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OFERTE SERVICIU
l Tunari Salubrizare cu sediul în str. Mihai 
Eminescu nr. 16bis, comuna Tunari, judet Ilfov 
organizeaza in data de 27.08.2021 concurs recru-
tare pentru 2 posturi de Muncitor necalificat. 
Conditii de participare: studii medii/ generale, 
fara vechime in munca. Detalii suplimentare la 
021.424.43.62.

l Campeador SRL angajează muncitori necalifi-
cați în construcții, din România sau din străină-
tate. CV-urile se pot depune pe adresa de mail: 
andrei.abrudan@campeador.ro sau la sediul 
societății din Bistrița, Calea Moldovei nr.13. Info. 
la tel.0740.027.638. Interviu în data de 24.08.

l Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează 
concursuri pentru încadrarea unor posturi 
vacante de execuţie- personal civil contractual, 
perioadă nedeterminată, astfel: 1 post de asistent 
medical generalist debutant (S) în cabinetul 
primire urgențe- fără vechime în specialitate. 
Concursul se va desfăşura astfel: Proba scrisă în 
data de 15.09.2021, începând cu ora 09.00; 
Interviu în data de 21.09.2021, începând cu ora 
09.00; 1 post de kinetoterapeut (S) în cabinetul 
recuperare, medicină fizică şi balneologie- 6 luni 
vechime în specialitate. Concursul se va desfăşura 
astfel: Proba scrisă în data de 15.09.2021, înce-
pând cu ora 15.00; Interviu în data de 21.09.2021, 
începând cu ora 15.00. Dosarele pentru înscrierea 
la concurs se vor depune la sediul UM 02412 
Bucureşti, microstructura personal, etaj 1, camera 
113, strada Grigore Cobălcescu nr.26, Sector 1, 
Bucureşti, până la data de 07.09.2021, ora 15.00. 
Informații suplimentare se pot obține la telefon 
021.313.88.05, int. 114.

l Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestio-
reanu” Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Șos. 
Fundeni, nr. 252, sect. 2, organizează concurs 
pentru promovarea în grade profesionale a 
personalului de cercetare din cadrul Institutului, 
după cum urmează: Cercetator Științific I, speci-
alitatea chimist principal radiații nucleare- 1 
post, Cercetaăor ştiințific III, specialitatea 
chimist principal genetică şi acizi nucleici- 1 post, 
Cercetător ştiințific III, specialitatea biochimist 
specialist genetică şi acizi nucleici- 1 post, Cerce-
tător ştiințific III, specialitatea biochimist prin-
cipal biochimie medicală- 1 post, Cercetător 
ştiințific III, specialitatea medic veterinar- 1 post. 
Concursul se va desfăşura în 30 de zile de la data 
publicării prezentului anunț. Condițiile de parti-
cipare, tematica de concurs şi alte informații se 
pot obține de la sediul Institutului, telefon: 
021.227.10.00; 021.227.10.01.

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, 
județul Teleorman, str.Libertății, numărul 1, 

organizează concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual vacant: -1 post asistent 
medical principal în cadrul Secției Obstetrică-Gi-
necologie. Condiții specifice de participare la 
concurs pentru funcția de asistent medical prin-
cipal: -Studii: absolvent al unei Școli Postliceale 
Sanitare; -Certificat membru însoțit de avizul 
anual eliberat de OAMGMAMR - în termen; 
-Diplomă de bacalaureat; -Certificat grad prin-
cipal; -Vechime: 5 ani vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în data de 15.09.2021, ora 
10.00, proba scrisă, iar data şi ora interviului vor 
fi anunțate după rezultatul probei scrise. Dosa-
rele se depun la sediul Spitalului Județean de 
Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului şi trebuie să conțină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 
din HG nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Bibliografia şi relații suplimentare 
la avizierul Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul 
0247/306.723.   

l SC Gospodărie Ștefăneşti SRL -județ Ilfov cu 
sediul în şos. Ștefăneşti nr. 116, camera 3, 
comuna Ștefăneştii de Jos, județ Ilfov organi-
zează în data de 27.08.2021, ora 10:00 concurs de 
recrutare în vederea ocupării următoarelor 
posturi vacante: -6  posturi de Lucrător salubri-
zare căi publice; -2 posturi de Șofer autobuz; -2 
posturi de Șofer. Condiții de participare pentru 
ocuparea postului de Lucrător salubrizare căi 
publice:-studii medii/ generale;-fără vechime în 
muncă; Condiții de participare pentru ocuparea 
postului de Șofer autobuz: -studii medii/ gene-
rale; -fără vechime în muncă; -permis categoria 
D; Condiții de participare pentru ocuparea 
postului de Șofer: -studii medii/generale; -fără 
vechime în muncă; -permis categoria C. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul societății din şos. 
Ștefăneşti nr.116, camera 6, comuna Ștefăneştii 
de Jos, judeţ Ilfov în perioada 24.08.2021- 
25.08.2021, ora 15:00. Detalii suplimentare la 
0721.490.200.

l Universitatea Tehnică de Construcţii Bucu-
reşti (U.T.C.B.) cu sediul în Bucureşti, Bd. Lacul 
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, organizează concurs, 
conf. H.G. nr.286/2011, pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de administrator finan-
ciar I (S) din cadrul Direcţiei Resurse Umane-Sa-
larizare, Biroul Resurse Umane. Condiţii 
specifice: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, 
certificat de absolvire a unui curs autorizat de „ 
inspector resurse umane”, vechime în muncă de 
minimum 3 ani, cunoştinţe de operare pe calcu-
lator (MS Office, Internet Explorer, etc.) – nivel 
mediu, cunoştinţe de operare în Registrul de 
evidenţă al salariaţilor (REVISAL), cunoaşterea 

legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de 
resurse umane din învăţământul superior, limbi 
străine: engleză  – nivel mediu, abilităţi bune de 
comunicare şi păstrarea confidenţialităţii infor-
maţiilor, punctualitate, atenţie la detalii, capaci-
tate de a lucra în condiţii de stress, disponibilitate 
pentru program prelungit, atunci când este cazul 
şi nu a încetat contractul individual de muncă/ 
raportul de serviciu pentru motive disciplinare în 
ultimii 5 ani. Data limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de concurs este 
07.09.2021 la sediul U.T.C.B., din Bd. Lacul Tei, 
nr. 122-124, Sectorul 2,  Blocul Administrativ, 
camera nr. 33, în intervalul orar: 08:00 – 15:30. 
Proba scrisă va avea loc în data de  15.09.2021, 
ora 10:00 la sediul U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, Sala de Consiliu din Facul-
tatea Construcții Civile Induitriale şi Agricole 
(FCCIA. Data şi ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. Relaţii suplimentare la sediul 
U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 
2, Blocul Administrativ, camera nr. 33, pe www.
utcb.ro sau la telefon: 0212421208, persoana de 
contact: Ene  Daniela-Ioana.

l Anunț concurs pentru post contractual. 
Comuna Șimian, C.I.F. 4948305, cu sediul în 
comuna Șimian, sat Șimian, nr.55, județul Bihor, 
cod poştal 417545, organizează concurs/examen 
pentru ocuparea unui post de execuție contrac-
tuală vacantă de referent, grad prof.debutant- 
compartiment proiecte, în aparatul de 
specialitate al primarului comunei Șimian, 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cadrul instituției. 
Denumirea postului: referent (proiecte), compar-
timent proiecte, 1 post vacant de execuție 
contractuală pe perioadă nedeterminată. 
Condiții specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: medii sau superioare cu 
diplomă de licență; - vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: -cunoştințe 
utilizare şi de operare pe calculator: Word, Excel, 
cel puțin nivel începător. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba scrisă: -data 
27.09.2020, ora 10,00, la sediul comuna Șimian, 
sat Șimian, nr.55, județul Bihor. Interviu:- se va 
afişa odată cu rezultatele probei scrise. Data 
limită pȃnă la care candidații vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 24.09.2021, ora 
12,00, la sediul  comuna Șimian, sat Șimian, 
nr.55, județul Bihor, cod poştal 417545. Date 
contact: comuna Șimian, sat Șimian, nr. 55, 
județul Bihor, cod poştal 417545, tel. 0259 220 
094, fax. 0259 356 263, e-mail: primaria@simian.
ro.

l Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj organizează concurs în 
data de 15.09.2021, ora 10.00 (proba scrisă) şi 
20.09.2021 (proba de interviu), la Cantina din 

cadrul Complexului de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică pentru adulți “Bîlteni”, din 
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34 pentru 
ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante corespunză-
toare unor funcţii contractuale de execuţie după 
cum urmează: 1. un post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de psiholog practicant la 
Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
în dificultate Novaci - Centrul de zi – Novaci; 2. 
un post corespunzător funcţiei contractuale de 
execuţie de psiholog practicant la Complexul de 
servicii comunitare pentru copilul cu nevoi 
speciale Tg.Jiu - Casa de tip familial destinată 
protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi 
“Scoarța”; 3. un post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de psiholog practicant la 
Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
în dificultate Tg.Jiu - Apartamentul de tip fami-
lial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor 
“Tineretul” – Rovinari; 4. un post corespunzător 
funcţiei contractuale de execuţie de asistent 
social practicant la Complexul de servicii comu-
nitare pentru copilul în dificultate Tg.Jiu - Apar-
tamentul de tip familial destinat protecţiei 
rezidenţiale a copiilor “Rovinari” – Rovinari; 5. 
un post corespunzător funcţiei contractuale de 
execuţie de asistent social practicant la 
Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
în dificultate Novaci - Centrul de zi pentru copii 
aflați în situație de risc de separare de părinți 
“Valea Gilortului”. Condiţii generale şi specifice 
de îndeplinit de către candidat pentru ocuparea 
unuia dintre posturile de psiholog practicant 
scoase la concurs: a) absolvent(ă) cu studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diploma de 
licență în domeniul Psihologie; b) posesor(oare) 
de atestat de liberă practică, aflat în perioada de 
valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept 
de liberă practică, înființarea, organizarea şi 
funcționarea Colegiului Psihologilor din 
România şi ale H.G. nr. 788/2005 pentru apro-
barea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, 
organizarea şi funcționarea Colegiului Psiholo-
gilor din Romania, în specialitatea psihologie 
clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, 
treapta de specializare ”practicant”; c) minimum 
un an vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării profesiei de psiholog. Condiţii gene-
rale şi specifice de îndeplinit de către candidat 
pentru ocuparea unuia dintre posturile de asis-
tent social practicant scoase la concurs: a) absol-
vent(ă) cu studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diploma de licență în domeniul 
Asistență Socială; b) posesor(oare) de aviz de 
exercitare a profesiei de asistent social emis de 
Colegiul Național al Asistenților  Sociali din 
România – treapta de competență practicant. c) 
minimum un an vechime în specialitatea studi-

ilor necesare exercitării profesiei de asistent 
social. Înscrierile la concurs se fac în perioada 
24.08.2021-06.09.2021, inclusiv, ora 16:30, la 
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Gorj, din Tg-Jiu, strada 
Siretului, nr.24 – Serviciul resurse umane, salari-
zare şi pentru funcţia publică. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0253212518 sau la camera nr.36 
– sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact: 
Turcilă Toni-Lavinia, consilier, grad profesional 
superior la Serviciul resurse umane, salarizare şi 
pentru funcţia publică - secretar comisie concurs, 
tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.

l Anunț de concurs. Direcţia Asigurare Logis-
tică Integrată scoate la concurs, în vederea 
încadrării, pe durată nedeterminată, în condi-
ţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republi-
cată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 şi 
O.m.a.i. nr. 291/2011, toate cu modificările şi 
completările ulterioare, următorul post vacant 
de personal contractual din cadrul Centrului de 
Pregătire şi Recuperare/Refacere a Capacității  
de Muncă ”Meridian” -Mamaia, jud. Constanța: 
-muncitor calificat IV-I (electrician de întreți-
nere şi reparații), poz. 435 -studii gimnaziale şi 
calificare în meseria de electrician; nu se solicită 
vechime în muncă şi/sau specialitate. Pentru 
înscrierea la concurs candidaţii vor depune 
dosarul de concurs la sediul Centrului de Pregă-
tire şi Recuperare/Refacere a Capacității  de 
Muncă ”Meridian” -Mamaia, bulevardul 
Mamaia (hotel Meridian), județul Constanța, 
până la data de 07.09.2021, ora 16.00. Concursul 
se va desfăşura la sediul Centrului de Pregătire 
şi Recuperare /Refacere a Capacității  de Muncă 
”Meridian” -Mamaia, jud. Constanţa, b-dul 
Mamaia (hotel Meridian) şi va consta în susți-
nerea următoarelor probe: 1. proba practică: 
06.10.2021, ora 12.00; 2.interviul: 12.10.2021, 
ora 12.00. Relaţii suplimentare privind condi-
ţiile de participare, documentele necesare, bibli-
ografia şi tematica se pot obţine, în zilele 
lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00, la tel. 021. 
303.70.80 interior 30434 -Serviciul Resurse 
Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Inte-
grată din mun. Bucureşti, str. Eforie, nr.3 sector 
5, de pe pagina de internet a M.A.I., la adresa 
www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră sau 
de la sediul Centrului de Pregătire şi Recupe-
rare /Refacere a Capacității  de Muncă ”Meri-
dian” - Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel 
Meridian), jud. Constanţa.

l Anunț de concurs. Direcţia Asigurare Logis-
tică Integrată scoate la concurs, în vederea înca-
drării, pe durată nedeterminată, în condiţiile 
Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, 
H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 şi O.m.a.i. 
nr. 291/2011, toate cu modificările şi completările 
ulterioare, următoarele posturi vacante de 

personal contractual: -la Centrul de Pregătire şi 
Recuperare/Refacere a Capacității  de Muncă 
”Meridian” – Mamaia: 1 post de magaziner, poz. 
427 -studii liceale cu diplomă de bacalaureat, 
vechime în muncă 1 an şi vechime în specialitate 
6 luni. -la Baza de Pregătire şi Recuperare/Refa-
cere a Capacității  de Muncă ”Piersicul” – 
Neptun: -2 posturi de paznic, poz. 72/c şi 72/d 
- studii gimnaziale, atestat profesional de paznic/ 
agent de pază/ agent de securitate, nu se solicită 
vechime în muncă şi/sau specialitate. Pentru 
înscriere, candidaţii vor depune dosarul de 
concurs, până la data de 07.09.2021, ora 16.00, 
astfel: -pentru postul de la Centrul de Pregătire şi 
Recuperare/Refacere a Capacității  de Muncă 
”Meridian” -Mamaia (hotel Meridian), la sediul 
centrului din bulevardul Mamaia, jud. 
Constanța; -pentru posturile de la Baza de Pregă-
tire şi Recuperare /Refacere a Capacității  de 
Muncă ”Piersicul” -Neptun, la sediul Centrului 
de Pregătire şi Recuperare/ Refacere a Capaci-
tății  de Muncă ”Diana” -Saturn, jud. Constanța 
(vizavi de Hotel Atena). Concursurile se vor 
desfăşura la sediul Centrului de Pregătire şi 
Recuperare /Refacere a Capacității  de Muncă 
”Meridian” -Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel 
Meridian), jud. Constanța şi vor consta în: Proba 
scrisă: 06.10.2021. Ora de desfăşurare a probei: 
-pentru posturile de paznic -ora 09.00; -pentru 
postul de magaziner -ora 09.00. Interviul: 
12.10.2021. Ora de desfăşurare a probei: -pentru 
posturile de paznic -ora 09.00; -pentru postul de 
magaziner -ora 09.00. Relaţii suplimentare 
privind condiţiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia şi tematica se pot obţine, în 
zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00, la tel. 
021.303.70.80 interior 30434 -Serviciul Resurse 
Umane al Direcţiei Asigurare Logistică Integrată 
din mun. Bucureşti, str. Eforie, nr.3 sector 5, de 
pe pagina de internet a M.A.I., la adresa www.
mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră sau de la 
sediul centrelor.

