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OFERTE SERVICIU
l Salame Mariana angajează Mena-
jeră în Craiova. CV: la depunerion-
l ine2020@gmail .com până la 
28.12.2020.

l Mocanu Diana angajează Mena-
jeră în Iași. CV la: depunerion-
l ine2020@gmail .com până la 
27.12.2020.

l SC.Al Huda Trading SRL, cu 
sediul în București, sector 1, anga-
jează femeie de serviciu (20 posturi) 
COR 911201, agent curățenie clădirii 
și mijloace de transport (20 posturi), 
COR 515302, pentru punctul de lucru 
al companiei din sector 1 București. 
Candidați eligibili sunt rugați să 
transmită CV-ul la adresa de e-mail: 
alhudatr6@gmail.com, candidați 
eligibili vor fi contactați telefonic.

l Liceul Tehnologic „Dragomir 
Hurmuzescu” organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante pe perioadă nedeterminată: 
-1 post Bibliotecar (probe: scrisă, 
practică, interviu), -0,5 post Adminis-
trator Financiar (probe: scrisă, 
interviu). Data și ora de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă: 18.01.2021, 
ora 9:00; -Proba practică 19.01.2021, 
ora 9:00; -Interviu: 19.01.2021, ora 
14:00. Depunerea dosarelor se face în 
perioada 28.12.2020- 13.01.2021, în 
intervalul orar 10:00-14:00 la secreta-
riatul unităţii. Relaţii suplimentare la 
telefon: 021.256.00.83, 0759.992.872.

l  Școala Gimnazială Alunișu 
Comuna Spineni, cu sediul în 
Comuna Spineni, Str. Principală, nr. 
128, judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcției contractuale 
vacante, administrator financiar grad 
I (S), 0,25 normă. Pentru a ocupa un 
post contractual vacant sau temporar 
vacant candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții generale, 
conform art. 3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completările 
ulterioare: Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -19 
ianuarie 2021, ora 09:00: proba scrisă; 
-19 ianuarie 2021, ora 12:00: proba 
practică; -19 ianuarie 2021, ora 13:00: 
proba interviu. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției contrac-
tuale sunt: -nivelul studiilor -studii 
superioare economice absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime minimă 
necesară ocupării postului -10 ani 
administrator financiar gr.I (S) în 
învățământ; -candidatul să nu fie 
pensionat la limită de vârstă sau pe 
caz de boală; -cunoștinţele de operare 
PC, în ceea ce privește aplicaţii dedi-
cate pentru contabilitate, respectiv 

Microsoft Office, Windows, cunoaș-
terea programelor SIIIR, FOREXE 
BUG -contabilitate bugetară, cunoș-
tințe de accesare platforma SEAP. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituției în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul instituției Școala Gimnazială 
Alunișu Comuna Spineni, Str. Princi-
p a l ă ,  n r.  1 2 8 ,  j u d .  O l t , 
tel.0749.423.102.

l Primăria Comunei Măgirești, cu 
sediul în comuna Magirești, str.Ep 
Ioachim Mares, nr.121, județul Bacău 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcțiilor contractuale vacante de 
executie de: -îngrijitor, la Căminul de 
îngrijire bătrâni aflat în cadrul Servi-
ciului Public de Asistență Socială 
Magirești, aflat în subordinea Prima-
rului Comunei Magirești, pe perioadă 
nedeterminată; -muncitor, în cadrul 
aparatului de specialitate aflat în 
subordinea Primarului Comunei 
Magirești, judetul Bacău, pe perioadă 
nedeterminată, cu respectarea preve-
derilor H.G.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 19.01.2021, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 21.01.2021, ora 
14:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -pentru postul 
de îngrijitor la Căminul de îngrijire 
bătrâni din cadrul SPAS, aflat în 
subordinea Primarului Comunei 
Magirești: -diplomă de absolvire a 
unui curs de îngrijitor, certificat; -fără 
vechime. Pentru postul de muncitor 
în cadrul aparatului de specialitate 
af lat în subordinea Primarului 
Comunei Magirești: -diplomă de 
studii generale/profesionale /medii; 
-fără vechime. 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 Comunei Magirești 
(până la data de 11.01.2021). 
Persoane de contact: Bucurel Iulia 
Mihaela, tel. 0234/355.200, fax: 
0234/355.200.

l Primăria Comunei Mihăești, cu 
sediul în localitatea Comuna 
Mihăești, judeţul Argeș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Numele 
funcției: Conducător auto categoria 
B, Compartiment Protecția Mediului, 
din cadrul Aparatului de Specialitate 
al Primarului Comunei Mihăești. 
Număr posturi -1, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 19.01.2021, ora 10:00; -Interviu în 
data de 21.01.2021, ora 10:00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 

trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Studii gimnaziale/medii 
absolvite cu diplomă de absolvire; 2.
Vechime -minim 5 ani; 3.Carnet cate-
goria B. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Comunei Mihăești, judeţul Argeș. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Comuna Mihăești, persoană de 
contact: Baroana Zefina, telefon, fax 
0248/560.005 /0756.030.050.

