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l Localitatea: Sighișoara, jud. Mureș.
Domeniu: Industria textilă. SC GST Safety
Textiles RO SRL Sighișoara, jud. Mureș, angajează 7 Muncitori necalificați în industria
confecțiilor, având ca principale responsabilități: executarea operaţiilor de coasere, verificarea schimbului de ace, verificarea
programului de coasere şi verificarea funcţionării senzorilor, efectuarea autocontrolului.
Cerințe minime: Experiență la deservirea mașinilor de cusut de minim 2 ani, cunoașterea
limbii engleze. Pachetul salarial va fi prezentat
la interviu. Pentru participarea la interviu, vă
rugăm să trimiteți CV-ul pe adresa: officero@
gst-global.com până la data de 30.07.2021.
l Iustina Speed SRL, J6/136/2016, 35611341,
angajează mecanic auto, sudor, tinichigiu carosier, vopsitor auto, electrician auto. CV pe:
office@jobtips.ro
l Top Gai International S.R.L., cu sediul social
în București, Str.Trestiana, nr.1A, bl.8, sc.A,
et.9, ap.49, sector 4, înregistrată la ORC sub
nr.J40/17031/2019, CUI: 42014117, angajează:
dulgher (exclusiv restaurator) cod COR 711501
-3 posturi, fierar betonist cod COR 711402 3
posturi, faianțar cod COR 712201 6 posturi și
muncitor necalificat la spargerea și tăierea
materialelor de construcții cod COR 931302 -20
posturi. Pentru CV la adresa de e-mail:
igen91241@gmail.com.
l Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu”
Buftea, cu sediul în oraș Buftea, județ Ilfov, Șos
Bucuresti-Târgoviște, nr.135, organizează
concurs conform temeiului legal H.G.286/2011,
modificată și completată cu HG nr.1027/2014,
pentru ocuparea, 1 (un) post contractual vacant
de secretar școală, studii medii, vechime în
muncă 5 ani, durată nedeterminată. Concursul
va avea loc la sediul Liceului Tehnologic
„Dumitru Dumitrescu” Buftea în data de 23
august 2021, constând în probă scrisă (ora
09.00), proba practică (ora 13.00), interviu (ora
14.00). Data limită de depunere a dosarelor 10
zile lucrătoare de la publicare, orele 14.00.
Relații suplimentare se pot obține la secretariatul Liceului Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea, telefon 021/351.59.11.
l Școala Gimnaziala Nr. 5 Galati, cu sediul in
localitatea Galati, jud. Galati, Str. Gorunului,
nr. 6B, organizeaza concurs in data de 23 august
2021 pentru ocuparea functiei contractuale
vacante, de secretar sef 1(S) -1post (1 norma).
Concursul se va desfasura astfel: -Proba scrisa
in data de: 23 august 2021, ora-09:00 -Proba
practica in data de: 25 august 2021, ora-09:00.
Pentru participarea la concurs candidatii
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-studii superioare, diploma de master si studiile
in domeniul managementului constituie un

avantaj, vechime in specialitate minim 5 ani,
cunostinte de operare SIIIR, REVISAL,
EDUSAL, corectitudine, seriozitate, atitudine
principiala in relatiile cu personalul sau terte
persoane; capacitatea de organizare si initiativa,
receptivitate, spirit de echipa, disponibilitate la
program prelungit; rezistenta la stres. Candidatii vor depune dosarele de participare la
Concurs intre 09-11.08.2021, intre orele 09:0014:00, la Secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 5
Galati. Relatii suplimentare la: Secretariatul
Școlii Gimnaziale Nr.5 Galati, persoana de
contact: secretar Popa Claudia, telefon:
0236.46.83.66
l Arhivele Naţionale anunţă: În conformitate
cu prevederile Legii nr. 53/2003 -Codul muncii
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului 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
fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, Arhivele Naţionale organizează
concurs pentru ocuparea, cu contract de muncă
pe perioadă nedeterminată, a următoarelor
funcţii contractuale de execuţie vacante: -o
funcţie contractuală de inspector de specialitate
gradul II-IA în cadrul Serviciului Logistică,
Microfilmare, Conservare şi Restaurarea Documentelor, Biroul Tehnic Administrativ; -o
funcţie contractuală de referent debutant-IA în
cadrul cadrul Serviciului Logistică, Microfilmare, Conservare şi Restaurarea Documentelor,
Biroul Tehnic Administrativ. Pot participa la
concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile
generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru, anexă la Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare şi următoarele condiţii de studii:
Pentru funcţia contractuală de inspector de
specialitate gradul II-IA: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe inginereşti -inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie şi
management. Pentru funcţia contractuală de
referent debutant-IA: -studii medii liceale cu
diplomă de bacalaureat. Concursul se organizează la sediul Arhivelor Naţionale din Bucureşti, Str.Leaota, nr.2A, sector 6, în data de 23
august 2021, începând cu ora 10.00 -proba
scrisă şi în data de 27 august 2021 -proba
interviu. Actele pentru dosarul de concurs se
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III a, respectiv până în data
de 06 august 2021, ora 14.00, la sediul Arhivelor
Naţionale din Bucureşti, Str.Leaota, nr.2A,
sector 6. Condiţiile generale şi specifice de participare, tematica, bibliografia, calendarul de
desfăşurare a concursului, precum şi documen-

