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OFERTE SERVICIU
l SC Fagforest Wood Prod&Trade CO
SRL, cu sediul în Com.Bretea Romana,
jud.Hunedoara, angajează muncitori calificați și necalificați, pentru fabrică de
cherestea, oferim și cazare gratis în
incintă. Relații la tel. 0744.665.656.
l Edatransnet SRL, CUI 41903774, angajează conducători auto transport rutier de
marfă. Cerințe: permis cat.E, limba
engleză și experiență minim 2 ani. Relații
la tel.090.541.380.41.41.
l SC Toga Serv SRL Bacău angajează
muncitori necalificați pentru lucrări de
marcaje rutiere. CV-urile se trimit la
adresa de email: office@togaserv.ro.
l SC Jim Teo Construct SRL, având CUI:
40840600, cu sediul în Sat Feldioara,
Comuna Feldioara, Strada Brazilor, Nr.
34, Bloc 34, Scara B, Etaj 3, Ap. 14, Județ
Brașov, angajează: faianțar, cod COR
712201- 2 posturi, zidar rosar-tencuitor,
cod COR 711205- 1 post, ipsosar (exclusiv
restaurator), cod COR 712301- 3 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor, experiență 6 luni. Selecția are loc in
data de 27.05.2021, ora 10.00, la sediul
societății.

Arad, B-dul.Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce
cuprinde conţinutul dosarului de concurs,
condiţiile generale şi specifice, calendarul
de desfăşurare a concursurilor, bibliografia
şi după caz, tematica se publică pe portalele www.posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
cu sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următorului post vacant:
-1 (un) post de paznic cod COR 962907,
pe perioadă nedeterminată, în cadrul
Serviciului Social Administrativ. Nivelul
studiilor: medii; Vechime în muncă -minim
5 ani. Atestat profesional. Data limită de
depunere a dosarelor de concurs
03.06.2021, ora 16.00. Data susţinerii
probei scrise: 18.06.2021, ora 12.00. Data
susţinerii interviului: 22.06.2021, ora
12.00. Toate probele se vor susţine la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad,
B-dul.Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce
cuprinde conţinutul dosarului de concurs,
condiţiile generale şi specifice, calendarul
de desfăşurare a concursurilor, bibliografia
şi după caz, tematica se publică pe portalele www.posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro.

l SC Banualumin SRL, având
CUI:41009279, cu sediul în Sat Siliștea
Snagovului, Comuna Gruiu, Șoseaua Siliștea-Ciolpani, Nr.199, spațiul de 315mp,
Hala C11, Secțiunea 1 Usa access zona,
Județ Ilfov, angajează: confecționer
tâmplărie din aluminiu și mase plastice,
cod COR 712409- 1 post. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniu. Selecția are loc în data
de 27.05.2021, ora 11.00, la sediul societății.

l Teatrul German de Stat Timișoara, cu
sediul în Timișoara, str.Mărășești, nr.2,
et.4, organizează concurs pentru ocuparea,
pe perioadă nedeterminată, a funcției
contractuale vacante de actor, studii superioare, grad profesional IA, bărbat, vârsta
cuprinsă între 40-50 ani, vechime în
muncă de minimum 7 ani. Concursul are
loc la sediul Teatrului German de Stat
Timișoara, astfel: Proba practică în data
de 18.06.2021, ora 10.00; Interviul în data
de 25.06.2021, ora 10.00. Dosarele de
concurs se depun la secretariatul Teatrului
German de Stat Timișoara, Strada Mărășești, nr.2, et.4, până la data de 10.06.2021
inclusiv, la ora 16.00. Persoană de contact:
șef Birou resurse umane, tel: 0256/201.291.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
cu sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următoarelor posturi
vacante: -2 (două) posturi de îngrijitor cod
COR 515301, pe perioadă nedeterminată,
în cadrul Serviciului Social Administrati.
Condiţii specifice: Nivelul studiilor -generale; Vechime în munca -minim 2 ani.
Data limită de depunere a dosarelor de
concurs 03.06.2021, ora 16.00. Data susţinerii probei scrise: 18.06.2021, ora 12.00.
Data susţinerii interviului: 22.06.2021, ora
12.00. Toate probele se vor susţine la
Sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din

l Comuna Goruia, cu sediul în comuna
Goruia, sat Goruia, nr.211, judeţul
Caraș-Severin, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: Guard, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
18.06.2021, ora 10; -Proba interviu în data
de 23.06.2021, ora 10. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
gimnaziale (8 clase); -vechime: nu este
cazul. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în

Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Comunei Goruia. Relaţii
suplimentare la sediul: Comuna Goruia,
persoană de contact: Circa Daniela-Camelia, telefon 0735.843.105.
l Primăria Comunei Balinț, cu sediul în
sat Balinț, str.Principală, nr.135, judeţul
Timiș, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante,
de: muncitor I, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
22.06.2021, ora 11.00; -Proba interviu în
data de 25.06.2021, ora 09.00; -Proba practică în data de 25.06.2021, ora 11.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii; -vechime: 9 ani;
-permis conducere categoria B; -certificat
absolvire curs mașinist utilaje cale și terasamente; -certificat absolvire curs agent
pază; -certificat absolvire curs de formare
profesională pentru Apărarea Împotriva
Incendiilor. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a la sediul Primăriei Balinț.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Balinț, telefon 0256/333.201, fax
0256/333.100, e-mail: primariabalint@
yahoo.com.
l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, jud.Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale
vacante, conform H.G. nr.286/2011, de
îngrijitoare la Secția Medicină Internă a
Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc. Condiţii specifice: -studii: școală
generală; -nu se solicită vechime în muncă.
Calendar concurs: -23.06.2021, ora 12.00
-proba scrisă; -25.06.2021, ora 12.00
-proba practică. Dosarele pentru înscrierea
la concurs se vor depune la Biroul
R.U.N.O.S. și Contencios al Spitalului
Municipal Câmpulung Moldovenesc în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului și vor cuprinde următoarele acte: -cerere de înscriere la concurs;
-copie după certificatul de naștere, căsătorie, naștere a copiilor, buletin, diplomă
de studii; -copia carnetului de muncă, sau,
după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă; -fișa medicală -fișa de
aptitudini medicina muncii; -Curiculum
Vitae; -recomandare de la ultimul loc de
muncă, acolo unde este cazul; -cazier judiciar; -certificat de integritate comportamentală, conform legii nr.118/2019. Taxă
concurs -200Lei. Relaţii suplimentare
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referitoare la tematică și bibliografie se pot
obține de la sediul unităţii sau la telefon
0230/312.023, între orele 08.00-14.00.
Persoană de contact: Mera Nicoleta.
l Ministerul Sănătății. Agenția Națională a
Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
din România, Str. Av. Sănătescu, nr. 48,
sector 1, 011478, Bucureşti, tel.:
+4021/317.11.00, fax: +4021/316.34.97,
www.anm.ro, oganizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții contractuale
vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu
modificările și completările ulterioare, și a
Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020
privind desfășurarea pe perioada stării de
alertă a concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante din cadrul unor instituții
din sistemul justiției, precum și din cadrul
Curții de Conturi, respectiv: -Direcția Juridică și Relații Internaționale: a)Serviciul
asistență juridică generală urmărire debite și
contencios administrativ: -1 (unu) post șef
serviciu, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitate drept, perioadă nedeterminată; b)Serviciul legislație, sesizări și
relații internaționale: -1 (unu) post șef
serviciu, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitate drept și relații internaționale perioadă nedeterminată. Selecția
dosarelor -14.06.2021, ora 16.00; Proba
scrisă -18.06.2021, ora 10.00; Probă interviu
-28.06.2021, ora 14.00; Data limită pentru
depunerea dosarelor la concurs -10.06.2021,
ora 16.00. Relații suplimentare -Serviciul
personal, salarizare, tel.+4021/317.11.00,
int.: 307, 418.
l Comuna Goruia, cu sediul în comuna
Goruia, sat Goruia, nr.211, judeţul
Caraș-Severin, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: Șef S.V.S.U., conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 18.06.2021,
ora 10; -Proba interviu în data de
23.06.2021, ora 10. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii
(liceale); -vechime: nu este cazul; -curs de
inițiere șef serviciu voluntar pentru situații
de urgență. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Comunei Goruia.
Relaţii suplimentare la sediul: Comuna
Goruia, persoană de contact: Circa Daniela-Camelia, telefon 0735.843.105.

l Tunari Salubrizare cu sediul în str.
Mihai Eminescu nr.16 bis, comuna Tunari,
judet Ilfov organizeaza in data de
31.05.2021 concurs recrutare pentru
Muncitor necalificat si Sofer. Conditii
pentru Muncitor necalificat: studii medii/
generale, fără vechime in munca. Conditii
pentru Sofer: studii medii/ generale, fara
vechime in munca, permis categoria B, C,
D. Detalii suplimentare la 021.424.43.62.
l SC Gospodărie Ștefănești SRL –județ
Ilfov cu sediul în șos. Ștefănești nr.116,
camera 3, comuna Ștefăneștii de Jos, județ
Ilfov organizează în data de 31 Mai 2021 ,
ora 10:00 concurs de recrutare în vederea
ocupării următoarelor posturi vacante: -1
x Șofer autobuz; -1 x Șofer; -2 x Șofer
autocamion salubrizare; -5 x Lucrător
salubrizare; -4 x Lucrător salubrizare căi

publice; -1 x Femeie de serviciu. Condiții
de participare pentru Șofer autocamion
salubrizare: studii medii/ generale, fără
vechime în muncă, permis categoria C.
Condiții de participare pentru Șofer:
studii medii/ generale, fără vechime în
muncă, permis categoria B. Condiții de
participare pentru Șofer autobuz: studii
medii/ generale, fără vechime în muncă,
atestat transport de persoane, permis categoria D. Condiții de participare pentru
Lucrător pentru salubrizare: studii medii/
generale, fără vechime în muncă. Condiții
de participare pentru Lucrător salubrizare
căi publice: studii medii/ generale, fără
vechime în muncă. Condiții de participare
pentru Femeie de serviciu: studii medii/
generale, fără vechime în muncă. Dosarele
de înscriere se depun la sediul societății
din șos. Ștefănești nr.116, camera 6,
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Data limită de depunere a dosarelor este
10.06.2021, ora 15.00, la sediul unităţii
militare 01256-Caracal, str. Walter Mărăcineanu, nr. 25, jud. Olt, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice necesare.
Concursul se va organiza la sediul unităţii
militare 01256 Caracal, astfel: -în ziua de:
28.06.2021 în intervalul orar 08:00-15:00
(proba scrisă) şi 02.07.2021 în intervalul
orar 08:00-15:00 (interviul) -pentru postul
de bucătar; Date de contact ale secretariatului, la telefon 0249511222.

comuna Ștefăneștii de Jos, judeţ Ilfov în
perioada 26.05.2021– 27.05.2021 ora 15:00.
Detalii suplimentare la 0721.490.200.
l Liceul Teoretic Cujmir, cu sediul în
comuna Cujmir, județul Mehedinți, organizează, în temeiul H.G. 286/2011 și H.G.
1027/2014, cu modificările și completările
ulterioare, concursul pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a următoarelor
posturi contractuale vacante: -Muncitor
1M– 2 posturi; -Îngrijitor 1 M– 0,5 posturi.
Concursul se va desfășura după următorul
calendar: -23 iunie 2021, ora 12:30– proba
scrisă– la sediul Liceului Teoretic Cujmir;
-25 iunie 2021, ora 12:30– proba practică–
la sediul Liceului Teoretic Cujmir. Condiții
generale de participare la concurs: -Cetățenia română; -Domiciliul stabil pe raza
comunei Cujmir; -Nivelul minim al studiilor– studii gimnaziale. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul
Liceului Teoretic Cujmir, în termen de 10
(zece) zile lucrătoare de la data publicării
prezentului anunt în Monitorul Oficial al
României, partea a III-a. Condițiile de
participare la concurs specifice posturilor,
precum și bibliografia stabilită se afișează
la sediul unității. Număr de telefon pentru
contact: 0252390050.
l Anunţ de concursuri pentru ocupare
funcţii vacante. Unitatea militară 01256Caracal din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare pe
perioadă nedeterminată a cinci posturi
vacante de personal civil contractual,
astfel: -5(cinci) posturi de:bucătar, în
cadrul microstructurii popotă a Unității
Militare 01256-Caracal. Studii necesare:
-diploma de bacalaureat sau absolvire
studii generale, (liceu cu diplomă de
bacalaureat);-absolvirea unui curs de
formare/pregătire sau program de perfecţionare şi/sau specializare care să ateste
calificarea de bucătar; -document care
atestă minim 3 ani vechime în domeniu;

l Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina
Gorjului” Târgu Jiu, cu sediul în Târgu
Jiu, str. Traian nr.5, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de inspector de
specialitate, grad profesional I la
Compartimentul programe și achiziții
publice. Concursul se va desfășura la
sediul Ansamblului Artistic Profesionist
“Doina Gorjului” din Târgu Jiu, str.
Traian nr.5, județul Gorj. Concursul va
consta în trei probe succesive, după cum
urmează: - selecția dosarelor de înscriere
la concurs în data de 11 iunie 2021; proba scrisă în data de 22 iunie 2021, ora
10:00; - proba interviu în data de 25 iunie
2021, ora 10:00. Candidații trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele
condiții: I. Condiții generale prevăzute de
art.3 din Regulamentul-cadru anexă la
H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual. II. Condiții
specifice: - să fie absolvent de studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă într-unul din
domeniile: științe juridice, administrative,
economice; - să aibă o vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani – experiența în achiziții publice, constituie un
avantaj; - cunoștințe IT – nivel mediu (atestare prin documente emise de instituții sau alte entități de specialitate).
Dosarele de înscriere la concurs se depun
la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
afișării prezentului anunț în Monitorul
Oficial al României, Partea III-a,
respectiv 10 iunie 2021(inclusiv), ora
14:00. Relații suplimentare se pot obține
de la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, la
Compartiment Contabilitate, telefon
0765905225, e-mail: doinagorjului@
yahoo.com.

CITAȚII
l Numitii Ciuciu Calin Florentin si
Ciuciu Sanda Daniela cu domiciliul necunoscut sunt citati in 23.06.2021 ora 9.30 la
Judecatoria Arad in dosarul civil numar
12752/55/2020 – obiect evacuare. In caz de
neprezentare se va judeca in lipsa.

l Pârâtul Ciornei Vasile, domiciliul
cunoscut sat.Dorobanț, com.Aroneanu,
jud.Iași, este citat în 11 iunie 2021, ora
10.00, la Judecătoria Iași, dosar
35997/245/2019, de reclamanta Ciornei
Anișoara, pentru pretenții-bani.
l Dinu Constantin Eduard, cu ultimul
domicilu cunoscut în Comuna Sălcioara,
sat Podu-Rizii, Județul Dâmbovița este
chemat la Judecătoria Răcari, cu sediul în
oraș Răcari, strada Ana Ipătescu, nr.88,
județul Dâmbovița, în data de 29.06.2021,
orele 11.00, complet Cv3 Civil, sala 2, în
c a l i t a t e d e p â r â t , î n d o s a r u l n r.
4245/284/2020, având ca obiect divorț cu
minori, în contradictoriu cu Dinu Maria
Magdalena.
l Se citează numitul Popa Mihai cu domiciliul cunoscut în mun.Galați, pentru
termenul din 22 iunie 2021, ora 09.30, în
dosarul nr.4087/333/2020, având ca obiect
-partaj succesoral, la Judecătoria Vaslui,
în calitate de pârât, reclamant fiind Harii
Samuel.
l Se citează numitul Popa Petru, fiul lui
Ion și Ioana, pentru termenul din 22 iunie
2 0 2 1 , o r a 0 9 . 3 0 , î n d o s a r u l n r.
4087/333/2020, având ca obiect -partaj
succesoral, la Judecătoria Vaslui, în calitate de pârât, reclamant fiind Harii
Samuel.
l Se citează numitul Popa Victor, fiul lui
Ion și Ioana, pentru termenul din 22 iunie
2 0 2 1 , o r a 0 9 . 3 0 , î n d o s a r u l n r.
4087/333/2020, având ca obiect -partaj
succesoral, la Judecătoria Vaslui, în calitate de pârât, reclamant fiind Harii
Samuel.
l Se citează numita Parnavel Lidia, cu
ultimul domiciliul cunoscut în sat Zizinca,
com.Deleni, jud.Vaslui, pentru termenul
din 15 iunie 2021, ora 12.30, în dosarul cu
numărul 3894/333/2020, al Judecătoriei
Vaslui, având ca obiect -divorț la cererea
reclamantului Parnavel George.
l Moldovan Mihai, Moldovan Maria sunt
citati in 14.06.2021 10:30 la Judecatoria
Turda dosar civil nr. 497/328/2021 pentru
prestatie tabulara.

DIVERSE
l S.C. Getnic Construct Serv S.R.L., cu
sediul în mun. Cernavodă, str. Canalului
nr 12, judeţ Constanţa, solicită de la
Agenția de Protecție a Mediului obţinerea
autorizației de mediu pentru activităţile
“Servicii hoteliere, facilități de cazare şi
restaurant”, conform codurilor CAEN
5510, 5610 (rev.2)/ 5510, 5530 (rev.1),
desfășurate la punctul de lucru din mun.
Cernavodă, str. Canalului nr 12A, judeţ
Constanţa. Persoanele fizice sau juridice
interesate pot depune eventuale contestații
sau sugestii la sediul A.P.M. Constanţa, str.
Unirii, nr. 23, telefon 0241/ 546 696.

