectoare cadastrale: 1, 3, 15, 16. Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Sibiu anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr.1, 3, 15, 16 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea
Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr.7/1996,

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a afișării: 01.07.2021. Data de
sfârșit a afișării: 30.08.2021. Adresa locului afișării
publice: Comuna Poplaca, str.Andrei Șaguna,
nr.572, județul Sibiu. Repere pentru identificarea
locației: Primăria Comunei Poplaca. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Comunei Poplaca de
luni până joi între orele 09.00-15.00 și vineri între
orele 09.00-12.00, și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații
privind Programul național de cadastru și carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI
la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Aprilia Rezidence SRL, titular al proiectului:
“Modificare de proiect în curs de execuție autorizat
cu A.C.653/03.12.2020, construire imobil locuințe
P+4E+SP.TH. (casa scării și lift) și împrejmuire
teren” prin supraetajare cu 1 nivel în limita a 20%
din suprafața desfășurată conf. lg. 50/1991 rezultând imobil locuințe colective P+5E+SP.TH.
+terasă circulabilă și modificări la fațade”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra
mediului, în cadru procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modificare de proiect în curs de execuție autorizat cu
A.C.653/03.12.2020, construire imobil locuințe
P+4E+SP.TH. (casa scării și lift) și împrejmuire
teren” prin supraetajare cu 1 nivel în limita a 20%
din suprafața desfășurată conf. lg. 50/1991 rezultând imobil locuințe colective P+5E+SP.TH.
+terasă circulabilă și modificări la fațade”, propus
a fi amplasat în oraș Năvodari, str. T13, nr.7,
județul Constanța. Proiectul deciziei de încadrare
și motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul autorității competente pentru protecția
mediului Constanța, din str.Unirii, nr.23, în zilele

SC C'EST LA MORILLE SRL, titular al planului „PUZ- dezvoltare zonă
depozitare și servicii, mică producție nepoluantă,

birouri, parcare”,

Ghiroda, extravilan, CF nr. 401632, nr. top 401632, jud. Timiș, aduc la
cunoștință publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura de
reglementare conform HG nr. 1076/2004, este cea de adoptare a
planului fără aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în
termen de 10 zile calendaristice, la sediul:
APM Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, jud. Timiș.
de luni-joi, între orele 08.00-16.00, vineri între orele
08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de
internet (http:\\anpm.ro). Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității
competente pentru protecția mediului.
l Goldbach Design &Build SRL pentru Kaufland
Romania S.C.S. , având sediul în București, str.
Barbu Văcărescu nr.120-144, titular al proiectului
“Construire hypermarket și construcții anexe interioare și exterioare (container bufet fast food și
terasă acoperită, post trafo, bazin rezervă incendiu,
bazin de retenție, copertină cărucioare, amenajări
exterioare incintă (platforme parcare, spații verzi,
drumuri, trotuare), amenajări accese rutiere și
pietonale și racorduri la drumurile publice, instalații interioare și rețele/lucrări tehnico-edilitare,
amenajări împrejmuire teren, amplasare pilon,

panouri publicitare și totem publicitar, organizare
de șantier, branșamente utilitare”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare
de către APM Hunedoara, nu se supune evaluării
impactului asupra mediului în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului pentru
proiectul “Construire hypermarket și construcții
anexe interioare și exterioare (container bufet fast
food și terasă acoperită, post trafo, bazin rezervă
incendiu, bazin de retenție, copertină cărucioare,
amenajări exterioare incintă (platforme parcare,
spații verzi, drumuri, trotuare), amenajări accese
rutiere și pietonale și racorduri la drumurile
publice, instalații interioare și rețele/lucrări tehnico-edilitare, amenajări împrejmuire teren, amplasare pilon, panouri publicitare și totem publicitar,
organizare de șantier, branșamente utilitare”
propus a fi amplasat în b-dul Nicolae Titulescu,
nr.39, loc.Hațeg, jud.Hunedoara. Proiectul deciziei
de încadrare și motivele care o fundamentează pot
Publicitate