tele solicitate candidaţilor pentru întocmirea
dosarului de concurs se afişează pe site-ul Arhivelor Naţionale, la vvwvv.arhiveIenationale.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Arhivelor Naţionale şi la nr.de telefon
021/303.70.80 /int.34725, persoană de contact:
Nina Bădulescu.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria” cu sediul în
Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector
1, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale: -1 (un) post referent de specialitate I, serviciul aprovizionare/
achiziţii -nivel studii superioare -perioadă
nedeterminată, vechime în specialitate 6 ani 6
luni; -1 (un) post referent de specialitate III,
serviciul administrativ registratură -nivel studii
superioare -perioadă nedeterminată, vechime în
specialitate 6 luni; -1 (un) post referent de specialitate II, serviciul administrativ registratură
-nivel studii superioare -perioadă determinată,
vechime în specialitate 3 ani 6 luni; -1 (un) post
economist II, serviciul financiar contabil -nivel
studii superioare -perioada nedeterminată,
vechime în specialitate 6 luni; -1 (un) post
contabil I, serviciul financiar contabil -nivel
studii medii -perioadă nedeterminata, vechime
în specialitate 3 ani și 6 luni. Acte necesare în
vederea participării la concurs: -cererea de
înscriere la concurs; -copia actului de identitate;
-copia certificatului de naştere, de căsătorie;
-copie acte studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (cursuri); -copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care
să ateste vechimea în muncă şi după caz în
specialitate; -cazierul judiciar; -certificat de
integritate comportamentală; -adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; -Curriculum Vitae. Condiţii de
participare la concurs: -are cetăţenie română,
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului European şi domiciliul în România; -cunoaște limba
română, scris şi vorbit; -are vârsta limită reglementată de prevederile legale; -are capacitate
deplină de exerciţiu; -are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberată de medicul de familie sau de unităţi
sanitare abilitate; -îndeplineste condiţiile de
studii şi, după caz, de vechime sau de condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; -nu a fost condamnat definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra umanitătii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu execepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea
posturilor vacante si temporar vacante,
conform Ordinului M.S. nr.1470/2011; -diplomă
de licenţa; -concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va desfăşura la sediul unităţii
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conform calendarului următor: -18 august 2021,
ora 09.00 -proba scrisă; -23 august 2021, ora
09.00 -interviu. Data limita pentru depunerea
dosarelor la concurs -6 august 2021, ora 15.00.
Relaţii suplimentare: compartiment RUNOS
tel.021/222.35.59.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria” cu sediul în
Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector
1, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale: -1 (un) post registrator medical debutant, compartiment
statistică -nivel studii diplomă bacalaureat
-perioadă nedeterminată. Acte necesare în
vederea participării la concurs: -cererea de
înscriere la concurs; -copia actului de identitate;
-copia certificatului de naştere, de căsătorie;
-copie acte studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (cursuri); -copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care
să ateste vechimea în muncă şi după caz în
specialitate; -cazierul judiciar; -certificat de
integritate comportamentală; -adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; -Curriculum Vitae. Condiţii de
participare la concurs: -are cetăţenie română,
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului European şi domiciliul în România; -cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; -are vârsta limită reglementată de prevederile legale; -are capacitate
deplină de exerciţiu; -are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberată de medicul de familie sau de unităţi
sanitare abilitate; -îndeplineşte condiţiile de
studii şi, după caz, de vechime sau de condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; -nu a fost condamnat definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu execepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea
posturilor vacante si temporar vacante,
conform Ordinului M.S. nr.1470/2011; -diplomă
de bacalaureat; -concurs pentru ocuparea
postului. Concursul se va desfăşura la sediul
unităţii conform calendarului următor: - 19
august 2021, ora 10.00 -proba scrisă; -24 august
2021, ora 10.00 -interviu. Data limită pentru
depunerea dosarelor la concurs -6 august 2021,
ora 15.00. Relaţii suplimentare: RUNOS
tel.021/222.35.59.
l Anunţ privind ocuparea prin examen/concurs
pe perioadă nedeterminată a unei funcţii
contractuale de execuţie vacantă de inspector
de specialitate IA la Compartimentul Autorizare, monitorizare, transport local din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului
Orașului Horezu. În conformitate cu prevede-

rile art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, prevederile,
precum și a 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, vacantă, de Inspector de Specialitate IA la Compartimentul Autorizare, monitorizare, transport local, din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului Oraşului Horezu
astfel: Data și locul desfăşurării concursului:
-selecția dosarelor 10.08.2021; -proba scrisă se
organizează la Centrul Național de Informare si
Promovare Turistică Horezu, în data de
17.08.2021, ora 10.00; -dosarele de înscriere se
pot depune la sediul instituţiei, biroul nr.5,
Contabilitate, Buget, Resurse umane în perioada 26.07.2021-06.08.2021, ora 14.00. Rezultatele selecției dosarelor se va afișa la avizierul din
cadrul Primăriei Orașului Horezu în data de
10.08.2021. Condiţii de participare la concurs.
1. Inspector de specialitate IA: -Nr.posturi: 1;
-Nivel studii: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
în științe inginerești, domeniul de licență: inginerie mecanică;-Vechime: Minim 7 ani vechime
în specialiatatea studiilor necesare exercitării
funcției. Acte necesare înscrierii la concurs
-conform art.6 din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Calendarul concursului: -Depunerea
dosarelor: 26.07.2021-06.08.2021, ora 14.00;
-Selecţia dosarelor: 10.08.2021; -Proba scrisă:
17.08.2021, ora 10.00; -Depunere contestaţii
proba scrisă: 18.08.2021; -Afişarea rezultatelor
după contestaţii proba scrisă: 18.08.2021;
-Interviul: 19.08.2021, ora 10.00. -Depunere
contestaţii proba interviu: 20.08.2021. -Afişarea
rezultatelor după contestaţii interviu:
20.08.2021; -Rezultatul final al concursului:
termen 23.08.2021. Relaţii suplimentare la
telefon 0250/860.190 /int.104, Biroul nr.5,
Resurse umane. Persoană de contact: cons.sup.
Tănasie Nicoleta Valentina.
l Primăria Tunari cu sediul în comuna Tunari,
str. Mihai Eminescu nr.1, județ Ilfov organizează în data de 18.08.2021 concurs recrutare
pentru postul de Muncitor necalificat– Compartimentului Unități Monitorizare Învățământ.
Condiții de participare la concurs: studii medii/
generale, vechime în muncă: 15 ani. Dosarele se
depun la sediul primăriei în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului,
respectiv de la data de 26.07.2021 până la data