l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator judiciar în
dosarul nr. 2287/111/2020 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, Secția a II-a Civilă,
privind pe debitoarea Zarastar Trans SRL,
CUI 22719130, număr de înregistrare în
Registrul Comerțului J05/2851/2007, îi
notifică pe toți creditorii debitoarei privind
faptul că prin hotărârea nr.587/2021 din
data de 18.05.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor, în dosarul nr. 2287/111/2020
s-a dispus începerea procedurii falimentului față de societatea debitoare mai sus
menționată, în temeiul art.145 alin.(1) lit.
A, pct. C din Legea 85/2014. Prin hotărârea amintită s-a fixat termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanțelor născute în cursul procedurii,
respectiv în intervalul 20.08.2020 –
18.05.2021, la data de 02.07.2021, termenul
limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului suplimentar
la data de 12.07.2021, termenul limită de
întocmire a tabelului definitiv consolidat la
data de 06.08.2021. Lichidatorul judiciar a
convocat ședința adunării creditorilor pe
data de 20.07.2021, la ora 12:00, la sediul
acestuia din Oradea, str. Avram Iancu,
nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea de zi
urmând a fi: confirmarea lichidatorului
judiciar și aprobarea onorariului acestuia.
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Forever
Ta x i N o v a S R L , C I F : 2 8 0 3 7 9 7 2 ,
J25/54/2011, dosar nr. 2908/101/2020 –
Tribunalul Mehedinti. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţă la
01.07.2021; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor la 15.07.2021; Termen pentru
depunerea eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar şi pentru afişarea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor la
30.07.2021. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis
l Anunț public. S.C. Bricostore Romania
S.A. cu sediul social în București, Calea
Giulești, nr. 1–3, et. 2, sector 6, anunţă
public solicitarea de revizuire a autorizației de mediu pentru activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: -Cod
CAEN Rev. 2 -1610 –Tăierea și rindeluirea
lemnului; -Cod CAEN Rev. 2 –4675 –
Comerț cu ridicata al produselor chimice,
desfășurate în cadrul obiectivului
„Magazin Brico Depot” din sat Chișoda,
comuna Giroc, DN 59, km 8+550 m
stânga, județul Timiș. Eventualele propuneri şi sugestii din partea publicului vor fi
transmise în scris şi sub semnătură la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Timiș, din Timișoara, B-dul. Liviu
Rebreanu nr.18-18A județul Timiș, tel:
0256491795; fax: 02564201005, e-mail:
office@apmtm.anpm.ro, zilnic între orele
9.00–14.00.

l SC Elidor SRL cu sediul în str.Giurgiului, nr.109-111, bl.N, sc.A, ap.11,
sector 4, București, înregistrată la
O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr.
RO6712237, informează pe cei interesați
că s-a depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitățiile
1089 -Fabricarea altor produse alimentare, n.c.a. și 2042 -Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de
toaletă), desfășurate în str.Valea Lungă,
nr. 58, sector 6, București. Informații se
pot solicita la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului București din sectorul
6, Aleea Lacul Morii, nr.1, (Barajul Lacul
Morii -în spatele benzinăriei Lukoil),
între orele 09.00-12.00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul A.P.M.București în
termen de 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
876/246/2021 privind pe petentul
Moldovan Nicolae care solicita inscrierea
dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului identificat in CF nr.
310436 Bocsig, provenita din conversia de
pe hartie a CF nr. 961 Bocsig, nr. top.
497-498/d, compus din teren intravilan in
suprafata de 719 mp, imobil asupra
caruia figureaza ca si proprietar tabular
intabulat sub B.1 Chlopina Ilie, decedat
la data de 03.12.1957. In urma acesteia,
in baza art. 130 din decretul – Lege nr.
115/1938, sunt somati toti cei interesati
de indata sa inainteze opoztiei la Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in
termen deo luna de la aceasta ultima
publicare se va proceda la solutionarea
cererii. Prezenta somatie se va fisa timp
de o luna la avizierul Judecatoriei Ineu si
Primaria Bocsig.
l Avand in vedere ca prin actiunea
civila ce face obiectul dosarului nr.
1564/5/2018 al Judecatoriei Arad,
reclamanta Crisan Viorica solicita
dobandirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate privata asupra
imobilului inscris in CF 348002 Arad,
nr. top. 1/c.1.a.1.4.a.1.b/922 (CFvechi
581 Bujac) situat administrativ in
Arad, Str. Septimiu nr. 49, jud. Arad,
imobil asupra caruia in cartea
funciara este mentionat ca proprietar
tabular numitul Crisan Alexandru,
decedat la data de 31.12.1939 cu
ultimul domicliu cunoscut in Arada,
S t r. S p e t i m i u n r. 4 9 , j u d . A r a d ,
c o n d o r m s e n t i n t e i c i v i l e n r.
1773/24.06.2020 pronuntata in
dosarul nr. 5258/55/2018. Invitam pe
cei interesati sa faca opozitie fata de
aceasta actiune, in termen de o luna
de la afisarea prezentei somatii, in caz
contrar urmand a se trece la judecarea cauzei. Termen de judecata fixat
in cauta: 24.06.2021 – ora 11:00, sala
146.