Caută la chioșcurile de ziare
o carte de excepție, oferită de Jurnalul

Trâmbiţa
primului înger

Preț:
25 de lei
ziarul +
cartea

de Gheorghe Filip

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

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Joi, 24 iunie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
fi consultate la sediul APM Hunedoara, din Deva,
str.Aurel Vlaicu nr.25, în zilele de luni până joi între
orele 08.00-16.00 și vineri între orele 09.00-14.00,
precum și la următoarea adresă de internet: http://
apmhd.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a APM Hunedoara.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria
Orașului Ardud, cu sediul în orașul Ardud, str.
Nouă nr.1, judeţul Satu Mare, e-mail: primaria@
orasardud.ro, primaria.ardud@yahoo.com, cod
fiscal 3897173. Autoritatea finanţatoare, Orașul
Ardud, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
pentru activităţi nonprofit de interes general, face
cunoscut domeniul pentru care se acordă finanţări
nerambursabile pentru anul de execuţie financiar
2021. Se acordă finanţare nerambursabilă în suma
totală de 225.000 lei, sumă aprobată pentru anul
2021 conform Bugetului de venituri şi cheltuieli în
anul 2021 şi a H.C.L. nr.55 din 18.06.2021 privind
aprobarea Programului anual al finanţărilor
nerambursabile de la bugetul local în anul 2021 pe
domeniile: Cultură, Tineret și Sport: 1.Domeniul:
Cultură, suma alocată: 150.000Lei. 2.Domeniul:
Tineret, suma alocată: 10.000Lei. 3. Domeniul:
Sport, suma totală: 65.000Lei. Total fonduri
nerambursabile 2021: 225.000Lei.

SOMAȚII
l Somație emisă în temeiul Încheierii de ședinţă
din data de 27.05.2021. Prin cererea înregistrată pe
rolul Judecătoriei Zărneşti, sub nr. 4252/338/2020,
petenta Buharu Carmen (cu domiciliul în Mun.
Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, Bl.88, Ap.19,
Jud.Buzău), a invocat dobândirea prin uzucapiune
a dreptului de proprietate asupra imobilului situat
în Com.Şinca Nouă, Nr.292, compus din construcţiile C1 şi C2, precum şi teren de 902mp, înscris în
CF cu nr.100459 Şinca Nouă, cu nr. top. 419/3. Toți
cei interesați sunt somați să formuleze opoziție, cu
precizarea că, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de o lună de la emiterea
celei din urmă publicaţii.
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
889/246/2021, formulata de petenta Pui Florica,
CNP 2610225022801 cu domiciliul processual ales
la cav. Av. Bodea Ioan din Ineu, str. Republicii nr.
20, jud. Arad, a solicitat oinscrierea dreptului de
proprietate al petentilor pe titlu de uzucapiune,
asupra imobilului identificat in CF nr. 306314, cu
nr. top. 1120-1121/a.3/123, compus teren extravilan
situate in Taut, in suprafata de 11510 mp, imobil

asupra caruia figureaza ca proprietary tabulari
intabulati sub B1 Berar Ioan, cu ota de 1/1, urmand
a se proceda la intabularea petentilor asupra
acestui imobil. Petenta sustine ca, folosesc acest
imobil, asupra caruia au exercitat o posesie
pasnica, publica continua si nume de proprietari.
In urma acesteia sunt somati, in baza art 130 din
Drecretul-Lege nr. 115/1938, toti cei interesati de
indata sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu
deoarece in caz contrar, in termen de o luna de la
aceasta ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii. Prezenta somatie se va afisa timp de
o luna la Tabla de afisare a Judecatoriei Ineu si la
Primaria Tauț.
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
992/246/2021, cu termen de judecata la data de
21.07.2021, petenta Pui Florica, domiciliata in
Nadis nr. 278, judetul Arad, solicita inscrierea
dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune
extratabulara si jonctiunea posesiilor, asupra cotei
de 4/8 parte de sub B1 proprietar tabular Lupulese
Miosa, decedat, si asupra cotei de 1/8 parte de sub.2
proprietar tabular Berar Ioan, decedat din imobilul
identificat in CF nr. 301394 Taut (CF vechi 879
Nadas) cu nr. top 278-279/b compus din casa cu
numar administrative 306 curte si gradina in
suprafata de 1332 mp. Petentul sustine ca, folosesc
acest imobil de peste 25 de ani, prin jonctiunea
posesiei impreuna cu antecesorii sai, exercitand o
posesie pasnica, publica, continua si sub nume de
proprietar. In urma acesteia sunt somati, in baza
art 130 din Drecretul-Lege nr. 115/1938, toti cei
interesati de indata sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in termen de o
luna de la aceasta ultima publicare se va proceda la
rezolvarea cererii. Prezenta somatie se va afisa timp
de o luna la Tabla de afisare a Judecatoriei Ineu si
la Primaria Tauț.
l S o m a ţ i e J u d e c ă t o r i a I n e u . D o s . n r.
1010/246/2021. Petentul Cotuna Sorin Viorel solicită înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de
uzucapiune asupra imobilului identificat în c.f. 161
Rogoz de Beliu nr.top.243 arabil intravilan în supr.
de 7.162 mp. imobil asupra căruia figurează ca
proprietară întabulată sub B.1 Sava Ana (fost
Piper) care a decedat în data de 06 aprilie 1955.
Petentul susţine că foloseşte acest imobil de peste
40 de ani de la moartea proprietarilor în mod continuu,paşnic,public şi sub nume de proprietar. Toţi
cei interesaţi sunt somaţi să depună de îndată
opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar
în termen de 30 de zile de la ultima publicaţie se va
proceda la rezolvarea cererii.
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.nr.976/246/2019.
Petenta Cintean Elena solicită înscrierea dreptului
de proprietate pe titlu de uzucapiune asupra imobilului identificat în c f. 315643 Ineu A1 nr.top.
812-813/a.2 intravilan în supr. de 719 mp. imobil