de 06.08.2021, ora 16:00. Alte informaţii pot fi
obţinute la 021.267.53.10, persoană de contact
Barbu Cătălin– Inspector Asistent Primăria
Tunari, email: contact@primaria-tunari.ro.
l Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 cu sediul în Bucureşti, Str. Mihail Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale vacante
pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu
prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare: Serviciul Achiziții
Publice- Administrativ– Direcţia de Impozite și
Taxe Locale a Sectorului 5: -1 post– îngrijitor,
treaptă I -studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau
studii generale finalizate cu diplomă sau echivalenta -Vechime în specialitatea studiilor- nu
necesită vechime. Condiţiile de participare,
conţinutul dosarului de înscriere și condițiile de
desfășurare a concursului, bibliografia de
concurs, sunt afişate pe site-ul (www.ditl5.ro) și
la sediul instituției. Concursul se va desfăşura
la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 5, str Mihail Sebastian nr.23, bl S13,
Sector 5. -depunerea dosarelor se face în perioada 26.07.2021– 06.08.2021 ora 15 la sediul
Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, Str. Mihail Sebastian nr.23, bl S13,
Sector 5, Compartimentul Resurse Umane și
SSM; -proba practică se va desfăşura în data de
17.08.2021 la ora 10.00 la sediul Direcției de
Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, Str.
Mihail Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5, iar data
interviului va fi comunicată ulterior. Informaţii
suplimentare la tel. 0724500063 -Compartimentul Resurse Umane și SSM- inspector superior Samoilă Cristina.

CITAȚII
l Familia anunță
deschiderea procedurii de declarare a
morții a numitului
NECULA DANIEL,
dispărut în anul
2010. Cei care dețin
informații despre
persoana dispărută
sunt rugați să ia
legătura cu cea mai
apropiată secție de
poliție, să informeze instanța – Judecătoria
Pitești, în Dosarul nr. 7978/280/2021 sau familia,
la tel. 0770704348.