l  Clubul Sportiv al Armatei 
„Steaua”, cu sediul în Bulevardul 
Ghencea, nr.35, sector 6, București, 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe durată nedeterminată a următoa-
relor posturi vacante de execuţie de 
personal civil contractual la Centrul 
de administrare stadion „Steaua”: 
A.La punctul de desfacere articole 
promoţionale: Referent de speciali-
tate debutant (absolvenţi de studii 
universitare cu diplomă de licenţă în 
domeniul economic, administrarea 
afacerilor, comerţ, relaţii economice 
internaţionale, management, finan-
ciar, juridic, administraţie publică, 
comunicare și relaţii publice)- 1 post; 
Referent debutant (absolvenţi de 
studii medii cu diplomă de bacalau-
reat)- 2 posturi. Desfășurare concurs: 
25.01.2021, ora 11:00- proba scrisă; 
28.01.2021, ora 11:00- interviu. Data 
limită de depunere a dosarelor: 
11.01.2021, ora 16:00. Probele se 
desfășoară la sediul clubului. B.La 
casierie: Casier debutant (absolvenţi 
de studii medii cu diplomă de bacala-
ureat)- 4 posturi. Desfășurare 
concurs: 26.01.2021, ora 11:00- proba 
scrisă; 29.01.2021, ora 11:00- interviu. 
Data limită de depunere a dosarelor: 
11.01.2021, ora 16:00. Probele se 
desfășoară la sediul clubului. C.La 
formaţia întreţinere, reparaţii și 
exploatare centrală termică, instalaţii 
sanitare, de încălzire, ventilare și 
climatizare: Muncitor calificat III 
(electromecanic staţie pompare 
apă-canal)- 1 post (absolvenţi ai învă-
ţământului general obligatoriu sau 
absolvenţi de studii medii, au 3 ani și 
6 luni vechime în muncă și în specia-
litate și calificare în meseria de elec-
t r o m e c a n i c  s t a ţ i e  p o m p a r e 
apă-canal); Muncitor calificat IV 
(electromecanic staţie pompare 
apă-canal)- 1 post (absolvenţi ai învă-
ţământului general obligatoriu sau 
absolvenţi de studii medii, au 6 luni 
vechime în muncă și în specialitate și 
calificare în meseria de electrome-
canic staţie pompare apă-canal). 
Desfășurare concurs: 21.01.2021, ora 
11:00- proba practică; 26.01.2021, ora 
11.00- interviu. Data limită de depu-
nere a dosarelor: 11.01.2021, ora 
16:00. Proba practică se desfășoară la 
C o m p l e x u l  s p o r t i v  „ S t e a -
ua-Ghencea”, nr.45, sector 6, Bucu-

rești, iar interviul la sediul clubului, 
Bulevardul Ghencea, nr.35, sector 6, 
București. D.La cabinetul medical: 
Asistent medical (generalist) la cabi-
netul medical din Centrul de admi-
nistrare stadion „Steaua” (absolvenţi 
de studii postliceale sanitare; 6 luni 
vechime în muncă și în specialitate)- 
1 post.  Desfășurare concurs: 
22.01.2021, ora 11:00- proba scrisă; 
27.01.2021, ora 11:00- proba practică; 
01.02.2021, ora 11:00- interviu. Data 
limită de depunere a dosarelor: 
11.01.2021, ora 16:00. Probele de 
concurs se desfășoară la sediul 
clubului. Pentru toate posturile, dosa-
rele de concurs se depun la sediul 
clubului, unde sunt afișate și detaliile 
organizatorice. Datele de contact ale 
secretariatului: tel.021.413.60.07, 
int.125 sau 143.

l Anunţ public de scoatere la concurs 
a postului vacant de Documentarist, 
gradul I (S): Institutul Național 
pentru Cercetare și Formare Cultu-
rală organizează, în temeiul Legii 
nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, 
a Regulamentului- cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale 
și a criteriilor de promovare în trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
Legii-cadru nr.153/2047 privind sala-
rizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completă-
rile ulterioare și a OUG nr.114/2018 
privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice și a 
unor măsuri fiscal- bugetare, modifi-
carea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene, cu modificările și completă-
rile ulteriare, la sediul din Bd. Unirii 
nr.22, etaj 2, sector 3, București, în 
perioada 24.12.2020-27.01.2021, 
concursul pentru ocuparea postului 
contractual de execuție, vacant, de 
Documentarist, gradul I (S), în cadrul 
Direcției formare-dezvoltare, Servi-
ciul Formare, Compartimentul Ates-
tare Traducători. Condiţii specifice 
postului: 1.Studii de specialitate: 
studii superioare absolvite cu diplomă 
de licență: studii culturale și/sau 
științe politice; 2.Perfecţionări (speci-
alizări): master în domeniul studiilor 
de specialitate constituie un avantaj; 
3.Vechimea în muncă/ specialitate 
necesară: -; 4.Cunoștinţe de operare/ 
programare pe calculator: Microsoft 
Office Excel, PowerPoint (nivel 
avansat); 5.Limbi străine: limba 
engleză- nivel mediu; 6.Abilităţi, cali-
tăţi și aptitudini necesare: de comuni-
care, relaționare și cooperare în 
echipă, capacitate de analiză si 
sinteză, adaptabilitate la situații noi, 
putere de concentrare în condiții de 

stres; bun organizator, ordonat, 
dinamic, corectitudine, moralitate, 
amabilitate, respect față de ceilalți 
angajați și față de partenerii și cola-
boratorii I.N.C.F.C., spirit de iniția-
tivă, operativitate, perspicacitate, 
responsabilitate personală; 7.Cerinţe 
specifice: cunoașterea legislației în 
domeniu; disponibilitate pentru lucru 
în program prelungit, în anumite 
condiții; disponibilitate pentru depla-
sări în interes de serviciu în țară și 
străinătate. Depunerea dosarelor în 
vederea înscrierii la concurs se reali-
zează până la data de 11.01.2021, ora 
17:00, la sediul Institutului Național 
pentru Cercetare și Formare Cultu-
rală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, 
București (în incinta Ministerului 
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea 
Vodă- etaj 2, camera 219), comparti-
mentul Resurse Umane. Persoana de 
contact este dna. Bologa Elena, tel.: 
0721.286.410. Calendarul concur-
sului: 1. Proba scrisă, ce va consta în 
redactarea unei lucrări, pe baza bibli-
ografiei date și se va desfășura în data 
de 19.01.2021, ora 12:00 (fără a se 
depași durata maxim admisă de 3 
ore) la sediul I.N.C.F.C. din Bule-
vardul Unirii nr.22, sector 3, Bucu-
rești (în incinta Ministerului Culturii 
- intrarea din Blvd. Mircea Vodă- etaj 
2, camera 217). 2. Interviul se se va 
desfășura în data 26.01.2021, ora 
12:00, la sediul I.N.C.F.C. din Bule-
vardul Unirii nr.22, sector 3, Bucu-
rești  (în incinta Ministerului 
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea 
Vodă- etaj 2, camera 217); Rezultatul 
final al concursului se afișează la 
sediu și pe pagina de internet a 
I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro), 
până la data de 02.02.2021.