asupra căruia figurează ca proprietari întabulați,
sub B.1 Neţa Avram decedat în data de
17.10.1957, sub B.2 Neţa Floare decedată în data
de 22.08.1979. Petenta susţine că foloseşte acest
imobil de peste 40 de ani de la moartea proprietarilor în mod continuu,paşnic,public şi sub nume de
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună
de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în
caz contrar în termen de 30 de zile de la ultima
publicaţie se va proceda la rezolvarea cererii.

LICITAȚII
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în
mun.Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu,
nr.1, jud. Olt, organizează, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local al mun.
Slatina nr. 182/18.05.2021, la data de 25.06.2021,
ora 10.00, licitație publică pentru închirierea
spațiului destinat comerț alimentație publică din
incinta Clubului Nautic și de Agrement „Plaja Olt”
reprezentând foișor din lemn în suprafață
construită la sol de 27,35mp, iar suprafața utilă de
23,65mp. Procurarea documentației pentru participarea la licitație se face de la Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în mun. Slatina, str. Bld. Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, persoana de
contact Cirstea Lidia, telefon/fax: 0349/881.148,
e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depunerea ofertelor se face la sediul Clubului Sportiv Municipal
Slatina până la data de 24.06.2021, ora 12.00.
l CVC Property Investments CO SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică teren situat în Jilava, Tarlaua
23, parcela 79(96/2), jud. Ilfov, compus din 3 loturi
de teren in suprafata totala de 38.800 mp la prețul
total de 1.734.750 lei. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul
judiciar in suma de 2.000 lei fara TVA şi vor
depune documentația însoțită de taxa de garanţie
de 10% din prețul de pornire cu cel putin o zi
înainte de data licitatiei. Licitaţia va avea loc în
16.07.2021, ora 13/00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în data de 12.08.2021, aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1, tel.:
0348/450000, fax: 0248/260500 organizează licitaţie
publică deschisă pentru închirierea următoarelor
bunuri din proprietatea publică a orașului Mioveni:
30 mp - teren situat lângă blocul V2E, str. Unirii 4,25 euro/mp/lună; 4mp-teren situat în sensul
giratoriu de pe str. I.C. Brătianu - 4,25 euro/mp/
lună; 4mp-teren situat pe Bd. Dacia, zona Carrefour - 4,25 euro/mp/lună; 4mp-teren situat pe Bd.
Dacia, zona bloc M4 - 4,25 euro/mp/lună. Data
limită pentru primirea ofertelor: 20.07.2021, ora
1200. Data desfăşurării licitaţiei publice deschise:
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20.07.2021, ora 1400. Licitaţia va avea loc la sediul
Primăriei oraşului Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în sala
de şedinţe a Consiliului Local.Închirierea se face
pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de
prelungire prin acordul părților.Documentaţia de
atribuire şi caietul de sarcini pot fi procurate de la
Biroul Patrimoniu începând cu data de: 24.06.2021.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
tel.0348/455113 – Biroul Patrimoniu, orele 9-15.
l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1,
tel. 0348/450000, fax: 0248/260500 organizează
licitaţie publică deschisă pentru închirierea
spațiului comercial în suprafață de 219 mp situat
la etajul 1 al Pieței Dacia- Corp Nou, oraș
Mioveni. Data limită pentru primirea ofertelor:
20.07.2021, ora 12:00. Data desfăşurării licitaţiei
publice deschise: 20.07.2021, ora 1500. Licitaţia va
avea loc la sediul Primăriei oraşului Mioveni, Bd.
Dacia nr.1, în sala de şedinţe a Consiliului Local.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 522 euro/lună.
Închirierea se face pentru o perioadă de 10 ani, cu
posibilitate de prelungire prin acordul părților.
Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini pot
fi procurate de la Biroul Patrimoniu începând cu
data de: 24.06.2021. Relaţii suplimentare se pot
obţine la tel.0348/455113 – Biroul Patrimoniu,
orele 9-15.

