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OFERTE SERVICIU
Haqali &Forcejobs SRL angajează 11 zugravi 

/1 asistent manager. Tel.0721.228.134.

Firma SC Gamma Finisaje SRL angajează 
muncitori necalificați pentru construcții, finisaje. 
0742.283.690.

Trepca Lumi Pan SRL din Brad angajează 
brutar, cod COR 751201. CV-urile se depun pe 
adresa: mszabuka06@gmail.com până la data de 
28.11.2021. Selecția va avea loc în 29.11.2021 și 
constă în concurs de CV-uri.

SC Palet Conect&Consult SRL, având CUI: 
30181219, cu sediul în Municipiul Ploiești, 
Strada Călușari, Nr.3, Județ Prahova, angajează: 
Muncitor necalificat la spargerea și tăierea mate-
rialelor de construcții cu cod COR 931302- 3 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul comer-
țului. Selecția are loc în data de 29.11.2021, ora 
10.00, la sediul societății.

SC Gabelsar Prest Construct SRL, având 
CUI: 35940999, cu sediul în Municipiul Ploiești, 
Intrarea POLUX, Nr.2, Bloc G17, Scara A, Etaj 
P, Apartament 4, Județ Prahova, angajează: 
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, 
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, 
parchet cu COD COR 931301- 2 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoș-
tințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc 
în data de 29.11.2021, ora 10.00, la sediul socie-
tății.

SC Patiseria Geti  SRL cu sediul in Municipiu 
Bacau angajeaza 10 lucratori bucatarie (spalator 
vase mari) COD COR 941201. Cerinte: studi 8 
clase, cunoasterea bucatariei sarbesti (prajitura 
burek). CV-urile se depun la adresa de mail pati-
serii_zoran@yahoo.com pana la data 28.11.2021, 
selectia candidatilor va avea loc in data de 
29.11.2021. Info tel: 0745330061.

Axes Software SRL, cu sediul în București, 
CUI 18238677, angajează inginer de sistem în 
informatică. Relații la tel. 021/322.43.30.

Kent Yapi Europe SRL, cu sediul în București, 
CUI 28302424, angajează muncitori necalificați 
la spargerea și tăierea materialelor de construcții. 
Relații la tel.0768.859.048.

Quality Paint Shop SRL, cu sediul în Bucu-
rești, CUI 2589753, angajează vopsitori auto și 
tinichigiu carosier. Relații la tel. 0764.408.787.

San-Bustan International S.R.L., Oraș 
Otopeni, str.23 August nr.133-135, jud.Ilfov, 
J23/5490/08.09.2021, C.U.I.: 44048507, anga-
jează:  secretar administrativ cod COR 334301 -1 
post, administrator rețea calculatoare cod COR 
252301 și operator introducere, validare și prelu-
crare date cod COR 413201 -1 post. Pentru CV 
la adresa de e-mail: igen91241@gmail.com

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Gorj anunță că la concursul 
organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi 
vacante corespunzătoare unor funcții contrac-
tuale de execuție de asistent medical cu studii 
postliceale, proba de interviu stabilită inițial a fi 
susținută în data de 29.11.2021, ora 10,00, se 
reprogramează în data de 02.12.2021, ora 10,00.

Școala Gimnazială Nr.81, București organi-
zează concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant: -1 post îngrijitor  pe perioadă nedetermi-
nată); (probe: practică, interviu), condiţii: studii 
generale sau medii. Data concursului: 28. 
12.2021. Depunerea dosarelor se face până pe 
16.12.2021, în intervalul orar 09.00-16.00 la 
secretariatul unităţii.  Relaţii la telefon: 
021.326.32.20. Prezentul anunţ anulează anunţul 
publicat de instituţia noastră în cotidianul 
Jurnalul din 25 noiembrie 2021.

Casa Oamenilor de Știință, unitate reînființată 
prin H.G. 347/1990 cu finanțare de la bugetul 
statului, subordonată Academiei Române, orga-
nizează în condițiile Regulamentului- cadru de 
organizare și desfășurare a concursului pentru 
ocuparea unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale în cadrul 
unității Casa Oamenilor de Stiință, concursuri 
pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a 
două posturi contractual vacant:  •1 post Refe-
rent IA (M); •1 post Muncitor calificat I /Telefo-
nist. Cerințe specifice pentru ocuparea postului 
de Referent IA (M): -Studii: medii; -Vechime în 
muncă de minim 3 ani; -Cunoștințe specifice cu 
privire la prelucrarea, ordonarea și gestionarea 
documentelor ce fac parte din Cartea Tehnică a 
construcțiilor; -Abilități operare PC MS Offi-
ce(Word, Excel); -Abilități bune de comunicare; 
-Persoană organizată, atentă la detalii. Cerințe 
specifice pentru ocuparea postului de Muncitor 
Calificat I  /Telefonist: -Studii: medii cu diplomă 
de bacalaureat; -Vechime în muncă de minim 6 
ani; -Constituie un avantaj cunoașterea limbii 
engleze nivel mediu, pentru susținerea conversa-
țiilor telefonice; -Abilități, calități și aptitudini 
necesare: operativitate, analiză și atenție la 
detalii, capacitatea de a memora numere de 
telefon, îndemânare, precizie, rigurozitate, 
putere de concentrare. Concursul se organizează 
la sediul unității Casa Oamenilor de Știință din 
clădirea Casa Academiei, Calea 13 Septembrie 
nr.13,sector 5, București, după cum urmează: 1. 
Afișarea anunțului la sediul unității se face în 
data de 26.11.2021; 2. Data limită până la care se 
pot depune personal actele pentru dosarul de 
concurs la sediul unității este 15.12.2021 ora 
14.00; 3. Etapa I –selecție dosare– 16.12. 2021, ora 
15.00; 4. Etapa II –Proba scrisă– 23.12.2021,  ora 
10.00; 5. Etapa III –Interviul– 29.12.2021, ora 
10.00. Secretariatul comisiei de concurs între orele 
09.00-14.00 zi lucrătoare este asigurat de către 
Macovei Rebeca, Dobre Doina tel. 021.318.24.40, 
021.318.81.06 /interior 2708, e-mail rebeca.
macovei@acad.ro. Anunțul detaliat, care conține 
Bibliografia și Tematica de concurs, va fi afișat la 
sediul unității în data de 26.11.2021.

Ringier România caută lucrător gestionar 
pentru depozitul situat în zona Crângași. Candi-
datul ideal este o persoană dinamică, capabilă să 
lucreze în echipă și în condiții de stres, atentă, 
corectă, cu atenție distributivă și care să aibă 
următoarele atribuții: Pregătirea fluxurilor de 
trimitere colete shop: colecții.libertatea.ro, pregă-
tirea retururilor clienților și actualizarea softu-
rilor de gestiune (stoc, cantitate, prețuri) 
Răspunde de gestiunea fizică și scriptică a 
stocului de marfă din magazie, a obiectelor și 
mijloacelor fixe, precum și mișcarea acestora în 
cadrul societății. Așteptăm cv-uri pe adresa de 
email hr@ringier.ro, informații la telefon 
0729.729.329.

Teatrul Dramatic ”Ion D Sîrbu” Petroșani 
organizează în data de 22.12.2021, ora 11,00 la 
sediul său din Petroșani, str. Mihai Viteazu nr.2, 
județul Hunedoara, în conformitate cu prevede-
rile HG.nr.286/2011, concurs pentru ocuparea 
următorului post de execuție contractual vacant: 
regizor artistic, gradul profesional I (studii supe-
rioare) – 1 post. Data limită de depunere a dosa-
relor în vederea participării la concurs este 
14.12.2021, ora 14,00. Condiții specifice : studii 
superioare absolvite cu specializarea de regie 
teatru, vechime în domeniul artelor spectaco-
lului: minim 5 ani. Concursul va consta în : 
probă practică în data de 22.12.2021, ora 11,00 și 
probă interviu în data de 28.12.2021, ora 11,00. 
Detalii suplimentare se pot obține de la Ienulesc 
Adina, tel. 0254541154.