l Direcția Asistenta Sociala Olte-
nița organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea următoarei 
funcții contractuale de execuție 
vacante: - Asistent Social debutant 
în cadrul Compartimentului Regis-
tratura, Relații cu Publicul, 
Evaluare Inițială - în data de 
19.01.2021, ora 10:00- proba scrisă 
la sediul Cantinei de Ajutor Social 
din mun.Oltenița, str.Traian, nr.16 ; 
- data și ora interviului vor fi stabi-
lite și communicate ulterior. A. 
Condițiile generale de participare la 
concurs pentru candidați sunt cele 
prevăzute de art.465 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ, respectiv: a) are cetăţenia 
română și domiciliul în România; b) 
cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c) are vârsta de minimum 18 
ani împliniţi; d) are capacitate 
deplină de exerciţiu; e) este apt din 
punct de vedere medical și psiho-
logic să exercite o funcţie publică. 
Atestarea stării de sănătate se face 
pe bază de examen medical de 
specialitate, de către medicul de 
familie, respectiv pe bază de 
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evaluare psihologică organizată 
prin intermediul unităţilor speciali-
zate acreditate în condiţiile legii; f) 
îndeplineşte condiţiile de studii şi 
vechime în specialitate prevăzute de 
lege pentru ocuparea funcţiei 
publice; g) îndeplineşte condiţiile 
specifice, conform fişei postului, 
pentru ocuparea funcţiei publice; h) 
nu a fost condamnată pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului sau contra 
autorităţii, infracţiuni de corupţie 
sau de serviciu, infracţiuni care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, 
infracţiuni de fals ori a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei publice, cu excepţia situa-
ţiei în care a intervenit reabilitarea, 
amnistia post-condamnatorie sau 
dezincriminarea faptei; i) nu le-a 
fost interzis dreptul de a ocupa o 
funcţie publică sau de a exercita 
profesia ori activitatea în execu-
tarea căreia a săvârşit fapta, prin 
hotărâre judecătorească definitivă, 
în condiţiile legii; j) nu a fost desti-
tuită dintr-o funcţie publică sau nu 
i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare 
în ultimii 3 ani; k) nu a fost lucrător 
al Securităţii sau colaborator al 
acesteia, în condiţiile prevăzute de 
legislaţia specifică. B. Condiții 
specifice de participare la concurs 
pentru candidați : a) studii universi-
tare de licenţă, absolvite cu diplomă 
, respectiv studii superioare de 
lunga durata absolvite cu diploma 
de licență sau echivalenta în dome-
niul asistenta sociala, cod COR 
263501; b) să facă dovada deținerii 
treptei de competenta profesionala 
de asistent social debutant; c) să 
îndeplinească condițiile legale 
pentru exercitarea profesiei de asis-
tent social; d)vechime în specialitate 
: nu este necesara. C. Bibliografia şi 
tematica de concurs: 1.OUG nr. 
57/2019 privind Codul adminis-
trativ, cu modificările şi completă-
rile ulterioare; -Principiile generale 
aplicabile administraţiei publice ; 
-Principiile care guvernează 
conduita profesională a funcţiona-
rilor publici şi a personalului 
contractual din administraţia 
publică; 2.Constituția României, 
republicată; -Drepturile, libertăţile 
şi îndatoririle fundamentale; -Auto-
ritățile publice; 3.Legea asistentei 
sociale nr. 292/2011; -Sistemul nati-
onal de asistenta sociala; Definiție, 
scop, realizare; -Valori şi principii 
generale ale sistemului national de 
asistenta sociala; -Serviciile publice 
de asistenta sociala; Organizare, 
atribuții. 4.Ordonanță Guvernului 
nr.137/2000 privind prevenirea şi 
sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicata, cu modi-
ficările şi completările ulterioare; 
-Principiul egalităţii între cetăţeni, 

al excluderii privilegiilor şi discrimi-
nării; -Definiția discriminării şi a 
hartuirii; 5.Legea nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi trata-
ment intre femei şi bărbați, republi-
cata, cu modificările şi completările 
ulterioare -Egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi în 
domeniul muncii; -Egalitatea de 
şanse şi de tratament în ceea ce 
priveşte accesul la educaţie, la sănă-
tate, la cultură şi la informare; 6.
Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; -Venitul 
minim garantat; Dispoziții generale, 
def in irea  fami l ie i ;  7 .Legea 
nr.53/2003 – Codul Muncii -Peri-
oada de proba -Răspunderea dicipli-
nara 8.Legea nr.466/2004 privind 
Statutul asistentului social, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; - Tipuri generale de activități - 
Principiile etice; Pentru înscrierea la 
concurs, candidații vor prezenta un 
dosar de concurs care vă conține 
următoarele documente: 1)cererea 
de înscriere la concurs adresată 
conducătorului instituţiei publice 
organizatoare; 2)copia actului de 
identitate ; 3)copiile diplomelor de 
studii şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum 
şi copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de instituția 
publică; 4)cazierul judiciar sau 
declaraţie pe propria răspundere că 
nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția pentru 
care candidează; 5)adeverință care 
să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candi-
datului sau de către unitățile sani-
tare abilitate, care să conțină în clar, 
numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănă-
tății.; 6)declaraţia pe propria 
răspundere sau adeverinţa care să 
ateste că nu a desfăşurat activitaţi 
de poliţie politica. 7)curriculum 
vitae; Copia actului de identitate, 
copiile documentelor de studii şi ale 
documentelor care atesta îndepli-
nirea condițiilor specifice vor fi 
prezentate în copie legalizata sau 
insoţite de documentele originale ,în 
vederea certificării conformității cu 
originalul. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Direcției 
Asistenta Sociala Oltenița, în peri-
oada 28.12.2020 – 11.01.2021, orele 
16:00 inclusiv. Relaţii suplimentare 
se pot obţine de la Sturzu Danie-
la-Maria , inspector de specialitate, 
la telefon 0242515659 sau de la 
sediul instituției din  bd. Republicii, 
nr. 39, bl.R, sc.C,parter, mun. Olte-
nița, jud.Călăraşi sau prin e-mail 
spasoltenita@gmail.com .