DIVERSE
l Anunţ public. S.C. Lidl Discount S.R.L. cu
sediul în sat Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani,
DN 72, Crângul lui Bot, km 73+810, județul
Prahova, anunţă public solicitarea de obținere/
reînnoire a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Supermarket LIDL” amplasat în munici-
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piul Ploiești, Bd. Republicii, nr. 291, județul
Prahova. Informaţii privind documentaţia
depusă pot fi obţinute la sediul APM Prahova,
strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de
luni-joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele
8:00–14:00. Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Prahova, pe durata derularii
procedurii de autorizare.
l Anunt Prealabil Privind Afişarea Publică a
Documentelor Tehnice ale Cadastrului Unitatea
administrativ-teritorială Luduş, din Judeţul
Mureş, anunţă publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului, pentru Sectorul cadastral nr.70,
începând cu data de 3 august 2021, pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Primăriei Oraşului Luduş,
conform art.14, alin(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice,
însoţite de documentele doveditoare, vor putea fi
depuse la Punctul de informare nr.1 organizat la
sediul Primăriei Oraşului Luduş, camera 16 şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 60 de zile de la data
afişării. phone: 0265-411716 - interior 139.
l Această informare este efectuată de: Administrația Bazinală de Apă Banat, B-dul Mihai
Vi t e a z u , n r. 3 2 , t e l . 0 2 5 6 / 4 9 1 . 8 4 8 ; f a x
0256/491.798, e-mail: @dab.rowater.ro, ce intenţionează sa solicite de la Administrația Națională
„Apele Române” aviz de gospodărire a apelor
pentru desfăşurarea unor investiții privind realizarea lucrării „Consolidare și Reprofilare râu
Timiș pe sectorul Lugoj-Frontiera Serbia, județul
Timiș”, amplasate în localitațile Grăniceri, Parta,
Moșnița Nouă, Belinț, Costeiu, Lugoj, județul
Timiș. Principalele lucrări ce se impun vor fi:
-Consolidări de mal =3,7km; -Refacere zid
parapet L=55m; -Cosmetizare zid parapet
L=970m; -Etanșare rosturi și fisuri L=130m.
Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care
doresc să obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc să transmită
observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa
solicitantului la adresa mai sus menționată sau
telefonic la nr.de telefon 0740.877.136.
l Grigorescu Dan Răzvan, în calitate de titular,
anunță publicul interesat asupra declanșării
etapei de încadrare în vederea obținerii avizului
de mediu conform HG 1076/ 2004 pentru
“Amenajamentul silvic - UP VII Pripor Tătaru”,
județul Dâmbovița. Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul APM Dâmbovița,
Târgoviște, Calea Ialomiței nr. 1, cod 130142, fax:
0245 213 944, e-mail: office@apmdb.anpm.ro în
zilele de luni - joi, între orele 9 - 14 și vineri între
orele 9 - 12. Observaţii/ comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul APM Dâmbovița, în
termen de 18 zile de la data publicării anunţului.
l Tobescu Cătălin Constantin, în calitate de
titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare în vederea obținerii
avizului de mediu conform HG 1076/2004 pentru
“Amenajamentul silvic - UP I Tobescu”, județele
Argeș și Mehedinți. Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul OS Codrii Verzi din
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Pitești, str. Nicolae Dobrin nr. 83 et. 3 și la sediul
APM Argeș. Publicul interesat poate transmite,
în scris, comentarii și sugestii în termen de 18 zile
de la data publicării prezentului anunţ, la APM
Argeș, str. Egalității nr. 50A, fax: 0248 213 200,
e-mail: office@apmag.anpm.ro în zilele de luni joi, între orele 9- 14 și vineri între orele 9 - 12.
l Asociația Martonka, cu sediul în municipiul
Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu nr. 30, jud.
Harghita, în calitate de titular, anunță publicul
interesat asupra declanșării etapei de încadrare
în vederea obținerii avizului de mediu conform
HG 1076/ 2004 pentru “Amenajamentul silvic U.P. IX Martonka”, județul Harghita. Prima
versiune a planului poate fi consultată la sediul,
la APM Harghita, Miercurea Ciuc, str. Marton
Aron, nr. 43, cod 530211, tel: 0266312454, fax:
0266 310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro în
zilele de luni - joi, între orele 9 - 14 și vineri între
orele 9 - 12. Observaţii/ comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul APM Harghita, în
termen de 18 zile de la data publicării anunţului.
l Lichidatorul judiciar Dinu Urse si Asociatii
SPRL notifica creditorii cu privire la deschiderea
falimentului in procedura generala prevazuta de
Legea nr. 85/2014, impotriva debitoarei Premium
Complete Business S.R.L., CUI: 22859648,
J40/22712/2007, cu sediul social in Bucureşti,
Sectorul 1, Str. Milcov, Nr.5, conform Sentintei
Civile nr. 3920/2021 din data de 13.07.2021,
pronunţată de Tribunalul București, Secţia a
VII-a Civilă, în dosarul nr. 20616/3/2017.
Termenul limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor suplimentare asupra averii
debitorului –27.08.2021, termenul de verificare a
creantelor, de intocmire si publicare in BPI a
tabelului suplimentar de creante –24.09.2021,
termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat al creantelor – 22.10.2021. Urmatorul
termen de judecata a fost fixat pentru data de
03.11.2021. Pentru relatii: 021.318.74.25.
l SC Ran Forest Serevices SRL cu sediul in
Lipova, str Slt. Suciu Sorin, nr 134 G, jud Arad,
inmatriculata la ORC Arad cu nr J02/1709/2004,
avand CUI 13828421, doreste sa obtina Autorizatie de Mediu pentru sediul din Lipova, str Slt.
Suciu Sorin, nr 134 G, jud Arad, unde se
desfasoara activitatea: - cod CAEN: 1610 Taierea
si rindeluirea lemnului, avand ca faze de
productie: achizitie bustean, curatare busteni,
prelucrare busteni pt obtinere cherestea, stivuire
si livrare cherestea. Masuri de protectia mediului:
Apa: -; Aer: - Sol: platforma betonata. Gestiune
deseuri: pubele pt gunoi menajer. Observatiile
publicului formulate in scris/informatiile privind
potentialul impact asupra asupra mediului se
depun/pot fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Arad, Splaiul Muresului, FN,
tel: 0257/280331; 0257/280996, in timp de zece
zile lucratoare dupa data publicarii prezentului
anunt.
l SC Ran Forest Serevices SRL cu sediul in
Lipova, str Slt. Suciu Sorin, nr 134 G, jud Arad,
inmatriculata la ORC Arad cu nr J02/1709/2004,
avand CUI 13828421, doreste sa obtina Autorizatie de Mediu pentru punctul de lucru din
Lipova, str Iancu Jianu, nr 25 R, jud Arad, unde
se desfasoara activitatea: - cod CAEN: 1610
Taierea si rindeluirea lemnului, avand ca faze de
productie: achizitie bustean, curatare busteni,

prelucrare busteni pt obtinere cherestea, stivuire
si livrare cherestea. Masuri de protectia mediului:
Apa: -; Aer: -; Sol: platforma betonata. Gestiune
deseuri: pubele pt gunoi menajer. Observatiile
publicului formulate in scris/informatiile privind
potentialul impact asupra asupra mediului se
depun/pot fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Arad, Splaiul Muresului, FN,
tel: 0257/280331; 0257/280996, in timp de zece
zile lucratoare dupa data publicarii prezentului
anunt.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa
de e-mail ale persoanei de contact: Comuna
Slatina-Timiș, cu sediul în localitatea Slatina-Timiș, strada Principală, nr.32, județul
Caraș-Severin, telefon 0355/401.711, fax
0255/260.899, e-mail: primaria@slatina-timis.ro,
cod fiscal 3227211. În baza Legii nr.350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, aducem la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare
nerambursabilă aferente sesiunii de selecție din
anul 2021. 2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: selecție de proiecte. 3.Forma
contractului: contract de finanțare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile dispozițiilor
Legii nr.350/2005 (actualizată) privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice,
alocate pentru activități nonprofit de interes
general, în baza Hotărârii Consiliului Local
Comuna Slatina-Timiș, nr.46, din 07 mai 2021
privind „Aprobarea Regulamentul privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru
proiecte sportive, din bugetul Consiliului Local
Slatina-Timiș, pentru activităţile entităţilor sportive de drept public şi privat cu sediul pe raza
comunei Slatina-Timis, care participă cu sportivi
la competiţii interne şi internaţionale şi/sau organizează, desfăşoară competiţii sau acţiuni sportive pe plan local” și a Hotărârii Consiliului
Local Comuna Slatina-Timiș, nr.61, din 02 iulie
2021 privind „Aprobarea Procesului Verbal
nr.4342/23.06.2021, privind selecția ofertelor
sportive în scopul acordării de finanțări nerambursabile de la bugetul Consiliului Local Slatina-Timiș în cadrul programului „Promovarea
sportului de performanță”. 4.Contract de finanțare: A.Domeniul: Sport, Beneficiar: Asociația
Club Sportiv 2017 Slatina-Timiș, Titlul proiectului: ACS 2017 Slatina-Timiș -Echipa noastră,
comuna noastră, Suma acordată prin contract:
25.000 Lei.
l SC Tom&Fan SRL Topolog, cu sediul în localitatea Topolog, str.Calea Bucureşti, nr.71, jud.
Tulcea, anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice a Bilanţului de mediu de
nivel I a Raportului la bilanţul de mediu de nivel
I pentru emitere a autorizaţiei de mediu pentru
activităţile: Comerţ cu ridicata al combustibililor
solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
cod CAEN 4671, Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate cod CAEN 4730, Transport rutier de
mărfuri cod CAEN 494. Şedinţa dezbaterii
publice va avea loc la Primăria Comunei Topolog
-Cămin Cultural, Sala mică, pe data de
25.08.2021, ora 15.00. Bilanţul de mediu de nivel
I şi Raportul la bilanţul de mediu de nivel I pot fi
consultate: -la sediul A.P.M.Tulcea, str.14 Noiem-