Inspectoratul De Jandarmi Judeţean Botoșani 
organizează concurs în vederea încadrării unui 
post vacant de personal contractual Muncitor 
calificat IV-I, în cadrul compartimentului Admi-
nistrare Patrimoniu Imobiliar și Protecția 
Mediului – Serviciul Logistic. Condiţii specifice 
de participare la concurs: cel puțin studii gimna-
ziale cu certificat de capacitate/de absolvire, 
cursuri/programe de perfecționare/ specializare 
– instalator sanitar și încălzire termică, autori-
zație avizată ISCIR – fochist clasa C (în termen 
de valabilitate) și să fie declarat apt medical și 
psihologic. Nu este necesară vechime în muncă. 
Concursul se va desfășura la sediul Inspectora-
tului de Jandarmi Judeţean Botoșani, în munici-
piul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 110-112, 
judeţul Botoșani și constă în trei etape succesive: 
selecţia dosarelor de înscriere în perioada 15 – 
16.12.2021, proba scrisă în data de 22.12.2021, 
ora 09.00 și interviul în data de 27.12.2021, ora 
09.00. Dosarul de concurs se depune la sediul 
inspectoratului până la data de 14.12.2021 ora 
14.00. Persoană de contact: sergent major 
Honciuc Sebastian-Marian, telefon 0231 511 533. 
Anunţul integral este postat pe site-ul unităţii 
www.jandarmeriabotosani.ro.

OCPI Călărași, cu sediul în localitatea Călă-
rași, str.Prelungirea București nr.26, bl.M21, 
judeţul Călărași, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contractuale vacante, cu 
încadrare pe perioadă nedeterminată, conform 
HG 286/23.03.2011, după cum urmează: consilier 
gradul IA -1 post. Concursul se va desfășura la 

sediul O.C.P.I.Călărași, astfel: -Proba scrisă în 
data de 22.12.2021, ora 13.00; -Proba interviu în 
data de 28.12.2021, ora 13.00. Condiții de parti-
cipare la concurs: -pentru funcția de consilier 
gradul IA: -studii de specialitate: studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă sau studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă -specializare profil 
economic; -vechime în specialitate -minim 6 ani 
și 6 luni. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, respectiv până la data de 
14.12.2021, inclusiv, ora 16.30, la sediul O.C.P.I.
Călărași. Dosarele transmise prin poștă trebuie 
să ajungă la registratura OCPI Călărași până cel 
târziu în data de 14.12.2021 inclusiv, ora 16.30. 
Pe toată  durata concursului, candidații vor 
respecta toate condițiile pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
prevăzute de lege, precum și de instrucțiunile, 
normele, procedurile, regulamentele etc aprobate 
de A.N.C.P.I./O.C.P.I.Călărași în acest sens. 
Relaţii suplimentare la sediul O.C.P.I.Călărași, 
persoană de contact: Rodica Amzaru, telefon: 
0731.606.166, e-mail: rodica.amzaru@ancpi.ro 
sau telefon: 0242.333.698, 0242.333.699, fax: 
0242.321.438, e-mail: cl@ancpi.ro

Primăria Comunei Pietroasa, cu sediul în 
localitatea Pietroasa, str.Principală, nr.109, 
judeţul Timiș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Șef 
Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență în 
cadrul Compartimentului Serviciu Voluntar 
pentru Situații de Urgență, conform H.G.  nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de: 22.12.2021, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de: 23.12.2021, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
medii; -nu se solicită vechime în muncă; -posesor 
permis auto categoria B. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la 
sediul Primăriei Comunei Pietroasa. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei Comunei 
Pietroasa, persoană de contact: Hriscu Nicoleta 
Adriana, telefon 0730.125.010.

Anunţ privind concursul de ocupare a 2 
posturi vacante corespunzătoare funcției de 
execuție -îngrijitor din cadrul compartimentului 
financiar, contabilitate, administrativ și resurse 
umane. Centrul Medical de Diagnostic și Trata-
ment Ambulatoriu din subordinea Ministerului 
Justiţiei anunţă scoaterea la concurs a 2 posturi 
vacante corespunzătoare funcției de execuție 
îngrijitor, potrivit H.G. nr. 286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, după cum 
urmează: -1 post îngrijitor în cadrul comparti-
mentului financiar, contabilitate, administrativ și 
resurse umane; -1 post îngrijitor în cadrul 
compartimentului financiar, contabilitate, admi-
nistrativ și resurse umane. a)Postul scos la 
concurs va fi cu perioadă de probă, potrivit 
condiţiilor prevăzute de Codul muncii, ulterior 

putând deveni definitiv. Cererile de înscriere, 
împreună cu dosarele personale și datele de 
contact se vor depune la sediul instituției, situat 
pe strada Nerva Traian nr. 6, bloc M39, sector 3, 
București, telefon/fax: 021.323.94.24, e-mail: 
cmdta@just.ro, până la data de 09.12.2021, ora 
12.00. b) Condiţii de participare la concurs: 
Pentru postul de îngrijitor se poate înscrie la 
concurs persoana care îndeplinește cumulativ 
următoarele condiții: -are cetățenia română, 
cetățenie a altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European, domiciliul în România și 
capacitate deplină de exercițiu; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; -are 
studii generale cu diplomă de absolvire; -are o 
vechime în muncă de 5 ani; -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unitățile 
sanitare abilitate; -nu are antecedente penale, nu 
are cazier fiscal și se bucură de o bună reputație. 
d)Concursul constă în susţinerea a 2 probe: 
proba practică și interviul. -Sunt declaraţi admiși 
la proba practică candidaţii care au obţinut 
minimum 50 de puncte. -Interviul va fi susţinut 
doar de către acei candidaţi declaraţi admiși la 
proba practică. -Sunt declaraţi admiși la proba 
de interviu candidaţii care au obţinut minimum 
50 de puncte. e)Concursul se va desfășura la 
sediul instituției, situat pe strada nerva Traian 
nr.6, sector 3, București, după cum urmează: 
-09.12.2021, ora 12.00: termenul-limită pentru 
depunerea dosarelor; -10.12.2021: aducerea la 
cunoștința publică a rezultatului selecției dosa-
relor; -13.12.2021 -ora 12.00: depunerea contes-
tațiilor; -14.12 2021: aducerea la cunoștința 
publică a rezultatului contestațiilor; -22.12.2021, 
ora 10.00: proba practică; -22.12.2021: aducerea 
la cunoștința publică a rezultatului probei prac-
tice; -22.12.2021-23.12.2021, ora 16.00: depu-
nerea contestațiilor; -24.12.2021: aducerea la 
cunoștința publică a rezultatului contestațiilor; 
-27.12.2021, ora 10.00: interviul; -27.12.2021: ora 
16.00: aducerea la cunoștința publică a rezulta-
tului interviului, respectiv al concursului; 
-27.12.2021-28.12.2021, ora 16.00: depunerea 
contestațiilor; -29.12.2021: aducerea la cunoș-
tința publică a rezultatului final al concursului. 
f) Condițiile generale ale concursului, tematica, 
bibliografia, condițiile generale și specifice prevă-
zute în fișa de post se pun la dispoziția persoa-
nelor interesate în fiecare zi lucrătoare, la 
registratura instituției, precum și pe site-ul 
instituției: http://www.cmdtamj.ro. Relații supli-
mentare se pot obține de la d-na Coman Manon, 
telefon: 021.323.94.24.