CITAȚII
l Destinatar: Ahmad Samer. Judecă-
toria Timişoara. Dosar nr. 4294/325/ 
2020. Materia: minori şi familie. 
Stadiul procesual al dosarului: fond. 
Obiectul dosarului: partaj bunuri 
comune/lichidarea regimului matri-
monial. Complet: C3C. Citație. 
Sunteți chemat în această instanță, 
sala 331, complet C3C, în data de 20 
ianuarie 2021, ora 10:00, în calitate 
de pârât, în proces cu Ahmad Silvia, 
în calitate de reclamant. În caz de 
neprezentare a părților, se va trimite 
un înscris, judecata urmând a se face 
în lipsă. 

l România. Judecătoria Rupea. 
J u d e ț u l  B r a ş o v.  D o s a r  n r. 
242/293/2019. Pârâții Moraru Elisa-
beta, căsătorită cu Moraru Cornel 
sunt citați în proces de comasare şi 
rectificare suprafață CF, de către 
reclamantul Suma Radu Ion, pentru 
termenul din 27 ianuarie 2021.

SOMAȚII
l Se notifică pentru termenul din 
12.01.2021 invocarea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune de 
petenta Micloş Ana Ecaterina asupra 
imobilului din CF 305953 Bata nr. 
top. 71, 72/a- Bulci A1, A1.1, proprie-
tari tabulari Bukulie Istvan, Buculie 
Ștefan, Buculie Elena şi Micloş 
Ecaterina.

l Se notifică pentru termenul din 
12.01.2021 invocarea dreptulu de 
proprietate prin uzucapiune de către 
Bartiş Francisc asupra imobilului din 
CF 307921 Ghioroc nr. top. 307921 
A1, A1.1, proprietară tabulară fiind 
Bartiş Carola.

l Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Întorsura Buzăului sub 
dosar civil nr.726/248/2020, petenții 
Pastor Viorel şi Pastor Maria-Mimi, 
ambii cu domiciliul în sat Valea Mare, 
Com.Valea Mare, nr.108, județul 
Covasna, au invocat dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzuca-
piune, asupra: imobilului teren, în 
suprafață de 6.619mp, din care 
1.293mp cu categoria de folosință 
curți construcții şi 5.326mp cu cate-
goria de folosință arabil, situat în 
intravilanul comunei Valea Mare, sat 
Valea Mare, nr.135, județul Covasna, 
înscris în CF nr.23247 Valea Mare, 
nr.top.778, 779, 780/2, în suprafață 
totală de 10.795mp. Imobilul situat în 
intravilanul comunei Valea Mare, sat 
Valea Mare, nr.135, județul Covasna, 
are ca vecinătăți: la nord -pârâu, la 
est -Pasztor Florin, la sud -drum şi la 
vest -Pastor Șerban Petru. Toți cei 
interesați sunt somați să formuleze 
opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea 
cererii în termen de 30 de zile de la 

data emiterii somației şi publicarea ei 
în condițiile legii.

l Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Întorsura Buzăului sub 
dosar civil nr.709/248/2020, petenții 
Bocârnea Ioan şi Bocârnea Niculina, 
ambii cu domiciliul în comuna Sita 
Buzăului, sat Sita Buzăului, nr.482, 
județul Covasna, au invocat dobân-
direa dreptului de proprietate prin 
uzucapiune, asupra: imobilului teren, 
în suprafață de 1.056mp, cu categoria 
de folosință fâneață, situat în intravi-
lanul comunei Sita Buzăului, sat Sita 
Buzăului, fn, județul Covasna, înscris 
în CF nr.24844 Sita Buzăului, nr.
top.2821, 2827 în suprafață totală de 
10.126mp. Imobilul situat în intravi-
lanul comunei Sita Buzăului, sat Sita 
Buzăului, fn, județul Covasna are ca 
vecinătăți: la nord-est -drum, la sud şi 
sud-est -Mitrofan Constantin şi la 
nord-vest -Dîrstar Nicolae. Toți cei 
interesați sunt somați să formuleze 
opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea 
cererii în termen de 30 de zile de la 
data emiterii somației şi publicarea ei 
în condițiile legii.

l Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Întorsura Buzăului sub 
nr.781/248/2020 petenții Koki Petre şi 
Koki Valeria, având domiciliul în 
comuna Dobârlău, sat Dobârlău, 
nr.49, județul Covasna, au invocat 
dobândirea prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate asupra imobilului 
situat în extravilanul comunei 
Dobârlău, tarla 5, parcela 157-parțial, 
județul Covasna, în suprafață de 
2.880mp, arabil, înscris în CF 
nr.26059 Dobârlău (CF vechi 3650 
Bicfalău) nr.top. 2185/2 în suprafață 
de 2.880mp, arabil, având ca propri-
etar tabular pe Sidon G.Gheorghe şi 
care se învecinează la nord cu drum, 
la est cu imobilul deținut de Florea 
Moise (parcela cu nr.top. 2185/1), la 
sud cu imobilul deținut de Călitu Ioan 
şi la vest cu drum, Vereguț Elena şi 
Vereguț Gheorghe (parcela 2186/1). 
Toți cei interesați sunt somați să 
formuleze opoziție, cu precizarea că, 
în caz contrar, se va trece la judecarea 
cererii în termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urmă publicații.

l Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Întorsura Buzăului sub 
dosar civil nr.782/248/2020, petenta 
Vereguț Elena, cu domiciliul în 
Comuna Dobârlău, Sat Dobârlău, 
nr.218, județul Covasna, a invocat 
dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune, asupra: imobilului 
teren, în suprafață de 2.188mp, situat 
în intravilanul comunei Dobârlău, 
Sat Dobârlău, fn, județul Covasna, 
din care 552mp cu categoria de folo-
sință arabil în intravilan, 365mp cu 
categoria de folosință arabil în extra-
vilan şi 1.271mp cu categoria de 

folosință arabil în intravilan, imobil 
înscris în CF nr.26031 Dobârlău nr.
top.2116 în suprafață totală de 
2.491mp. Imobilul situat în intravi-
lanul comunei Dobârlău, Sat 
Dobârlău, fn, județul Covasna, are ca 
vecinătăți: la nord -Ganea Gheorghe, 
la est -drum, la sud -Toderică Ioan şi 
la vest -drum, parcelă cu nr.cadastral 
25774. Toți cei interesați sunt somați 
să formuleze opoziție, cu precizarea 
că, în caz contrar, se va trece la jude-
carea cererii în termen de 30 de zile 
de la data emiterii somației şi publi-
carea ei în condițiile legii.

