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OFERTE SERVICIU
l MAC Capital Properties SRL, CUI: 17514472, cu
sediul în București, angajează Șef birou import-export.
CV pe: office@jobtips.ro
l A.N.R.S.P.S. -UT 350 Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov,
organizează în data de 16.11.2021, concurs pentru
ocuparea a 2 funcţii de execuţie contractuale vacante de
Manipulant bunuri cu studii generale, vechime minim 3
ani. Relaţii suplimentare la telefon: 021.492.03.35 şi pe
www.anrsps.gov.ro.
l Școala Gimnazială Romanu, cu sediul în: localitatea
Romanu, strada Republicii, nr.55, județul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor cu
0,5 normă, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi
completat de H.G. nr.1027/2014. Date contact: Şcoala
Gimnazială Romanu, tel: 0239697181.
l Erată: La anunțul publicat în ziarul Jurnalul, în data
de 21.10.2021, de către Școala Gimnazială Petrache
Poenaru, cu sediul în Str.Bacău, nr.1, Sector 5, București,
la rubrica Oferte serviciu, pentru muncitor calificat se
amână organizarea concursului din „Proba scrisă în data
de 10.11.2021, ora 10.00; Proba practică în data de
10.11.2021, ora 12.00, Proba interviu în data de
10.11.2021, ora 14.00” până la o dată ce se va comunica
ulterior.
l AMC Association Impex S.R.L., cu sediul social în
mun.București, strada Barajul Bicaz, nr.2, bl.M25, etaj 4,
ap.18, camera 2, sector 3, înregistrată cu J40/8040/2020,
C.U.I: 42776628, angajează: lucrător comercial, cod
COR-522303 -2 posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail:
Telemag48@gmail.com
l SC Fetele Harnice SRL, având CUI:39657899, cu
sediul în Municipiul Sighetu Marmației, Strada Corneliu
Coposu, Nr.3/2, Județ Maramureș, angajează: Ajutor
bucătar cu COD COR 941101- 3 posturi, îngrijitor clădiri
cu COD COR 515301- 1 post, barman cu COD COR
513201- 2 posturi, tehnician proiectant cu COD COR
311807- 1 post, pizzar cu COD COR 512002- 1 post.
Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul gastronomiei, respectiv domeniul
construcțiilor. Selecția are loc în data de 26.10.2021, ora
10.00, la sediul societății.
l Primăria Domnesti cu sediul în șos. Al.I. Cuza nr.
25-27, comuna Domnesti, județ Ilfov organizează în data
de 15.11.2021 concurs recrutare pentru ocuparea postului
de Referent – Compartiment Transport și Deservire
Unități de Învățământ. Conditii de participare: studii
medii, vechime în muncă: 3 ani. Dosarele se depun la
sediul Primăriei comunei Domnesti în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la
data de 25.10.2021 până la data de 05.11.2021, ora 16:00.
Detalii suplimentare la 021.351.52.56.
l Spitalul Militar de Urgenţă-“Dr.Ion Jianu”-Piteşti
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de
personal civil contractual de arhivar la registratură și
statistică medicală cu următoarele condiții specifice
nivelul studiilor: liceale cu diplomă de bacalaureat;
certificat absolvire curs arhivar; vechime în muncă și în
specialitate:6.(luni) în specialitatea postului. Concursul
se va desfăşura la sediul S.M.U.“dr. Ion Jianu”-Piteşti
sau la Cercul Militar Pitești din P-ța. Muntenia, nr. 2, în
funcție de numărul de candidați, după cum urmează:
proba scrisă în data de 16.11.2021 ora 10.00 şi proba de
interviu în data de 22.11.2021 ora 10.00. Data limită de
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este
08.11.2021 ora 14.00. Relaţii suplimentare pe siteul:www.smupitesti.org la rubrica posturi vacante şi la
secretariatul comisiei de concurs la S.M.U.”Dr.Ion

Jianu”-Piteşti cu sediul în mun.Piteşti, str.Negru Vodă
nr. 47, jud. Argeş-tel.0248.218.090, 0248.218.172/interior.414.
l Agenția Națională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educației și Formării Profesionale
(A.N.P.C.D.E.F.P.) organizează concurs pentru ocuparea
unei funcții de execuție contractuale, vacantă, de expert
IA- studii superioare finalizate cu diplomă de licență și
experiență relevantă în activități de comunicare, media,
digital și administrare fonduri europene, pe posturi care
au necesitat studii superioare- minimum 3 ani. Concursul
se va desfășura în data de 17 noiembrie 2021, ora 10:00–
proba scrisă și în data de 23 noiembrie 2021, ora 10:00interviul, amblele la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. Dosarele de
înscriere la concurs se depun până pe data de 09 noiembrie 2021, ora 17:00 la sediul A.N.P.C.D.E.F.P.. Condițiile
de participare la concurs și bibliografia se afișează la
sediul A.N.P.C.D.E.F.P.. și pe site-ul agenției la adresa
www.anpcdefp.ro. Informații suplimentare se pot obține
la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon 021/2010700.
l Ministerul Tineretului şi Sportului organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată,
a următoarelor posturi de conducere vacante: -Clubul
Sportiv “Muscel” Câmpulung– director grad II; -Clubul
Sportiv Municipal Cluj-Napoca– director grad II; -Clubul
Sportiv “Dunărea” Galați- director grad II. Concursul se
organizează la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, în data de 18.11.2021, ora 11.00- proba scrisă.
Interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul Ministerului Tineretului și Sportului, în perioada 26.10.2021– 08.11.2021,
inclusiv. Condiţiile de participare la concurs sunt: •studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; •vechime în muncă necesară exercitării
funcţiei contractuale de conducere: minimum 3 ani.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Anna
Maria Niculescu, consilier: str. Vasile Conta nr.16, Sector
2, București, telefon: 021/307.64.49 și e-mail: resurse.
umane@mts.ro.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Sebeș
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a unei funcţi de execuţie
vacante - personal contractual: 1post -Arhivar la Biroul
Contencios Juridic, Administrație, Transparență Decizională și Arhivă- aparatul de specialitate al primarului
Municipiului Sebeș. Probele stabilite pentru postul de
Arhivar sunt: proba scrisă, practică (testare cunoștiinte
de operare PC-Excel, Word) și interviul. Data, ora și locul
desfășurării concursului: -16.11.2021, ora 11:00 Parcul
Arini, NR. 1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeș) –
proba scrisă și proba practică(testare cunoștiinte de
operare PC-Excel, Word); -data și ora interviului se vor
comunica ulterior. Termenul de depunere al dosarelor de
înscriere: Candidații vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a și la sediul
instituției, respectiv până în data de 09.11.2021, inclusiv.
La depunerea dosarelor, actele se prezintă în copie şi în
original. Condiţii de participare pentru postul de Arhivar
scos la concurs: -Candidatul trebuie să îndeplinească
condițiile specifice prevăzute de art.542 alin.1 lit. a-g din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; -Studii
medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă -minim 2 ani; -cunoștiințe de operare
PC – Excel, Word dovedite cu documente corespunzătoare.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, cu sediul în
municipiul Craiova, str.Vulturi nr.19, organizează
concurs, prin recrutare cu personal din sursă externă, în
conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea prin-

cipiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fondurile publice, pentru
ocuparea următorului post vacant: 1 post de referent
II-IA la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe
Operative. Condiţii de participare la concurs: -studii
medii cu diplomă de bacalaureat, -atestat competenţe
digitale utilizare calculator sau curs de operare calculator/ajutor analist programator, recunoscut de Ministerul
Educaţiei Naţionale. Nu necesită vechime în muncă.
Concursul se desfăşoară la sediul IPJ Dolj, în data de:
29.11.2021, ora 09.00- proba scrisă, 07.12.2021, ora 09.00interviul. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon:
0251.407.500, interior 20114.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, cu sediul în
municipiul Craiova, str.Vulturi, nr.19, organizează
concurs, prin recrutare cu personal din sursă externă, în
conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fondurile publice, pentru
ocuparea următorului post vacant: 1 post de muncitor
calificat IV-I (fochist) la Poliția orașului Segarcea.
Condiţii de participare la concurs: studii liceale cu
diplomă de bacalaureat, cursuri de fochist, autorizație
ISCIR. Nu necesită vechime în muncă. Concursul se
desfăşoară la sediul IPJ Dolj, în data de: 03.12.2021, ora
09.00- proba practică, 08.12.2021, ora 09.00- interviul.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul instituţiei sau la telefon: 0251.407.500,
interior 20114.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, cu sediul în
municipiul Craiova, str.Vulturi nr.19, organizează
concurs, prin recrutare cu personal din sursă externă, în
conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fondurile publice, pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante: 2 posturi de
referent II-IA la Serviciul Criminalistic și Biroul pentru
Centrul Universitar. Condiţii de participare la concurs:
-studii medii cu diplomă de bacalaureat, -atestat competenţe digitale utilizare calculator sau curs de operare
calculator, recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Nu necesită vechime în muncă. Concursul se desfăşoară
la sediul IPJ Dolj, în data de: 26.11.2021, ora 09.00- proba
scrisă, 03.12.2021, ora 09.00- interviul; 1 post de referent
II-IA la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe
Operative. Condiţii de participare la concurs: -studii
medii cu diplomă de bacalaureat, -atestat competenţe
digitale utilizare calculator sau curs de operare calculator/ajutor analist programator, recunoscut de Ministerul
Educaţiei Naţionale. Nu necesită vechime în muncă.
Concursul se desfăşoară la sediul IPJ Dolj, în data de:
26.11.2021, ora 09.00- proba scrisă, 06.12.2021, ora 09.00interviul. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon:
0251.407.500, interior 20114.
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l Anunţ privind ocuparea prin examen/concurs pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de
execuţie vacante de inspector de specialitate IA la Biroul
Managementul Proiectelor, Programe, Dezvoltare, Eficiență Energetică din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului. În temeiul prevederilor art.7 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, Primăria Oraşului Horezu, cu sediul în
oraşul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei
funcţii contractuale de execuţie, vacante, de inspector de
specialitate IA la Biroul Managementul Proiectelor,
Programe, Dezvoltare, Eficiență Energetică din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Horezu
astfel: Data și locul desfăşurării concursului: -selecția
dosarelor: 09.11.2021; -proba scrisă se organizează la
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
Horezu, în data de 16.11.2021, ora 10.00; -dosarele de
înscriere se pot depune la sediul instituţiei, Biroul Resurse
Umane, în perioada 26.10.2021-08.11.2021, ora 15.00.
Rezultatele selecției dosarelor se va afișa la avizierul din
cadrul Primăriei Orașului Horezu în data de 09.11.2021.
Condiţii de participare la concurs -inspector de specialitate IA: -Nr.posturi: 1; -Nivel studii: studii superioare,
absolvite cu diplomă de licență în domeniul Inginerie
Civilă; -Vechime: minim 7 ani vechime în muncă. Acte
necesare înscrierii la concurs -conform art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Calendarul concursului: -Depunerea
dosarelor: termen 26.10.2021-08.11.2021; -Selecţia dosarelor: termen 09.11.2021; -Proba scrisă: 16.11.2021, ora
10.00; -Depunere contestaţii proba scrisă: 17.11.2021;
-Afişarea rezultatelor după contestaţii: termen
17.11.2021; -Interviul: 18.11.2021, ora 10.00; -Rezultatul
final al concursului: termen 19.11.2021. Relaţii suplimentare la telefon: 0250.860.190/int.104, Biroul Resurse
Umane, persoană de contact: Tănasie Nicoleta Valentina.
l Anunţ privind selecția unui membru în consiliul de
administrație al: S.C. Ecoserv Sig S.R.L. cu sediul social
în Sighişoara, str. Corneşti nr. 54, jud. Mureş. Mandatul
administratorului recrutat pentru funcția de membru
neexecutiv și independent va fi până la data de
25.05.2022. 1.Condițiile care trebuie îndeplinite de candidatul la funcția de membru neexecutiv și independent în
consiliului de administrație sunt: Condiţii generale: a) Are
cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând spaţiului
Economic European şi domiciliul în România; b)
Cunoaşte limba română scris şi vorbit; c) Are capacitate
deplină de exerciţiu; d) Are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de
documente medicale; e) Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost
condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită pentru infracţiunile
prevăzute de Legea nr. 656/2002-pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor
de terorism/cu modificările şi completările ulterioare,
pentru infracţiunile prevăzute în Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; f) Să nu exercite concomitent mai mult de 3
mandate de administrator şi/ sau membru al consiliului de
supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află
pe teritoriul României. g) Nu are cazier judiciar și fiscal;
Condiții speciale: studii superioare de lungă durată si
experienţă în domeniul juridic sau economic, de audit sau
financiar de cel puțin 5 ani; să nu facă parte din rândul
funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din
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ANAF - Direcþia Generalã Regionalã a
Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice
Braºov, cu sediul în Braºov, B-dul.
Mihail Kogãlniceanu nr. 7, prin
reprezentant legal Mihai Adrian
Harlab, în calitate de reclamantã în
cauza ce formeazã obiectul dosarului
nr. 2634/62/2018/a2 aflat pe rolul
Tribunalului Braºov, ce are ca obiect
„atragerea rãspunderii pentru intrarea în insolvenþã”, citeazã pârâtul
RUGGIERO SALVATORE, cetãþean
italian, cu reºedinþa în Nocera
Superiore (SA) via Nazionale nr. 577,
Italia, cu menþiunea de a se prezenta
la Tribunalul Braºov, B-dul. 15
Noiembrie nr. 45, în ziua de 07.12.
2021, ora 10.00, sala T4, complet CI6
(sala T6).

cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor
autorități sau instituții publice. Competențe specifice
sectorului public:experiență de cel putin 5 ani în domeniul
public, cunoștințe legate de reglementările specifice intreprinderilor publice: -experiență în activități legate de
domeniul de activitate al societății, cunoștințe legate de
reglementările specifice intreprinderilor publice.Competențe profesionale de importanță strategică: experiență în
îmbunătățirea performanței societății pe care o au de
administrat, bune capacități strategice și de evaluare a
impactului deciziilor consiliului privind societatea și
părțile interesate ale aceteia. Guvernanta corporativă: se
va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de guvernantă corporativă. Social și personal: se au în vedere
următoarele abilități: abilități de comunicare și negociere;
inițiativă, capacitate de adaptare, un mod multidimensional de a rezolva problemele; capacitate de analiză și
sinteză; abilități de relaționare bine dezvoltate; abilități
manageriale. 2. Criteriile de selecție a candidaților pentru
funcțiile de membri ai consiliului de administrație: a)
Îndeplinirea criteriilor generale şi specifice şi a celor
cerute prin OUG nr. 109/2011; b)Cunoştinţe de afaceri
specifice obiectului de activitate al societăţii comerciale
unde candidatul şi-a depus candidatura; c) Abilităţi
manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:capacitate de analiză şi sinteză; abilităţi de comunicare (scris şi
vorbit); orientare către rezultate;capacitatea de luare a
deciziilor; d) Înalte standarde etice și cunoştinţe solide
privind bunele practici de guvernantă corporativă; e)
Constituie un avantaj: experienţa în domeniul de activitate al societăţii comerciale pentru care depune candidatura; domiciliu în Municipiul Sighişoara;cunoştințe despre
strategii de afaceri; recomandare din partea unei firme cu
obiect de activitate în serviciile publice. 3. Dosarul de
candidatură: Candidaţii depun candidaturile până la data
de 22.11.2021, ora:14,00 la registratura societății S.C.
Ecoserv Sig S.R.L cu sediul în Sighişoara, str. Cornești nr.
54, jud.Mureş, într-un plic închis şi sigilat, pe care se
menţionează:“Candidatură pentru poziţia de membru al
Consiliului de Administraţie a S.C. Ecoserv Sig S.R.L.”,
precum şi numele şi prenumele candidatului în clar. Plicurile conţinând candidaturile se desigilează numai în
prezenţa Comitetului de nominalizare și remunerare, care
își rezervă dreptul de a chema la interviu numai candidații selectați pe baza dosarelor. Persoana de contact
pentru relaţii privind procedura de selecţie este Avram
Adrian-Vlad consilier juridic. Dosarul de candidatură va
cuprinde: 1. Curriculum vitae; 2. Scrisoare de intenţie
(max 2 pagini); 3. Copii după acte de studii; 4. Copie act
identitate; 5. Copie carnet de muncă /documente dovedi-

ANAF - Direcþia Generalã Regionalã a
Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice
Braºov, cu sediul în Braºov, B-dul.
Mihail Kogãlniceanu nr. 7, prin
reprezentant legal Mihai Adrian
Harlab, în calitate de creditor în cauza
ce formeazã obiectul dosarului nr.
2849/62/2021 aflat pe rolul Tribunalului Braºov, ce are ca obiect „procedura insolvenþei”, citeazã debitorul SC
TUDMAR FOOD SRL, CUI 37065254,
cu sediul în loc. Prejmer, str. Prunilor
nr. 1099, jud. Braºov, reprezentatã
legal prin STRUGARIU ALEXANDRU
NICOLAE, cu domiciliul în loc. Prejmer,
str. Prunilor nr. 1099, jud. Braºov, cu
menþiunea de a se prezenta la Tribunalul Braºov, B-dul. 15 Noiembrie nr.
45, în ziua de 15.11.2021, ora 08.30,
sala T4, complet CI2 (sala T4).

- Ajutor Bucătar
- Bucătar
- Îngrijitor spaţii hoteliere
- Cameristă hotel
- Ospătar
- Ajutor Ospătar
- Lucrător room service
- Lucrător bucătărie
Oferim salariu motivant, transport,
masă, card de sănătate privat.
EMAIL: hr@telefericgrandhotel.ro

toare; 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior
depunerii candidaturii, de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 7.
Declarație de consimţământ, care să confirme acordul
candidatului de a se procesa datele sale personale în
scopul procedurii de recrutare şi selectie, precum şi de se
putea verifica informaţiile furnizate; 8. Declaraţie pe
propria răspundere, care să confirme că nu a fost destituit
dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă prin motive disciplinare în ultimii 5 ani; 9.
Declaraţie pe proprie răspundere că nu are cazier judiciar
şi nici cazier fiscal. 4. Bibliografie orientativă: Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta
corporativă a întreprinderilor publice; Legea nr.3 1/1990
privind societățile comerciale; 3. Legea nr. 51, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată/cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Nr.71 din 29
august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local; Alte informații găsiți pe site-ul societății
(www.ecoservsig.ro).