Ministerul Tineretului și Sportului organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată, a postului contractual 
de conducere vacant de director adjunct grad II 
al Clubului Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș. 
Concursul se organizează la sediul Ministerului 
Tineretului și Sportului, în data de 23.12.2021, 
ora 11.00- proba scrisă. Interviul se va susţine în 
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Ministerului Tinere-
tului și Sportului, în perioada 02.12.2021– 
15.12.2021, inclusiv. Condiţiile de participare la 
concurs sunt: •studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
•deține competențe manageriale; •vechime în 
muncă necesară exercitării funcţiei contractuale 
de conducere: minimum 3 ani. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine de la doamna Nela Olaru, 
expert: str. Vasile Conta nr.16, Sector 2, Bucu-
rești, telefon: 021/307.64.49 și e-mail: resurse.
umane@mts.ro.

În conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din 
Regulamentul- cadru privind stabilirea  principi-
ilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, Institutul de Studii Avan-
sate pentru Cultura și Civilizația Levantului 
organizează concurs pentru ocuparea posturilor 
contractuale vacante, astfel: -1 post director (S) 
grad II in cadrul Direcției Istoria culturii și civi-
lizației, normă întreagă 8h/zi, perioada nedetermi-
nată. -1 post Consilier (S) gradul IA în cadrul 
Serviciului Comunicare, redacție și bibliotecă, 
normă întreagă 8h/zi, pe perioadă determinată 3 
ani, specialitatea comunicare și relații publice. 
Concursul  va consta în 3 etape succesive, după 
cum urmează: -selecția dosarelor de înscriere; 
-proba scrisă; -susținerea interviului care se va 
comunica odată cu rezultatul de la proba scrisă pe 
site-ul I.S.A.C.C.L. la secțiunea Cariere. Condi-
țiile generale, condițiile specifice, bibliografia și 
calendarul concursului se regăsesc pe site-ul 
Institutului, la sectiunea Cariere. Dosarele se 
depun în perioada 02.12.2021-15.12.2021, la 
sediul Institutului, din bd. Mareșal Constantin 
Prezan, nr. 2A, sector 1, București, în intervalul 
orar luni-joi  8,30-16,00 și vineri 8,30-14,00. Proba 
scrisă va avea loc în data de 22.12.2021 la sediul 
institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan, 
nr.2A, sector 1, București, ora 10,00. Informații 
suplimentare se pot obține de la secretariat 
I.S.A.C.C.L., telefon 0723.289.799.

Autoritatea pentru Digitalizarea României 
organizează concurs/ examen pentru ocuparea a 
trei funcţii contractuale de execuţie vacante în 
cadrul Direcţiei Transformare Digitală -Serviciul 
infrastructură. -Desfășurarea concursului/ 
examenului: -Proba scrisă (pentru posturile 
inginer de sistem grad II și inginer de sistem 
debutant) -23.12.2021, ora 10:00; -Proba practică 
(pentru postul expert IA) -23.12.2021, ora 13:00; 
-Interviul -data și ora se afișează odată cu rezulta-
tele la proba scrisă. Locul de desfășurare: sediul 
Autorităţii pentru Digitalizarea României situat 
în Str. Italiană, nr. 22, Sector 2, București, 
România. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunţului, respectiv în intervalul 
26.11.2021 -14.12.2021. Data limită de depunere a 
dosarelor este 14.12.2021, ora 17.00. Selecţia dosa-



ANUNȚURI www.jurnalul.ro
relor de concurs are loc în data de 15.12.2021. 
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se 
afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la expi-
rarea termenului de selecţie a dosarelor de 
concurs, respectiv în data de 16.12.2021, la sediul 
și pe pagina de internet a instituţiei: www.adr.gov.
ro. Comunicarea rezultatelor probei practice și 
interviului, după caz, se face în termen de 
maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării 
probei, prin afișare la sediul și pe pagina de 
internet a instituţiei: www.adr.gov.ro. Candidaţii 
nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 
cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezulta-
tului selecţiei dosarelor, respectiv de la data 
afișării rezultatului probei scrise și a interviului, 
sub sancţiunea decăderii din acest drept, iar 
comunicarea rezultatelor se va face imediat după 
soluţionarea contestaţiilor. Rezultatele finale se 
afișează în termen de maximum 1 zi lucrătoare de 
la expirarea termenului de soluţionare a contesta-
ţiilor pentru ultima probă a concursului/ exame-
nului. În vederea participării la concurs/ examen, 
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare, după cum urmează: a) 
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar-
ţinând Spaţiului Economic European și domiciliul 
în România; b) cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capacitate deplină de 
exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) înde-
plinește condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; g) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârșirea 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 infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea. Condiţii de 
participare stabilite pe baza fișei postului: I. 
Pentru postul de inginer de sistem grad II la 
Serviciul infrastructură: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; 
-experienţă profesională în specialitatea IT de 
minim 1 an. Abilităţi: -cunoștinţe de networking 
(L2, L3, aplicaţii); -cunoștinţe sisteme tip server, 
tehnologii virtualizare, cunoștinţe securitate 
informatică; -cunoștinţe hardware server și staţii 
de lucru. II. Pentru postul de inginer de sistem 
debutant -Serviciul infrastructură: -studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă. Abilităţi: -cunoștinţe de baza de networ-
king (L2, L3, aplicaţii); -cunoștinţe de bază 
sisteme tip server, tehnologii virtualizare, cunoș-
tinţe securitate informatică; -cunoștinţe hardware 
server și staţii de lucru. III. Pentru postul de 
expert IA -Serviciul Infrastructură: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în unul din domeniile fundamen-
tale: știinţe inginerești, matematică și știinţe ale 
naturii sau știinţe sociale. Abilităţi: -capacitate de 
scriere și documentare specificaţii funcţionale și 
tehnice; -bună întelegere a obiectivelor/ direcţiilor 
stabilite; -capacitatea de a asculta și de a extrage 
informatia relevantă; -calităţi excelente time 
management și multi-tasking. Tipul probelor de 

concurs: Pentru poziţiile Inginer de sistem grad II 
și Inginer de sistem debutant proba scrisă și 
interviu. Pentru poziţia Expert IA probă practică 
și interviu. Coordonate de contact: Adresa de 
corespondenţă: Bulevardul Libertăţii nr. 14, 
Sector 1,  Mun. București .  Telefon/ Fax: 
0374.541.187, Email: resurse.umane@adr.gov.ro. 
Persoana de contact: Alina Ariton Biro, Consilier 
superior, Biroul Resurse Umane.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Dolj, cu sediul în Craiova, str.C.S. Nicolaescu 
Plopșor, nr.4, jud. Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea unor posturi vacante contrac-
tuale pe perioada nedeterminată, astfel: 1 post 
de consilier juridic gr.IA la Biroul Juridic și 
Relaţia cu Publicul din cadrul Serviciului 
Juridic Resurse Umane Secretariat; 1 post de 
consilier cadastru gr.IA la Biroul Avize și 
Recepţii din cadrul Serviciului Cadastru. 
Condiții generale de participare la concurs: 
Studii necesare postului de consilier juridic 
gradul IA: -studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă sau studii universitare cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă ¥n speciali-
zarea (programul de studii)/domeniul: drept; 
-vechimea ¥n specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției-  minim 6 ani și 6 luni; -să nu 
se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate 
prevăzute de Legea nr.514/2003; -să fie înscris pe 
tabloul consilierilor juridici definitivi; -curs în 
domeniul resurselor umane de minim 3 luni; 
-master în specialitatea studiilor; -vechime 
minim 1 an într-o funcție de conducere ori de 
execuție în cadrul unui compartiment funcțional 
de specialitate juridică și/sau de resurse umane 
dintr-o instituție/autoritate publică. Studii nece-
sare postului de consilier cadastru gradul IA: 
-studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă sau studii universitare cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă ¥n specializarea 
(programul de studii): măsurători terestre și 
cadastru, geodezie, cartografie; -vechimea ¥n 
specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ției-  minim 6 ani și 6 luni. Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă în data de 
22.12.2021, ora 10.30, proba interviu în data de 
28.12.2021, ora 10.30. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până la data 
de 14.12.2021 inclusiv, ora 16.30, la sediul OCPI 
Dolj, Secretariat. Accesul candidaților se reali-
zează cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare privind combaterea virusului Sars Cov 2 
(COVID19). Relaţii suplimentare la sediul OCPI 
Dolj tel.0251.413.128/0251.414.286, int. 118, fax 
0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro

Anunţ privind selecția unui membru în consi-
liul de administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. 
cu sediul social în Sighișoara, str. Cornești nr. 54, 
jud. Mureș. Mandatul administratorului recrutat 
pentru funcția de membru neexecutiv și indepen-
dent va fi:până la data de 25.05.2022. 1. Condi-
țiile care trebuie îndeplinite de candidatul la 
funcția de membru neexecutiv și independent în 
consiliului de administrație sunt:Condiţii gene-
rale: a) Are cetăţenie română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând spaţiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; b) Cunoaște 
limba română scris și vorbit; c)Are capacitate 
deplină de exerciţiu; d) Are o stare de sănătate 
corespunzătoare funcţiei pe care candidează, 
atestată pe bază de documente medicale; e) Nu 
pot fi administratori persoanele care potrivit legii 
sunt incapabile ori care au fost condamnate 
pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, 
fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie 
mincinoasă, dare sau luare de mită pentru 
infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002-

pentru prevenirea și sancţionarea spălării 
banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire și combatere a finanţării actelor de 
terorism,cu modificările și completările ulteri-
oare, pentru infracţiunile prevăzute în Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insol-
venței și de insolvență; f) Să nu exercite conco-
mitent mai mult de 3 mandate de administrator 
și/sau membru al consiliului de supraveghere în 
societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teri-
toriul României; g) Nu are cazier judiciar și 
fiscal;Condiții specifice: -studii superioare, absol-
vite cu diplomă de licență; -experiență relevantă, 
de cel puțin 5 ani în cadrul persoanelor juridice 
de drept public/ privat din domeniile de activi-
tate ale serviciilor comunitare de utilități publice 
sau serviciilor publice de administrare a dome-
niului public și privat; -cunoștințe legate de 
reglementările specifice întreprinderilor publice. 
Competențe specifice sectorului public: experi-
ență în domeniul public, cunoștințe legate de 
reglementările specifice intreprinderilor publice; 
-experiență în activități legate de domeniul de 
activitate al societății, cunoștințe legate de regle-
mentările specifice intreprinderilor publice. 
Competențe profesionale de importanță strate-
gică: experiență în îmbunătățirea performanței 
societății pe care o au de administrat, bune 
capacități strategice și de evaluare a impactului 
deciziilor consiliului privind societatea și părțile 
interesate ale aceteia. Guvernanta corporativă se 
va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de 
guvernantă corporativă. Social și personal se au 
în vedere următoarele abilități abilități de comu-
nicare și negociere; inițiativă, capacitate de 
adaptare, un mod multidimensional de a rezolva 
problemele; capacitate de analiză și sinteză; 
abilități de relaționare bine dezvoltate; abilități 
manageriale. 2. Criteriile de selecție a candida-
ților pentru funcțiile de membri ai consiliului de 
administrație: a) Îndeplinirea criteriilor generale 
și specifice și a celor cerute prin OUG. nr. 
109/2011; b) Cunoștinţe de afaceri specifice 
obiectului de activitate al societăţii comerciale 
unde candidatul și-a depus candidatura; c) Abili-
tăţi manageriale evaluate pe baza următoarelor 
criterii:capacitate de analiză și sinteză; abilităţi 
de comunicare (scris și vorbit);orientare către 
rezultate; capacitatea de luare a deciziilor;d)
Înalte standarde etice și cunoștinţe solide privind 
bunele practici de guvernantă corporativă; e) 
Constituie un avantaj experienţa în domeniul de 
activitate al societăţii comerciale pentru care 
depune candidatura; domiciliul în Municipiul 
Sighișoara; cunoștințe despre strategii de afaceri; 
recomandare din partea unei firme cu obiect de 
activitate în serviciile publice.3.Dosarul de 
candidatură: Candidaţii depun candidaturile 
până la data de: 27.12.2021, ora 14,00 la registra-
tura societății S.C. Ecoserv Sig S.R.L cu sediul în 
Sighișoara, str. Cornești nr. 54, jud. Mureș, 
într-un plic închis și sigilat, pe care se menţio-
nează: “Candidatură pentru poziţia de membru 
al Consiliului de Administraţie a S.C. Ecoserv 
Sig S.R.L.”, precum și numele și prenumele 
candidatului în clar. Plicurile conţinând candida-
turile se desigilează numai în prezenţa Comite-
tului de nominalizare și remunerare, care își 
rezervă dreptul de a chema la interviu numai 
candidații selectați pe baza dosarelor. Persoana 
de contact pentru relaţii privind procedura de 
selecţie este Avram Adrian-Vlad-consilier 
juridic. Dosarul de candidatură va cuprinde: 1. 
Curriculum vitae în format Europass; 2.Scri-
soare de intenţie (max.2pagini); 3.Copii legali-
zate după actele de studii; 4. Cazier judiciar; 5. 
Cazier fiscal; 6. Copie act identitate; 7. Copie 
carnet de muncă/documente doveditoare; 8. 
Adeverinţă care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni 

anterior depunerii candidaturii, de către medicul 
de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate. 9. Declarație de consimţământ, 
care să confirme acordul candidatului de a se 
procesa datele sale personale în scopul proce-
durii de recrutare și selectie, precum și de se 
putea verifica informaţiile furnizate; 10. Decla-
raţie pe propria răspundere, care să confirme că 
nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu 
i-a încetat contractul individual de muncă prin 
motive disciplinare în ultimii 5 ani. 4. Biblio-
grafie orientativă: 1. Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta 
corporativă a întreprinderilor publice; 2. Legea 
nr. 31 din 1990 privind societăţile comerciale; 3.
Legea nr. 51, Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 4. ORDONANŢA Nr.71 
din 29 august 2002 privind organizarea și funcţi-
onarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat de interes local apro-
bată prin Legea.3/2003. 5. Legea nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările și completările ulterioare; 
6.Hotărârea de Guvern nr. 123/2002-Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, 
privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările și completările ulterioare. 
Alte informații găsiți pe site-ul societății-(www.
ecoservsig.ro).

CITAŢII
Se citează pentru data de 15.12.2021, ora 

11,00 la sediul Societăţii Profesionale Notariale 
,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul 
Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul Călărași, 
toț i  succes ibi l i i  defunctului  Drogeanu 
Constantin, CNP  1560915133121, decedat la 
data de 28.02.2020, cu ultim domiciliu în 
comuna Vasilați, sat Vasilați, strada Învățăto-
rului, nr.11, județul Călărași (Dosar  1052/2021). 