ADUNĂRI GENERALE
l GRIRO S.A. Sediul social: București,
Calea Griviței nr. 355-357, Sector 1, EUID:
ROONRC.J40/240/1991, J40/240/1991;
C.U.I. RO 1576509, Capitalul social
subscris de 48.134.917,50 RON, din care
45.361.077,40 RON, vărsat, Convocare: În
conformitate cu prevederile art.117 din
Legea societăților nr.31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare și
ale art.17.3. lit.a) din Actul Constitutiv al
GRIRO S.A (denumită în continuare și
„Societatea”), Consiliul de Administrație
al Societății convoacă acționarii Societății
înregistrați în Registrul Acționarilor la
sfârșitul zilei de 23.06.2021 (Data de Referință) pentru a participa în ziua de
29.06.2021, ora 13:00, la sediul Societății
din București, Calea Griviței nr. 355-357,
Sector 1 (Sala de Consiliu, et.2 din
Clădirea Administrativă GRIRO), la
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea următoarea ordine
de zi: 1 Confirmarea, ratificarea și aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor GRIRO S.A. a: (i)
Deciziilor Consiliului de Administrație al
GRIRO S.A. din data de 11.03.2021 și din
data de 22.04.2021, precum și a (ii) Actelor
Adiționale nr. 19R/11.03.2021 și nr.
19U/28.04.2021 la Facilitatea de Credit
Multiprodus nr. 130A/3320/10.10.2007,
astfel cum a fost modificată și completată
prin actele adiționale ulterioare, încheiată
între GRIRO S.A. și Banca Comercială
Română. 2) Aprobarea confirmării și a
ratificării mandatului Directorului
General al GRIRO S.A. astfel cum a fost
acordat prin Deciziile Consiliului de
Administrație al GRIRO S.A. din data de
11.03.2021 și din data de 22.04.2021 cu
privire la semnarea Actelor Adiționale nr.
19R/11.03.2021 și nr. 19U/28.04.2021 la
Facilitatea de Credit Multiprodus nr.
130A/3320/10.10.2007, astfel cum a fost
modificată și completată prin actele adiționale ulterioare. 3) Aprobarea împuternicirii unei persoane care va îndeplini
formalitățile de publicare și înregistrare a
hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 4) Diverse. În cazul în
care la data menționată mai sus nu se
întrunesc condițiile de validitate/
cvorumul de prezență prevăzute de Actul
Constitutiv al Societății, se convoacă și se
fixează în temeiul art.118 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale
art.17.12. din Actul Constitutiv al Societății, cea de-a doua Adunare Generală
Extraordinară a Acționarilor Societății,
pentru data de 30.06.2021, ora 13:00, în
același loc, cu aceeași dată de referință și
având aceeași ordine de zi ca prima
adunare. Începând cu data de 15.06.2021,
ora 09:00, convocatorul, documentele și
materialele informative referitoare la
punctele incluse pe ordinea de zi, precum
și proiectele de hotărâri, pot fi consultate
și/sau procurate de către acționarii Societății, în zilele lucrătoare, între orele
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
09:00–17:00 la/ de la sediul Societății. La
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să
voteze acționarii înregistrați în Registrul
Acționarilor Societății la Data de Referință, respectiv, 23.06.2021, în mod direct
sau reprezentați de către alte persoane, pe
bază de procură specială, în conformitate
cu prevederile Actului Constitutiv al
Societății. Formularul de procură specială
se poate obține începând cu data de
15.06.2021, ora 09:00 și care completat și
semnat se poate depune în original până
pe data de 28.06.2021, ora 13:00, la sediul
Societății din București, Calea Griviței nr.
355-357, Sector 1. Consiliul de Administrație al GRIRO S.A. Efraim Naimer
Președinte al Consiliului de Administrație
al GRIRO S.A.
l GRIRO Tower S.A. Sediul social: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 355-357, Bloc Turn
Griro, et.1, birou nr. 5, Sector 1;
J40/808/2012; C.U.I. 29591487; Capitalul
social subscris şi vărsat: 3.242.865 RON,
Convocare: În conformitate cu prevederile
art.117 din Legea societăţilor nr.31/1990,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.17.3. lit.a) din Actul
Constitutiv al GRIRO Tower S.A. (denumită în continuare şi „Societatea”), Administratorul Unic al Societăţii, convoacă
acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de
23.06.2021 pentru a participa în ziua de
29.06.2021, ora 14:00, la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ce se va
desfăşura în Sala de Consiliu, et.2 din
Clădirea Administrativă GRIRO situată
în Mun. Bucureşti Calea Griviţei nr.355357, Sector 1, care va avea următoarea
ordine de zi: 1) Aprobarea menţinerii unei
Garanţii de Companie în favoarea Băncii
Comerciale Române, în vederea suplimentării garanţiilor aferente Facilităţii de
Credit Multiprodus nr. 130A/3320/
10.10.2007, cu toate completările şi modificările ulterioare, încheiată între Banca
Comercială Română şi GRIRO S.A.
(Contractul de Credit), pentru durata
prelungită a facilităţilor aferente Contractului de Credit. 2) Confirmarea, ratificarea
şi aprobarea de către Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, a
Actelor Adiționale nr. 19R/11.03.2021 și nr.
19U/28.04.2021 la Facilitatea de Credit
Multiprodus nr. 130A/3320/10.10.2007,
astfel cum a fost modificată și completată
prin actele adiționale ulterioare. 3) Aprobarea confirmării şi a ratificării mandatului Administratorului Unic al Societăţii

cu privire la constituirea Garanţiei de
Companie menţionată la pct.1 de mai sus,
precum şi cu privire la semnarea Actelor
Adiționale nr. 19R/11.03.2021 și nr.
19U/28.04.2021 la Facilitatea de Credit
Multiprodus nr. 130A/3320/10.10.2007,
astfel cum a fost modificată și completată
prin actele adiționale ulterioare. 4) Aprobarea împuternicirii unei persoane care va
îndeplini formalităţile de publicare şi
înregistrare a hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor. 5) Diverse.
În cazul în care la data menţionată mai
sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/
cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul
Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se
fixează în temeiul art.118 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art.17.12. din Actul Constitutiv al Societăţii, cea de-a doua Adunare Generală
Extraordinară a Acţionarilor Societăţii,
pentru data de 30.06.2021, ora 14:00, în
acelaşi loc, cu aceeaşi dată de referinţă şi
având aceeaşi ordine de zi ca prima
adunare. Începând cu data de 15.06.2021,
ora 09:00, convocatorul, documentele şi
materialele informative referitoare la
aspectele incluse pe ordinea de zi, precum
şi proiectele de hotărâri, pot fi consultate
şi/sau procurate de către acţionarii Societăţii, în zilele lucrătoare, între orele
08.00–16.00 la/de la sediul Societăţii. La
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt ăndreptăţiţi să participe şi să
voteze acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor Societăţii la data de referinţă,
respectiv, 23.06.2021, în mod direct sau
reprezentaţi de către alte persoane, pe
bază de procură specială, în conformitate
cu prevederile Actului Constitutiv. Formularul de procură specială se poate obţine
începând cu data de 15.06.2021, ora 09:00
şi care completat şi semnat se poate
depune în original până pe data de
28.06.2021, ora 14:00, la sediul Societăţii.
Administratorul Unic al GRIRO Tower
S.A. Dl. Toma Constantin.