DIVERSE
l Parasca Maria Daniela, Vacariu 
Ionel, Peres Mircea, Pintea Adrian, 
Sc Eidos Achizitii SRL anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Construire 
Locuinte Colective P+3E Cu Spatii 
Comerciale La Parter”, propus a fi 
amplasat in Arad. Str. Diogene, FN, 
CF 347480, judetul Arad. Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Arad din 
municipiul Arad, str. Splaiul Mures, 
FN, jud. Arad in zilele de luni-vineri, 
intre orele 09:00-14:00 si la sediul 
titularului din Arad, str. Emanoil 
Gojdu, nr. 4, jud. Arad. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Arad din Arad, str. Splaiul 
Muresului, FN, Jud. Arad.

l S.C.Vitall S.R.L. anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Instalare incinera-
toare cadavre în incinta Fermei 
3” propus a fi amplasat în comuna 
Crevedia, sat Crevedia, str.Combina-
tului, nr.484B (Ferma 3), jud.Dâmbo-
vița.Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
A.P.M.Dâmbovița din Municipiul 
Târgovişte, str.Calea Ialomiței, nr.1, 
județul Dâmbovița, în zilele de 
luni-joi, între orele 09:00-16:00 şi 
vineri între orele 09:00-13:00. Obser-
vațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul A.P.M.Dâmbovița.

l Societatea: Klass Wagen SRL. 
Titular al activității: rent a car. La 
adresa: Otopeni, Calea Bucureştiilor, 
nr.289, județul Ilfov. Anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a autorizației de mediu 
pentru activitate. Informațiile 
privind pontențialul impact asupra 
mediului al activității pot fi consul-
tate la sediul APM Ilfov, str.Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti, tel/
f a x :  4 3 0 . 1 5 . 2 3 ,  4 3 0 . 1 4 . 0 2 , 
0746.248.440, în zilele de luni-joi, 
între orele 09:00-13:00, vineri 09:00-
12:00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.
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l Anunț Prealabil Privind Afișarea 
Publică A Documentelor Tehnice Ale 
Cadastrului; Denumire județ: Sibiu; 
Denumire UAT: Brateiu; Sectoare 
cadastrale: 23, 39, 57; Oficiul De 
Cadastru Și Publicitate Imobiliară 
Sibiu anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 23, 39 și 57 
pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art. 14 alin. (1) și 
(2) din Legea Cadastrului și a Publi-
cității Imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Data de început a afișării: 
30.12.2020; Data de sfârșit a afișării: 
28.02.2021; Adresa locului afișării 
publice: Comuna Brateiu, Strada 
Principală, nr. 513; Repere pentru 
identificarea locației: Primăria 
Comunei Brateiu. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei  Brateiu de luni până joi 
între orele 9:00 - 15:00 și vineri între 
orele 9:00 - 12:00. 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 Cantarprod SRL prin Macovei 
Ionel Romeo, cu sediul în mun.
Constanța, str.Dâmboviței, nr.12, jud.
Constanța, titular al proiectului: 
Construire unitate de producție, 
propus a fi amplasat în Com.Poarta 
Albă, sat Nazarcea, str.Calea Ovidiu, 
nr.56, jud.Constanța, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către  APM 
Constanța, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului: Nu este necesară efectu-
area evaluării impactului asupra 
mediulu i ,  pentru  pro iectu l : 
Construire unitate de producție, 
propus a fi amplasat în Com.Poarta 
Albă, sat Nazarcea, str.Calea Ovidiu, 
nr.56, jud.Constanța. Proiectul deci-
ziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Constanța din munici-
piul Constanța, str. Unirii, nr. 23, jud.
Constanța, în zilele de luni până 
vineri între orele 09:00-13:00, precum 
și la următoarea adresă de internet 
http://apmct.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/obser-
vații la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe pagina de internet 
a APM Constanța.

l SC Siena Residence SRL, având 
sediul în Popești Leordeni, str.Biru-
inței, nr.3, bl.C1, et.P, ap.6, Jud.Ilfov, 
titular al Planului Urbanistic Zonal 
„Modificare reglementări aprobate 
prin HCL nr.5/2009 în vederea 
construirii unui ansamblu de locuințe 
colective DS+P+6E” din localitatea 
Popești Leordeni, str.Biruinței, NC 
108180-108190, NC 107243-107250, 

Jud.Ilfov, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obți-
nere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menționat și 
declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, de luni până joi, între orele 
09:00-13:00. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Ilfov, (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440), în 
termen de 15 zile de la data publicării 
anunțului.

l Societatea Elromar International 
SRL titular al activităţii tăierea, faso-
narea și finisarea pietrei Cod CAEN 
2370, la adresa Otopeni, str.Mără-
șești, nr.32, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţi-
nere a autorizaţiei de mediu pentru 
activitate. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului 
al activităţii pot fi consultate Ia 
sediul APM Ilfov, str.Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, București tel/fax: 
430.15.23, 430.14.02, 0746.248.440, în 
zilele de luni-joi, între orele 09:00-
13:00, vineri 09:00-12:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic, la sediul 
APM Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator AGEA. Consiliul de 
Administrație al GAZ VEST SA 
convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor Gaz Vest SA 
Arad, pentru data de 28 ianuarie 
2021, ora 11.00, la sediul social al 
societății, prin corespondență, la care 
vor putea să participle acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
la data de 26 ianuarie 2021, stabilită 
ca dată de referinţă, cu următoarea: 
Ordine de zi: 1.Aprobarea suplimen-
tării liniei de credit de la Banca 
Transilvania SA („Banca”) până la 
suma de 6.000.000Lei (șasemilioa-
nelei), pe o perioadă inițială de 24 
luni, pentru activitatea curentă, în 
condițiile de creditare negociate cu 
Banca. 2.Aprobarea constituirii 
garanțiilor/menținerii garanțiilor 
constituite de către Societate, 
conform negocierilor cu Banca. 
Creditul menționat la pct.1 este/va fi 
garantat: a)60% din valoarea credi-
tului acoperită cu garanție de la 
Fondul European de Investiții; b)
ipoteca mobiliară asupra soldurilor 
creditoare ale conturilor și subcontu-
rilor deschise la Banca Transilvania 
SA de Gaz Vest SA; c)ipoteca imobi-
liară asupra imobilelor deținute de 
societate: teren intravilan (curți, 
construcții) de 1.500mp și construcție 
D+P+E, 289mp suprafața constuită 
la sol, 668mp suprafața construită 
desfășurată, situat în mun.Arad, str.
Prunului, nr.129, jud.Arad, înscris în 