brie, nr.5, Municipiul Tulcea, de luni până joi,
între orele 08.00-16.30, vineri, între orele 08.0014.00, precum şi la următoarea adresă de
internet http://apmtl.anpm.ro, reglementări-autorizaţii de mediu. -la sediul titularului, SC
Tom&Fan SRL Topolog, localitatea Topolog, str.
Calea Bucureşti, nr.71, jud.Tulcea. Observaţiile,
sugestiile, propunerile publicului se primesc în
scris la sediul A.P.M.Tulcea, municipiul Tulcea,
str.14 Noiembrie, nr.5, de luni până joi, între orele
08.00- 16.30, şi vineri, între orele 08.00-14.00, în
termen de 30 de zile de la publicarea anunţului,
până în data de 24.08.2021 (cu o zi înainte de
data dezbaterii publice).
l Anunţ public privind decizia etapei de
încadrare Agritrans Service International
SRL. Agritrans Service International SRL,
reprezentată de domnul Caluda Gheorghe,
anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către APM
Constanța, în cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului: nu este necesară efectuarea evaluarii impactului asupra
mediului, pentru proiectul: „Hală Utilaje și
Procesare Nuci”, amplasat în județul
Constanța, comuna Nicolae Bălcescu, satul
Dorobanțu, strada General Dumitrescu,
nr.43 (fosta fermă vie-pomi). Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM
Constanța din municipiul Constanța, str.
Unirii, nr.23, județul Constanța, în zilele de
luni până vineri între orele 09.00-13.00,
precum şi la următoarea adresă de internet
http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării anunţului pe
pagina de internet a APM Constanța.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocatorul Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor FITOTERAPIA S.A.: Având în
vedere: •prevederile Legii nr.31/1990 republicată şi a Actului constitutiv al Societăţii FITOTERAPIA SA, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr
J40/3935/1991, C.U.I. RO 459497 („ Societatea
„), •Decizia Consiliului de Administraţie al
Societăţii nr.6 din data de 19.07.2021, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii
Fitoterapia S.A. Convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor Societăţii
(„Adunarea”) pentru data de 27.08.2021, ora
12, la sediul Societăţii din Bucureşti, Bd. Timişoara, nr.50, sector 6, pentru toţi acţionarii
înregistraţi la sfârşitul zilei de 10.08.2021 considerată „data de referinţă” în Registrul Acţionarilor ţinut de către Societate. În cazul în care
la prima convocare nu se vor îndeplini condiţiile de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor FITOTERAPIA S.A. se va desfăşura pe data de 28.08.2021 la aceeaşi oră şi în
acelaşi loc. Ordinea de Zi: „1. Prezentarea,
dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare
interimare la data de 30.06.2021, respectiv
bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi,
raportul cenzorilor şi raportul Consiliului de
administraţie. 2. Aprobarea repartizării profitului şi respectiv a distribuirii dividendului,
conform situaţiilor financiarea interimare la
data de 30.06.2021. 3. Ratificarea Deciziei