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. 
Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucu-
reşti, str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în confor-
mitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante, pe durată nedeterminată: 
-2 (două) posturi Asistent medical principal, 
generalist (PL) -Secția Clinică VIII Boli Infecți-
oase HIV/SIDA Copii; -1 (un) post Infirmieră 
(G) -Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii; -2 
(două) posturi Asistent medical, generalist (PL) 
-Secția Clinică XII Terapie Intensivă Copii; -1 
(un) post Asistent medical, generalist (PL) 
-Cabinet Boli Infecțioase (Consultații, preimuni-
zare şi vaccinări, altele decât antirabic); -1 (un) 
post Asistent medical, generalist (PL) -Cabinet 
Boli Infecțioase (Febre hemoragice); -1 (un) post 
-0,5 normă Fizician (S) -Laborator Radiologie şi 
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Imagistică Medicală; -1 (un) post Arhivar (M) 
-Birou Administrativ-Patrimoniu; -1 (un) post 
Statistician medical (M) -Birou evaluare și statis-
tică medicală; -1 (un) post Economist debutant 
(S), specialitatea economic -Serviciul Statistică, 
informatică și arhivă medicală. Concursul se va 
desfășura la sediul institutului, după următorul 
calendar: -Termenul de depunere al dosarelor: 
07.09.2021, ora 13.00; -Proba psihologică: în data 
de 15.09.2021, ora 10.00; -Proba scrisă: în data de 
22.09.2021, ora 10.00; -Proba practică/ interviu: 
în data de 28.09.2021, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Pentru posturile de 
Asistent medical principal, generalist (PL): 
-diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 
privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare; -5 ani vechime ca 
asistent medical; -certificat de grad principal; 
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru postul 
de Asistent medical, generalist (PL): -diplomă de 
școală sanitară sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare conform Hotă-
rârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promo-
ţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor post-
liceale sanitare; -6 luni vechime ca asistent 
medical; -concurs pentru ocuparea postului. 
Pentru postul de Infirmieră (G): -școală generală; 
-curs de infirmiere, organizat de Ordinul Asisten-
ţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asisten-
ţilor Medicali din România sau curs de infirmiere 
organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale cu apro-
barea Ministerului Sănătăţii -Direcţia Generală 
Resurse Umane și Certificare; -6 luni vechime în 
activitate; -concurs pentru ocuparea postului. 
Pentru postul de Statistician medical (M): 
-diplomă de studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii; -6 luni vechime în acti-
vitate; -concurs pentru ocuparea postului. Pentru 
postul de Fizician (S): -diplomă de licență în 
specialitate; -6 luni vechime în specialitate; 
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru postul 
de Economist debutant (S): -diplomă de licență; 
-fără vechime în specialitate; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru postul de Arhivar (M): 
-diplomă de bacalaureat sau diplomă de absol-
vire a școlii generale; -6 ani vechime în activitate; 
-concurs pentru ocuparea postului. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimentare la 
sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”, persoana de contact Ec.
Ștefan Alexandru-Marius, telefon: 021/20.10.980 
-interior 3055, adresa e-mail: anca.stroe@matei-
bals.ro.

CITAŢII
l Doamna Bajusz Eva-Maria, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut, in sat Podeni, nr. 52., comuna 
Moldovenesti, judetul Cluj, este citata, la Judeca-
toria Cluj-Napoca, ca parat, in data de 02. 09. 
2021., ora 10.30, sala 168, etaj I., complet 

C35-NCPC, in Dosarul Nr. 1610/211/2021, 
avand, ca obiect Rectificare Carte Funciara, cu 
reclamantul Bajusz István-Zoltán.

l Numitul Selvaraj Stanley, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în 26 Comet Drive, Wolverhamton, 
WV10 9AZ, Birmingham, Marea Britanie, este 
citat la Judecătoria Sectorului 6 București, 
România în data de 21.10.2021, ora 12.00, 
completul 3- minori și familie, camera 210, în 
calitate de pârât în dosarul nr. 12548/303/2020, în 
procesul de divorț cu reclamanta Selvaraj (fosta 
Poenaru) Beatrice Alexandra.

l Basarabă Mircea și Basarabă Roxana, ultimul 
domiciliu Craiova, str.Ion Maiorescu, bl.2, sc.1, 
ap.1, sunt chemați la Tribunalul Dolj, dosar 
28935/215/2018, sala 6, data: 10.09.2021, ora 
11.00, în calitate de intimați, în proces cu Tănase 
Dumitru.

l Numitul Ciocea Ioan cu ultimul domiciliu 
cunoscut in localitatea Sibiu, Str. Aleea Petuniei 
nr.8 A, ap.4, judetul Sibiu, este citat la Judecă-
toria Sibiu pe data de  09 septembrie 2021, ora 
09.00, completul C12 civil, camera Sala I in cali-
tate de parat dosarul civil nr. 13725/306/2019 
având ca obiect pretenții, in proces cu Serviciul 
Public de Administrare a Domeniului Public și 
Privat al Municipiului Sibiu în calitate de recla-
mant și SC Euroins România Asigurare Reasigu-
rare SA în calitate de pârât.

l Fânariu Neculai se citează în calitate de pârât 
l a  J u d e c ă t o r i a  Va s l u i ,  î n  d o s a r u l 
nr.4912/333/2018, pentru termenul din 
07.09.2021, ora 09.30, având ca obiect succesiune 
la cererea reclamantei David Tincuta ș.a.

l Smău Maria se citează în calitate de pârâtă la 
Judecătoria Vaslui, în dosarul nr.4912/333/2018, 
pentru termenul din 07.09.2021, ora 09.30, având 
ca obiect succesiune la cererea reclamantei David 
Tincuta ș.a.

l Popescu Mihaela Gabriela se citează în calitate 
de pârât la Judecătoria Vaslui, în dosarul 
nr.4912/333/2018, pentru termenul din 
07.09.2021, ora 09.30, având ca obiect succesiune 
la cererea reclamantei David Tincuta ș.a.

l Se citează Bozocea Ileana, Bozocea Maria 
căsătorită Gridescu, Bozocea Rosalia, Bozocea 
ILona, Bozocea Anna, Bozocea Rozalia, Costea 
Gheorghe minor, Costea Gheorghe senior în 
dosar civil nr.373/293/2021 al Judecătoriei 
Rupea, pentru termenul din 28.09.2021, sala 1, 
ora 09.00, având ca obiect uzucapiune.

DIVERSE
l Dosar nr.1212/326/2020. Notificare privind 
deschiderea acțiunii de declarare judecătorească 
a morții. Sandor Gavril cu domiciliul în Tulgheș, 
nr. 45, jud.Harghita, prin avocat ales Mureșan 
Ovidiu, a deschis la Judecătoria Toplița în dosar 
nr.1212/326/2020, procedura de declarare judecă-
torească a morții față de următoarele persoane 
care au calitatea de proprietari tabulari în cărțile 
funciare: 1.-Cartea funciară nr.52536 Tulgheș: 
Marian Mihai, Marian Dochita, soția lui Sandor 

Gheorghe a lui Petru, Marian Maria, soția lui 
Zait Gavril, Sandor Ilie. 2.-Cartea funciară nr. 
52538 Tulgheș: Marian Mihai, Marian Dochita, 
soția lui Sandor Gheorghe a lui Petru, Marian 
Maria, soția lui Zait Gavril, Sandor Ilie.

l DMF Poliplast SRL, cu sediul în mun. 
Focșani, Str. Surăii nr. 6, jud. Vrancea, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a autorizației integrate de mediu, în 
scopul desfășurării activității „Tratarea suprafe-
țelor materialelor, a obiectelor sau a produselor 
utilizând solvenți organici, în special pentru 
apretare, imprimare, acoperire, degresare, imper-
meabilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau 
impregnare, cu o capacitate de consum de 
solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau 
mai mare de 200 de tone pe an”, pe amplasa-
mentul din mun. Focșani, Str. Surăii, nr. 6, jud. 
Vrancea, activitate prevăzută la categoria 6.7. 
din anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale. Informațiile privind impactul poten-
țial asupra mediului al activității pentru care se 
solicită emiterea autorizației integrate de mediu, 
pot fi consultate zilnic de luni până joi între orele 
8-14 și vineri între orele 8-12, la sediul APM 
Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, 
jud. Vrancea. Observațiile, sugestiile și/sau 
propunerile publicului se primesc în scris la 
sediul APM Vrancea, în termen de 30 zile de la 
data apariției anunțului.