Se citează pentru data de 16.12.2021, ora 
11,00 la sediul Societăţii Profesionale Notariale 
,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul 
Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul Călărași, 
toți succesibilii defunctului Chircălan  Petre, 
CNP 1570717400480, decedat la data de 
15.12.2020, cu ultim domiciliu în comuna 
Curcani, sat Curcani, judeţul Călărași (Dosar 
nr..1091/2021).

Citaţie Gerebeneș Gheorghe, cu ultimul domi-
ciliu în Întorsura Buzăului, este chemat la Jude-
cătoria Întorsura Buzăului, camera Sala de 
sedinta 1, în ziua de 15.12.2021, Completul CC3, 
ora 10.30, în calitate de Intimat, în proces cu 
Orașul Întorsura Buzăului prin primar în cali-
tate de Petent, înlocuire amendă cu muncă în 
f o l o s u l  c o m u n i t ă ţ i i  P V  s e r i a  P B V X 
nr.0292857/13.04.2020, dosar nr.730/248/2021. În 
caz de neprezentare a părţilor, judecata se va 
face în lipsă, dacă se solicită în scris acest lucru 
de către una din părţi.

Citație. Numitul Stoica Victor, născut la data 
de 10. 03.1967, cu ultim domiciliu cunoscut în 
comuna Comisani, sat Comisani, str. Suseni, 
nr.94, jud.Dâmbovița, este chemat în fața Jude-
cătoriei Târgoviște, jud.Dâmbovița, în dosarul nr. 
4817/315/2021, în ziua de 27 ianuarie 2022, sala 
nr. 3 (Declarare judecătorească a morții).

Subsemnații Marin Maria și Marin Gheorghe, 
în calitate de reclamanți, cheamă în instanță pe 
Marin Constantin, în calitate de pârât, în dosarul 
nr.7996/215/2021, la Judecătoria Craiova în data 
de 17 decembrie 2021, ora 09.00.

Numitul Zichil Alexandru Ionuț, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Câmpulung, str. Gruiului, 
nr. 61Bis, bl.D19, sc.D, ap. 17, județul Argeș, este 
citat la Judecătoria Câmpulung, în data de 
14.12.2021, ora 08.30, completul c2-civil, sala 2, 
ora 08.30, în calitate de intimat în dosarul 
nr.4719/205/2021, având ca obiect înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comunității, petent 
fiind Municipiul Câmpulung.

Aducem la cunoștința doamnei Chelaru (fostă 
Mastacan) Adela, cu domiciliul în satul Vaduri, 
comuna Iana, județul Vaslui, că este citată și 
trebuie să se prezinte la Judecătoria Bârlad, 
județul Vaslui, în data de 08.12.2021, ora 08.30, 
î n  c a l i t a t e  d e  i n t i m a t  î n  d o s a r u l 
nr.4317/189/2020, având ca obiect declararea 
judecătorească a morții.

DIVERSE
S.C. Power Fire Protection S. R. L., Loc. Cata-

marasti Deal, jud.Botosani, dorește să achizițio-
neze următoarele echipamente componente 
pentru o linie completă de încărcare /verificare 
stingătoare: Echipament încărcat stingătoare cu 
pulbere tip P-1 buc; Echipament încărcat stingă-
toare cu pulbere tip SM - 1 buc; Echipament 
încărcat stingătoare cu CO2- 1 buc; Echipament 
pentru verificare la presiune-1 buc; Echipamente 
comune:- Compresor; - Balanță minim 200 kg; 
-Manometru de control 0-10 bar; - Balanță 
minim 20 kg; - Cilindru gradat ; - Trusă chei 
inelare; - Pulbere ABC probe tehnologice. Trans-
miterea ofertelor poate fi făcută pe adresa de 
e-mail: powerfireprotection0@gmail.com.

SC DHC CO SRL, din municipiul Craiova, 
Calea Unirii nr.169, județul Dolj, România, cod 
poștal 200330, vă invită să participați la proce-
dura concurențială pentru atribuirea contrac-
tului de lucrări în cadrul proiectului „construire 
centru de vinificaţie Domeniile Dascalu”, proiect 
cofinanțat prin Programul Național de Sprijin în 
sectorul vitivinicol 2019-2023. Obiectul contrac-
tului de lucrări: Realizarea lucrărilor de 
construcții pentru obiectivul de investiții 
„construire centru de vinificatie Domeniile 
Dascalu”. Durata contractului: 12 luni; Valoarea 
estimată a contractului: 6.119.690,57Lei fără 
TVA; Criteriul atribuirii: prețul cel mai scăzut; 
Data și ora-limită de depunere a ofertelor: Data: 
02.12.2021, ora 16.00; Data și ora ședinței de 
deschidere: Data: 02.12.2021, ora 17.00. Adresa 
și modul de obținere a documentației de atri-
buire: Documentația de atribuire se poate obține 
printr-o solicitare scrisă la următoarea adresă de 
e-mail: florin.opris@domeniiledascalu.ro; Ofer-
tele se vor depune la următoarea adresă: Munici-
piul Craiova, strada Râului, nr.429, județul Dolj, 
România. Modul de prezentare al ofertelor: 
Ofertantul trebuie să prezinte un (1) exemplar al 
ofertei în original, în plic sigilat, pe care să fie 
trecute adresa achizitorului. Pentru informații 
suplimentare legate de contract vă invităm să ne 
contactați la telefonul: 0725.005.500 și/sau la 
adresa de e-mail: florin.opris@domeniiledascalu.
ro, persoană de contact este Florin Opriș.

Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin repre-
zentată prin Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate 
de lichidator judiciar al Next Theatre Club SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 5806/16.11.2021 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a 
VII-a Civila in dosar nr. 2575/3/2021, notifica 
deschiderea falimentului prin procedura simplifi-
cata prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Next Theatre Club SRL, cu sediul social in Bucu-

rești, Sectorul 2, Sos. Pantelimon, Nr.227, Biroul 
Nr.2, Bl. 70, Sc.2, Et.4, Ap.82, CUI  33306651, nr. 
de ordine in registrul comertului J40/7433/2014. 
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva Next Theatre 
Club SRL, vor formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
2575/3/2021, in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al creantelor 
27.12.2021;  b) termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 17.01.2022; c) 
termenul pentru depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea 
in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat 
01.02.2022.

C.I.I. Petcu Viorica, lichidator judiciar al 
Pharaon Speed Express SRL, societate avand 
CUI 36649956,  sediul social in com. Bucov, sat 
Bucov, str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr. 36, 
jud. Prahova, J29/1854/2016, notifica deschi-
derea procedurii simplificate a insolventei impo-
triva debitorului Pharaon Speed Express SRL 
conform incheierii de sedinta din data de 
15.11.2021 pronuntata de Tribunalul Prahova, in 
dosar nr. 4926/105/2021. Termenul limita pentru 
inregistrarea cererilor de admitere a creantelor 
asupra averii debitoarei este 01.01.2022. Alte 
termene stabilite prin sentinta de deschidere a 
procedurii: termen limită de depunere de către 
creditori a opoziţiilor: 10 zile de la primirea noti-
ficării; termen de soluţionare a opoziţiilor: 10 zile 
după formularea acestora; termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intocmirea, publi-
carea in BPI a tabelului preliminar al creantelor 
este 21.01.2022; termenul limita pentru solutio-
narea eventualelor contestatii si pentru definiti-
varea tabelului creantelor  este 15.02.2022; prima 
adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Splaiului, nr. 
26, bl. 34R2, ap.2, jud. Prahova in data de 
26.01.2022, ora si ordinea de zi urmand a fi 
anuntate ulterior prin Convocator.