l Consiliul Local Moroeni, prin Primăria
comunei Moroeni, CIF 4280116, localitatea
Moroeni, Str. Principală, nr. 152, comuna
Moroeni, judeţul Dâmbovița, telefon
0245/772.213, fax 0245/772.084, e-mail: registratura@primariamoroeni.ro, organizează licitaţie
publică pentru concesionarea următoarelor terenuri aflate în domeniul public al Comunei Moroeni-categoria de folosință- pășune alpină, situate
în comuna Moroeni, județul Dâmbovița, avand
suprafeţele indicate mai jos, respectând următorul calendar al procedurii de licitaţie: 1. teren în
suprafață de 88,02 ha, aflat în domeniul public al
Comunei Moroeni-categoria de folosință- pășune,
situat în comuna Moroeni, județul Dâmbovița,
punct ”DICHIU 2”. Concesiunea se face
conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 30 din
22.04.2021. - Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09/07/2021, ora 14.00. - Data-limită de
depunere a ofertelor: 23/07/2021, ora 14.00. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 09/08/2021, ora
11,00 la sediul Primăriei comunei Moroeni din
comuna Moroeni, satul Lunca, strada Principală,
nr.152, județul Dâmbovița. 2. teren în suprafață
de 88,57 ha, aflat în domeniul public al Comunei
Moroeni-categoria de folosință- pășune , situat în
comuna Moroeni, județul Dâmbovița, punct ”
DICHIU 1”. Concesiunea se face conform