SOMAȚII
l România Judecătoria Mediaș, judeţul Sibiu. 
Operator de date cu caracter personal înregistrat 
sub numărul 5264. Dosar nr.3177/257/2020 din 
15.06.2021. Somaţie. Potrivit încheierii de ședinţă 
din data de 8 iunie 2021 pronunţată de Judecă-
toria Mediaș în dos. nr.3177/257/2020. În temeiul 
art.130 din Decretul-Lege nr.115/1938 și a Deci-
ziei nr.86/10.12.2017 pronunţată de Î.C.C.J., se 
înștiinţează orice persoană interesată că recla-
mantul posesor Suteu Achim, domiciliat în 
Păucea, nr.75, judeţ Sibiu, a formulat acţiune 
civilă având ca obiect, dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului 
situat administrativ în sat Păucea, nr.75, comuna 
Blăjel, judeţ Sibiu, înscris în CF nr.101006 -Blăjel, 
nr. top 1493/220 Păucea, casă și teren în supra-
faţă de 1.008mp, proprietate tabulară a lui 
Muntean Veronica. Somează persoanele intere-
sate să facă opoziţie, în caz contrar, în termen de 
30 de zile de la emiterea celei din urmă publicaţii, 
se va trece la judecarea cererii.

l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
1306/246/2021 privind pe petenta Covaci Moni-
ca,care solicita inscrierea dreptului de proprietate 
pe titlu de uzucapiune prin jonctiunea posesiilor 
asupra imobuluilui inscris in CF nr.  Bocsig, cu nr 
top. 1345/53-54 compus din teren intravilan in 
suprafata de 719 mp, imobil asupra caruia fugu-
reaza ca proprietar tabular Zgardau Tiriana una 
si aceeasi persoana cu Zgarsau Ana decedata la 
data de 6 ianuarie 1965. In urma acesteia, in baza 
art. 130 din Decretul- Lege nr. 115/1938, sunt 
somati 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 
avizierul Judecatoriei Ineu si la Primaria 
Comunei Bocsig.  

LICITATII
l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Comuna Daneți, comuna Daneți, Strada Princi-
pală, nr.160, județul Dolj, telefon: 0251.377.001, 
fax: 0251.377.001, e-mail: primariadaneti@yahoo.
com, cod fiscal 4553518. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 3 parcele de teren, proprie-
tate privată a Comunei Daneți, identificate astfel: 
Lot 1: teren situat în intravilanul comunei Daneți, 
sat Daneți, strada Principală, nr.212A, în suprafață 
de 202mp, identificat cu numar cadastral 35591; 
Lot 2: teren situat în intravilanul comunei Daneți, 
sat Daneți, pe strada Victor Babeș, nr. 22, în supra-
față de 869 mp, identificat cu numar cadastral 
35592; Lot 3: teren situat în intravilanul comunei 
Daneți, sat Daneți, strada Târgului, nr.3A, în 
suprafață de 411mp, identificat cu numar cadas-
tral 35592, conform HCL 11/19.02.2021 și teme-
iului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: prin 
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Daneți sau www.primariadaneti.ro. 3.2.Denumirea 
și datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la care pot  obține 
un exemplar din documentația de atribuire: Regis-
tratura Primăriei Comunei Daneți, comuna 
Daneti, Strada Principală, nr. 160, județul Dolj. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
50Lei/exemplar, se achită numerar la sediul institu-
ț ie i  sau în contul  RO59TREZ2915069 
XXX012091, deschis la Trezoreria Craiova, cod 
fiscal al concedentului: 453518 sau gratuit de pe 
ww.primariadaneti.ro. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 16.09.2021, ora 16.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 24.09.2021, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Daneți, comuna Daneți, Strada Princi-
pală, nr.160, județul Dolj. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar 
original. 5. Data și locul la care se va desfașura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
24.09.2021, ora 11.00, Primăria Comunei Daneți, 
comuna Daneți, Strada Principală, nr.160, județul 
Dolj. 6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la secția de contencios administrativ a 
Tribunalului Dolj, Craiova, Strada Brestei, nr.12, 
județul Dolj, telefon 0251.418.612, fax: 
0251.410.140, E-mail: inregistraredosare.dj@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
20.08.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Daneți, comuna Daneți, Strada Princi-
pală, nr.160, județul Dolj, telefon: 0251.377.001, 
fax 0251.377.001, e-mail: primariadaneti@yahoo.
com, cod fiscal 4553518. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: teren din intravilan în 
suprafață de 0,0128ha, (128 mp), sat Braniște, str.
Principală, nr.152B, numar cadastral 35601 bun 
proprietate privată al Comunei Daneți, conform 
HCL 11/19.02.2021 și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitațile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: prin solicitarea 
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Daneți sau 
www.primariadaneti.ro. 3.2.Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Regis-
tratura Primăriei Comunei Daneți, comuna 
Daneți, Strada Principală, nr.160, județul Dolj. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor OUG nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50Lei/exemplar, se achită numerar la 
s e d i u l  i n s t i t u ț i e i  s a u  î n  c o n t u l 
RO59TREZ2915069XXX012091, deschis la 
Trezoreria Craiova, cod fiscal al concedentului: 
453518 sau gratuit de pe ww.primariadaneti.ro. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
15.09.2021, ora 16.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
23.09.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Daneți, 
comuna Daneți, Strada Principală, nr. 160, 
județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 23.09.2021, ora 
11.00, Primăria Comunei Daneți, comuna 
Daneți, Strada Principală, nr.160, județul Dolj. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la secția de contencios administrativ a 
Tribunalului Dolj, Craiova, Strada Brestei, nr.12, 
județul Dolj, telefon: 0251.418.612, fax: 
0251.410.140, E-mail: inregistraredosare.dj@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
20.08.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Daneți, 
comuna Daneți, Strada Principală nr.160, județul 
Dolj, telefon: 0251.377.001, fax: 0251.377.001, 
e-mail: primariadaneti@yahoo.com, cod fiscal 
4553518. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: Teren 
din intravilan în suprafață de 0,2545ha, 
(2545mp), sat Daneți, str.Tîrgului, nr.26A, numar 

cadastral 35601, bun proprietate privată al 
Comunei Daneți, conform HCL 11/19.02.2021 și 
temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primă-
riei Comunei Daneți sau www.primariadaneti.ro. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Daneți, comuna Daneți, Strada Principală, 
nr.160, județul Dolj. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 50Lei/exemplar, se achită numerar la 
s e d i u l  i n s t i t u ț i e i  s a u  î n  c o n t u l 
RO59TREZ2915069XXX012091, deschis la 
Trezoreria Craiova, cod fiscal al concedentului: 
453518 sau gratuit de pe ww.primariadaneti.ro. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
14.09.2021, ora 16.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
22.09.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registra-
tura Primăriei Comunei Daneți, comuna Daneți, 
Strada Principală, nr.160, județul Dolj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și locul 
la care se va desfășura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 22.09.2021, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Daneți, comuna Daneți, 
Strada Principală nr.160, județul Dolj. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la secția de contencios administrativ a 
Tribunalului Dolj, Craiova, Strada Brestei, nr.12, 
județul Dolj, telefon: 0251.418.612, fax: 
0251.410.140, E-mail: inregistraredosare.dj@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
20.08.2021.