SC Rewe România SRL, cu sediul în comuna 
Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr.7, județul Ilfov, 
anunță public solicitarea de obținere a autoriza-
ției de mediu pentru obiectivul „Penny Market”, 
amplasat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr.3, 
județul Bacău. Eventualele propuneri și sugestii 
din partea publicului privind activitatea mențio-
nată vor fi transmise în scris și sub semnătură la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău 
, str. Oituz, nr. 23, județul Bacău, în zilele de luni 
– joi, între orele 8.00 –16.30 și vineri între orele  
8.00 –14.30, în termen de cel mult 10 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

S.C. Inter Properties Developers S.R.L. prin 
S.C.South Land Invest S.R.L., cu sediul social în 
sat Grădinari, comuna Grădinari, strada Gării, 
nr.273, birou nr.5, clădire C3, județul Giurgiu, 
prin cererea depusă la APM Giurgiu, a solicitat 
eliberarea Autorizației de mediu pentru activi-
tatea: „Construire stație de sortare-exploatare 
agregate minerale”, comuna Bolintin-Deal, 
județul Giurgiu, „Extracția pietrișului și nisi-
pului; extracția argilei și caolinului -cod CAEN 
0812”. Informațiile referitoare la prezenta activi-
tate, precum și eventualele sugestii și contestații 
se pot obține, respectiv depune, în scris, sub 
semnătură și cu date de identificare la sediul 
APM Giurgiu, în termen de 15 zile lucrătoare de 
la publicarea (afișarea) anunțului.

vineri / 26  noiembrie 2021
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Extras de pe sentința penală nr.238/04.10.2021, 
pronunțată de Judecătoria Roșiorii de Vede, 
definitivă la 19.10.2021 prin neapelare: În baza 
art.48 alin.1 Cod penal rap.la art. 270 alin.3 din 
Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al Româ-
niei, rap.la art.35 alin.1-art.36 alin.1 Cod penal 
la art.396 alin.1, 2 și 10 Cod procedură penală, 
precum și la art.136 alin.2 Cod penal art.137 
alin.1, 2, 3, 4, lit.b Cod penal, condamnă pe 
inculpata Jilavu Company S.R.L. Roșiorii de 
Vede, administrată de Jilavu Emil, la pedeapsă 
de 10.000 Lei amendă penală, stabilind numărul 
zilelor amendă la 100 și suma corespunzătoare 
unei zile amendă la 100Lei. În baza art.136 alin.3 
lit.f Cod penal, rap.la art. 145 Cod penal aplică 
inculpatei Jilavu Company S.R.L.Roșiorii de 
Vede pedeapsă complementară constând în obli-
gația de publicare a hotărârii de condamnare, în 
extras, într-un ziar național, trei apariții [câte 
una pe lună] pe cheltuiala acesteia.

CONPET S.A. Anunţ public privind luarea 
deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș. 
Conpet S.A. Ploiești anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul 
„Înlocuire Grup de Pompare Ţiţei Depozit 
Satchinez, Timiș” propus a fi amplasat localitatea 
Satchinez, C.F. Nr. 401330, Jud. Timiș. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul autorităţii 
competente pentru Protecţia Mediului - APM 
Timiș din municipiul Timișoara, B-dul. Liviu 
Rebreanu, nr. 18-18 A, jud. Timiș, în zilele de luni 
- joi între orele 08:30 - 16:30, vineri între orele 
08:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de 
internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acor-
duri de Mediu. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru Protecţia Mediului.

Anunţ public privind decizia etapei de înca-
drare: Comuna Florești, titular al proiectului 
„modernizare drumuri de interes local în 
comuna Florești, judeţul Mehedinţi- etapa a 
II-a” anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului, proiect propus a fi amplasat în intravi-
lanul și extravilanul comunei Florești, satele: 
Gârdoaia, Livezi, Copăcioasa, Zegujani, Stroești, 
Florești, judeţul Mehedinţi. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta 
Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele 
de luni până joi între orele 8.00-16.00, vinerea 
între orele 8.00-12.00 și la următoarea adresă de 
internet: www.apmmh.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de zece 
zile de la data publicării anunţului pe pagina de 
internet a APM Mehedinţi.

Prin prezentul Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, cu sediul în B-dul Carol I, 
nr.2-4, Sector 3, București, anunţă publicul inte-
resat că organizarea dezbaterii publice pentru 
proiectul de Program pentru Acvacultură și 
Pescuit 2021-2027, finalizarea raportului de 
mediu și a studiului de evaluare adecvată, 
elaborat pentru Program, se amână pentru data 
de 6 decembrie 2021, ora 14.00. Dezbatarea se va 
desfășura în sistem videoconferință, prin inter-
mediul platformei Zoom. Toți cei care doresc să 
participe la dezbaterea publică se pot înscrie la 
adresa de e-mail: programare.popam@ madr.ro 
până la data de 03 decembrie 2021, ora 12.00.

SOMAŢII
Avand in vedere ca prin actiunea civila ce face 

obiectul dosarului nr. 16139/55/2021 al Judecato-
riei Arad, petentii Bandea Teodor si Bandea 
Gheorghe solicita dobandirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra imobilului situate 
in loc. Fantanele nr. 62-62A, jud. Arad, inscris in 
CF nr. 305175 Fantanele cu nr cad. 305175 teren 
si 305175-C1, 305175-C2, 305175-C3 constructii, 
inscris ca proprietate tabulara a lui Bandea Ioan. 
Invitam pe cei interesati sa afaca opozitie fata de 
aceasta actiune, in termen de luna de la afisarea 
prezentei somatii, in caz contrar urmand a se 
trece la judecarea cauzei. Termen de judecata 
fixat in cauza: 18 ianurie 2022.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administraţie al socie-

tăţii IMSAT SA, cu sediul în București, Str. 
Sergent Ghercu Constantin nr. 1B, clădirea The 
Bridge 3, etaj 9-10, sector 6, având nr. de înregis-
trare la  O.R.C.– J40/1015/1991, C.U.I.: 1571536, 
convoacă la sediul sau Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor la data de 29.12.2021, ora 
10:00 pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 18.12.2021, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea repartizării 
profitului net respectiv a plăţii dividendelor către 
acţionari. În cazul în care cvorumul necesar nu se 
va întruni la data menţionată, Adunarea Gererală 
Ordinară a Acţionarilor se vor ţine la data de 
30.12.2021, ora 10:00, în același loc, cu aceeași 
ordine de zi. Documentele și materialele informa-
tive referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi a adunării, precum și formularele de procură 
specială pot fi obţinute de la sediul societăţii. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 
021/316.66.00/274. Acţionarii pot participa la 
adunarea generală personal sau prin reprezen-
tanţi, în baza unei procuri speciale, conform 
dispoziţiilor legale. Procura specială în original se 
depune la sediul societăţii conform legii.  Acţio-
narii pot vota prin corespondenţă prin utilizarea 
„Buletinului de vot prin corespondenţă” care 
poate fi obţinut de la sediul societăţii. Buletinul de 
vot prin corespondenţă trebuie transmis la sediul 
societăţii până cel târziu în data de 18.12.2021. 
Președinte Consiliu de Administraţie Olivier 
Jouven Reprezentat prin Ligia Ionescu, Director 
General delegat conform delegaţiei din 02.11.2021.

LICITAŢII
Flix Net Comunication IT SRL prin lichidator 

judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in bloc la prețul de 41.638,60 lei 
+ TVA bunuri mobile echipamente IT furnizare 
servicii internet: platforma monitorizare 
software, sistem de securitate perimetru, cabinet 
echipamente, statie de baza lte, două radiorelee 
microunde, echipamente integrate, platforma 
operare reţea si echipament energie electrica. 
Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de participare la licitaţie cu 
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 09.12.2021, ora 13/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de 
16.12.2021 și 22.12.2021, aceeași oră, în același 
loc.