Povestea fabuloasă a primei
femei chirurg din România

File de jurnal.
Memorii

Mobilizată în Primul Război Mondial cu gradul de maior, a
realizat numeroase intervenţii chirurgicale prin care a salvat
sute de vieţi. A condus, concomitent, spitalele „Colţea”, cel al
„Şcolii de Poduri şi Şosele”, precum şi Spitalul de Chirurgie
instalat în Palatul Regal, la cererea Reginei Maria. Cu toate
acesta, Marta Trancu s-a luptat toată viața pentru
recunoașterea statutului de medic, confruntându-se
cu opoziții din partea colegilor, nefiind acceptată drept
chirurg pentru că era femeie
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O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 31 din 22.04.2021.
- Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
12/07/2021, ora 14.00. - Data-limită de depunere
a ofertelor: 26/07/2021, ora 14.00. - Data şi locul
la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10/08/2021, ora 11,00 la sediul
Primăriei comunei Moroeni din comuna Moroeni,
satul Lunca, strada Principală, nr.152, județul
Dâmbovița. 3. teren în suprafață de 97,27 ha, aflat
în domeniul public al Comunei Moroeni-categoria
de folosință- pășune , situat în comuna Moroeni,
județul Dâmbovița, punct ”OBOARE 1”. Concesiunea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L.
nr. 34 din 22.04.2021. - Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13/07/2021, ora 14.00. - Data-limită de depunere a ofertelor: 27/07/2021, ora
14.00. - Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 11/08/2021, ora
11,00 la sediul Primăriei comunei Moroeni din
comuna Moroeni, satul Lunca, strada Principală,
nr.152, județul Dâmbovița. 4. teren în suprafață de
70,40 ha, aflat în domeniul public al Comunei
Moroeni-categoria de folosință- pășune , situat în
comuna Moroeni, județul Dâmbovița, punct ”
OBOARE 2”. Concesiunea se face conform
O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 35 din 22.04.2021.
- Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
14/07/2021, ora 14.00. - Data-limită de depunere
a ofertelor: 28/07/2021, ora 14.00. - Data şi locul
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ANUNȚURI
la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12/08/2021, ora 11,00 la sediul
Primăriei comunei Moroeni din comuna Moroeni,
satul Lunca, strada Principală, nr.152, județul
Dâmbovița. 5. teren în suprafață de 27,45 ha,
aflat în domeniul public al Comunei Moroeni-categoria de folosință- pășune , situat în comuna
Moroeni, județul Dâmbovița, punct ”MĂGURI”.
Concesiunea se face conform O.U.G. nr. 57/2019
și H.C.L. nr. 36 din 22.04.2021. - Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 15/07/2021, ora
14.00. - Data-limită de depunere a ofertelor:
29/07/2021, ora 14.00. - Data şi locul la care se va
desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 13/08/2021, ora 11,00 la sediul Primăriei
comunei Moroeni din comuna Moroeni, satul
Lunca, strada Principală, nr.152, județul Dâmbovița. 6. teren în suprafață de 63,76 ha, aflat în
domeniul public al Comunei Moroeni-categoria
de folosință- pășune , situat în comuna Moroeni,
județul Dâmbovița, punct ”BLANA 1”. Concesiunea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L.
nr. 32 din 22.04.2021. - Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16/07/2021, ora 14.00. Data-limită de depunere a ofertelor: 30/07/2021,
ora 14.00. - Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
16/08/2021, ora 11,00 la sediul Primăriei comunei
Moroeni din comuna Moroeni, satul Lunca,
strada Principală, nr.152, județul Dâmbovița. 7.
teren în suprafață de 63,76 ha, aflat în domeniul
public al Comunei Moroeni-categoria de folosință- pășune, situat în comuna Moroeni, județul
Dâmbovița, punct ”BLANA 2”. Concesiunea se
face conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 33
din 22.04.2021. - Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 19/07/2021, ora 14.00. - Data-limită
de depunere a ofertelor: 02/08/2021, ora 14.00. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 17/08/2021, ora
11,00 la sediul Primăriei comunei Moroeni din
comuna Moroeni, satul Lunca, strada Principală,
nr.152, județul Dâmbovița. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. Persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire înaintând o solicitare scrisă în acest sens, de la
Compartimentul Achiziții Publice din cadrul
Primăriei comunei Moroeni, strada Principală, nr
152, județ Dâmbovița, de luni până vineri, între
orele 10.00 - 14.00, consilier Achiziţii Publice –
Tronaru Cristina, telefon 0726187956. Costul
Documentației de atribuire pe suport de hartie
este de 1.000 lei, suma putând fi plătită numerar la
casieria Primăriei comunei Moroeni sau prin virament bancar în contul RO85TREZ
27521180250XXXX deschis la Trezoreria orașului
Pucioasa. Ofertele se intocmesc conform Documentaţiei de Atribuire si se depun într-un singur
exemplar Compartimentul Registratură și relații
cu publicul din cadrul Primăriei comunei Moroeni
din comuna Moroeni, satul Lunca, strada Principală, nr.152, județul Dâmbovița. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei este Tribunalul Dâmbovița, judeţul Dâmbovița, Târgovişte, str. Calea
Bucureşti, nr. 3,Secția a II a Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal, telefon 0245/612344 –
centrală, fax 0245216622. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 23.06.2021.