l Anunț vânzare prin licitație. Serviciul de 
Ambulanță al Județului Constanța, strada 
Bravilor, nr. 1, Constanța, județul Constanța 
organizează în condiţiile H.G. nr. 841 din 23 
octombrie 1995, licitaţie publică deschisă cu stri-
gare pentru valorificarea următoarelor bunuri 
materiale: 1. Autoturism Dacia Super Nova - 
serie șasiu UU1R5231512927051; 2. Autoturism 
Dacia 1310 - serie șasiu UU1R11723037295; 3. 
Autospecial izată  Dacia  -  ser ie  șas iu 
UU1R136X2896687; 4. Autoturism Dacia 1310 
- serie șasiu UU1R117X2902096; 5. Autospeciali-
zată Dacia 1310 - serie șasiu UU1R136X2812961; 
6. Autospecială Dacia 1310 CLIS - serie șasiu 
UU1R1361123030121; 7. Autospecială Iveco - 
serie sasiu ZCFC3571005326178; Bunurile mate-
riale scoase la licitație sunt în stare de 
nefuncționare și pot fi vizionate la sediul servi-
ciului nostru din strada Bravilor, nr. 1, localitatea 
Constanța, județul Constanța, în zilele lucrătoare 
între orele 09.00 - 14.00. Licitația se va ține la 
sediul Serviciului de Ambulanță al Județului 
Constanța situat la adresa menționată mai sus în 
data de 15.09.2021, ora 10.00. În cazul în care nu 
se adjudeca, licitaţia se repetă în data de 
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21.09.2021, ora 10.00, iar dacă nici a doua lici-
taţie nu se adjudecă se va relua în data de 
27.09.2021, ora 10.00. Relații suplimentare se pot 
obține la telefon 0241624711 - interior 130, fax 
0241623913, email: secretariat@ambulance-ct.ro, 
persoana de contact - Dorcea Alexandru. La lici-
tație poate participa orice persoană fizică sau 
juridică care va depune la sediul serviciului, până 
la data și ora începerii licitației, următoarele 
documente: a) chitanța de achitare a cotei de 
cheltuieli de participare la licitaţie, eliberată de 
casieria serviciului nostru; b) copie de pe certifi-
catul de înmatriculare la Registrul comerţului și 
codul fiscal, pentru persoanele juridice române, 
sau actul de identitate pentru persoanele fizice. 
Prețurile de pornire la licitație sunt următoarele: 
1. Autoturism Dacia Super Nova - 5700 lei; 2. 
Autoturism Dacia 1310 - 7076 lei; 3. Autospecia-
lizată Dacia - 4532 lei; 4. Autoturism Dacia 1310 
- 5673 lei; 5. Autospecializată Dacia 1310 - 3829 
lei; 6. Autospecială Dacia 1310 CLIS - 4247 lei; 7. 
Autospecială IVECO - 68587 lei. În caz de 
neadjudecare prețul de pornire va fi diminuat cu 
20% în cadrul următoarei ședințe, iar dacă nici 
de acestă dată nu se adjudecă, prețul de pornire 
la licitație la următoarea ședință va fi diminuat 
cu 40% din prețul inițial. Cota de cheltuieli de 
participare la licitație este de 100 lei și se achită la 
caseria serviciului nostru.

l Primăria Comunei Dorna-Arini, Cozănești, 
nr.1A, judeţul Suceava, telefon 0230/576018, 
0731/307894, email primariadornaarini@yahoo.
com organizează licitație publică pentru vânzare 
Terenuri intravilan, curți construcții, situate în 
Comuna Dorna-Arini, județul Suceava: -teren 
înscris în CF/cad. 33589, în suprafață de 237 mp; 
-teren înscris în CF/cad. 33590, în suprafață de 
258 mp; -teren înscris în CF/cad. 33591, în supra-
față de 246 mp; -teren înscris în CF/cad. 33592, 
în suprafață de 285 mp; -teren înscris în CF/cad. 
33593, în suprafață de 225 mp; aparținând 
domeniului privat al Comunei Dorna-Arini, 
județul Suceava, în temeiul H.C.L. Dorna-Arini 
nr.38/18.09.2020, modificată prin H.C.L. 
nr.5/29.01.2021, modificată prin H.C.L. 
34/06.07.2021 și O.U.G. nr.57/03.07.2019. Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei 
Comunei Dorna-Arini, Cozănești, nr.1A, judeţul 
Suceava. Compartimentului din cadrul instituției 
de la care pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Compartimentul de achiziții 
publice din cadrul Primăriei Comunei Dorna-
Arini, Cozănești, nr.1A, judeţul Suceava. Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea  unui 
exemplar al documentației de atribuire de 200 de 

lei/exemplar și se achită cu numerar la caseria 
Primăriei Comunei Dorna-Arini, judeţul 
Suceava. Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 14/09/2021, ora 09:00. Informații privind 
ofertele: Data-limită de depunere a ofertelor: 
21/09/2021, ora 09:00. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Dorna-Arini, 
Sat Cozănești, nr.1A, județul Suceava, Cod poștal 
727201. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: 1 exemplar original, conform 
caietului de sarcini. Data și locul la care se va 
desfașura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 21/09/2021, ora 11:00, Primăria Comunei 
Dorna-Arini, cu sediul în Sat Cozănești, județul 
Suceava, cod 727201. Instanța competentă 
pentru soluționarea litigiilor este Tribunalul 
Suceava, str. Stefan cel Mare, nr.62, Suceava, 
Cod poștal 720062, județul Suceava, telefon 
0230/214.948, fax 0230/522296, adresa e-mail: 
trsv-registratura@just.ro. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 23/08/2021.

l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina, 
reprezentata prin practician in insolventa 
Ciulianu Elena Cozmina, in calitate de  lichi-
dator  judiciar  al debitoarei Adssol Resins  SRL, 
cu indeplinirea atributiilor prevazute de Legea 
85/2014, conform  Hotararii nr. 3532/22.09.2020  
pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Secţia a 
VII- a Civila, în dosarul nr. 30855/3/2019, anunta 
scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in 
proprietatea Adssol Resins  SRL constand in 
Echipamente tehnologice, mobilier, aparatura 
birotica, Obiecte de inventar – utilaje/produse  cu 
care societatea si-a desfasurat obiectul de activi-
tate „Fabricarea altor produse chimice n.c.a”)  la 
suma de 30.989,7 Euro exclusiv TVA.  Prima 
vanzare a bunurilor mobile apartinand societatii 
debitoare se va organiza in data de 03.09.2021, 
ora 13.00 prin licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunurile mobile nu se vor vinde la 
primul termen de licitatie, incepand cu  
03.09.2021, se vor organiza alte 4 licitatii sapta-
manal, in fiecare zi de vineri, la aceeasi ora si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitati-
ilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar 
din București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 
Et. 4, ap. 10, sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua lici-
tatiei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul lichidatorului judiciar din 
București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 
4, ap. 10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 300 lei. Achizitionarea caietului de sarcini 

este obligatorie pentru toti participantii la lici-
tatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 
0726.014.837.

l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina, 
reprezentata prin practician in insolventa 
Ciulianu Elena Cozmina, in calitate de  lichi-
dator  judiciar  al debitoarei Adssol Resins  SRL, 
cu indeplinirea atributiilor prevazute de Legea 
85/2014, conform  Hotararii nr. 3532/22.09.2020  
pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Secţia a 
VII- a Civila, în dosarul nr. 30855/3/2019, anunta 
scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in 
proprietatea Adssol Resins  SRL constand in 
Mijloace de transport (Toyota Corolla, Dacia 
Logan MCV si Audi A3 Sportback)  la suma de 
22.545 Euro exclusiv TVA .  Prima vanzare a 
bunurilor mobile apartinand societatii debitoare 
se va organiza in data de 01.09.2021, ora 13.00 
prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care 
bunurile mobile nu se vor vinde la primul termen 
de licitatie, incepand cu  01.09.2021, se vor orga-
niza alte 4 licitatii saptamanal, in fiecare zi de 
miercuri, la aceeasi ora si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din București, Blvd. 
Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3, 
unde se vor depune documentele de inscriere la 
licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile 
de inscriere la licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele 
de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichida-
torului judiciar din București, Blvd. Mircea Voda 
nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3. Costul unui 
caiet de sarcini este de 500 lei. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 0726.014.837.

l Compania Energopetrol SA, societate in reor-
ganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie publica, teren in 
suprafata de aproximativ 1200 mp (sau cat va 
rezulta in urma masuratorilor, suprafata exacta 
urmand a fi stabilita, dupa dezembrarea tere-
nului),  situat in Moreni, Str. Cricovului, nr. 4, 
Judetul Dambovita la pretul de 10 euro/mp, fara 
TVA, impreuna cu constructia C4 (baraca metal) 
in suprafata de 50 mp, la pretul de 204 euro. 
Licitatia se va organiza la sediul administrato-
rului judiciar in data de 30.08.2021 ora 12:00, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
01.09.2021, 03.09.2021, 06.09.2021, 08.09.2021, 
10.09.2021, 13.09.2021, 15.09.2021, 17.09.2021, 
20.09.2021, 22.09.2021, 24.09.2021, 27.09.2021, 
29.09.2021, la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cere-