LICITAȚII
l Bucuria Bunicilor Trans SRL cu sediul
în Slimnic, str.Câmpului, nr. 33, jud. Sibiu,
achiziționează 2 mașini de transport
persoane 8+1, pentru proiectul IS Bucuria
Bunicilor Trans SRL. Valoarea estimată
este de 280.000Lei, cu TVA. Ofertele pot fi
trimise până la data de 02.06.2021, pe
e-mail: popa_radion2000@yahoo.com.
Detalii suplimentare pot fi solicitate la
0746.156.485.

l Happy Stolczemburg SRL cu sediul în
Slimnic, str.Câmpului, nr.20, jud.Sibiu,
achiziționează pachete pentru centrală
termică și echipamente instalare, amenajare bucătărie și spațiu tehnic, dotări
grupuri sanitare, amenajare loc joacă
ext-int, design int-ext, pentru proiectul IS
Happy Stolczemburg. Durată contract 8
luni. Valoarea estimată este de 225.369Lei,
cu TVA. Ofertele pot fi trimise până la
data de 02.06.2021, pe e-mail: iris_
jutariu@yahoo.com. Detalii suplimentare
pot fi solicitate la 0742.642.833.
l Consiliul Local al Municipiului Petroșani, Serviciul Public Administrația
Piețelor Petroșani organizează în data de
07.06.2021 ora 10:00 licitație publica cu
oferta în vederea atribuirii temporare a
8(opt) parcele destinate pentru comercializarea pepenilor verzi si galbeni pe DN66
(parcare tiruri), conform HCL.
Nr.351/2019, HCL. 236/2020. In caz de
neadjudecare a unor parcele se va organiza in aceleasi conditii o noua licitație în
data de 14.06.2021, documentele si oferta
de pret pentru participarea la licitație se
depun la sediul Serviciului Public Administrația Piețelor, Loc.Petroșani, str
N.Bălcescu nr. 10: Jud. Hunedoara, pâna
la data de 07.06.2021 ora 09:45. Relații la
sediul Serviciului Public Administrația
Piețelor, Jud. Hunedoara, Loc. Petroșani,
str N.Bălcescu nr.10, telefon 0254542622.
l Subscrisa

SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al M & N PRIM ACTIV SRL,
desemnat prin sentinta civila nr. 1116 din
data de 09.06.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosar nr.18133/3/2019,
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor
imobile af late in proprietatea M & N
PRIM ACTIV SRL, constand in 2(doua)
spatii comerciale identificate cu nr.90 si 91
situate in Complexul ”China Town”, Hala
A si terenul aferent acestora, situate in
Comuna Afumati, Sat Afumati, Str. Linia
d e C e n t u r a n r. 1 7 , J u d e t u l I l f o v,
Complexul ”China Town”, Hala A, la
pretul de pornire de 6.926 euro. Vanzare a
bunurilor imobile apartinande societatii
falite se va organiza in data de 04.06.2021
ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.
In cazul in care bunurile imobile nu se vor
adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se
vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 11.06.2021,
18.06.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si
in aceleasi conditii. Locul de desfasurare
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a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3,
unde se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in caietul
de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere
la licitatie precum si modul de organizare
a acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini
este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Parafilm SRL, desemnat prin 4080
din data de 13.10.2020, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 33998/3/2019, anunta
scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat
in proprietatea Parafilm SRL, constand in
mijloc de transport marca mijloc de transport marca Brenderup 17, Utilitara
Furgon, nr.de identificare UH20001781N
601940, anul fabricatiei 2001, in valoare
de 880 euro exclusiv TVA. Vanzarea
bunului mobil apartinand societatii falite
se va organiza in data de 04.06.2021 ora
14.00, prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza alte 4 (patru) licitatii saptamanale in datele de 11.06.2021, 18.06.2021,
25.06.2021 si 02.07.2021 la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate
in caietul de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunului, pretul acestuia, conditiile
de inscriere la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini

l Anunt-privind vanzarea pentru bunuri imobile. Incheiat astazi 13.05.2021. In
temeiul art. 250,alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala/
cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut:ca se vor vinde in data de
07.06.2021 la sediul Primariei Comunei Zabrani, situat in com. Zabrani,nr. 95, prin
LICITATIE PUBLICA DESCHISA/ CU STRIGARE urmatoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului STICHEL CRISTIAN, cu domiciliul fiscal in jud. Arad- sat.
Neudorf, nr.25; Denumirea bunurilor imobile/ Valoarea estimativa: Teren intravilan
in suprafata totala de 360 mp situat in sat. Neudorf, nr. 25 com. Zabrani, jud. Arad
inscris in C.F. 300492 top. 50-51. Constructii situate in: sat. Neudorf, nr. 25 com.
Zabrani, jud. Arad inscris in C.F.300492 top.50-51; 16138 lei-(3280 Euro). Bunurile
imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele:Intabulare, drept de
IPOTECA LEGALA, cu titlu de sechestru, in baza art. 242, alin. 8, din Legea nr.
207/2015/(actualizata) privind Codul de Procedura Fiscala, republicata si art.
162,alin. 1 din O.700/2014. COMUNA ZABRANI. Pentru bunul imobil prevazut mai
sus a comunicat titluri executorii COMUNA ZABRANI. Invitam pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare,
inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt
invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare sau in cursul vanzarii prin licitatie,
pana in ziua precedenta termenului de vanzare, urmatoarele: -Copia actului de identitate;-Certificat de Atestare Fiscala din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul
de stat, obtinut de la Directia Generala a Finantelor Publice (nu mai vechi de 30 de
zile in original);-Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a
impozitelor si taxelor catre bugetul local al Comunei Zabrani (document obtinut de
la Serviciul Impozite si Taxe al Comunei Zabrani nu mai vechi de 30de zile); -Dovada
achitarii garantiei si a taxei de participare la caseria Primariei Comunei Zabrani sau
in contul RO79TREZ0255006XXX000287 deschis la TREZORERIA LIPOVA de
catre COMUNA ZABRANI cod fiscal 3519216. Taxa de participare este suma de 100
lei si se plateste in contul mai sus mentionat sau la caseria Primariei Comunei
Zabrani. Taxa de participare nu se restituie se face venit la bugetul local. Garantia de
participare este de 1614.lei si se plateste in contul mai sus mentionat sau la caseria
Primariei Comunei Zabrani. Pretul de pornire a licitatiei este echivalentul in lei a
sumei de 3280 Euro la cursul din data licitatiei. Impotriva prezentului inscris, cel
interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta in conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala/cu
modificarile si completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este oblgatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul
nostru sau la tel 0257/457001.
este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine
la tel. 021.227.28.81.
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: Consiliul
Local Săulești, comuna Săulești, Str.Principală, nr.37, județul Gorj, telefon/fax
0253/472.126, fax 0253/472.001, e-mail:
primaria_saulesti@yahoo.com, cod fiscal
4898746. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului

care urmează să fie închiriat: spațiu
compus din 1 cameră în suprafață de
23mp, situat în clădirea Centrului de
Sănătate din comuna Săulești, satul
Bibești, Str.Principală 1, nr.63, aflat în
domeniul public al Comunei Săulești,
j u d e ț u l G o r j , c o n f o r m H . C . L . n r.
31/21.05.2021 și temeiului legal: O.U.G.nr.
57/03.07.2019, art.332-333. 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 Secretariat. 3.2. Denu-