www.jurnalul.ro
l Private Liquidation Group IPURL, în calitate
de lichidator judiciar al societății Inferal Com
S.R.L. societate în faliment, in bankruptcy, en
faillite – procedură ce face obiectul dosarului nr.
1472/111/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
având sediul în Oradea, str. Constantin Tanase,
nr.13, jud. Bihor, CUI 16069547, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J05/71/2004, în
temeiul art.154 și următoarele din Legea 85/2014,
anunță vânzarea bunurilor mobile și imobile
aparținând societății debitoare, în conformitate
cu regulamentul de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor, după cum urmează: imobil situat în
Beiuș, FN, nr. topo. 1056, jud. Bihor – 46.170,00
lei, imobil situat în Tămășeu, nr.377/2, jud. Bihor
– 243.306,00 lei, imobil situat în Chișlaz, jud.
Bihor – 66.843,00 lei, imobil situat în Petreu, jud.
Bihor – 42.588,00 lei, imobil situat în Oradea, str.
Făgetului, jud. Bihor – 16.830,00 lei, autoutilitară
n3 marca F MAN, tipul silent – 29.340,00 lei,
autotutilitară marca MAN, tipul TGA 18.410 –
11.070,00 lei, autoutilitara n1, mercedes benz –
1.260,00 lei, autoutilitara, iveco – 1.710,00 lei,
autoutilitara, dacia – 2.160,00 lei, autoutilitara
dacia – 810,00 lei, autoutilitara N3, MAN –
16.110,00 lei, autoutilitara M1, Daewoo –
3.420,00 lei, remorca 04, georg – 2.790,00 lei,
remorca 04, jung – 6.840,00 lei, autoutilitara
Volkswagen – 1.080,00 lei, remorca 04, renders –
5.490,00 lei, remorca 04, roland – 7.200,00 lei,
semiremorca, renders – 3.420,00 lei, autoturism,
skoda – 8.100,00 lei, autoturism m1, dacia –
8.100,00 lei, autoutilitara n1, renault – 1.260,00
lei, autoutilitara n1, mercedes benz – 5.130,00 lei,
buldoexcavator hymac 370 c – 6.390,00 lei, presa
balotoare orwak 9020 - 2 buc – 12.240,00 lei,
elevator bicoloana - 1 buc – 3.780,00 lei, stivuitor
tcm fd 25- 1 buc – 17.460,00 lei, masina de
fasonat otel beton - 2 buc – 6.120,00 lei, masina
de indreptat si taiat otel beton - 1 buc –
11.340,00- lei, cuptor patiserie folosit - 1 buc –
1.980,00 lei, hota inox cu ventilator centrifugal
- 1 buc – 1.260,00 lei, presa balotat eco 10 - 1 buc
– 6.390,00 lei, container metalic - 15 buc –
66.150,00 lei, containter metalic 30 mc - 23 buc
– 101.430,00 lei, polip gheara cuva metalica cu
brate - 3 buc - 37.530,00 lei, arzator gpl gasp
60/2r1tc232-522kw - 2 buc – 7.935,53 lei,
fierastrau panglica - 1 buc – 990,00 lei, strung - 1
buc – 4.410,00 lei, fierastrau alternativ - 1 buc –
810,00 lei, masina turnat bucsi - 1buc – 990,00
lei, masina turnat bare - 1 buc – 540,00 lei, radiodebimetru polimaster pm 1405 - 1 buc – 809,78
lei, cantar pod bascula - 1 buc – 9.360,00 lei,
cantar electronic fea 1500 kg - 1 buc – 540,00 lei,
aparat masura control brukner s1 sorter - 1 buc
– 8.146,38 lei, sistem amd athlon - 2 buc – 72,00
lei, sistem dual core g3240 111205 - 2 buc –
144,00 lei, sistem asus - 1 buc – 36,00 lei, stoc de
marfă (deșeu metale – aluminiu, dee aragaz,
folie, inox, sticlă etc.) – 13.584,60 lei. Sub sancțiunea inadmisibilității cererii de participare la
procedura de valorificare, persoanele interesate,
anterior formulării cererii de participare la licitație/negociere directă vor trebui să achiziționeze
un caiet de sarcini ce va cuprinde informații
privind bunurile supuse valorificării, la prețul de
2.000 lei + TVA pentru bunurile imobile, 1.000 lei
+ TVA pentru bunurile mobile și să consemneze
o garanție în valoare de 10% din prețul de
vânzare în contul unic de insolvență deschis la

Libra Internet Bank SA, cod IBAN
RO05BREL0002000872280100. Licitațiile
publice sunt programate pentru data de
01.07.2021, 15.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021,
02.09.2021, 16.09.2021 la sediul lichidatorului
judiciar din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, începând cu orele 12:00. În
situația în care bunurile nu se valorifică în cadrul
licitațiilor publice , începând cu ziua imediat
următoarele, respectiv 17.09.2021, timp de 30 de
zile, orice persoană interesată va putea formula
ofertă de cumpărare care va cuprinde în mod
obligatoriu informații privind ofertant, prețul
oferit, modalitatea de plată a prețului, cu mențiunea că termenul de plată a prețului nu poate
depăși 60 zile pentru bunurile imobile și 5 zile
pentru bunurile mobile de la data aprobării
ofertei. La expirarea temrenului pentru depunerea ofertelor acestea vor fi centralizate și
supuse spre aprobare adunării generale a creditorilor. În situație în care la expirarea celor 30 de
zile se constată că nu s-au depus oferte de
cumpărare, lichidatorul judiciar va putea
demara o nouă etapă de licitații publice, urmată
de o nouă etapă de negociere directă. Informații
suplimentare se pot obține de la lichidatorul
judiciar: Tel: 0359/463661 Fax: 0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.