rile de inscriere la licitatie se depun in original la 
sediul administratorului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii, precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine de la adminis-
tratorului judiciar, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Anunţ de participare la licitatie publica. 1.
Informatii generale privind proprietarul: Consi-
liul  Local Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa: 
Judetul Tulcea, Orasul Babadag, Str. Republicii, 
nr. 89, Nr. tel:  0240/561 012, fax: 0240/562 939; 
e-mail: urbanismprimariababadag@gmail.com. 
2. Informatii generale privind obiectul vanzarii: 
- teren cu suprafata de 200 mp, situat pe str. 
Republicii FN; 3. Informatii privind documen-
tatia de atribuire: 3.1. Compartimentul respon-
sabil din cadrul proprietarului: Serviciul 
Urbanism din cadrul Primariei orasului 
Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.2. Documentatia de 
atribuire se pune la dispozitia solicitantilor in 
mod gratuit. 3.3. Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor 08.09.2021. 4. Informatii privind 
ofertele: 4.1 Data limita de depunere a ofertelor: 
14.09.2021, ora 10,00 la secretariatul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, nr. 89, 
Babadag, jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta 
de deschidere va avea loc in data de 15.09.2021, 
ora 10.00 la sediul Primariei orasului Babadag, 
str. Republicii, nr. 89. 6.Informatii privind 
instanta competenta in solutionarea litigiilor 
aparute: contestatiile se depun in termen de 5 zile 
de la comunicarea rezultatului procedurii la 
sediul proprietarului, mentionat la punctul 1, iar 
actiunea in justitie se introduce la sectia de 
contencios administrativ  a Tribunalului Tulcea 
in termen de 30 zile. 7. Data transmiterii anun-
tului de atribuire catre institutiile abilitate in 
vederea publicarii: 23.08.2021.

l Anunţ de participare la licitatie publica. 1.
Informatii generale privind concedentul: Consi-
liul Local Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa: 
Judetul Tulcea, Orasul Babadag, Str. Republicii, 
Nr. 89, Nr. tel:  0240/561 012, fax: 0240/562 939 ; 
e-mail: urbanismprimariababadag@gmail.com. 
2. Informatii generale privind obiectul concesi-
unii: - Constructie cu suprafata de 99 mp si 
terenul aferent in suprafata de 345 mp situat pe 
str.Macris nr. 1A. 3. Informatii privind documen-
tatia de atribuire: 3.1. documentatia de atribui-
re,se pune la dispozitie oricarei persoane 
interesate, in mod gratuit, prin mijloace electro-
nice sau pe suport de hartie. 3.2. Compartimentul 
responsabil din cadrul concedentului: Serviciul 
Urbanism din cadrul Primariei orasului 

Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.4. Data limita pentru 
solicitarea clarificarilor 09.09.2021 ora 16.00; 4. 
Informatii privind ofertele: 4.1 Data limita de 
depunere a ofertelor: 16.09.2021, ora 09,00 la 
secretariatul Primariei orasului Babadag, str. 
Republicii, nr.89, Babadag, jud. Tulcea, in 1 
exemplar. 5. Sedinta de deschidere va avea loc in 
data de 16.09.2021, ora 10.00 la sediul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, nr.89. 6.Infor-
matii privind instanta competenta in solutio-
narea litigiilor aparute: contestatiile se depun in 
termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului 
procedurii la sediul concedentului, mentionat la 
punctual 1, iar actiunea in justitie se introduce la 
sectia de contencios administrativ  a Judecatoriei 
Babadag in termen de 30 zile. 7. Data transmi-
terii anuntului de atribuire catre institutiile abili-
tate in vederea publicarii: 23.08.2021.

l Debitorul Anconi Construct SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Skoda 
Octavia, nr. inmatriculare B-06-POU, an fabri-
catie 2008, pret pornire licitatie – 1.050,00 Euro 
exclusiv TVA; 2. Dacia Logan, nr. inmatriculare 
B-05-POU, an fabricatie 2005, pret pornire lici-
tatie – 450,00 Euro exclusiv TVA; 3. Fiat Punto, 
nr. inmatriculare B-74-BMK, an fabricatie 2007,  
pret pornire licitatie –480,00 Euro exclusiv TVA; 
Autovehiculele se vand in mod individual. 4. 
Bunuri mobile de tip mijloce fixe apartinand 
Anconi Construct SRL in valoare de 3.924,9 
Euro exclusiv TVA. Bunuri mobile de tip mijloce 
fixe se vand in bloc sau individual.  -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru autoturisme si pentru 
bunurile mobile de tip mijloace fixe apartinand 
Anconi Construct SRL reprezinta 30% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare, listele cu aceste bunuri pot 
fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon in prealabil la 021.318.74.25. -Pretul Caie-
tului de sarcini pentru autoturisme si pentru 
bunurile mobile de tip mijloace este fixe de 500,00 
Lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul nr. 
RO02 BUCU 1081 2159 5197 1RON deschis la 
Alpha Bank Romania, cel mai  tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei 
pentru bunurile pentru care se liciteaza; -achiziti-
onarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce 
poate fi achitat in contul lichidatorului judiciar 
nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la 
ING BANK – Sucursala Dorobanti sau in 
numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru 
autovehicule si pentru bunurile mobile de tip 
mijloace fixe, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 31.08.2021, ora 15:00, iar daca 

bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in data de 
07.09.2021; 14.09.2021; 21.09.2021; ora 15:00. 
Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru relati i  suplimentare sunati  la 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l Anunţ de participare la licitaţie publică. 
Vânzare de bunuri. 1.Informaţii generale privind 
concedentul: U.A.T.Comuna Şoimuș, str.Princi-
pală, nr.310, com.Şoimuș, jud.Hunedoara, tel./
fax: 0254/237.350, e-mail: primariasoimus@
gmail.com. 2.Informaţii generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: teren intra-
vilan în suprafață de 5.000mp, înscris în CF nr. 
65246 Şoimuș, aparținând domeniului privat al 
comunei, situat în satul Şoimuș. Vânzarea se face 
conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.79 din data de 19.08.2021. 
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
se găsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se 
poate ridica de la sediul Primăriei Comunei 
Şoimuș. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul vânzatorului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: compartiment secretar al 
comunei Şoimuș din cadrul Primăriei Şoimus, 
com.Şoimuș, Strada Principală, nr.310, judeţul 
Hunedoara. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 20Lei, se poate achita cu numerar la Casi-
eria Primăriei Şoimuș. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 01.09.2021, ora 09.00. 
4.Informaţii privind ofertele: ofertele se vor 
prezenta conform caietului de sarcini. 4.1.Data 
limită de depunere a ofertelor: 13.09.2021, ora 
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Şoimuș, Strada Principală, 
nr.310, judeţul Hunedoara. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
14.09.2021, ora 14.30, la sediul Primăriei 
Comunei Şoimuș, Strada Principală, nr.310, 
judeţul Hunedoara. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Hunedoara, str.1 Decembrie 
1918, nr.35, mun.Deva, jud.Hunedoara, tel.: 
0254/231.120, fax: 0254/262.251 e-mail: tribu-
nalul.hunedoara@just.ro. U.A.T.Comuna 
Şoimuș. Primar Irimie Mihai Gabriel.
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l Anunţ de participare la licitaţie publică. 
Vânzare de bunuri. 1.Informaţii generale privind 
concedentul: U.A.T.Comuna Şoimuş, str.Princi-
pală, nr. 310, com. Şoimuş, jud. Hunedoara, tel./
fax: 0254/237.350, e-mail: primariasoimus@
gmail.com. 2. Informaţii generale privind 
obiectul vânzării, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: teren 
intravilan in suprafata de 6.000 mp, înscris în CF 
nr. 65247 Şoimuş, aparținând domeniului privat 
al comunei, situat în satul Şoimuş. Vânzarea se 
face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotă-
rârii Consiliului Local nr. 81 din data de 
19.08.2021. 3.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: docu-
mentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei Comunei Şoimuş. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul 
vânzatorului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: comparti-
ment secretar al comunei Şoimuş din cadrul 
Primăriei Şoimus, com.Şoimuş, Strada Princi-
pală, nr. 310, judeţul Hunedoara. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 20Lei, se poate achita cu 
numerar la Casieria Primăriei Şoimuş. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.09.2021, 
ora 09.00. 4.Informaţii privind ofertele: ofertele 
se vor prezenta conform caietului de sarcini. 
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
13.09.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Şoimuş, 
Strada Principală, nr. 310, judeţul Hunedoara. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă:  un exemplar. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 14.09.2021, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Şoimuş, Strada Principală, 
nr.310, judeţul Hunedoara. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Hunedoara, str.1 Decembrie 
1918, nr.35, mun.Deva, jud.Hunedoara, tel.: 
0254/231.120, fax: 0254/262.251 e-mail: tribu-
nalul.hunedoara@just.ro. U.A.T.Comuna 
Şoimuş. Primar Irimie Mihai Gabriel.