Consiliului de Administraţie nr.5/31.05.2021. 4.
Împuternicirea Dnei Stoica Vasilica, cetăţean
român, născută la data de 08.02.1965, în Com.
Danciuleşti, Jud. Gorj, să îndeplinească toate
procedurile şi formalităţile prevăzute de lege
pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii
Adunării, să depună şi să ridice acte, să
semneze în numele şi pe seama Societăţii toate
documentele necesare, precum şi să reprezinte
Societatea în faţa oricăror autorităţi publice/
persoane juridice de drept privat, în special în
relaţia cu Registrul Comerţului.” Având în
vedere declaraţiile şi recomandările din toată
aceasta perioadă a organismelor abilitate
privind luarea unor măsuri excepţionale de
limitare a aglomerărilor de persoane, rugăm
acţionarii, ca pentru comunicarea documentelor (puncte de vedere, procuri, propuneri etc)
să procedeze astfel cum este menţionat în
cuprinsul prezentului convocator, respectiv
solicităm ca toate aceste documente să fie
transmise pe adresa de email: dianastoica08@
yahoo.com sau prin poştă/curierat. Totodată, în
situaţia în care starea de alertă şi/sau limitarea
aglomerării de persoane va persista şi la data
stabilită pentru adunarea acţionarilor, şedinţa
se va ţine doar prin intermediul mijloacelor de
comunicare la distanţă. În acest sens, rugăm
acţionarii să ia legătura cu reprezentanţii
menţionaţi mai sus până cel târziu la
25.08.2021 ora 12.00 pentru a stabili de comun
acord mijlocul de comunicare. După data
publicării convocatorului Adunării, rugăm
acţionarii să transmită puncte de vedere în
scris, electronic, pe adresa de mail: dianastoica08@yahoo.com, sau prin poştă/curierat.
Acţionarii vor putea solicita copii după toate
materialele informative aferente Adunării.
Solicitarea va putea fi adresată, în scris, prin
poştă/curier, la adresa Societăţii situate în localitatea Bucureşti, bd. Timişoara nr.50, sector 6,
ori electronic, prin adresa de mail specificata
mai sus. Indiferent de modul de transmitere,
solicitările vor fi semnate de acţionari sau de
reprezentanţii acestora şi vor fi însoţite de
documente purtând menţiunea „conform cu
originalul“ şi semnătura acţionarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea
acţionarilor şi –acolo unde este cazul– calitatea
de reprezentant a semnatarilor. De asemenea,
solicitările vor indica adresa poştală sau adresa
de e-mail, unde respectivul acţionar doreşte să
primească copii ale documentelor menţionate
anterior. Conform prevederilor legale în
vigoare, numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la sfârşitul zilei de 10.08.2021
au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul
Adunării. Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la
Adunare personal sau prin împuternicit.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participle la
Adunare este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor
persoane fizice cu actul de identitate, sau în
cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor
persoane fizice fără capacitate de exerciţiu, cu
dovada calităţii de reprezentant legal. Acţionarii pot participa la Adunare şi prin împuternicit, pe bază de procură, porivit
reglementărilor aplicabile. Formularele de
procuri speciale vor fi completate şi semnate în
trei exemplare: un exemplar va fi depus sau
transmis prin poştă, sau curier la sediul Societăţii situate în Bucureşti, B-dul Timişoara
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nr.50, sector 6, ori prin mail: dianastoica08@
yahoo.com, astfel încât să ajungă la destinaţie
până cel mai târziu 25.08.2021 ora 12.00, un
exemplar va fi înmânat împuternicitului şi al
treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. În situaţia în care exemplarul destinat
Societăţii este transmis prin mail, procura
specială va trebui să aibă ataşată o semnătură
electronică extinsă. Procurile generale se
depun/transmit Societăţii în termenul şi modalitatea sus-menţionată, în copie, cuprinzând
menţiunea conform cu originalul şi semnătura
reprezentantului. Voturile transmise prin corespondenţă vor fi luate în considerare dacă sunt
înregistrate la Societate cel târziu la data de
25.08.2021 ora 12.00. Voturile prin corespondenţă vor fi trimise prin scrisoare recomandată
la sediul social al Societăţii (mai sus menţionat), într-o formă clară şi precisă, conţinând
cel puţin menţiunea „pentru”, „împotriva“ ori
„abţinere“ cu privire la fiecare problemă
supusă aprobării sau pe adresa de email:
dianastoica08@yahoo.com. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/
au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea
de zi a Adunării, cu condiţia ca fiecare punct să
fie însoţit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de Adunare; b)
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a Adunării. Pentru exercitarea
dreptului de a introduce puncte pe ordinea de
zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a Adunării, acţionarii
îndreptăţiţi vor putea transmite solicitarea în
scris prin servicii de poştă/curierat, la adresa
Societăţii situate în Bucureşti, bd. Timişoara
nr.50, sector 6 în cel mult 15 zile de la data
publicării anunţului de convocare în Monitorul
Oficial al României şi în presă. Solicitările vor
fi semnate de acţionari sau de reprezentanţii
acestora şi vor fi însoţite de documente purtând
menţiunea conform cu originalul şi semnătura
acţionarului/ reprezentantului acestuia, care să
ateste identitatea acţionarilor şi –acolo unde
este cazul– calitatea de reprezentant legal sau,
după caz, de împuternicit a semnatarilor. Informaţii suplimentare cu privire la convocarea şi
desfăşurarea Adunării se pot obţine la mail:
dianastoica08@yahoo.com.
l Convocator al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIMEX S.A. cu sediu in
Bucuresti, str.Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2,
camera 5, J40/45/1991, CUI 1555360 Administratorul unic al SIMEX S.A. (“Societatea”), cu sediu
in Bucuresti, str.Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2,
camera 5, sect.1, avand Codul Unic de Inregistrare nr. 1555360 si numar de inregistrare in
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti J40/45/1991, in baza prevederilor
art.113 din Legea nr.31/1990 privind societatile

comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si in baza art.12
si 13 din Actul Constitutiv al Societatii, convoaca
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Simex S.A. in data de 26.08.2021, ora-10.00, la
sediul Societatii din Bucuresti, str.Arh. Grigore
Cerchez nr.12, et.2, camera 5, sect.1. In cazul in
care in data de 26.08.2021 nu se intruneste
cvorumul cerut de dispozitiile legale si statutare
pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se convoaca a
doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Simex S.A. pentru data de 27.08.2021,
ora-10.00, la sediul Societatii din Bucuresti, str.
Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2, camera 5, sect.1,
cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru
actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Simex S.A. este 20.08.2021. Ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
propusa de Administratorul Unic este urmatoarea: 1.Aprobarea fuziunii prin absorbtie intre
Atena Development S.R.L.cu sediul social in Str.
Arh. Grigore Cerchez, nr.12, et.2, camera nr.4,
sect.1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/5003/1998, CUI RO 10596912, in
calitate de societate absorbanta, si Alia Nord
S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str.Arh.
Grigore Cerchez nr.12, camera 5, et.1, sect.1,
inregistrata in Registrul Comertului sub numarul
J40/8598/2007, CUI-21668224, in calitate de
societate absorbita. 2.Aprobarea imputernicirii
domnului Gruia Bogdan, administrator unic al
Societatii, pentru ca, in numele si pe seama Societatii, sa participe si sa voteze in Adunarile Generale ale Asociatilor Atena Development S.R.L si
Alia Nord S.R.L. pentru aprobarea fuziunii prin
absorbtie intre Atena Development S.R.L in calitate de societate absorbanta si Alia Nord SRL in
calitate de societate absorbita, sa aprobe proiectul
de fuziune si conditiile de implementare ale acesteia, sa indeplineasca orice actiuni si formalitati
si sa semneze orice document in legatura cu orice
aspect referitor la implementarea fuziunii prevazute la pct.1.

LICITAȚII
l C.N.C.A.F. Minvest SA Deva, cu sediul
social în Deva, Piața Unirii, nr.9, jud.Hunedoara, vinde la licitație, imobil-apartament
situat în orașul Bocșa, str.Nucilor, bl.3, sc.5,
et.2, apt.12, jud.Caraș-Severin, cu suprafața
utilă 36mp, confort 2, nedecomandat, compus
din 2 camere, hol, baie, bucătărie. Preț de
pornire a licitației -44.708,15Lei. Data de depunere a ofertelor 30.08.2021, ora 11.00. Informații suplimentare se pot obține de pe site-ul
companiei www.minvestdeva.ro sau la nr.de
telefon 0254/213.040 /0733.978.542.
l Penitenciarul Brăila organizează în data de
01.09.2021, ora 11:00, licitaţie publică cu strigare în vederea valorificării următoarelor

mijloace fixe scoase din funcţiune: -Autoutilitară Dacia Pick Up 1,9D; -Autoutilitară Aro
320C; -Autoutilitară Mercedes -Benz MB 4,8
Grivbuz. Condițiile de desfășurare precum și
prețurile autoutilitarelor sunt cuprinse în
caietul de sarcini, care poate fi ridicat de la
sediul Penitenciarului Brăila, începând cu data
de 02.08.2021, contra sumei de 10 lei. În cazul
neadjudecării, ședința de licitație se va relua în
data de 08.09.2021 și 15.09.2021 conform legislației în vigoare.
l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1,
tel.: 0348/450000, fax:0248/260500 organizează
licitaţie publică deschisă pentru închirierea
spațiilor comerciale situate în corpul vechi al
Pieței Dacia și a celor de pe strada Stadionului.
Data limită pentru primirea ofertelor:
19.08.2021, ora 1200. Data desfăşurării licitaţiei publice deschise: 19.08.2021, ora 1400.
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
pentru fiecare spațiu comercial este prevăzut în
caietul de sarcini. Închirierea se face pentru o
perioadă de 1(un) an, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților cu maxim încă trei
ani. Documentaţia de atribuire şi caietul de
sarcini pot fi procurate de la Biroul Patrimoniu
începând cu data de: 28.07.2021. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.0348/455113 –
Biroul Patrimoniu, între orele 9 - 15.
l În ziua de 27.07.2021, ora 11.00, va avea loc
la sediul Beja Miu şi Partenerii din Calea Dorobanţilor nr. 250, ap.3, sect.1, Bucureşti,
vânzarea la licitaţie a imobilului Lotul 1: Apartament situat în București, str. Int. Cpt.
Gheorghe Preotescu, nr.19, ap.2, et.1, sector 4,
compus din 2 (două) camere și dependințe,
spălătorie și pivniță la subsol, cu o suprafață
utilă de 46,18mp, cota parte indiviză din părțile
și dependințele comune, cota indiviză din teren
aferent în suprafață de 33mp, nr. cadastral
215322-C1-U3 (nr. cadastral vechi 6846/1;2/1),
înscris în CF nr. 215322-C1-U3 (nr. CF vechi
68655 N) și Lotul 2: mansardă- camera de
serviciu + debara + cămară + pod- cu o suprafață utilă de 15,62 mp, cota parte indiviză din
părțile și dependințele comune, cota indiviză de
teren aferent în suprafață de 9mp, nr. cadastral
215322-C1-U4 (nr. cadastral vechi 6846/1;2/2),
înscris în CF nr. 215322-C1-U4 (nr. CF vechi
68656), la preţul de 428.973Lei. Cei care doresc
să participe vor depune o cauţiune de 10% din
preţ, în cont RO68BRDE450SV55178124500
deschis la BRD-SMCC, pe seama şi la dispoziţia ex jud Ioana Miu tel.021.230.93.10.
l Debitorul Mercatorum Finanace SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare
bunul imobil: -Apartament: situat in Bucuresti
str. Stirbei Voda, nr.20, ap.18, et.4, Sector 1,