ANUNȚURI
l Anunţ. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central
“Dr.Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi: 1 post vacant de asistent
medical şef (studii superioare)-specialitatea medicină
generală, conform H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice:nivel de studii-superioare; diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă medicală generală, însoţită de suplimentul
descriptiv; diplomă de bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz; adeverinţă examen grad principal-medicină generală; certificat
de membru OAMGMAMR-asistent medical generalist
licenţiat-grad principal, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru
autorizarea exercitării profesiei de asistent medical
generalist licenţiat-grad principal, avizat şi valabil la data
concursului sau de adeverinţa pentru participare la
concurs, eliberată de OAMGMAMR; nivel de acces la
informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de
securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
vechime: minim 5 ani ca asistent medical-specialitatea
medicină generală. Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă-16.11.2021 ora 09.00, interviu-23.11.2021 și
24.11.2021 ora-09.00, la sediul Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
26.10.2021-08.11.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1, telefon 021.319.30.51-61 interior 108
sau 1232. -7 posturi vacante de asistent medical debutant
(studii superioare)- specialitatea medicină generală,
conform H.G.nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de
studii-superioare; diplomă de licenţă în specialitatea
asistenţă medicală generală, însoţită de suplimentul
descriptiv; diplomă de bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz; certificat
de membru OAMGMAMR- asistent medical generalist
licenţiat-avizat şi valabil la data concursului. Certificatul
va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării
profesiei de asistent medical generalis-grad principal,
avizat şi valabil la data concursului sau de adeverinţa
pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR; nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi
acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care
acesta este declarat „admis”; vechime:-Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă-16.11.2021 ora-09.00,
interviu-23.11.2021 și 24.11.2021 ora-09.00, la sediul
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 26.10.2021-08.11.2021. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica
“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1, telefon
021.319.30.51-61 interior 108 sau 1232. 1 post vacant de
asistent medical principal (studii postliceale)- grad profesional “asistent medical principal” -specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, conform
H.G.nr.286/2011. Condiţii specifice:nivel de studii-postliceale; diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare conf.
H.G.nr.797/1997, în specialitatea balneofizioterapie şi
recuperare; certificat reatestare profesionala, dupa caz;
diplomă de bacalaureat însoţită de suplimentul descriptiv
sau foaia matricolă, după caz; examen grad principalasistent medical speicalitatea balneofizioterapie și recuperare; certificat de membru OAMGMAMR- asistent
medical principal- specialitatea balneofizioterapie şi
recuperare, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea
exercitării profesiei de asistent medical principal- specialitatea balneofizioterapie şi recuperare (pentru persoanele
care exercită profesia de asistent medical principal- specialitatea balneofizioterapie şi recuperare), avizat şi valabil
la data concursului, sau de adeverinţa pentru participare
la concurs- valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în cazul
persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical
principal- specialitaea balneofizioterapie şi recuperare);
nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul
scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate, în cazul în care acesta este
declarat „admis”; vechime: minim 5 ani ca asistent medical-specialitatea balneofizioterapie şi recuperare.
Concursul se va desfăşura astfel: proba practică-16.11.2021 ora-09,00, interviu-23.11.2021 ora-09.00,
la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
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Central “Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a
dosarelor de înscriere la concurs este: 26.10.202108.11.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro
la rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila”
cu sediul în Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1,
telefon: 021.319.30.51-61 interior 560 sau 1214. -1 post
vacant de asistent de farmacie (studii postliceale) -grad
profesional „asistent de farmacie”, conform
H.G.nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii-postliceale; diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare conf.H.G.
nr.797/1997, în specialitatea farmacie; diplomă de bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz; certificat reatestare profesionala, dupa
caz; certificat de membru OAMGMAMR- asistent
farmacie, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea
exercitării profesiei de asistent farmacie (pentru persoanele care exercită profesia de asistent farmacie), avizat şi
valabil la data concursului, sau de adeverinţa pentru
participare la concurs valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de
asistent farmacie); nivel de acces la informaţii clasificate,
precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul
în care acesta este declarat „admis”; vechime: minim 6
luni ca asistent de farmacie (să nu deţină gradul principal
ca asistent de farmacie). Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă-16.11.2021 ora-13.00, interviu-23.11.2021 ora
09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a
dosarelor de înscriere la concurs este: 26.10.202108.11.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro
la rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila”
cu sediul în Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1,
telefon: 021.319.30.51-61 interior 727 sau 1052. -1post
vacant de asistent medical (studii postliceale) specialitatea laborator- grad profesional „asistent medical- specialitatea laborator”, conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii
specifice: nivel de studii-postliceale; diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin
echivalare conf.H.G. nr.797/1997, în specialitatea laborator; diplomă de bacalaureat, însoţită de suplimentul
descriptiv sau foaia matricolă, după caz; certificat reatestare profesionala, dupa caz; certificat de membru
OAMGMAMR- asistent medical-specialitatea laborator,
avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi
însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării
profesiei de asistent medical- specialitatea laborator
(pentru persoanele care exercită profesia de asistent
medical- specialitatea laborator), avizat şi valabil la data
concursului, sau de adeverinţa pentru participare la
concurs valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în cazul
persoanelor care nu exercită profesia de asistent medicalspecialitatea laborator); nivel de acces la informaţii
clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în
cazul în care acesta este declarat „admis”; vechime:
minim 6 luni ca asistent medical- specialitatea laborator
(să nu deţină gradul principal ca asistent medical- specialitatea laborator). Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă-16.11.2021 ora-13.00, interviu-23.11.2021
ora-09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere
a dosarelor de înscriere la concurs este: 26.10.202108.11.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro
la rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila”
cu sediul în Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1,
telefon: 021.319.30.51-61 interior 727 sau 1052. -2 posturi
vacante de asistent medical debutant (studii postliceale)grad profesional “asistent medical debutant” - specialitatea radiologie, conform H.G.nr.286/2011. Condiţii
specifice: nivel de studii- postliceale; diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin
echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea radiologie; diplomă de bacalaureat, însoţită de suplimentul
descriptiv sau foaia matricolă, după caz; certificat reatestare profesionala, dupa caz; certificat de membru
OAMGMAMR- asistent medical-specialitatea radiologie,
avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi
însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării
profesiei de asistent medical-specialitatea radiologie,
avizat şi valabil la data concursului, sau de adeverinţa
pentru participare la concurs valabilă, eliberată de
OAMGMAMR; nivel de acces la informaţii clasificate,
precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul

în care acesta este declarat „admis”; vechime: -Concursul
se va desfăşura astfel: proba scrisă-16.11.2021 ora-13.00,
interviu-23.11.2021 ora-09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs
este: 26.10.2021-08.11.2021. Relaţii suplimentare pe
site-ul www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la
S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1, telefon: 021.319.30.51-61
interior 560 sau 1215. -1post vacant de autopsier (studii
medii)-grad profesional „autopsier”, conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice:-nivel de studii-medii;
diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului, însoțită de suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, după caz; nivel de acces la informaţii clasificate sau
acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime: minim 6
luni vechime în sectorul sanitar la prosectură (sa nu
dețină gradul principal ca autopsier). Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă-16.11.2021 ora-09.00,
interviu-23.11.2021 ora-09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs
este: 26.10.2021-08.11.2021. Relaţii suplimentare pe
site-ul www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la
S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str.
Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1, telefon: 021.319.30.51-61
interior 159 sau 1212. -11 posturi vacante de brancardier
(studii generale), conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii
specifice: nivel de studii-minim generale; act doveditor de
absolvire a studiilor; nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în
cazul în care acesta este declarat „admis”; condiţii de
vechime:nu e cazul. Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă-17.11.2021 ora-13.00, interviu-24.11.2021 și
25.11.2021 ora-09.00, la sediul Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
26.10.2021-08.11.2021. Relaţii suplimentare pe site-ul
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sect. 1, telefon: 021.319.30.51-61 interior 560
sau 1214. -25 posturi vacante de infirmieră debutant
(studii generale), conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii
specifice: nivel de studii-minim generale;act doveditor al
studiilor absolvite; nivel de acces la informaţii clasificate
sau acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime:
Concursul se va desfăşura astfel: proba scrisă-17.11.2021
ora-09.00, interviu-24.11.2021 și 25.11.2021 ora 09.00, la
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central
“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 26.10.2021-08.11.2021. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica
“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu nr. 88, sect.1, telefon:
021.319.30.51-61 interior 108 sau 1233. -4 posturi vacante
de îngrijitoare (studii generale), conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii-minim
generale; act doveditor al studiilor absolvite; nivel de
acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de
securitate; condiţii de vechime:nu e cazul. Concursul se
va desfăşura astfel: proba scrisă-17.11.2021 ora-09.00,
interviu-24.11.2021 și 25.11.2021 ora-09.00, la sediul
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 26.10.2021 - 08.11.2021. Relaţii
suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica
“Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu sediul în
Bucureşti, Str.Mircea Vulcănescu nr.88, sect.1, telefon
021.319.30.51-61 interior 108 sau 1233.
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 3 cu sediul în Str. Parfumului, nr. 2-4,
sector 3, București organizează concurs în data de
15.11.2021, în temeiul legal al H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării
următoarelor posturi vacante de natură contractuală de
execuție: • Referent: 2 posturi în cadrul Complexului
de Servicii „Noi Orizonturi” - Centrul de Îngrijire în
Apartamente de Tip Familial: Condiții specifice de
participare: Studii medii, liceale absolvite cu diploma
de bacalaureat, se solicită vechime în specialitatea
studiilor minimum 6 ani și 6 luni;• Inspector de specia-

litate: - 1 post în cadrul Complexului de Servicii „Noi
Orizonturi” -Centrul de Îngrijire în Apartamente de
Tip Familial: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței
sociale, se solicită vechime în specialitate minimum 1
an; • Îngrijitor clădiri: − 1 post în cadrul Complexul de
servicii „Brândușa” -Centrul „Casa Soarelui”: Condiții
specifice de participare: Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; • Șef Centru: - 1 post în cadrul
Complexul de servicii „Brândușa”: Condiții specifice de
participare:studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență; Vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani; Experiență de lucru în centre
pentru copii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 1-18
ani, minimum 3 ani, capacitate empatică, rezistență la
stres; • Șef Centru: - 1 post în cadrul Clubului Seniorilor „Râmnicu Sărat”: Condiții specifice de participare:studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență; Vechime în specialitatea studiilor:
minimum 3 ani; Experiență de lucru în domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, minimum
3 ani, capacitate empatică, rezistență la stres; • Șef
Centru: - 1 post în cadrul Clubului Seniorilor „Codrii
Neamțului”: Condiții specifice de participare:studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență; Vechime în specialitatea studiilor: minimum 3
ani; Experiență de lucru în domeniul serviciilor sociale
destinate persoanelor vârstnice, minimum 3 ani, capacitate empatică, rezistență la stres. Candidații vor
depune personal dosarele de concurs începând cu data
de 25.10.2021 (data publicării anunțului) pe o perioadă
de 10 zile lucrătoare, conform legislației în vigoare, la
sediul D.G.A.S.P.C. S3 din Str.Parfumului, nr 2-4,
sector 3, București, astfel: L - J: 9.00-15.30, V: 9.0013.00. Documentele solicitate pentru dosarul de
înscriere la concurs se regăsesc pe site-ul institutiei,
http://www.dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-angajare. Proba scrisă și interviul se susțin din bibliografia
afișată pe site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare. Proba scrisă va avea
loc în data de 15.11.2021, ora 10.00. Proba interviu
până în data de 19.11.2021, ora 10.00 (în maximum 4
zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise). Rezultatele selecției dosarelor se afișează la sediul instituției
și pe pagina de internet în termen de maximum două
zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele probei scrise și a probei
interviu se vor afișa la sediul instituției și pe pagina de
internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la
finalizarea fiecărei probe. Informații suplimentare în
ceea ce privește locația unde se va desfășura concursul
se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București sau la numărul de
telefon 0730013862. Candidații trebuie să fie protejați
cu mască la momentul depunerii dosarului, precum și
pe perioada susținerii probelor.
l Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Vâlcea
cu sediul in str. Maior V.Popescu, nr.8, localitatea Rm.
Valcea, judetul Valcea organizează concurs conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacante de Şef serviciu în cadrul Direcţiei Judeţeane
pentru Protecţia Plantelor Vâlcea. Condiţiile generale de
participare la concurs sunt cele prevăzute de art.3 din
Regulamentul-cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice: - studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Agricultură / Horticultură; - vechime în specialitatea studiilor
- minimum 5 ani. - certificat de atestare profesionala
pentru prestari servicii de dezinfectie,dezinsectie si deratizare aprobat de DSP. Concursul se desfăşoară în mai
multe etape succesive, după cum urmează: a) Selecția
dosarelor de înscriere, în data de 10.11.2021, ora 16,00; b)
Proba scrisă,în data de 16.11.2021, ora 11,00, la sediul
unitatii; c) Interviul se organizează in data de 23.11.2021,
ora 11,00 la sediul unitatii. Se pot prezenta la următoarea
etapă numai candidații admiși la etapa precedentă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul
Oficial. Detalii privind atribuţiile postului şi bibliografia
de concurs sunt disponibile la Avizierul instituţiei. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Judeţene
pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, str. Maior V. Popescu,
nr.8, telefon nr. 0350/405956, persoana de contact:
Diaconu Elena.