l Anunţ de participare la licitaţie publică. 
Vânzare de bunuri. 1.Informaţii generale privind 
concedentul: U.A.T. Comuna Şoimuş, str.Princi-
pală, nr. 310, com.Şoimuş, jud.Hunedoara, tel./
fax: 0254/237.350, e-mail: primariasoimus@
gmail.com. 2.Informaţii generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: teren intra-
vilan în suprafață de 6.000mp, înscris in CF nr. 
65248 Şoimuş, apartinând domeniului privat al 
comunei, situat în satul Şoimuş. Vânzarea se face 
conform O.U.G.57/2019 şi conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 78 din data de 19.08.2021. 
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
se găsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se 
poate ridica de la sediul Primăriei Comunei 
Şoimuş. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului /

compartimentului din cadrul vânzatorului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: compartiment secretar al 
comunei Şoimuş din cadrul Primăriei Şoimus, 
com. Şoimuş, Strada Principală, nr. 310, judeţul 
Hunedoara. 3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 20Lei, se poate achita cu numerar la Casi-
eria Primăriei Şoimuş. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 01.09.2021, ora 09.00. 
4.Informaţii privind ofertele: ofertele se vor 
prezenta conform caietului de sarcini. 4.1.Data 
limită de depunere a ofertelor: 13.09.2021, ora 
16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Şoimuş, Strada Principală, 
nr.310, judeţul Hunedoara. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
14.09.2021, ora 11.30, la sediul Primăriei 
Comunei Şoimuş, Strada Principală, nr.310, 
judeţul Hunedoara. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Hunedoara, str.1 Decembrie 
1918, nr. 35, mun. Deva, jud. Hunedoara, tel.: 
0254/231.120, fax: 0254/262.251, e-mail: tribu-
nalul.hunedoara@just.ro. U.A.T.Comuna 
Şoimuş. Primar Irimie Mihai Gabriel.

l Anunţ de participare la licitaţie publică. 
Vânzare de bunuri. 1.Informaţii generale privind 
concedentul: U.A.T.Comuna Şoimuş, str.Princi-
pală, nr. 310, com.Şoimuş, jud.Hunedoara, tel./
fax: 0254/237.350, e-mail: primariasoimus@
gmail.com. 2.Informaţii generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: teren intra-
vilan în suprafață de 14.956 mp, înscris în CF nr. 
65249 Şoimuş, apartinând domeniului privat al 
comunei, situat în satul Şoimuş. Vânzarea se face 
conform O.U.G.57/2019 şi conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 80 din data de 19.08.2021. 3. 
Informaţii privind documentaţia de atribuire: se 
găsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: documentaţia de atribuire se poate 
ridica de la sediul Primăriei Comunei Şoimuş. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului /comparti-
mentului din cadrul vânzatorului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: compartiment secretar al comunei 
Şoimuş din cadrul Primăriei Şoimus, com. 
Şoimuş, Strada Principală, nr. 310, judeţul Hune-
doara. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
20Lei, se poate achita cu numerar la Casieria 
Primăriei Şoimuş. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 01.09.2021, ora 09.00. 4.
Informaţii privind ofertele: ofertele se vor 
prezenta conform caietului de sarcini. 4.1.Data 
limită de depunere a ofertelor: 13.09.2021, ora 
16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Şoimuş, Strada Principală, nr. 
310, judeţul Hunedoara. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
14.09.2021, ora 13.00, la sediul Primăriei 

Comunei Şoimuş, Strada Principală, nr.310, 
judeţul Hunedoara. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Hunedoara, str.1 Decembrie 
1918, nr.35, mun.Deva, jud.Hunedoara, tel.: 
0254/231.120, fax: 0254/262.251, e-mail: tribu-
nalul.hunedoara@just.ro. U.A.T.Comuna 
Şoimuş. Primar Irimie Mihai Gabriel.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Comuna Comloşu Mare, cu sediul în Comloşu 
Mare, nr.655, județul Timiş, telefon/fax 
0256/364.114, e-mail: primariacomlosumare@
yahoo.com, cod fiscal 4483854. 2.Data publicării 
anunțului de licitație în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a: 16.07.2021, conform 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei câştigătoare: cel mai 
mare nivel al chiriei. 4. Numărul ofertelor 
primite şi al celor declarate valabile: 6 oferte 
primite, 6 oferte declarate valabile. 5.Denumirea/
numele şi sediul /adresa ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată câştigătoare: -Groza 
Violeta Luminița, comuna Comloşu Mare, sat 
Lunga, nr. 61, județul Timiş, pentru suprafață de 
78.550mp; -Şchiopu Ioan Andrei, comuna 
Comloşu Mare, nr. 938, județul Timiş, pentru 
suprafață de 2ha; -SC Comlosfarm SRL, comuna 
Comloşu Mare, nr. 605, județul Timiş, pentru 
suprafață de 66mp. 6.Durata contractului: 15 
ani. 7.Nivelul chiriei: -Groza Violeta Luminița, 
pentru suprafață de 78.550mp -4.800 Lei/an; 
-Şchiopu Ioan Andrei, pentru suprafață de 2ha 
-1.250 Lei/an; -SC Comlosfarm SRL, pentru 
suprafață de 66mp -2.450Lei/an. 8. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Timiş, Palatul Dicasterial, Timi-
şoara, Piața Țepeş Vodă 2A, județul Timiş, cod 
poştal 300055, telefon 0256/498.054, fax 
0256/221.990, e-mail: tr-timis@just.ro. 9.Data 
informării ofertanților despre decizia de stabilire 
a ofertei câştigătoare: 13.08.2021. 10.Data trans-
miterii anunțului de atribuire către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 23.08.2021.

l Noi, Societatea Civilă Profesională de Execu-
tori Judecătoreşti Trancă-Bulugă, cu sediul în 
Bucureşti, str. Dr. Grigore Mora, nr.11, Etaj 1, 
Interfon 2, Sector 1, prin Bulugă Ştefan-Bogdan, 
executor judecătoresc în circumscripția Curții de 
Apel Bucureşti, având în vedere Procesul-verbal 
de constatare întocmit în data de 23.08.2021, ora 
08.00, la sediul SCPEJ Trancă-Bulugă, prin care 
s-a constatat că, în raport de afirmațiile debito-
rului, devine incidentă una dintre situațiile prevă-
zute de art.763 Cod Procedură Civilă, respectiv 
pieirea, la data de 28.08.2021, a bunului scos la 
vânzare silită, urmând astfel să fie emise noi 
anunțuri de vânzare, cu aplicarea prevederilor 
referitoare la restrângerea formalităților de publi-
citate, pentru evitarea acestei situații, în confor-
mitate cu dispozițiile art.762 alin.(1) Cod 
procedură civilă, cu aplicarea dispozițiilor art.763 