CF 339701 Arad (sporadic 301280), 
cad.  339701 pentru teren și 
339701-C1 pentru construcție; teren 
intravilan agricol, situat în mun.
Arad, jud.Arad, 750mp, înscris în CF 
339689 Arad (sporadic 324292), cad. 
339689 și topo 1800/101/2. 3.Acor-
darea mandatului pentru negocierea 
și semnarea tuturor actelor necesare 
în scopul îndeplinirii deciziilor adop-
tate prin prezenta Hotărâre, directo-
rului general al Societății, domnul 
Liviu Marius ILIEVICI. În relația cu 
Banca, notariatul și orice alte terțe 
instituții/persoane implicate, manda-
tarul va fi autorizat să îndeplinească 
orice formalități necesare, să 
prezinte, negocieze și semneze orice 
documente necesare, semnătura sa 
fiindu-ne pe deplin opozabilă nouă și 
Societății. În vederea aducerii la 
îndeplinire a prezentului mandat, 
mandatarul, dl.Liviu Marius Ilievici, 
va putea negocia și semna în numele 
Societății, inclusiv dar nelimitativ: 
contractul de credit cu Banca Tran-
silvania SA și orice act adițional la 
acesta prin care se modifică raportul 
juridic de creditare (inclusiv se majo-
rează cu un procent maxim de zero 
%/diminuează suma creditului, se 
modifică durata creditului/structura 
garanțiilor/ costurile financiare); 
oricare și toate contractele de ipotecă 
(mobiliară și imobiliară), având ca 
obiect bunurile mobile și imobile 
af late în proprietatea Societății 
(inclusiv, dar fără a se limita la 
conturi, imobile, creanțe, stocuri, 
echipamente) și actele adiționale ce 
se vor încheia la acestea; bilete la 
ordin emise de Societate; orice docu-
mente, declarații, cereri (inclusiv 
cereri de tragere/rambursare antici-
pată etc), formulare etc. necesare. 
Acţionarii societăţii vor vota prin 
corespondenţă, pe baza unui buleti-
nului de vot prin corespondenţă, pus 
la dispoziţie de Societate. Buletinul 
de vot prin corespondenţă va trebui 
să ajungă la societate până în data de 
26 ianuarie 2021, ora 16:00.

l Convocator al Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor. Consiliul de 
Administrație al Companiei de 
As igurăr i -Reas igurăr i  Exim 
România (CARE România) S.A. 
societate administrată în sistem 
unitar, cu sediul social în Bd.Aviato-
rilor, nr.33, parter, ap.1, Sector 1, 
București, înregistrată la ONRC sub 
J40/3151/2009, CUI 25252500, în 
temeiul prevederilor art.117 din 
Legea nr.31/1990, privind societățile, 
republicată, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
pentru data de 25.01.2021, ora 12.00, 
la sediul social sau pe data de 
26.01.2021, la aceeași oră, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul 
în care la prima convocare nu se vor 
îndeplini condițiile privitoare la 
cvorum, cu următoarele puncte pe: 

Ordinea de zi: Aprobarea contrac-
telor de mandat ale membrilor 
Consiliului de Administrație și a 
Anexelor acestora cuprinzând indi-
catorii de performanță financiari și 
nefinanciari agreați în urma negocie-
rilor. Mandatarea unui reprezentant 
al acționarilor pentru semnarea 
contractelor de mandat și a anexelor 
acestora. Împuternicirea unui repre-
zentant al acționarilor pentru a 
întreprinde toate acțiunile necesare 
pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor Adunării Generale a 
Acționarilor convocată prin prezenta 
și efectuarea tuturor formalităților 
aferente necesare. Materialele infor-
mative asupra punctelor aflate pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinară a Acționarilor se pot obține 
de la sediul societății. Cererile 
privind introducerea unor noi puncte 
pe ordinea de zi, pot fi depuse în 
temeiul  ar t .1171  din  Legea 
nr.31/1990, privind societățile comer-
ciale, republicată, și ale art.10 alin.(8) 
din Actul constitutiv, de acționarii 
care dețin, individual sau împreună, 
cel puțin 5% din capitalul social, la 
sediul social al societății, în termen 
de 15 zile de la data publicării convo-
catorului în vederea aducerii la 
cunoștință a celorlalți acționari. 
Acționarii pot participa la ședința 
adunării, personal, prin reprezen-
tanții lor legali sau prin reprezentanți 
cu procură specială. Un exemplar al 
procurii va fi depus în original la 
sediul societății cu cel puțin 48 de ore 
înainte de începerea lucrărilor 
ședinței adunării generale. Al doilea 
exemplar va fi înmânat reprezentan-
tului pentru a-l prezenta în cadrul 
ședinței, iar al treilea exemplar 
rămâne la acționar. Materialele infor-
mative asupra punctelor aflate pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinară a Acționarilor se pot obține 
de la sediul societății. Pentru infor-
mații suplimentare vă rugam să vă 
adresați dnei.Adriana Mărginean, 
tel. 0724.312.020, email: adriana.
marginean@eximasig.ro. Data: 
23.12.2020. Președinte al Consiliului 
de Administrație, Bogdan Iulian 
Popa.

l Convocare a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor IFMA 
Imobiliare S.A.: Consiliul de admi-
nistraţie al societăţii IFMA Imobi-
liare S.A., cu sediul în Calea Giulești 
nr.6-8, sector 6, București, România, 
înregistrată la Registrul Comerţului 
cu nr.J40/2290/2008, C.U.I. 25157095 
în conformitate cu prevederile 
art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990, 
modificată și completată, convoacă: 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor (A.G.E.A.) la data de 
28.01.2021, ora 11:00, la adresa din 
București, Șos. Nordului nr.24-26, 
sector 1, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor la 