CITAŢII

DIVERSE

l Se citează eventualii moştenitori legali şi/sau testamentari ai defunctului Spatariuc Neculai, CNP:
1441203293146, decedat la data de 13.08.2020, fost cu
ultimul domiciliu în comuna Poienarii Burchii, sat Poienarii Burchii, nr.236, judeţul Prahova, pentru data de
03.11.2021, ora 11.00, la sediul „Barbu” Societate Profesională Notarială Ploieşti, din mun.Ploieşti, strada
Romană, nr.48, jud. Prahova, în dosarul succesoral
nr.279/2021, aflat pe rolul acestui birou.

l S.C.Kaufland Romania S.C.S., având sediul în str.
Barbu Văcărescu, nr.120-144, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, sector 2,
localitatea București, titular al planului/programului
„Întocmire PUZ pt.construire Supermarket Kaufland
RMH = parter înalt, amplasare container reciclare,
container IMBISS, cort IMBISS, post trafo, bazin rezervă
incendiu, bazin retenție, stații încarcare vehicule electrice,
amenajări exterioare în incintă (platfomă parcare, spații
verzi, drumuri, trotuare, padocuri cărucioare), împrejmuire, totem și elemente de semnalistică publicitară,
accese rutiere și pietonale, racorduri la drumurile publice,
branșamente utilități, instalații interioare, rețele exterioare, galerii comerciale, organizare de șantier, alipire
terenuri cu NC 100675, 100295, 107268 conform regim
tehnic” din jud.Ilfov, localitatea Pantelimon, Șos. Biruinței, nr. 84, T64, P654, 655, 656, nr. cad. 117880, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere
a avizului de mediu pentru planul/programul menționat
și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii
nr.1, sector 6, de luni până joi, între orele 9.00-13.00.
Observații /comentarii și sugestii se primesc în scris la
sediul A.P.M.Ilfov (tel.021.430.15.23, 021.430.14.02,
0746.248.440), în termen de 15 zile de la data publicării
anunțului.

l Numiții Mureșan Paraschiva, Mureșan Sonia Sofia,
Nemeș Trandafira sunt citați în data de 07.12.2021, la
Judecătoria Turda, în calitate de pârâți în dosar
nr.3536/328/2021.
l Numiții Stieber Francisc, Dr. Boloni Ludovic, Stieber
Elisabeta, Gredinar Gyorgy, Gredinar Ilies, Gredinar
Szanszianna sunt citați în data de 10.12.2021 la Judecătoria Turda, în calitate de pârâți în dosar nr.
3676/328/2020.
l U.A.T. Comuna Ion Neculce- în calitate de pârâta, cu
sediul în sat Razboieni, comuna Ion Neculce, jud. Iași,
prin primar Valeanu Gheorghe este chemată în judecată
la Judecătoria Pascani, cu sediul în Pascani, str. Gradiniței, nr. 8, în dosarul nr. 1828/866/2019, in data de
12.11.2021, ora 09:00, complet 2, în proces cu Parohia”
SF. Ioachim si Ana”-Razboieni, cu sediul în sat Războieni, com.Ion Neculce, prin preot paroh Vladeanu Petru,
în calitate de reclamantă.
l Numita Pistriţu Mirela, cu ultimul domiciliu cunoscut
în comuna Coşoveni, județul Dolj, este citată la Judecătoria Craiova, cu sediul în Craiova, str.A.I.Cuza nr.20
(actual 30), jud.Dolj, pe data de 11.11.2021, ora 12.00,
completul Civil 4 (fost C1), sala 1, în calitate de pârâtă în
dosarul civil nr.6981/215/2021, având ca obiect revendicare imobiliară, în contradictoriu cu reclamanta S.C.
Gates Industries S.A.
l Numita Pîrvu Mioara, cu ultimul domiciliu cunoscut
în comuna Coşoveni, județul Dolj, este citată la Judecătoria Craiova, cu sediul în Craiova, str.A.I.Cuza nr.20
(actual 30), jud.Dolj, pe data de 11.11.2021, ora 12.00, la
completul Civil 4 (fost C1), sala 1, în calitate de pârâtă în
dosarul civil nr.6981/215/2021, având ca obiect revendicare imobiliară, în contradictoriu cu reclamanta S.C.
Gates Industries S.A.
l Citație. Către domnul Mureșan Petru, născut în
municipiul Lugoj, județul Timiș, cu domiciliul declarat
în orașul Oțelu Roșu, strada Alexandru Ioan Cuza,
numărul 9, județ Caraș-Severin, în calitate de fiu. Prin
prezenta vă rugăm să vă prezentați la biroul nostru
situat în comuna Zăvoi, sat Zăvoi, număr 34, județ
Caraș-Severin, în data 29.10.2021, ora 12.00, în vederea
dezbaterii procedurii succesorale de pe urma defunctului Mureșan Petru, CNP: 1530901113281, decedat
27.03.2010, cu ultimul domiciliu în orașul Oțelu Roșu,
strada Alexandru Ioan Cuza, număr 9, județul
Caraș-Severin. Vă rugăm să aduceți toate actele ce le
dețineți în legătură cu această succesiune (testamente,
titluri de proprietate privind imobilele defunctului, acte
de vânzare, donație, partaj, extrase de carte funciară)
certificate de stare civilă (naștere, căsătorie înfiere,
deces) carte de identitate. În caz de neprezentare la
termen, dezbaterile vor avea loc în lipsă și se va proceda
conform legii.
l Citație. Către domnul Mureșan Filip, născut în municipiul Lugoj, județul Timiș, domiciliat în orașul Oțelu
Roșu, strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 9, județ
Caraș-Severin, în calitate de fiu. Prin prezenta vă rugăm
să vă prezentați la biroul nostru situat în comuna Zăvoi,
sat Zăvoi, număr 34, județ Caraș-Severin, în data
29.10.2021, ora 12.00, în vederea dezbaterii procedurii
succesorale de pe urma defunctului Mureșan Petru,
CNP: 1530901113281, decedat 27.03.2010, cu ultimul
domiciliu în orașul Oțelu Roșu, strada Alexandru Ioan
Cuza, număr 9, județul Caraș-Severin. Vă rugăm să
aduceți toate actele ce le dețineți în legătură cu această
succesiune (testamente, titluri de proprietate privind
imobilele defunctului, acte de vânzare, donație, partaj,
extrase de carte funciară) certificate de stare civilă
(naștere, căsătorie înfiere, deces) carte de identitate. În
caz de neprezentare la termen, dezbaterile vor avea loc în
lipsă și se va proceda conform legii.