ANUNȚURI
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: se poate obține
de la Compartimentul Secretariat din
cadrul Primăriei Comunei Săulești,
comuna Săulești, Str.Principală, nr. 37,
județul Gorj. 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: 100Lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei Comunei
Săulești. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 08.06.2021, ora 14.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
16.06.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Săulești, comuna Săulești,
Compartimentul Achiziții Publice, Str.
P r i n c i p a l ă , n r. 3 7 , j u d e ț u l G o r j .
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate:
unul exterior și unul interior. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
17.06.2021, ora 11.00, Primăria Comunei
Săulești, comuna Săulești, Str.Principală,
nr.37, județul Gorj. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Gorj, Târgu-Jiu, Str.Tudor Vladimirescu,
nr.34, județul Gorj, cod poștal 210132,
telefon 0253/212.536, fax 0253/218.661,
e-mail: tr-gorj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
25.05.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Săulești,
comuna Săulești, Str. Principală, nr. 37,
județul Gorj, telefon 0253/472.126, fax
0253/472.001, e-mail: primaria_saulesti@
yahoo.com, cod fiscal 4898746. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
Teren -în suprafaţă de 94.896 mp, aparţinând domeniului privat al Comunei
Săulești, situat în intravilanul comunei
Săulești, judeţul Gorj, înscris în Cartea
f u n c i a r ă n r. 3 6 1 8 8 , c o n f o r m
H.C.L.nr.30/21.05.2021 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: prin
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei
Comunei Săulești. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de

www.jurnalul.ro
atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Săulești, comuna Săulești, Str. Principală,
nr.37, județul Gorj. 3.3.Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate
pot achita contravaloarea documentației
de atribuire de 100Lei în contul concedentului: RO43TREZ 33721160250XXXXX,
deschis la Trezoreria Tg-Cărbunești, cod
fiscal al concedentului: 4898746.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.06.2021, ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 16.06.2021, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Săulești, comuna
Săulești, Str.Principală, nr.37, județul
Gorj. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original și 2 exemplare copii. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
17/06/2021, ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Săulești, comuna Săulești, Str.
Principală, nr.37, județul Gorj. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate introduce la
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Gorj, Târgu-Jiu, Str.Tudor
Vladimirescu, nr.34, județul Gorj, cod
poștal 210132, telefon 0253/212.536, fax
0253/218.661, e-mail: tr-gorj@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 25.05.2021.
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 Hoghilag, cu sediul în localitatea
Hoghilag, Strada Principală, nr.305,
județul Sibiu, cod poștal 557100, telefon
0269/866.801, int.200, fax 0269/865.181,
e-mail: primariahoghilag@yahoo.com, cod
fiscal 4241230. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
-teren intravilan în suprafață totală de
718mp, înscris în CF nr. 101431, situat în
comuna Hoghilag, sat Prod, nr.138, județul
Sibiu, aflat în domeniul privat al comunei
Hoghilag; -teren intravilan în suprafață de
totală de 1.549mp, înscris în CF nr.101217,
situat în comuna Hoghilag, sat Prod, nr.
144, județul Sibiu, aflat în domeniul privat
al comunei Hoghilag; în baza OUG nr.
57/03.07.2019 privind Codul administrativ
cu modificările și completările ulterioare și
H.C.L. nr. 36 și 37 din data de 14.05.2021.
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: la cerere, de la sediul instituției,

Compartimentul Registratură sau se poate
consulta pe site-ul: www.hoghilag.ro.
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
Registratură din cadrul Primăriei
Comunei Hoghilag, Str. Principală, nr.
305, județul Sibiu. 3.3.Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: -dacă se ridică de la sediul instituției: 100 Lei; -descărcat de pe site-ul
instituției: gratuit. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 08.06.2021, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
16.06.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Hoghilag, Str. Principală, nr. 305, județul
Sibiu. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: Se vor depune în
două plicuri, astfel: oferta va fi introdusă
într-un plic mic, iar acesta va fi introdus
într-un plic mai mare. 5.Data și locul la
care se va desfașura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 17.06.2021, ora
12.00, Căminul Cultural Hoghilag, Sala
mare, localitatea Hoghilag, Str.Principală,
nr.47, județul Sibiu, cu respectarea măsurilor de protecție împotriva răspândirii
virusului SARS-CoV-2. 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
Sibiu, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.30,
județul Sibiu, telefon 0269/217.104. fax
0269/217.702. e-mail: tribunalul.sibiu@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 25.05.2021.
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, persoana de contact: Primăria
Comunei Gura Văii, cu sediul social în
localitatea Gura Văii, Str.Primăriei, nr.2,
județul Bacău, cod poștal 607220, telefon
0371/407.500, fax 0372/002.112, e-mail:
primariaguravaii@yahoo.com, cod fiscal
4278108. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 176 loturi de
teren și 176 de construcții, conform caietelor de sarcini, situate în intravilanul
satului Rotunda, aparținând domeniului
privat al comunei Gura Văii, județul
Bacău, identificate astfel: -176 loturi de
teren în suprafață totală de 54.663mp;
-176 de construcții aferente în suprafață
totală de 7.040mp, conform
H.C.L.38/29.03.2021 și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietele 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, Primăria Comunei Gura
Văii sau se poate consulta pe site-ul: www.
uatcomunaguravaii.ro, secțiunea -Anunțuri. 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
Achiziții Publice din cadrul Primăriei
Comunei Gura Văii, sat Gura Văii, Str.
Primăriei, nr.2, comuna Gura Văii, județul
Bacău. 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 în contul de trezorerie
RO17TREZ0625006XXX000079, deschis
la Trezoreria Onești. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 14.06.2021,
ora 15.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
22.06.2021, ora 15.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăriei
Comunei Gura Văii, sat Gura Văii, Str.
Primăriei, nr.2, comuna Gura Văii, județul
Bacău. 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 desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
23.06.2021, ora 11.00, Primăriei Comunei
Gura Văii, sat Gura Văii, Str.Primăriei,
nr.2, comuna Gura Văii, județul Bacău.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Judecătoriei Oneşti cu sediul în
municipiul Oneşti, Str.Tineretului, nr.1,
judeţul Bacău, telefon 0234/311.913, fax
0234/326.170, email: jud-oneşti-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 25.05.2021.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Aiton, cod de identificare fiscală
4378743, cu sediul în localitatea Aiton, str.
Morii, nr.419A, județul Cluj, telefon:
0264/310.400, fax: 0264/310.400, e-mail:
comunaaiton2013@gmail.com și aiton@
cj.e-adm.ro. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Imobilul reprezentînd un
număr de 10 parcele cu destinație de locuință, situat în intravilanul localității Aiton,
comuna Aiton, județul Cluj, în suprafață
totală de 9106mp, conform caietului de
sarcini, aparținând domeniului privat al
Comunei Aiton, înscrisă în CF nr.52911
Aiton, identificat cu nr. cad. 52911,
conform OUG 57/2019 și HCL
nr.7/29.01.2021. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în