data de referinţă 07.01.2021. În situ-
aţia în care, la prima convocare nu 
vor fi îndeplinite condiţiile de 
cvorum, adunarea generală extraor-
dinară se va întruni la a doua convo-
care, în condiţile legii, la data de 
29.01.2021, ora 11:00, în aceeași 
locaţie și cu aceeași ordine de zi. La 
adunare sunt îndreptăţiţi să participe 
și să voteze acţionarii înscriși în 
Registrul Acţionarilor la data de 
07.01.2021, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Participarea la adunare se face 
în conformitate cu dispoziţiile 
Actului Constitutiv al Societăţii, 
precum și cu prevederile legale apli-
cabile societăţilor comerciale pe 
acţiuni. Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social are/au dreptul: a) de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; și b) de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Acţionarii pot participa fie personal, 
fie prin reprezentant, prin acordarea 
unei procuri speciale altor persoane. 
În caz de prezentare prin împuter-
nicit, un exemplar original al procurii 
speciale se va depune la sediul social 
al Societăţii cu 48 de ore înainte de 
adunare. Documentele și materialele 
informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi se va afla la 
dispoziţia acţionarilor, începând cu 
data de 09.01.2021, la adresa din 
București, Șos. Nordului nr.24-26, 
sector 1. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor: 1. Schimbarea sediului social de 
la adresa Calea Giulești nr.6-8, sector 
6, București, Romania la adresa Șos. 
Nordului nr.24-26, etaj 3, camera 2, 
Sector 1, București, România. 2. 
Închiderea punctului de lucru situat 
la adresa Șos. Nordului nr.24-26, etaj 
3, camera 2, Sector 1, București, 
România. 3. Actualizarea actului 
constitutiv conform deciziei luate de 
acţionari la punctul 1 din prezenta 
ordine de zi.4. Aprobarea mandatării 
Dlui Ștefănuţ Cătălin Roman și a 
Dnei Enache Costina Genoveva, 
fiecare individual, pentru a încheia 
și/sau semna în numele Societăţii și/
sau al acţionarilor Societăţii hotă-
rârea prezentei Adunări Generale 
Extraordinare și Actul Constitutiv 
actualizat al Societăţii și pentru a 
efectua toate formalităţile legale 
pentru înregistrare, publicitate, 
opozabilitate, executare și publicare a 
hotărârilor adoptate și a Actului 
Constitutiv actualizat, precum și 
pentru a depune, prelua acte și 
semna în acest scop în numele Socie-
tăţii, în relaţia cu Oficiul Registrului 
Comerţului și alte entităţi publice 
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sau private. Preşedinte al Consiliului 
de Administraţie Roman Ștefănuț 
Cătălin. 

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare Străzi 
S3 S.R.L., intenționează să încheie un 
contract de achiziț ie publică 
pentru Lucrări de proiectare, reali-
zare, achiziție şi montare de butaforii 
pentru proiectul „Amenajare parc 
t e m a t i c ”  î n  P a r c u l  P a n t e -
limon.  „Documentația de atri-
buire” 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 Lichidator judiciar organizeaza 
licitatie publica cu strigare in zilele de 
29.12.2020, 05.01.2021, 12.01.2021 si 
19.01.2021 ora 12:00 pentru vanzarea 
dacia pickup la pret de 1.160,25 lei si 
utilaje pentru confectionat profile 
PVC la pretul de 16.303 lei. Persoa-
nele interesate trebuie sa achite 
garantia de participare la licitatie de 
10% din pretul de pornire exclusiv 
TVA si caietul de sarcini in valoare de 
200 lei si sa depuna actele pana in 
preziua licitatiei, ora 12:00. Informatii 
la tf. 0745084802 sau mail:  insol-
venta@marianaenache.ro.

l Publicaţie de vânzare. Lichidatorul 
judiciar desemnat pentru falimentul 
debitorului S.C. Cosal S.R.L., în 
dosarul nr. 6877/100/2010 al Tribuna-
lului Maramureş, organizează licitație 
publică pentru vânzarea în bloc, la 
prețul de pornire 100% din valoarea 
de evaluare, respectiv 199.400Lei, 
exclusiv TVA, în condițiile aprobate 
de adunarea creditorilor prin PV 
nr.406 din 04.12.2020, pentru proprie-
tatea imobiliară situată în localitatea 
Târgu Lăpuş, jud.Maramureş, înscrisă 
în CF nr.50082 -Târgu Lăpuş, formată 
din 4.000mp teren intravilan şi 
construcții: sediu administrativ, spălă-
torie auto, stație carburanți, casa 
pompe, stație de clorinare, foişor lemn 
şi bunuri mobile: casă de marcat, 
sertar casă de marcat, sistem video 
supraveghere, sistem de gestiune, 
imprimantă, vitrină frigorifică, mobi-
lier lemn, pompă alimentare, rezer-
voare stocare lichide, aspirator, 
autovehicul Renault Trafic. Licitaţia 
va avea loc în data de 04.01.2021, ora 
14:00, la sediul lichidatorului judiciar 
din Baia Mare, str.George Coşbuc, 
nr.25A, ap.49, judeţul Maramureş. 
Garanția de participare este 10% din 
valoarea de pornire a licitației şi 
trebuie achitată şi transmisă organiza-
torului licitației, împreună cu docu-
mentele solicitate prin regulamentul 
de vânzare aprobat, până în preziua 
licitației, ora 12:00. În situația în care 
bunurile nu se adjudecă la data stabi-

lită, se vor organiza încă 3 licitații 
săptămânale, lunea, la aceeaşi oră şi 
în aceleaşi condiții. Pentru informații 
suplimentare vă puteți adresa lichida-
torului judiciar la e-mail: office@alin-
solv.ro.

l 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 Independența, str. Unirii, nr. 
42, Independența, judeţul Călăraşi, 
telefon 0242535353, fax 0242535433, 
email primarindependenta@yahoo.
com. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Închirierea a patru suprafețe de teren 
extravilan din domeniul privat al 
comunei Independența astfel:o supra-
față de 4,46 ha, situată în tarlaua 
14/2, parcela 10/1, o suprafață de 
14,32 ha situată în tarlaua 61, parcela 
1, o suprafață de 15,33 ha situată în 
tarlaua 34, parcelele 1,2,3 şi o supra-
față de 19,24 ha situate în tarlaua 52/1 
parcela 1, pentru cultivarea plantelor 
furajere şi un spațiu în suprafață de 
50 mp (suprafață utilă) din incinta 
Dispensarului Uman Independența, 
din domeniul privat al comunei Inde-
pendența, pentru desfăşurarea de 
activități medicale. Închirierea se face 
în baza HCL nr. 49/17.12.2020, HCL 
nr.  50 /17 .12 .2020 ,  HCL,  nr. 
51/17.12.2020, HCL nr.52/17.12.2020, 
HCL nr.53/17.12.2020 şi a O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ. 
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. Modalitatea sau modalitațile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: personal, 
la sediul Primăriei comunei Indepen-
dența. Denumirea şi datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: birou achiziții publice, 
Primăria comunei Independența, str. 
Unirii, nr. 42, telefon 0242535353, fax 
0243535433, e-mail: primarindepen-
denta@yahoo.com. Costul şi condițiile 
de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 50 lei, se 
achită la casieria instituției. Data-li-
mita pentru solicitarea clarificarilor: 
06/01/2021, 08/01/2021, ora 16:00. 
Informații privind ofertele: Data-li-
mita de depunere a ofertelor: 
14/01/2021, ora 08:30. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
comunei Independența, str. Unirii, nr. 
42. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Un 
exemplar original. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică 
de deschidere a ofertelor: 14/01/2021, 