l Societatea Automatica S.A. titular al activitatii Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii
cod.CAEN-2712 la punctul de lucru din Str.Tudor Vladimirescu nr. 98C, oras.Otopeni, jud. Ilfov, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind
potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi
consultate la sediul A.P.M. Ilfov, Aleea Lacul Morii nr.1,
sect.6, Bucuresti, tel/fax: 021.430.15.23/ 021.430.14.02/
0746248440 in zilele de luni-joi, intre orele 9-13, vineri-912. Observatiile publicului se primesc la A.P.M. Ilfov in
termen de 15 zile de la data publicarii prezentului anunt.
l Badea Ion-Florin, proprietar a terenului in suprafata
totala de 125.080,00mp, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ
pentru documentatia PUZ pentru parcelare, construire
ansamblu locuinte individuale/ cuplate/ insiruite cu regim
de inaltime maxim P+2E, functiuni complementare,
amenajare circulatii, amenajare parc/ spatii verzi, imprejmuiri si accese, asigurare utilitati, deviere retele, operatiuni notariale, tarla-181, parcela 652/2, Oraș Magurele,
Judetul Ilfov. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov pe 19.10.2021. Observatii
/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism
din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Str. Ernest Juvara
nr.3-5, sect.6 (tel 0212125693), in termen de 15 zile de la
publicarea prezentului anunt.
l Ciobanu Octavian, proprietar al terenuluisituat in
Judetul Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, str. Biruintei, tarla55/7, p.43, nr. Cadastral 123787 in suprafata de 12104
mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a avizului Consultativ pentru documentatia
PUZ -introducere in intravilan in vederea construirii
unui ansamblu locuinte S+P+4E +5R, amenajare incinta,
imprejmuire si utilitati. Documentatia a fost depusa
pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de
10.02.2021. Obsevatiile se primesc in scris la Directia de
Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str.
Ernest Juvara, nr. 3-5, tel 0212125693, in termen de 18
zile de la publicareaprezentului anunt.
l Ramnicu Valcea Shopping City S.R.L. anunta elaborarea primei versiuni a planului P.U.D. construire
ansamblu locuinte colective cu partiu special pentru
profesiuni liberale P+5E+6retras, accese, amplasare post
trafo, imprejmuire, bransamente utilitati, organizare
santier si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la sediul A.P.M. Valcea, str.
Remus Bellu, nr.6, Ramnicu-Valcea, jud.Valcea si la
sediul titularului: Str.Ferdinand 38A, Ramnicu-Valcea,
Jud.Valcea. Comentariile si sugestiile se vor transmite in
scris la sediul A.P.M. Valcea in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.
l S.N.G.N.Romgaz S.A.Sucursala Tg.Mureș anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul „Instalație tehnologică de suprafață sondă 241 Corunca”, propus a fi
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
amplasat în extravilanul loc.Păsăreni, com.Păsăreni, jud.
Mureș. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la următoarea adresă de internet: http://
apmms.anpm.ro și la sediul S.N.G.N.Romgaz S.A.
Sucursala Târgu Mureș, strada Salcâmilor, nr.23, în zilele
de luni-vineri, între orele 7.00-15.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureș, Târgu
Mureș, strada Podeni, nr.10, în zilele de: luni, între orele
9.00-15.00, și marți-vineri, între orele 9.00-12.00.
l Comuna Lăpuşnicu Mare, prin Primăria Comunei
Lăpuşnicu Mare, cu sediul în localitatea Lăpuşnicu Mare,
str. Principală nr. 133, judeţul Caraș-Severin, CIF:
3227459, tel.0255.244.005, e-mail: primarialapusnicumare@yahoo.com, intenţionează să solicite de la ABA
Banat -Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin
Aviz de Gospodărire a Apelor pentru lucrarea: „Rețea de
canalizare și racorduri, localitatea Moceriș, comuna
Lăpușnicu Mare, județul Caraș-Severin”. Persoanele care
doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se
pot adresa solicitantului şi la Sistemul de Gospodărire a
Apelor Caraș-Severin, din localitatea Reşiţa, str. Căminelor nr. 9, tel. 0255.250.516, după data de 15.10.2021.
l Becheanu Adina-Maria, Becheanu Dorel-Cristinel,
Alui-Gheorghe Denisa-Steliana, Alui-Gheorghe
Constantin, titulari ai planului/programului Întocmire
PUZ -„Construire imobil cu regim de înălțime (P) cu
funcțiunea de magazin retail, realizare parcaje la sol,
amenajare parcări cu încărcare electrică, amenajare
spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, împrejmuire teren, amplasare semnale publicitare, branșare la
utilități, amplasare post trafo, sistematizare verticală a
terenului, amenajare accese auto și pietonale, organizare de șantier și operațiuni cadastrale, comerț, amenajare accese, parcaje, circulații și utilități” din comuna
Berceni, Bulevardul 1 Mai, T3, P11/4, 11/3, nr.
cad.62286, 62287, 54274, 55690, jud.Ilfov, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul
menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni până joi, între
orele 9.00-13.00. Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.021/430.15.23,
021/430.14.02, 0746.248.440) în termen de 18 zile de la
data publicării anunțului.

SOMAŢII
l România. Judecătoria Sânnicolau Mare. Dosar nr.
1928/295/2021. Termen de judecată: 25.11.2021. Somație
emisă de Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul nr.
1928/295/2021 prin care se aduce la cunoștință tuturor
celor interesați că petenții Ilcău Remus Titus și Ilcău
Victoria, ambii domiciliați în loc. Valcani nr. 619, județul
Timiș, reprezentați și cu domiciliul ales la SCA Doandes
și Asociații, cu sediul în Sânnicolau Mare, Str. Gh. Lazăr,
nr. 13, bl. L5, sc. B, ap. 5, jud. Timiș, au formulat acțiunea
civilă necontencioasă – de uzucapiune, prin care a solicitat intantei să constate joncțiunea posesiei exercitată de
petenți asupra imobilului reprezentând teren intravilan în
suprafață de 2.302 mp, înscris în CF nr. 404144 Valcani
nr. top. 536, cu posesia autorilor petenților în posesie,
defuncții Ilcău Ilie și Ilcău Silvia Adriana: să constate că
au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului
reprezentând teren intravilan în suprafață de 2.302 mp,
înscris în CF nr. 404144 Valcani nr. top. 536, prin uzucapiune, cu titlu de bun comun: să dispună înscrierea
dreptului de proprietate în favoarea petenților asupra
imobilului înscris în CF nr. 404144 Valcani, nr. top. 536,
cu titlu de drept dobândit prin uzucapiune, bun consum.
În baza art. 1051 N.C.P.C toți cei interesați sunt invitați

să facă opoziție, cu preciarea că, în caz contrar, în termen
de 30 zile de la emiterea celei din urma publicații se vă
trece la judecarea cererii.
l Prin cererea inregistrata in dosarul 7808/55/2021,
formulata de petenta Marosi Elena cu domiciliul procesual ales la Cab. Av. Godea Razvan, solicită înscrierea
dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune, asupra
imobilului identificat în CF.319053 Pecica, provenit din
conversia CF vechi 255 Turnu, nr. top. 449,450 Turnu,
format din intravilan cu casa în suprafață totala de 1601
mp, conform CF, 1684 conform masuratorilor, imobil
asupra căruia figurează ca proprietari tabulari Dacsin
Ianosne, acelasi cu Dacsin Ianos, Dacsin Boszilha aceasi
cu Dacsin Boszilka, Toth Veronica, Toth Stefan, urmand
a se proceda la intabularea petentei asupra acestui imobil.
Toti cei interesati sunt somati ca, de îndată, să înainteze
opoziţie la Judecătoria Arad, deoarece, în caz contrar, în
termen de 1luna de zile de la această ultimă publicare se
va solutiona cererea.
l Prin cererea înregistrată în dosarul 1851/246/2021,
privind pe reclamantul Iercușan Viorel în contradictoriu
cu pârâta Iacob Elena (sau Lena sau Ilona) născută
Chișmore Elena, fostă cu ultimul domiciliu în Zărand
nr. 518, jud. Arad care solicită înscrierea dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra cotei de 3/6 parte
(1439 mp) din imobilul teren intravilan situat în satul
Maderat, nr. 500 identificat în CF nr. 304692 Pâncota cu
nr. top. 771 în suprafață totală de 2877 mp. Conform
CF (2753 mp conform măsurătorii, provenit din CF
vechi nr. 2745 Maderat), imobil asupra căruia figurează
că și proprietar tabular sub B1 Chișmore Elena și sub
B2 Iacob Elena. În urma acesteia, în baza art. 130 din
decretul-Lege nr. 115/1938, sunt somați toți cei interesați
de îndată să inaintee opoziție la Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar, în termen de o lună de la această
ultimă publicare se vă proceda la soluționarea cererii.
Prezenta somație se vă afișa timp de o lună la avizierul
Judecătoriei Ineu și la Primăria orașului Pâncota.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea TRICONF S.A., cu sediul în Bucureşi, Sect.
6, Bd. Iuliu Maniu nr.7, Registrul Comerţului
J40/621/1991, Cod unic de înregistrare 437189, prin
Administrator Unic Acatincai Vasile, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii, ce va avea
loc la sediul social al societăţii cu respectarea prevederilor
legale ţi statutare referitoare la convocare, la data de
08.11.2021 ora 11,00, iar în cazul de neîndeplinire
cvorum, adunarea se va întruni în a doua convocare, în
acelaşi loc, la data de 09.11.2021 ora 11,00 cu următoarea ordine de zi: 1) Reconfirmarea mandatului Administratorului Unic; 2) Distribuirea de dividende aferente
exerciţiilor financiare anterioare şi stabilirea termenului
de plată; 3) Diverse. La Adunarea Generală a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii
înregistraţi în registrul acţionarilor societăţii la data de
referinţă 17.10.2021. Acţionarii societăţii pot participa
personal sau prin reprezentant cu procura speciala autentificată.
l Subsemnatul Cabinet Individual de Insolvență
Mocanu Valeriu-Bogdan, cu sediul social în Tecuci, str.
Libertăţii, nr.17, bl.O1A, parter, jud.Galaţi, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B3241,
tel. 0765.473.209, CIF:21402221, e-mail: mocanubogdanlichidari@yahoo.ro, în calitate de administrator judiciar
al debitoarei GALATEX SA- în insolvență, in insolvency,
en procedure collective, cu sediul în Galați, str.Henri
Coandă, nr.5, jud.Galați, nr. de ordine în Registrul comerţului J17/299/1991, cod de identificare fiscală nr.1630918,
desemnat prin Hotărârea intermediară nr.259 din data de