RO–ARM–GRUP SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie 
publică Fiat Doblo, an 2008, 1248 cmc, motorină, 
peste 800.000 km, negru, uzură generală mare, la 
prețul de 4.012,20 lei + TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra dosarul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
10.12.2021, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în zilele de 17.12.2021 și 
22.12.2021, aceeași oră, în același loc.

Fast For Internet Solution SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in bloc la prețul de 198.660 lei + 
TVA, bunuri mobile - echipamente IT: platforma 
monitorizare software, sistem de securitate peri-
metru, cabinet echipamente, statie de baza lte, 
radioreleu microunde, echipamente integrare, 
platforma operare reţea si echipament energie 
electrica. Persoanele interesate vor achizitiona 
dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar 
și vor depune documentele de participare la lici-
taţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 09.12.2021, ora 13/30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de 
16.12.2021 și 22.12.2021, aceeași oră, în același 
loc.

Pacnet Concept Solutions SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in bloc la prețul de 160.590 lei + 
TVA echipamente IT furnizare servicii internet: 
sistem de securitate perimetru, platforma monito-
rizare retea, cabinet echipamente, statie de baza 
LTE, echipament integrare, platforma operare 
retea, echipament energie electrica, 2 radiorelee 
microunde. Persoanele interesate vor cumpăra 
dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar și 
vor depune documentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia 

va avea loc în 10.12.2021, ora 14/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în zilele de 17.12.2021 
și 22.12.2021, aceeași oră, în același loc.

Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică Scania P420 - PH09SSJ cu remorca 
transport busteni PH09SWN (85.323,36 lei), 
Scania - PH09WAX cu remorca transport 
busteni PH09UCR (86.190,15 lei). Persoanele 
interesate vor cumpăra dosarul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar și vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
10.12.2021, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în zile de 17.12.2021 și 
24.12.2021, aceeași oră, în același loc.

SC Real Bucov SA, societate în faliment, cu 
sediul în com Bucov, sat Pleașa, str. Industriei, 
nr. 1, jud. Prahova, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, cu sediul în Ploiești, str. Ion Maio-
rescu nr.12, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B,  anunta 
vanzarea la licitatie publica a intregului pachet 
de actiuni de 320.358 actiuni pe care le detine la 
emitenta Bega Minerale Industriale SA. Pretul 
de pornire al licitatiei este de 961.074 lei, care 
este in conformitate cu pretul stabilit prin 
raportul de evaluare si nu este purtator de TVA. 
Licitatia publica are loc in baza hotararilor 
Adunarilor Creditorilor din 18.08.2021, 
20.09.2021, 22.11.2021 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Garantia de participare la 
licitatie pentru aceste bunuri este 10% din pret si 
este in cuantum de 96.107,4 lei. Caietul de 
sarcini este in cuantum de 25.000 lei plus TVA. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 
07.12.2021, 08.12.2021, 09.12.2021, orele 12:00, 
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului 
judiciar cat si la telefon 0344104525.

Debitorul SC Valleriana Medics Consult SRL 
-in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
si Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: Bunul 
mobil apartinand SC Valleriana Medics Consult 
SRL -in faliment, pretul de pornire al licitatiei 
fiind diminuat cu 80% fata de cel stabilit prin 
Raportul de evaluare, exclusiv TVA, respectiv 
Echipament Multix Select Dr. Pretul caietului de 
sarcini este de 500 de lei, exclusiv TVA si se 
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 
ales al lichidatorului judiciar din București, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Garantia de partici-
pare la licitatie, in valoare de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei pentru bunul mobil pentru 
care se liciteaza, va fi platita in lei la cursul BNR 
din data efectuarii platii, pe seama debitoarei SC 
Valleriana Medics Consult SRL in contul de 
lichidare nr. RO90BREL0002000930180101 

deschis la Libra Internet Bank. Participarea la 
licitatie este conditionata de depunerea dovezii 
de achitare a caietului de sarcini cat si de dovada 
achitarii garantiei de participare la licitatie care 
se vor depune in original la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, 
et. 5, sector 1, cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilite pentru sedinta de licitatie. 
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
09.12.2021, ora 14.00 iar daca acestea nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de: 16.12.2021, 06.01.2022, 
13.01.2022, 20.01.2022, ora 14.30. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul lichidato-
rului 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.

1. Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Belint, Prin-
cipala nr.147, Belint, judeţul Timiș, telefon 
0762213414, fax 0256327165, email primariabe-
lint@gmail.com. 2. Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Unteren aflat in localiatea Belint, in conformitate 
cu prevederile OUG 57/2019, avand HCL nr. 
97/22.11.2021, in suprafata de 172 m.p. inscris in 
C.F nr. 408379, nr. cadastral 408379 in vederea 
amplasarii unei constructii nepermanente ce are 
drept scop comercializarea produselor de patiserie 
si panificatie, apartinand domeniului privat al 
Comunei Belint. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: Documentatia se va 
elibera in format electronic in baza unei cereri in 
scris. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compar-
timentului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura, localitatea Belint, strada 
Principala, nr. 147, judetul Timis. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 13/12/2021, Ora 
16:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 20/12/2021, Ora 
12:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Comuna Belint, localitatea Belint, strada Princi-
pala, nr. 147, judetul Timis. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar in plic inchis. 5. Data și locul la care se 
va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 21/12/2021, Comuna Belint, localitatea 
Belint, strada Principala, nr. 147, judetul Timis, 
ora 12:00. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Timis, Timisoara, Piata Tepes Voda, nr.2, jud. 
Timis, tel:0256221990, fax:0256221990, e-mail: 
tr-timis-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 23/11/2021.

Subscrisa Private Liquidation Group IPURL, 
cu sediul profesional Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor, CIF 26176834, atribut 
fiscal RO, număr de înscriere în tabloul practi-
cienilor în insolvență RFO-II-0412, în calitate 
de lichidator judiciar al societății Fruitland 
S.R.L., J05/246/1992, CUI: RO85406, societate 
în faliment, in bankruptcy, en faillite,  proce-
d u r ă  c e  f a c e  o b i e c t u l  d o s a r u l u i  n r. 
8134/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, 
în conformitate cu prevederile Legii 85/2006 și 
regulamentului de vânzare aprobat în ședința 
adunării creditorilor din data de 11.09.2019, 
scoatem la vânzare prin licitație publică bunu-
rile din patrimoniul societății debitoare, în 
natură:  Autoutilitare Isuzu – 4 bucăți după 
cum urmează: 1 bucată furgon izoterm, tipul 
NPR 65P, an fabricație 1998, cilindree 3858cmc,  
putere motor 89kW Ia 2800 rot./min, 385.000 
km parcurși, 1 bucată furgon izoterm tipul 
NPR 65P, an fabricație 1998, cilindree 3858cmc,  
putere motor 89kW Ia 2800 rot./min, 395.582 
km parcurși, 1 bucată furgon izoterm tipul 
NPR 65P, an fabricație 1998, cilindree 3858cmc,  
putere motor 89kW Ia 2800 rot./min, 390.000 
km parcurși, 1 bucată furgon izoterm tipul 
NPR 65P, an fabricație 1998, cilindree 3858cmc, 
putere motor 89kW Ia 2800 rot./min, 379.292 
km parcurși, la un preț de strigare total de: 
40.590,00 lei, Teren în suprafață de 87.291 mp 
în raza UAT Aleșd – 8 loturi, la un preț de stri-
gare total de: 128.558,00 lei.  Licitațiile publice 
vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. 
Bihor, începând cu ora 12:00, la data de: 
03.12.2021, iar în caz de nereușită aceasta se 
reia la următoarele date: 10.12.2021, 17.12.2021, 
24.12.2021 și 31.12.2021 la aceeași oră și aceeași 
adresă.  Licitantul trebuie să achiziționeze un 
caiet de sarcini privind bunurile supuse 
prezentei licitații,  contra sumei de 500 
RON+TVA, ce va cuprinde și regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la sediul lichida-
torului judiciar o cerere de participare la lici-
tație, inclusă în caietul de sarcini, cu cel puțin 
trei zile înainte de termenul licitației stabilit 
prin anunțul public. Informații tel:0359463661 
fax: 0359463662 e-mail: oµce@plginsolv.ro.