alin.1 Cod procedură civilă, aducem la cunoştință 
generală că în ziua de 26.08.2021, ora 08.00, va 
avea loc în Bucureşti, Complex Agroindustrial 
Unirea nr.2, sector 3, vânzarea la licitație publică 
a bunului mobil reprezentat de: Autorizația de 
funcționare a farmaciei comunitare nr. 431/
EN12334 din 19.11.2007 din Bucureşti, Complex 
Agroindustrial Unirea nr.2, sector 3, emisă pe 
numele farmacistului şef Oprea Georgeta Doina, 
ce aparține debitorului urmărit 2NA FARM SRL, 
CUI/CIF: 7041415, cu sediul în Municipiul Bucu-
reşti, Complexul Agroindustrial Unirea, nr.2, 
Sector 3, cu precizarea că, potrivit afirmațiilor 
debitorului, această autorizație de funcționare 
expiră la data de 28.08.2021. Prețul de începere al 
licitației publice pentru termen III este de 
133.700,00Lei şi reprezintă 50% din prețul de 
pornire al primei licitații (267.400,00Lei), bunul 
mobil fiind evaluat prin raportul de expertiză FN 
din data de 22.02.2021 realizat de expertul 
TUDOR Constantin, număr legitimație 16802, 
care se află depus la dosarul de executare silită, la 
cererea creditorului urmaritor MEDIPLUS 
EXIM SRL, cu sediul în Comuna Mogoşoaia, Str.
Ciobanului, Nr.133, județul Ilfov, prin avocat 
Cabinet de Avocatura Musat Alina Florina, cu 
sediul procedural în Municipiul Timişoara, B-dul.
Take Ionescu, nr.25, ap.1, județul Timiş în temeiul 
titlurilor executorii reprezentate de Contract de 
Ipotecă Mobiliară nr.37978 din data de 31.03.2017 
şi încheierile executorului judecătoresc, pentru 
realizarea obligațiilor prevăzute de acestea. Dacă 
nu se va obține nici acest preț, bunurile vor fi 
vândute, la acelaşi termen, la cel mai mare preț 
oferit, chiar şi atunci când la licitație s-a prezentat 
un singur ofertant. Prezenta publicație de vânzare 
(anunț de vânzare) a fost întocmită în conformi-
tate cu dispozițiile art.762 Cod procedură civilă, 
fiind afişată la sediul executorului judecătoresc, la 
locul ținerii licitației şi transmisă în vederea 
afişării la sediul Judecătoriei Sectorului 3 si la 
sediul Primăriei Sector 3, urmând a se depune în 
acest sens, procesele-verbale privind afişarea 
publicației de vânzare, la dosarul de executare 
silită. Somăm pe toți cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor urmărite descrise mai sus, să îl 
anunțe pe executorul judecătoresc, înaintea datei 
stabilite pentru vânzare. Invităm pe toți cei care 
doresc să cumpere bunurile scoase la licitație 
publică, să se prezinte la data, locul şi ora stabi-
lite, iar până la această dată, să prezinte ofertele 
de cumpărare. În conformitate cu dispozițiile 
art.768 alin.(1) Cod procedură civilă, participanții 
la licitație trebuie să consemneze la dispoziția 
executorulu i  judecătoresc ,  în  contul 
RO19BREL0002000638230100 deschis în Lei la 
Libra Internet Bank Sucursala Iuliu Maniu, cont 
de consemnări la dispoziţia SCPEJ Trancă-Bu-
lugă, cel mai târziu până la începerea licitației, o 
garanție de participare de cel puțin 10% din 
prețul de începere al licitației pentru bunurile pe 
care intenționează să le cumpere. În conformitate 
cu dispozițiile art.768 alin.(2) Cod procedură 
civilă, creditorii urmăritori sau intervenienți nu 
au obligația de a depune garanția de participare. 
Prezentul/a anunt/publicatie de vanzare a fost 
afişat azi, 23.08.2021, la sediul SCPEJ Tran-
că-Bulugă situat în Bucureşti, str.Dr.Grigore 
Mora, nr.11, Parter, Sector 1 şi conține un număr 
de 2 (două) pagini.

l Concesionare teren in suprafata de 4000 mp 
aparținând domeniului privat al Comunei Miro-
slava 1. Informaţii generale privind concedentul, 
denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 
4540461, adresa: sat Miroslava str. Constantin 
Langa nr. 93, comuna Miroslava, cod 707305, 
jud. Iaşi, E-mail: secretariat@primariamiroslava.
ro 2. Informaţii generale privind obiectul conce-
siunii: teren intravilan sat Uricani, comuna 
Miroslava, jud Iaşi, NC 92999 pentru construire 
hală industrială de producție. Redevența: este de 
minim: 2412 euro/an. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: persoa-
nele interesate pot înainta o solicitare pe suport 
hârtie pentru obţinerea unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire; Denumirea şi adresa 
compartimentului de la care se poate obţine un 
exemplar al documentaţiei de atribuire: birou 
achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei 
Miroslava, judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: costul documentaţiei este 
de 50 lei şi se poate achita odata cu solicitarea 
efectuată în acest sens; 5. Data limită pentru 
solicitare clarificări: 02.09.2021, orele 16.00. Data 
limită solicitare prin cerere scrisă documentație 
de atribuire: 02.09.2021, orele 16.00. 6. Informaţii 
privind ofertele: Data limită pentru depunerea 
ofertelor: 09.09.2021, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei Miro-
slava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul 
Iasi, cod postal 707305; Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 
în două plicuri sigilate unul exterior şi unul inte-
rior. 7. Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 10.09.2021, 
orele 10.00, la sediul Primăriei com. Miroslava, 
judeţul Iaşi. 8. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Judeţean Iaşi, Secţia contencios administrativ, 
Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, 
tel. 0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: tr-ia-
si-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 19.08.2021.  

l Debitorul SC LORY COM SRL - in insolventa, 
,,in insolvency”, ,,en procedure collective”, cu 
sediul in Dr. Tr. Severin, str. Romană nr.4A, jud.
Mehedinti, J25/481/1991, C.U.I. 1615365 prin 
administrator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL Filiala Timis reprezentata de Şerban 
Valeriu, cu sediul ales în Dr.Tr.Severin, str. Zăbră-
uţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, conform Incheiere 
de sedinta din data de 04.01.2021, pronuntata de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 
2959/101/2020 scoate la vânzare la pretul DIMI-
NUAT CU 25% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare nr.97/29.03.2021 si aprobat 
de adunarea creditorilor din data de 05.08.2021 
bunul imobil: *Proprietate imobiliara nr. 
CF50029 Simian , nr. CF vechi 47, nr. cadastral 
vechi 4* compusa din: - TEREN intravilan, 
avand S = 1.365 mp si numar cadastral 50029 si 
MOTEL “PERLA” Sp+P+M, avand Scd = 
981,64 mp si Sc la sol = 662,91 mp, format din 

urmatoarele corpuri de cladire: C1, avand regim 
de inaltime Sp+P+M, cu Scd = 575,64 mp, Sc = 
256,91 mp si nr. cad.50029-C1; C2, avand regim 
de inaltime P, cu Sc = 193 mp si numar cadastral 
50029-C2; C3, avand regim de inaltime P, cu Sc = 
213 mp si numar cadastral 50029-C3; situate in 
sat Poroina, com. Şimian, DE70 (DN6), jud. 
Mehedinţi. Pretul de vanzare a proprietatii 
imobiliare este in cuantum total de 130.241,25 
Euro Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii), conform hotarare adunare 
creditori din data de 05.08.2021. Bunul imobil 
descris anterior se afla in garantia creditorului  
Daba Minodora pentru o creanta in cuantum 
total de 269049,45 lei conform tabel prelimiar al 
creantelor si sentinta nr. 57/22.04.2021. De 
asemenea este notat sechestru asigurator asupra 
terenului si bunului imobil C1 (A1 si A1.1 din 
extrasul de CF de catre PArchetul de la langa 
Judecatoria Baia de Arama) conform incheiere 
nr. 19063/23.07.2020 emisa in baza actului admi-
nistrativ nr. 336/P/2018 din data de 16.07.2020 
emis de Ministerul Afacerilor Interne Inspecto-
ratul General al Politiei Romane Serviciul de 
Investigare a criminalitatii economice Titlul 
executoriu în baza căruia administratorul judi-
ciar procedează la vânzarea bunului imobil 
descris anterior, o reprezinta sentinta nr. 59 din 
data de 22.04.2021 pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul nr. 2959/101/2020 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la 
data de 30.08.2021 orele 14:00. Informăm toți 
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei şi să achiziționeze caietul de sarcini in 
cuantum de 1000 lei exclsuiv TVA. Contul de 
insolvență al debitoarei SC Lory Com  SRL este 
d e s c h i s  l a  B a n c a  R o m a n e a s c a – 
RO11BRMA0999100092691741. Invităm pe toti 
cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din 
data de 30.08.2021 să depună oferte de cumpă-
rare şi documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția de lici-
tație şi contravaloarea caietului de sarcină in 
suma de 1000 lei exclusiv TVA până la data de 
27.08.2021 orele 16,00 la adresa menționată ante-
rior, respectiv Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud.Mehedinţi . Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului COVID 19 
(CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin 
sistem de videoconferinta, iar in masura in care 
se doreste participarea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa respecte masurile 
impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, 
etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunului imobil sa anunțe administratorul 
judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la sediul administratorului judiciar din 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehe-
dinţi, telefon 0756482035, 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email : office@
consultant-insolventa.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis prin 
ec. Şerban Valeriu.