mită de depunere a ofertelor: 19.07.2021, ora
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Alexandru cel Bun, comuna
Alexandru cel Bun, sat Viișoara, Str. Cuza Vodă,
nr.48, județul Neamț. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 (două)
exemplare. 5. Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
21.07.2021, ora 10.00, Primăria Comunei
Alexandru cel Bun, comuna Alexandru cel Bun,
sat Viișoara, Str. Cuza Vodă, nr.48, județul
Neamț. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Neamț
-Secția I Civilă și de Contencios Administrativ,
Piatra Neamţ, B-dul Decebal, nr.5, județul Neamț,
cod poştal 610012, telefon 0233/219.493, fax
0233/210.247, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 23.06.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Comuna Alexandru
cel Bun, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun,
sat Viișoara, Str.Cuza Vodă, nr.48, județul Neamț,
telefon 0233/241.018, fax 0233/241.454, e-mail:
primariaacbnt@yahoo.com, codul fiscal 2613036.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: imobil denumit
Școală veche Vaduri, format din teren în suprafață de 1.994mp și construcția P+E amplasată pe
acesta având suprafața construită 758 mp, suprafața construită desfășurată 1.516 mp, imobil
situat în intravilanul satului Vaduri și înscris în
cartea funciară a comunei Alexandru cel Bun nr.
55344 sub numărul cadastral 55344 cu destinația:
desfășurarea de activități medicale și conexe
actului medical. Bunul pentru care a fost aprobată concesiunea prin H.C.L. nr. 42/18.06.2021 în
baza O.U.G. nr. 57/03.07.2019, fiind proprietatea
publică a Comunei Alexandru cel Bun. 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 solicitare scrisă de la sediul
Primăriei Comunei Alexandru cel Bun. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Alexandru cel Bun, comuna Alexandru cel Bun,
sat Viișoara, Str. Cuza Vodă, nr.48, județul
Neamț. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Documentația de atribuire se poate obține de la
sediul concedentului contra sumei de 30 Lei,
achitată la Casieria Primăriei. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 09.07.2021, ora
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-li-

l ROLAVEL SRL, J16/549/1999, CUI: 12083409,
declară pierdute: Certificat de înregistrare seria B,
nr. 1479488/14.07.2008 emis de ORCT DOLJ,
Certificat Constatator de autorizare nr. 65400 din
20.09.2018 emis de ORCT Dolj. Se declară nule.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare, seria B, nr.
3313789 eliberat de O.R.C. Mehedinți la data de
01.07.2016 pe numele: Boboc A. Ionuț- Dan- Întreprindere Individuală. Se declară nul.

l Pierdut Certificat de pregătire profesională
eliberat de Autoritatea Rutieră Română pe numele
Todea Alin-Valentin, domiciliat in sat Sârbi,
comuna Ilia, județul Hunedoara. Se declară nul.
l Pierdut proces verbal de predare-primire a locuinței, anexa nr.5 la contractul de vânzare-cumpărare nr.28859 din 16.12.1991, în condiții
necunoscute. Îl declar nul.

Decese

Familia anunță cu mare
regret că a trecut în neﬁință
omul minunat care a fost

Prof. dr. ing.
TRAIAN
VINTILĂ POPP
Înmormântarea are loc
joi, 24.06.2021, la ora 13.30,
la Cimitirul Sf. Vineri.
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Au mai rămas
zile până
la lansarea celui mai mai
spectaculos roman semnat de
Dumitru Popescu
În luna iulie, Jurnalul
îţi oferă în exclusivitate

Pumnul şi
palma
Trei volume,
1.500 de pagini!

„Pumnul și palma”este o vastă
frescă literară a proceselor
sociale și umane - cuprinse
în cele trei decenii ale
așa-numitei „construcții a
socialismului”. Farul autorului
răscolește lumea militanților
epocii, cu tarele lor pregnante,
cu propensiunile autoritare și
cu pierderea iubirii de oameni.
Cele trei volume au apărut
succesiv în anii 1980, 1981 și
1982, făcând obiectul unui atac
fulminant și amenințător din
partea presei literare sovietice
care l-a catalogat pe autorul
român ca mai rău decât
calomniatorii burghezi
occidentali.

Un proiect Jurnalul și
Editura Hoffman