ora 09:00, Căminul Cultural Indepen-
dența, județul Călăraşi. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Călăraşi, str. 
B u c u r e ş t i ,  n r.  1 0 6 ,  t e l e f o n 
0242311947, e-mail trcl@just.ro. 

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Comunei Bezdead, cu sediul 
în comuna Bezdead, Strada Princi-
pală, nr.247A, județul Dâmbovița, cod 
poştal 137035, telefon 0245/663.011, 
fax 0245/663.011, e-mail: primaria_
bezdead@yahoo.com, cod fiscal 
4280191. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
vândut: -teren în suprafață totală de 
15.083mp (13.046mp teren intravilan 
şi 2.037mp teren extravilan), situat în 
comuna Bezdead, sat Costişata, Ulița 
„Badea” județul Dâmbovița, nr.113A 
-proprietatea Comunei Bezdead 
- d o m e n i u  p r i v a t ,  c o n f o r m 
H.C.L.nr.96/21.12.2020 şi temeiului 
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: 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 
i n s t i t u ț i e i  s a u  p r i n  m a i l . 
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 
Compartimentul Achiziții Publice din 
cadrul Primăriei Comunei Bezdead, 
comuna Bezdead, Strada Principală, 
nr.247A,  județul  Dâmbovița . 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazu l ,  po t r iv i t  p reveder i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 50Lei/exemplar, se 
achită cash la Casieria Primăriei 

Comunei Bezdead sau prin virament 
în contul RO81TREZ2755006 
XXX000271. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 12.01.2021, 
ora 10:00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 20.01.2021, ora 15:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Bezdead, 
comuna Bezdead, Strada Principală, 
nr.247A,  județul  Dâmbovița . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: se depun 
într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior şi unul 
interior. 5.Data şi locul la care se va 
desfaşura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 21.01.2021, ora 10:00, 
Primăria Comunei Bezdead, comuna 
Bezdead, Strada Principală, nr.247A, 
județul Dâmbovița. 6.Denumirea, 
adresa, numarul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Dâmbovița, 
Târgovişte, Str.Calea Bucureşti, nr.3, 
j u d e ț u l  D â m b o v i ț a ,  t e l e f o n 
0245/612.344, fax 0245/216.622, 
e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 23.12.2020.

PIERDERI
l Pierdut Certificate constatatoare 
nr.6487 din 05.03.2007 şi 13016 din 
06.04.2005 ale  Rapid Trans SRL, cu 
sediul in Târgu Mureş, Str.Braşovului, 
N r. 1 ,  A p . 6 2 0 ,  j u d e ț  M u r e ş , 
J26/697/1991, CUI 1216780. Se 
declară nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto - 
transport marfă, eliberat de ARR Rm. 
Vâlcea, pe numele Cosmescu Ion, din 
Rm. Vâlcea, județul Vâlcea.  Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat de înregistrare 
emis de ORCTB, pe 19.05.2003, cu 
nr.B0119216 al S.C.Fantasia Dream 
S.R.L., J40/6553/2003, CUI 15439110. 
Îl declarăm nul. Tel: 0723.750.391.

 l Best Future Technology SRL cu 
s e d i u l  s o c i a l  î n  B u c u r e ş t i , 
J40/14097/2015, CUI 35241869, 
declară pierdut şi nul Certificatul 
constatator nr. 698211/23.10.2017.

l Pierdere Certificat Înregistrare. 
Societatea Marin Media Consulting 
SRL, cu sediul în Dumbrăvița, str.
Nera, nr.4, ap.2, jud.Timiş, CUI 
RO30327153, J35/1470/2012, declară 
pierdut Certificatul de Înregistrare 
B3667486, emis în data de 08.05.2018 
de ORC Timiş.

l Pierdut Certificat de înregistrare 
emis de Oficiul Registrul Comer-
țului de pe lângă Tribunalul Bucu-
reşti al societății S.C. E-piese Auto 
Parts SRL, cu sediul social în Bucu-
reşti, strada Aleea Barajul Bicaz, 
nr.9, bloc M31, scara 1, parter, 
ap.344, sector 3, Bucureşti, număr 
de ordine în Registrul Comerțului 
J40/10562/2013, cod unic de înregis-
trare 32167482, din data de 
26.08.2013 şi Certificatele constata-
toare emise în temeiul art.17, alin.
(1), lit.(c) din Legea 359/2004.

l Pierdut Certificat constatator nr. 
16785/14.05.2019 a Simo Katalin 
Î n t r e p r i n d e r e  I n d i v i d u a l ă , 
F19/289/2019, CUI 41115040, pentru 
punct de lucru loc.Vlăhiţa, str.Turiş-
tilor, nr.69, jud.Harghita. Îl declar nul. 
Tel. 0742.614.834.

l Champion Europe S.r.L. Italia 
C a r p i  s u c u r s a l a  B u c u r e s t i , 
J40/5736/2012, CUI 30216082, anunță 
pierderea Certificatului de înregistrare 
B3443157, emis pe data de 22.08.2017 
şi a Certificatului constatator pentru 
sediu din data de 22.08.2017. Le 
declarăm nule.

l Declarăm pierdut şi nul Certificatul 
de înregistrare, seria B, nr.3497861, 
emis pe data de 03.08.2018, de către 
ORC Bucureşti, societății Atel Energy 
România SRL, cu sediul în Bucureşti, 
Bld.Dacia, nr.30, camera 12, et.6, 
Sector 1, având J40/5131/2002 şi CUI 
14703019. 

DECESE