caietul de sarcini. Ofertanţii vor depune
până la data de 16 iunie 2021 inclusiv, ora
15.30, următoarele acte: 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: Prin solicitate scrisă de la sediul Primăriei comunei
Aiton, din localitatea Aiton, Str.Morii,
419A, județul Cluj. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Primăria Comunei Aiton, localitatea Aiton, județul Cluj, Str.Morii, 419A,
Compartiment Achiziții. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.54/2006: În
vederea participării la licitaţie, ofertanţii
vor achiziţiona documentaţia de participare la licitaţie achitînd contravaloarea
acesteia, în sumă de 250Lei la Casieria
Primăriei Comunei Aiton, sau cu plata
prin transfer bancar, poștă. 3.4.Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: este data
de 03 iunie 2021, ora 15.30. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor este data de 16 iunie 2021,
ora 15.30. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: la sediul Primăriei
Comunei Aiton, județul Cluj, localitatea
Aiton, Str.Morii, 419A. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Oferta se va depune într-un singur
exemplar pentru fiecare parcelă, în plic
separat introdus în plicul A4 care conține
documentele de atribuire. 5.Data şi locul
la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: Deschiderea licitației publice: în data de 17 iunie 2021, ora
10.00, în sala mare de spectacol a Căminului Cultural din localitatea Aiton,
comuna AITON, județul Cluj, Str.Principală, nr.159. 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 Cluj,
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr.2-4,
cod poștal 400117, telefon: 0264/596.111;
fax: 0264/595.844, e-mail: tr-cluj-reg@just.
ro; Termen pentru sesizarea instanței:
conform prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările
și completările ulterioare. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 21 mai
2021.

0247.306.757, organizează licitaţie publică
în data de 10 iunie 2021, ora 12.00, pentru
închirierea a 2 spaţii, situat în imobilul
Ambulatoriul de specialitate,
str.M.Filipescu, nr.30-32, în suprafaţă utilă
de 35,09 (cabinet nr. 113 ) și 10.40 (cabinet
nr.P27 ) mp, aflate în proprietate publică a
judeţului Teleorman, pentru desfăşurarea
de activitate medicală. Durata închirierii:
3 ani, în conformitate cu Hotărârea CJ
Teleorman nr. 118, 125 din 14.08.2020.
Denumirea şi adresa compartimentului de
la care se poate obţine un exemplar al
documentaţiei de licitaţie: Serviciul Administrativ din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Alexandria. Informaţii privind
modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de licitaţie: în baza unei
solicitări scrise (fără costuri de editare).
Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 07 iunie 2021, ora 15.00. Data şi
ora limită de depunere a ofertelor:
08.06.2021, ora 12.00. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Spitalul Județean
de Urgență Alexandria, cu sediul în mun.
Alexandria, str.Libertății, nr.1, judeţul
Teleorman, etaj 6. Data şi locul de desfăşurare a şedinţei publice de deschidere a
ofertelor: 10 iunie 2021, ora 12.00- Spitalul
Județean de Urgență Alexandria, str.
Libertății, nr.1, mun.Alexandria, etaj 6.
Preţul minim de pornire a licitaţiei este de
6 Lei /mp /lună pentru spațiul de 35.09mp
și 6,5 Lei /mp /lună pentru spațiul de
10.40mp. Informaţii suplimentare se pot
obţine la Spitalul Județean de Urgență
Alexandria- Serviciu Administrativ,
persoană de contact Ec. Pirlan Marian,
tel.0762.241.037.

l Consiliul Județean Teleorman, Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alexandria, Alexandria, Str.Libertăţii, nr.1, jud. Teleorman,
tel. Secretariat 0247.306.711/ Fax:
0247.306.757, sjalexandria@gmail.com,
Aprobat Manager, Anunţ Public. Spitalul
Judetean de Urgență Alexandria,
persoană juridică de drept public, identificat prin codul de înregistrare fiscală
n r. 4 2 5 3 6 5 0 , a v â n d c o n t u l n r.
RO21TREZ6065006XXX007310, deschis
l a Tr e z o r e r i a A l e x a n d r i a , j u d e ţ u l
Teleorman, telefon 0247.306.711, fax:

l SC Blue Personal SRL, cu sediul în
Bragadiru, IF, str. Gliei, nr. 87-89 vila 5,
parter, camera 1, CUI: 39747657,
J23/3826/2018, declară pierdute două
certificate constatatoare autorizare activități emise de ORC Ilfov în data de
14.08.2018 în baza declarației model 2
nr.83100 din 25.07.2018. Se declară nule.

PIERDERI
l Declar pierdut Certificat constatator,
eliberat la data de 05.05.2021, aparținând
lui Lupu Laurențiu Marian Persoană
Fizică Autorizată, CUI: 44220156, cu
sediul profesional: Sat Pasărea, Comuna
Frumușani, Județul Călărași, Strada Biruinței, Nr.121. Document pe care îl declar
nul.
l SC Blue Personal SRL, cu sediul în
Bragadiru, IF, str. Gliei, nr. 87-89, vila 5,
parter, camera 1, CUI: 39747657,
J23/3826/2018, declară pierdut certificatul
de înregistrare nr. B3422866 emis de ORC
Ilfov la 14.08.2018. Se declară nul.

l Conducerea Liceului Tehnologic „Ion
Creangă” Pipirig anunță pierderea Registrului Unic de Control.