06.12.2019, pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul
nr.3039/121/2019, la solicitarea acționarului majoritar
CIBROSAT SA- deținând 53,78% din capitalul social,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
pentru data de 25.11.2021, ora 11.00, la sediul administratorului judiciar situat în Mun. Tecuci, str.Libertăţii,
nr.17, bl.O1A, parter, jud.Galaţi, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor, cu următoarea
ordine de zi: 1.Aprobarea revocării actualului administrator special al societății. 2. Desemnarea unui nou
administrator special al societății care va reprezenta
interesele acționarilor în procedura de insolvență a societății, potrivit Legii 85/2014. 3.Aprobarea revocării comisiei de cenzori ca urmare a expirării mandatelor. 4.
Numirea unui auditor financiar, stabilirea onorariului și a
duratei mandatului. 5.Împuternicirea persoanei care va
îndeplini toate formalitățile necesare legate de ducerea la
îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări Generale.
Termenul limită până la care se pot depune candidaturi
pentru administrator special sau oferte pentru auditor
financiar este data de 21.11.2021. Propunerile cu privire
la numele, calificarea profesională pentru funcția de
administrator special sau auditor financiar vor fi transmise la sediul administratorului judiciar în plic închis,
sau prin e-mail având semnătura electronică extinsă
încorporată la adresa: mocanubogdanlichidari@yahoo.ro
urmând a fi recepționate până cel mai târziu la data de
21.11.2021. În cazul în care până la data de 21.11.2021 nu
vor fi depuse oferte sau nu se fac propuneri pentru
funcția administrator special sau auditor financiar nu se
poate lua o hotărâre. Acţionarii se vor putea prezenta
personal sau îşi pot numi reprezentant la adunările generale. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte
persoane decât acţionarii, pe bază de procuri speciale.
Procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă
completate şi semnate de către acţionari se vor depune în
original la sediul ales in Convocator până cel târziu la
data de 23.11.2021, ora 10.00, prin înregistrarea acestora
sau prin poştă cu confirmare de primire, astfel încât să
poată fi înregistrate la societate până la data şi ora anterior menţionate. Accesul acţionarilor îndreptăţiti să
participe la adunarea generală este permis prin simpla
probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate,
iar în cazul acţionarilor reprezentaţi cu o copie a procurii
speciale şi actul de identitate al reprezentantului. Lista
cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor
propuse pentru funcţia de administrator special sau
auditor se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. Materialele de şedinţă pot fi
consultate la sediul ales in Convocator , în zilele de
luni-vineri în intervalul orar 10.00-15.00, începând cu
data publicării prezentului convocator în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a. Începând cu aceeaşi
dată acţionarii interesaţi pot solicita transmiterea procurilor speciale şi buletinelor de vot prin corespondenţă.
Informaţiile suplimentare precum şi solicitările se pot
obţine/transmite prin e-mail: mocanubogdanlichidari@
yahoo.ro
l Consiliul de Administrație al Kapital Invest Company
SA, cu sediul în mun.Iași, Str.Sf.Laăr, nr.27, C1- camera
13, jud.Iași, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.
J22/1140/1991, reprezentată prin Păvăleanu Virgil- Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu
prevederile Legii 31/1990, republicată, cu modificările
ulterioare, convoacă: Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 29.11.2021, ora 15.00, aceasta
urmând a-și desfășura lucrările la adresa mun.Iași,
700023, str. Gr. Ureche, 1-3, bl.Walter Mărăcineanu,
mezanin, birou 4, jud.Iași. La adunare sunt îndreptățiți să
participe acționarii înregistrați în registrul acționarilor la
sfârșitul zilei de 12.11.2021, cu următoarea ordine de zi:
1.Retragerea cenzorilor și aprobarea contractării audi-

tului financiar pentru îndeplinirea funcției de cenzor, cu
stabilirea remunerației acestuia. 2.Discutarea, aprobarea
sau modificarea situațiilor financiare interimare aferente
anului 2021, fixarea (distribuirea) dividendelor. 3.
Mandatarea unei persoane pentru a îndeplini toate
formalitățile privind înregistrarea, în Registrul Comerțului a mențiunii referitoare la Hotărârea AGOA adoptată, respectiv publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a. În situația neîndeplinirii condițiilor pentru ținerea adunării la data de
29.11.2021, următoarea Adunare Generală Ordinară a
Acționarilor este convocată pentru data de 30.11.2021,
ora 15.00, cu menținerea ordinii de zi și aceluiași loc de
desfășurare.

LICITAŢII
l Anunţ privind vânzarea prin licitaţie publică a unui
teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat în
Bdul. Siderurgiştilor, nr. 45E. 1. Informaţii generale
privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galaţi - cod
fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718,
Fax: 0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primariagalati.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în
special descrierea şi identificarea bunului care urmează
să fie supus vânzării: Imobil teren intravilan în suprafaţă
de 2993 mp cu nr. cadastral 126403 şi construcţie, în
suprafaţă construită la sol de 1925 mp şi suprafaţă desfăşurată de 2376 mp - cu nr. cadastral 126403-C1, situate în
oraşul Galaţi, Bulevardul Siderurgiştilor nr. 45E, judeţul
Galaţi, aparţinând domeniului privat al oraşului Galaţi,
cu destinaţia curţi construcţii. Vânzarea se face conform
O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.
471/25.08.2021. 3. Informaţii privind documentaţia de
atribuire: se regăsesc 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 Municipiului Galaţi. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autorităţii contractante, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, localitatea Galaţi, strada Domnească nr. 54, judeţul
Galaţi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 de
lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei
Municipiului Galaţi. 3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 01.11.2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
10.11.2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Galaţi, localitatea Galaţi,
strada Domnească nr. 54, judeţul Galaţi, Registratura
Generală. 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 deschidere a ofertelor:
10.11.2021, ora 15.00, la sediul Primăriei Municipiului
Galaţi, localitatea Galaţi, strada Domnească nr. 54,
judeţul Galaţi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galaţi, localitatea Galaţi, strada Brăilei nr. 153, judeţul Galaţi, telefon:
0236412130, fax: 0236412130, email: tr-galaţi-comunicare@just.ro.
l Anunţ, privind vânzarea prin licitaţie publică a unui
teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi, situat în
Bdul. Siderurgiştilor, nr. 45K. 1. Informaţii generale
privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galaţi - cod

fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718,
Fax: 0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primariagalaţi.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în
special descrierea şi identificarea bunului care urmează
să fie supus vânzării: Imobil teren intravilan, în suprafaţă
de 3808 mp, situat în localitatea Galaţi, Bulevardul Siderurgiştilor nr. 45K, judeţul Galaţi, cu nr. cadastral 126399,
aparţinând domeniului privat al municipiului Galaţi, cu
destinaţia curţi construcţii. Vânzarea se face conform
O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.
472/25.08.2021. 3. Informaţii privind documentaţia de
atribuire: se regăsesc 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 Municipiului Galaţi. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul autorităţii contractante, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, strada Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 3.3. Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 de lei, se poate
achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului
Galaţi. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
01.11.2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor: 10.11.2021, ora
13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Municipiului Galaţi, localitatea Galaţi, strada
Domnească nr. 54, judeţul Galaţi, Registratura Generală.
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 deschidere a ofertelor: 10.11.2021,
ora 15.30, la sediul Primăriei Municipiului Galaţi, localitatea Galaţi, strada Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Municipiului Galaţi, localitatea Galaţi, strada
Brăilei nr. 153, judeţul Galaţi, telefon: 0236412130, fax:
0236412130, email: tr-galaţi-comunicare@just.ro.
l Anunț privind vânzarea prin licitație publică a unui
teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în
Str. Portului, Nr. 39A. 1. Informații generale privind
vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail a
persoanei de contact: Municipiul Galați - cod fiscal
3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718, Fax:
0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primariagalați.ro
2. Informații generale privind obiectul vânzării, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
supus vânzării: Imobil teren intravilan, în suprafață de
278 mp, situat în localitatea Galați, strada Portului nr.
39A, județul Galați, aparținând domeniului privat al
orașului Galați, nr. cadastral 130266, cu destinația curți
construcții. Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 şi
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 473/25.08.2021. 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: documentația de
atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul autorității contractante, de
la care se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, strada Domnească,
nr. 54, județul Galați. 3.3. Costul şi condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 57/2019: 50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Galați. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 5.11.2021, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere

a ofertelor: 15.11.2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați,
localitatea Galați, strada Domnească nr. 54, județul
Galați, Registratura Generală. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura şedința publică de
deschidere a ofertelor: 15.11.2021, ora 15.00, la sediul
Primăriei Municipiului Galați, localitatea Galați, strada
Domnească nr. 54, județul Galați. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail a
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, localitatea Galați, strada Brăilei nr. 153,
județul Galați, tel. 0236412130, fax. 0236412130, email:
tr-galați-comunicare@just.ro.
l Anunț privind vânzarea prin licitație publică a unui
teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în
Str. Portului, Nr. 39B. 1. Informaţii generale privind
vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail a
persoanei de contact: Municipiul Galați - cod fiscal
3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718, Fax:
0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primariagalați.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
supus vânzării: Imobil teren intravilan, în suprafață de
323 mp, situat în localitatea Galați, strada Portului nr.
39B, aparținând domeniului privat al orașului Galați, nr.
cadastral 130373, cu destinația curți construcții. Vânzarea
se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 474/25.08.2021. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc 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 Municipiului Galați.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului
din cadrul autorității contractante, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, strada Domnească nr. 54, județul
Galați. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 de
lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei
Municipiului Galați. 3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 05.11.2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
15.11.2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Galați, localitatea Galați,
strada Domnească nr. 54, județul Galați, Registratura
Generală. 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 deschidere a ofertelor:
15.11.2021, ora 15.30, la sediul Primăriei Municipiului
Galați, localitatea Galați, strada Domnească nr. 54,
județul Galați. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/ sau adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galați, localitatea Galați, strada Brăilei nr. 153, județul Galați, tel.
0236412130, fax. 0236412130, email: tr-galați-comunicare@just.ro.
l Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate declanșează procedura privind închirierea
unui imobil -spațiu de depozitare -cu o suprafață utilă de
minimum 2000 mp, situat în București sau pe o rază care
să nu depășească 150 km de la km 0 al capitalei, pe teritoriul României. Spațiul trebuie să fie ușor accesibil, dotat
cu utilități, acoperit, păzit, să dețină autorizațiile necesare
utilizării. Condițiile tehnice minime și documentele obligatorii sunt detaliate în caietul de sarcini. Numărul
minim de candidați: un candidat. Departajarea candida-
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ților care îndeplinesc condițiile minime prevăzute în
caietul de sarcini se va face în funcție de prețul cel mai
scăzut. Adresă depunere oferte: Bucureşti, sector 3, bd.
Regina Elisabeta nr.3, etaj 3. Termen limită pentru depunere oferte: 10.11.2021, ora: 14:30. Informații privind
documentația de atribuire: 0372.573.000, anabi.just.ro.
l Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu (SPAUIPS), CIF:
14392273, cu sediul în Sibiu, str.Turnului nr.4, telefon:
0269.210.432, e-mail: scoli.tehnic@sibiu.ro, organizează
licitaţie publică la data de 18.11.2021, ora 11.00, la sediul
SPAUIPS, pentru închirierea unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, în suprafaţă de
207,75mp, din incinta Liceului Tehnologic „Avram Iancu”
Sibiu, str.George Coșbuc nr.5, în vederea amplasării unei
construcții provizorii pentru desfășurarea unor cursuri de
formare profesională și activități de birou. Documentația
de atribuire poate fi procurată de la sediul SPAUIPS, după
achitarea preţului de 50Lei (în numerar la casierie), de la
Biroul Tehnic Achiziții, persoană de contact: Liliana
Loloiu. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este cel
mai târziu în a 10-a zi lucrătoare înainte de data organizării licițatiei. Ofertele vor fi depuse până cel târziu în data
de 17.11.2021, ora 11.00, la sediul SPAUIPS, într-un singur
exemplar. Orice contestații formulate împotriva actelor
premergătoare încheierii contractului de închiriere se
înregistrează la sediul organizatorului SPAUIPS, în
termen de 48 de ore de la data desfăşurării licitaţiei.
Prezentul anunț a fost transmis în data de 19.10.2021 spre
publicare în „Monitorul Oficial al României”, cotidianul
de circulație națională „Jurnalul”, cotidianul de circulație
locală „Tribuna Sibiului” și pe site-ul: www.sibiu.ro
l Anunţ, privind: închirierea prin licitaţie publică a unor
terenuri disponibile din domeniul privat al comunei,
situate în intravilanul comunei Scorţaru Nou, jud. Brăila.
Primăria comunei Scorţaru Nou cu sediul în localitatea
Scorţaru Nou, str. Administratiei, nr.10, județul Brăila,
organizează licitație publică în vederea închirierii suprafețelor de: S1=1.000mp, Cvartal 9, Parcela 133/2, Strada
Monumentului, Nr.25, sat Gurguieţi, com. Scorţaru Nou,
jud. Brăila; S2= 26.200mp, Cvartal 17, Parcela 448, Strada
Mica, Nr.12, sat Sihleanu, com. Scorţaru Nou, jud. Brăila;
terenuri intravilane, proprietate privată a comunei Scorţaru Nou situate în intravilanul comunei Scorţaru Nou,
jud. Brăila. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 9
noiembrie 2021. Data limită de depunere a ofertelor: 15
noiembrie 2021, ora 09.00. Data şi locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15 noiembrie 2021, ora: 10,00, la sediul Căminului Cultural
Scorţaru Nou din localitatea Scorţaru Nou, str. Administraţiei, nr.1, județul Brăila. Informaţii suplimentare
privind documentaţia de atribuire se pot obține la nr. tel.
0239/697.519– persoană de contact Oprea Daniela.
l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1, jud.
Argeș, tel.: 0348/450000, fax:0248/260500, organizează
licitaţie publică deschisă pentru închirierea terenului în
suprafață de 6 mp situat în zona Bemo, pentru amplasarea unui panou publicitar. Data limită pentru primirea
ofertelor: 18.11.2021, ora 12.00. Data desfăşurării licitaţiei publice deschise: 18.11.2021, ora 15.00. Licitaţia va
avea loc la sediul Primăriei oraşului Mioveni, Bd. Dacia,
nr.1, în sala de şedinţe a Consiliului Local. Preţul de
pornire a licitaţiei este de 4,25 euro/mp/lună. Închirierea
se face pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de
prelungire prin acordul părților. Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini pot fi procurate de la Biroul
Patrimoniu începând cu data de: 25.10.2021. Relaţii
suplimentare se pot obţine la tel.0348/455113 – Biroul
Patrimoniu, între orele 9 - 15.
l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1, jud.
Argeș, tel.: 0348/450000, fax:0248/260500, organizează
licitaţie publică deschisă pentru închirierea următoarelor
spații comerciale situate la parterul parcării supraetajate
din Piața Dacia: S6 – 19,98 mp; S10 – 27,42 mp; S12 –
17,36 mp. Data limită pentru primirea ofertelor:
18.11.2021, ora 12.00. Data desfăşurării licitaţiei publice
deschise: 18.11.2021, ora 14.00. Licitaţia va avea loc la
sediul Primăriei oraşului Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în sala
de şedinţe a Consiliului Local. Preţul de pornire a licitaţiei este de 7,2 euro/mp/lună. Închirierea se face pentru o
perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin
acordul părților. Documentaţia de atribuire şi caietul de
sarcini pot fi procurate de la Biroul Patrimoniu începând
cu data de: 25.10.2021. Relaţii suplimentare se pot obţine
la tel.0348/455113 – Biroul Patrimoniu, între orele 9 - 15.

l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1, jud.
Argeș, tel.: 0348/450000, fax:0248/260500, reorganizează
licitaţie publică deschisă pentru închirierea imobilului cu
nr. cadastral 85519 situat pe Bdul Dacia, sat Racovița,
oraș Mioveni, în suprafață de 527 mp. Data limită pentru
primirea ofertelor: 18.11.2021, ora 12.00. Data desfăşurării licitaţiei publice deschise: 18.11.2021, ora 16.00.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei oraşului Mioveni,
Bd. Dacia, nr.1, în sala de şedinţe a Consiliului Local.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 1399 euro/lună. Închirierea se face pentru o perioadă de 3 ani. Documentaţia
de atribuire şi caietul de sarcini pot fi procurate de la
Biroul Patrimoniu începând cu data de: 25.10.2021.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0348/455113 –
Biroul Patrimoniu, între orele 9 - 15.
l Debitorul SC Imar Mob Design SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: 1. Bunuri mobile: sufragerie
renastere spaniola –4.021,2 lei; sufragerie MD29 -bufet 3
usi –2.421 lei; sufragerie MD29 -vitrina 2 usi –2.745,9 lei;
sufragerie MD29 -masa ext –1.643,4 lei; sufragerie
MD29 scaun anfora –2.055,6 lei; sufragerie MD29
-rama oglinda –801,9 lei; aeroterma R15 –857,7 lei;
aparat aer conditionat Inverter –1.091,7 lei; aparat aer
conditionat Inverter –1.091,7 lei; aplicator manual cu
rola cauciuc –288 lei; casa marcat Amef Datecs MP55b
–294,3 lei; casa marcat Expert SX 02 serie zex029597
–416,7 lei; cuptor cu microunde –109,8 lei; espressor
automat –972,9 lei; freza cd profilata cms
26*11.5*107.5*cm2 –177,3 lei; freza cd profilata cms
26*11.5*107.5*cm2- 63 lei; freza cd profilata cms
26*19*115*cm2 -206,1 lei; freza de indreptat cd cms
40*80*180*cm2 z2 –252 lei; multifunctional HP laserjet
pro mfp m127fn –424,8 lei; pistol aplicat aracet –579,6
lei; pistol pneumatic 80.16 bh –255,6 lei; pistol vop. rez
sus 162a –92,7 lei; slefuitor cu vibratii bo3710 –196,2 lei;
stampila q 30 –50,4 lei; stampila q 30 –50,4 lei. Pretul de
pornire este diminuat cu 10% fata de pretul stabilit prin
raportul de evaluare, pentru fiecare bun in parte. 2.
Stocuri materii prime: poliuretan N2538alb, panglica
bumbac alba, fermoar, cursori, ata astra, ata scala radio,
ata pt cusut 20, ata cusut 40, snur rasucit art. 140 10 cul
019, grund alb poliuretanic, protodur 303, pal brut
22mm, placaj fag 18mm C, furnir radacina nuc reconstituit, agatator simplu zi, sild auriu al fm10, buton auriu,
agrafe fixat spatar, cheie l40 AAL1, tragator rado cu
placa lata AAL, tragator rado cu placa ingusta AAL,
balama 04-56 100/100, sild B 3347BV0.21 OV, cheie C
4417042.21 OV, cepuri canelate 10*40, cepuri canelate
12*40, capse metalice 380/10 SL, balama stil cilindrica
20AAL, flori decor, barilotto diam. 14s bordo int.9 bronz,
astina d8 int.30 lung.46 fil.m8 zinc, grano m8*11 bronzato, mensolina f. bronzata 5/8, cricchetto a 2 rulli econ.
bronzato, cerniera art 16/a 40*40 piana oro, busso. a8
maxi 5 grezza c/esagono, chei md69 aal 765-69, reggiripiano art.140 c/ventosa ott, scaletta legno 25*11 passo
lungo, reggitubo ovale ottonato, bocchetta art. 8114
antica Firenze, chiave art. 7017 mm.42 antica Firenze,
perno art. 5112mm 70falsa squ ott, perno art. 5115mm
70 falsa squ ott, copriforo diam 14 h3 in plastica marro,
tubo ovale diam 15*30 in asta 2/3 mt ott, mecanism
pendula podea. Se vand in bloc la pretul de pornire de
8.543,7 lei (pret diminuat cu 10% fata de pretul total
stabilit prin Raportul de Evaluare). Pretul Caietului de
Sarcini este: -100 lei +TVA pentru oferte care privesc
bunuri cu un pret de pornire pana la 2.000 lei inclusiv;
-500 lei +TVA pentru oferte care privesc bunuri cu un
pret de pornire intre 2.000 lei si 10.000 lei inclusiv; -1.000
lei +TVA pentru oferte care privesc bunuri cu un pret de
pornire peste 10.000 lei; Bunurilor li se va aplica regimul
de TVA conform dispozitiilor Codului Fiscal. Prima
sedinta de licitatie a fost fixata la data de 04.11.2021, ora
15.00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc in urmatoarele date: 11.11.2021, 18.11.2021, 25.11.2021 si
02.12.2021, ora 15.00 la acelasi pret de pornire. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO96BACX0000001172434000 deschis la
Unicredit Bank Arad pe seama debitoarei SC Imar Mob
Design SRL cel tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu
o zi inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de
licitatie a Caietului de sarcini. -pretul caietului de sarcini
se achita prin OP in contul nr. RO 43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING BANK –Sucursala Dorobanti,
pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 504, sector 1.

Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71,
et.5, cam. 504, sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.
l Comuna Movileni, cu sediul în comuna Movileni,
judeţul Galaţi, cod poștal 807195, telefon: 0236/823.002,
fax: 0236/823.006, cod fiscal: 3814747, e-mail: primaria.
movileni@yahoo.com, organizează licitație publică pentru
atribuirea contractelor de concesiune pe loturi-suprafețe
de teren intravilan din domeniul privat al comunei Movileni, până la 1000 mp teren, destinate construirii de locuințe și anexe gospodărești, pe durata existenței
construcțiilor până la 49 de ani, după cum urmează:
-Loturi 2-7 și 10-20 situate în T50/1,P197/2; -Loturi 2-8 și
10-16 situate în T49/1,P192/2, în data de 16.11.2021, ora
10.00. Prețul de pornire la licitație în cuantum de 90
Lei/723 mp/an și 125 Lei/998-1000 mp/an. Data-limită de
depunere a ofertelor: 16.11.2021, ora 9.30, la sediul Primăriei Comunei Movileni. Documentația necesară pentru
elaborarea și prezentarea ofertelor se pune la dispoziția
celor interesați la sediul Primăriei Comunei Movileni,
județul Galați. Relaţii suplimentare la tel.0236/823.002 sau
la sediul Primăriei Comunei Movileni, judeţul Galaţi.
l Primăria Orașului Măcin, cu sediul în str.Florilor,
nr.1, C.F.3839156, tel.0240/571.354, fax: 0240/571.102,
e-mail: primaria_macin@yahoo.com, organizează în
data de 16.11.2021, ora 14.30, licitație publică în vederea
concesionării unui teren în suprafață de 2237mp, situat
în orașul Măcin, județul Tulcea, str. Brăilei nr. 9B, nr.
cadastral- 33097, cu destinația de teren pentru funcționarea unei unități de prestări servicii și comerț, bun
aparținând domeniului privat al orașului. Redevența
minimă de la care pornește licitația este de 6000 Lei/an,
exclusiv TVA, indexat anual cu rata inflației, taxa de
participare la licitație este de 890 Lei, iar garanția de
participare este de 1200Lei. Documentația de atribuire
se poate procura de la sediul concedentului, cam.9, în
perioada 25.10.2021-15.11.2021. Ofertele se depun la
sediul organizatorului într-un singur exemplar până la
data de 15.11.2021, ora 16.00. Orice litigiu legat de
procedura de concesiune prin licitație publică și de
contractul de concesiune încheiat urmare a adjudecării
este supus legislației române și este de competența
instanțelor judecătorești din România.
l Primăria Orașului Măcin, cu sediul în str.Florilor,
nr.1, C.F.3839156, tel.0240/571.354, fax: 0240/571.102,
e-mail: primaria_macin@yahoo.com, organizează în
data de 17.11.2021, ora 14.30, licitație publică în vederea
vânzării unui teren în suprafață de 127mp, situat în
orașul Măcin, județul Tulcea, str. Crizantemelor nr. 18,
nr. cadastral- 33259, bun aparținând domeniului privat
al orașului. Suprafața este parțial ocupată de
construcții- 52mp. Prețul minim de la care pornește
licitația este de 5115 Lei, exclusiv TVA, taxa de participare la licitație este de 770Lei, iar garanția de participare este de 512 Lei. Documentația de atribuire se poate
procura de la sediul concedentului, cam.9, în perioada
25.10.2021-16.11.2021. Ofertele se depun la sediul organizatorului într-un singur exemplar până la data de
16.11.2021, ora 16.00. Orice litigiu legat de procedura de
vânzare prin licitație publică și de contractul de vânzare-cumpărare încheiat urmare a adjudecării este supus
legislației române și este de competența instanțelor
judecătorești din România.
l Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului
Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.142, jud.
Sibiu, C.I.F. 17298786, închiriază prin licitaţie publică o
terasă betonată în suprafață de 170,00 mp, pentru
desfășurarea de activități de alimentație publică. Documentația de atribuire se va procura de la sediul instituţiei, în zilele lucrătoare, între orele 9.30-13.00, contra
sumei de 150Lei, începând cu data de 26.10.2021.
Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare la licitație este 16.11.2021, ora 11.00. Data deschiderii plicurilor exterioare: 16.11.2021, ora 13.00. Data
deschiderii plicurilor interioare: Se va comunica după
deschiderea plicurilor exterioare. Locul desfăşurării
licitaţiei: Grădina Zoologică Sibiu -Sediul Administrativ, Sala de ședințe. Pentru derularea procedurii de
închiriere a spațiilor din incinta Grădinii Zoologice
Sibiu se vor avea în vedere prevederile
H.C.L.nr.331/2021 și ale O.U.G. nr. 57/2019. Relații
suplimentare se pot obține la telefon: 0269.252.996 sau
la sediul instituției.

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: Primăria Comunei Jurilovca,
comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea, cod
poștal 827115, telefon 0240/563.797, fax 0240/563.797,
e-mail: primariajurilovca@yahoo.com, cod fiscal
4793952. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 1 parcelă de
teren, proprietate privată a Comunei Jurilovca, identificată astfel: -933mp, Tarla 36, Arabil 1183/1, nr.cadastral:
CF38919, situată în intravilan, Str.Pelicanului, nr.2,
comuna Jurilovca, sat Sălcioara, județul Tulcea,
conform H.C.L. nr.91/30.09.2021 și temeiului legal:
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: Se
poate obține de la Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/exemplar,
ce se achită numerar la Casieria instituției sau prin O.P.
în contul RO90TREZ6465006XXX000193, deschis la
Trezoreria Operativă Baia. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.11.2021, ora 15.30. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
16.11.2021, ora 15.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2,
județul Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 17.11.2021, ora 12.00,
Primăria Comunei Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, comuna
Jurilovca, județul Tulcea, Sala de festivități. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Tulcea, Tulcea,
Str.Toamnei, nr. 15, județul Tulcea, telefon 0240/504.279,
fax 0240/518.544, e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 22.10.2021.
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: Primăria Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea, cod poștal 827115,
telefon 0240/563.797, fax 0240/563.797, e-mail: primariajurilovca@yahoo.com, cod fiscal 4793952. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 1 parcelă de teren, proprietate
privată a Comunei Jurilovca, identificată astfel: -933 mp,
Tarla 36, Arabil 1183, nr. cadastral: CF38920, situată în
intravilan, Str. Pelicanului, nr. 2A, comuna Jurilovca, sat
Sălcioara, județul Tulcea, conform H.C.L. nr.
92/30.09.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de
la sediul instituției, Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului. 3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de
la care pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: Se poate obține de la Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei
Comunei Jurilovca, Str.1 Mai, nr. 2, comuna Jurilovca,
județul Tulcea. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/ exemplar, ce se achită numerar la Casieria
i n s t i t u ț i e i s a u p r i n O . P. î n c o n t u l
RO90TREZ6465006XXX000193, deschis la Trezoreria
Operativă Baia. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.11.2021, ora 15.30. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
16.11.2021, ora 15.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Jurilovca, Str. 1 Mai, nr.2,
județul Tulcea. 4.3. Numărul de exemplare în care

trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 17.11.2021, ora 13.00,
Primăria Comunei Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, comuna
Jurilovca, județul Tulcea, Sala de festivități. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Tulcea, Tulcea, Str.
Toamnei, nr.15, județul Tulcea, telefon 0240/504.279, fax
0240/518.544, e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 22.10.2021.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, precum:
denumirea, codul fiscal, adresa, datele de contact,
persoana de contact: UAT Orașul Horezu; CIF: 2541479;
Strada 1 Decembrie nr.7, Horezu, judeţul Vâlcea; telefon:
0250.860.190, fax: 0250.860.481, e-mail: primaria@
orasul-horezu.ro. 2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: Teren intravilan în
suprafață de 4415mp și a construcțiilor aferente acestuia,
proprietatea publică a UAT Orașul Horezu, situat în
Orașul Horezu, str.Tudor Vladimirescu nr.75, județul
Vâlcea, identificat cu Cartea Funciară și număr cadastral
nr.38491 în vederea: Reabilitării tuturor construcțiilor
aflate pe teren; Diversificării soiurilor de flori și plante
ornamentale corespunzător profilului adecvat amenajărilor urbane; Înfrumusețării și amenajării zonei respective; Realizării unui centru de prezentare și vânzare de
accesorii pentru lucrări peisagistice; Valorificării obiectelor ceramice cu utilitate în domeniul horticol produse
de către meșteri olari din orașul Horezu. Concesionarea
se face conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare, și conform HCL
nr.106/30.09.2021. 3.Informaţii privind documentaţia de
atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire se poate
ridica, pe bază de solicitare, de la sediul Primăriei
Orașului Horezu. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Compartimentul juridic, administrație
publică locală din cadrul Primăriei Oraşului Horezu,
Strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 6. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 33Lei și se achită la casieria Primăriei
Orașului Horezu. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 08/11/2021, ora 12.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
15/11/2021, ora 11.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Orașului Horezu, strada 1 Decembrie
nr.7, județul Vâlcea, secretariat. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar
original în plic sigilat. 5. Data şi locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
15/11/2021, ora 13.00, în Sala de Conferinţe a Casei de
Cultură „Constantin Brâncoveanu” Horezu, str.1 Decembrie nr.11, județul Vâlcea. 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 Vâlcea, str. Scuarul
Revoluției nr.1, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, telefon:
0250.739.120, fax: 0250.732.207, adresă e-mail: tr-valcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului licitației către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 22/10/2021.

PIERDERI
l Student in anul II la Universitatea Titu Maiorescu am
pierdut legitimatie de student inregistrata pe numele
Butura Vlad Ionut, pe care o declar nula.
l Pierdut legitimație de concurs pe numele Ciobanu
Andreea Elena, eliberată de Universitatea Națională de
Arte din București. O declar nulă.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în Iași, șos. Ștefan cel
Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2-3, Iași,
declară pierdute certificatele constatatoare originale și
certificatul de înregistrare original, pentru Cooperativa
Meșteșugărească Mica Estet cu sediul înIași, str. Ștefan
cel Mare și Sfânt nr. 10-12, Iași, J22/783/1997, CUI
9520350.