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

Bucuresti. Pretul de pornire a licitatiei este de
216.000 Euro inclusiv TVA. Participantii la
licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie Caietul de Sarcini. Pretul caietului de sarcini este de 2.000 lei, exclusiv TVA,
pentru bunul imobil. Contravaloarea caietului
de sarcini se va achita prin OP in contul nr.
RO43 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 Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, et.5, sector 1.
Participarea la licitatie este conditionata de
consemnarea in contul nr. RO40 BREL 0002
0011 2087 0100, deschis la Libra Internet Bank
SA, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare bun
pentru care se liciteaza. Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 04.08.2021, ora
14.00 iar daca bunul imobil nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele licitatii vor avea loc
in data de 11.08.2021, 18.08.2021, 25.08.2021,
01.09.2021, 08.09.2021, 15.09.2021, 22.09.2021,
29.09.2021, 06.10.2021 ora 14:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti
nr.71, et.5, sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l Debitorul Rodipet Courier SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare, urmatoarele bunuri mobile: 12 autovehicule, active
evaluate: Bunuri de valorificat ca fier vechi
-autovehicule nefunctionale. Pretul de pornire
al licitatilor pentru autovehiculele apartinand
debitoarei Rodipet Courier SRL reprezinta
100% din valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare, respectiv
2.556 Euro Exclusiv TVA. Pretul Caietului de
sarcini pentru bunul mobil este de 1.000,00
Lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO46 BREL 0002 0030 8888 0100 deschis la
Libra Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru licitatie,
a garantiei de 10% din pretul de pornire al
licitatiei pentru bunurile pentru care se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru licitatie
a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat in
contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB
5514 9999 0051 3726 deschis la ING BANK –
Sucursala Dorobanti sau in numerar la sediul
acestuia din Bucuresti str. Buzesti nr.71, et.5,
cam. 502-505, sector 1. Pentru autovehiculele
apartinand debitoarei RODIPET COURIER
SRL, prima sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 03.08.2021, ora 12:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de

10.08.2021; 17.08.2021, 24.08.2021,
31.08.2021; ora 12:00. Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
cam.502-505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.
l Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile
Felix cu sediul în comuna Sânmartin, localitatea Băile Felix, Calea Beiușului, nr.30, cod
poștal 417500, jud.Bihor, telefon 0259/318.108,
fax 0259/318.135, e-mail: spital_felix@yahoo.
com organizează licitaţie publică în data de
13.08.2021, ora 09.30, pentru închirierea suprafețelor, SU=1mp din demisolul clădirii C1
identificat prin nr.cad. 50556 -C1 și SU=1mp
din parterul clădirii C1 identificat prin nr.cad.
50556 -C1, având destinația: „Amplasare automate băuturi calde”. Documentaţia pentru
elaborarea ofertei şi caietul de sarcini se pun la
dispoziţia celor interesaţi gratuit la Compartimentul Achiziţii publice, contractare (ec.
Cristea Daniel), data limită de solicitare a
clarificărilor nu trebuie să depășească
06.08.2021, ora 16.00. Ofertele se depun într-un
singur exemplar, în plic închis şi sigilat, până la
data de 13.08.2021, ora 09.00, la Secretariatul
Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile
Felix, Calea Beiușului, nr.30, localitatea Băile
Felix, com.Sânmartin, jud.Bihor. Ședința
publică de deschidere a ofertelor are loc la
sediul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, sala de raport, etaj 1, la data
13.08.2021, ora 09.30. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute este: Tribunalul
Bihor, localitatea Oradea, Parcul Traian, nr.10,
cod poștal 410033, Tel.: 0259/414.896;
0359/410.033; Fax: 0359/432.750; e-mail: tribunalulbihor@just.ro; tr-bihor-arh@just.ro. Informații suplimentare: Birou Achiziții publice,
Contractare -persoană de contact: ec.Cristea
Daniel, tel.0259/318.108, interior: 10, mobil:
0742.456.230.
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 Municipiului Roșiori de
Vede, municipiul Roșiori de Vede, Str.Dunării,
nr.58, județul Teleorman, telefon 0247/466.519,
fax 0247/466.141, e-mail: postmaster@primariarosioriidevede.ro, cod fiscal 4652694. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
teren, proprietate privată a Municipiului
Roșiori de Vede, în suprafata de 21.965mp,
înscris în cartea funciară 24723, situat în intravilanul U.A.T.Roșiori de Vede, Str.Vadul Vezii,
f.n., conform H.C.L. nr.81/27.05.2021 și
temeiul 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, Serviciul Public ADPP sau se poate
consulta pe site-ul: www.primariarosioriidevede.ro, secțiunea licitații. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obtine de la Serviciul Public
Administrarea Domeniului Public și Privat din
cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede,
Str.Dunării, nr.58, județul Teleorman.
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 și se achită
numerar la Direcția de Impozite și Taxe Locale
din cadrul Primăriei Muncipiului Roșiori de
Vede. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.08.2021, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 16.08.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Roșiori de Vede, Str. Dunării, nr.58,
județul Teleorman -Registratura Generală.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 17.08.2021, ora 10.30, Primăria Municipiului Roșiori de Vede, Str.Dunării, nr.58,
județul Teleorman. 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 Contencios Administrativ a Tribunalului Teleorman, Alexandria, Str.Independenței, nr.22, județul Teleorman, telefon
0247/306.014, fax 0247/406.016, email: tribunaltr@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 23.07.2021.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare TVA, seria B,
nr.1617509, firma Kineto Tech Rehab SRL,
RO34842046.
l Asociația Club Sportiv Thunder Armwrestling
Team- Echipa de Lupte Tunetul din Sat Berceni,
Com. Berceni, Jud.Ilfov, str.Cumpenei, nr.4A,
având CIF:38262408, declară pierdut Certificatul de înregistrare în registrul asociațiilor și
fundațiilor nr.48/17.08.2017 al Judecătoriei
Cornetu, emis la data de 05.09.2017. Îl declar
nul.
l Pierdut Atestat pentru coordonator trafic emis
de ARR Dolj pe numele Furiș Ilie Dumitru. Se
declară nul.