SC IPM Partners Romania SA societate 
af lata in faliment prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie publica a urmatoa-
relor  bunuri mobile: sistem transport cu role 
(blocuri cu role) la pretul de 16.327,50 lei + 
TVA,  instalatie man. proba sub. la pretul de 
745,50 lei+ TVA, exhaustor gaze mobil – flex la 
pretul de 1.724.25 lei + TVA. Pretul de pornire 
este redus la 75 % fata de cel stabilit in raportul 
de evaluare.  Licitatiile publice au loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 29.06.2021, 
care a incuviintat raportul de evaluare a bunu-
rilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei, a 
stabilit valorificarea lor prin licitatie publica, a  
aprobat regulamentul de participare la licitatie 
pentru bunurile  mobile si conform adresei 
nr.667/09.07.2021 a evaluatorului. Ofertantii 
trebuie sa vizualizeze aceste bunuri pe teren, 
respectiv in Ploiesti, str. Cuptoarelor , nr. 4 si 
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iau legatura cu dl Ivan Adrian Cristinel  -tel: 
0730 682 736. Sedintele de licitatii vor avea loc 
pe data de: 11.01.2022, 12.01.2022, 13.01.2022, 
14.01.2022, 17.01.2022, 18.01.2022, 19.01.2022, 
20.01.2022,  21.01.2022, 25.01.2022, orele 12.00, 
la sediul lichidatorului  judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Garantia de participare la licitatie, care consti-
tuie avans din pret, este de 10% din valoarea 
bunurilor licitate si se achita in contul IPM 
Partners Romania SA. Taxa de participare la 
licitatie este de 5 %  din valoarea bunurilor 
mobile licitate, care se achita la sediul lichida-
torului judiciar in numerar sau in contul lichi-
datorului judiciar. Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului judiciar la telefon: 
0344104525.

SC IPM Partners Romania SA societate 
af lata in faliment prin lichidator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie publica a urmatoa-
relor  bunuri mobile: 4,49 ml teava 114.3*10 la 
pretul total de 101 lei+TVA; 4,29ml teava 
114.3*11 MM  la pretul total de 174,50 lei+TVA; 
3,11ml teava 114.3*6.3 MM la pretul total de 
1.043,50 lei+TVA; 5,38ml teava 168.3*11 MM la 
pretul total de 333,50 lei+TVA; 3ml teava 
273*10 la pretul total de 238,50 lei+TVA; 2,1ml 
teava 273*12.5 la pretul total de 227 lei+TVA; 
8,8ml teava inox la pretul total de 91,60 
lei+TVA; 6ml teava zincata 60*7 la pretul total 
de 82,50 lei+TVA.Pretul de pornire fiind redus 
la 50% fata de cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile publice au loc in baza hota-
rarii Adunarii Creditorilor din 29.06.2021 , care 
a incuviintat raportul de evaluare a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul debitoarei, a stabilit 
valorificarea lor prin licitatie publica, a  aprobat 
regulamentul de participare la licitatie pentru 
bunur i l e   mobi le  s i  conform adrese i 
nr.667/09.07.2021 a evaluatorului. Cantitatile de 
materiale sunt in conformitate cu cele mentio-
nate in registrul de inventar si in raportul de 
evaluare, dar ofertantii care au posibilitatea sa 
vizualizeze  aceste materiale pe teren isi asuma 
riscul ca aceste cantitati de materiale sa fie dife-
rite. Pentru vizualizarea bunurilor care se afla 
in Ploiesti, str.Cuptoarelor , nr.4  se poate lua 
legatura cu dl Ivan Adrian Cristinel  -tel: 0730 
682 736. Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 11.01.2022, 12.01.2022, 13.01.2022, 
14.01.2022, 17.01.2022, 18.01.2022, 19.01.2022, 
20.01.2022,  21.01.2022, 25.01.2022  orele 12.00, 
la sediul lichidatorului  judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Garantia de participare la licitatie, care consti-
tuie avans din pret, este de 10% din valoarea 
bunurilor licitate si se achita in contul lui IPM 
Partners Romania SA. Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului judiciar la telefon: 
0344104525.

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: 
Serviciul Public Administrare Baze Sportive și 
de Agrement al Municipiului Sibiu, cu sediul în 
Sibiu, Piața Mică nr.22, județul Sibiu, telefon 
0269/208.958, fax 0269/208.949, e-mail: 
bazesportive@sibiu.ro, cod fiscal 42156448. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
Spațiu amenajat situat în cadrul Complexului 
de agrement Lacul lui Binder din Sibiu, Str.
Lacul lui Binder FN, județul Sibiu, compus din: 
-bar în suprafață de 58,26mp; -terasă neacope-
rită, în suprafață de 137mp; pentru desfășu-
rarea de activități comerciale, activități de 

alimentație publică, ce aparține domeniului 
public al Municipiului Sibiu și se află în admi-
nistrarea Serviciului Public Administrare Baze 
Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, 
în temeiul legal al O.U.G.  nr.  57/03.07.2019, 
art. 332-333 și H.C.L. nr. 182/27.05.2021. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: La cerere, de 
la sediul Serviciului Public Administrare Baze 
Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu. 
3.2. Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/ compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate obține de la 
sediul Serviciului Public Administrare Baze 
Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, 
Sibiu, Piața Mică nr.22, Camera 11, 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: 50,00 Lei/ exemplar, se 
achită numerar la Casieria Serviciului Public 
Administrare Baze Sportive și de Agrement al 
Municipiului Sibiu. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 09/12/2021, ora 13.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 17/12/2021, ora 13.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Servi-
ciul Public Administrare Baze Sportive și de 
Agrement al Municipiului Sibiu, Sibiu, Piața 
Mică nr.22,  Camera 11,  județul Sibiu. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depune 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 ofer-
telor: 20/12/2021, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Municipiului Sibiu, Str.Samuel Brukenthal nr.2, 
Sala 313, județul Sibiu. 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 Tribuna-
lului Sibiu, Sibiu, Str.Ocnei nr.33, 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: 25/11/2021.

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: 
Serviciul Public Administrare Baze Sportive și 
de Agrement al Municipiului Sibiu, cu sediul în 
Sibiu, Piața Mică nr.22, județul Sibiu, telefon 
0269/208.958, fax 0269/208.949, e-mail: 
bazesportive@sibiu.ro, cod fiscal 42156448. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
Magazin situat în incinta Pavilionului Multi-
funcțional din cadrul Complexului de agrement 
Lacul lui Binder din Sibiu, Str.Lacul lui Binder 
FN, județul Sibiu, în suprafață de 26,63mp, 
pentru desfășurarea de activități comerciale, 
comerț cu amănuntul a articolelor sportive și a 
altor articole specifice activităților de agrement, 
suveniruri, ce aparține domeniului public al 
Municipiului Sibiu și se află în administrarea 
Serviciului Public Administrare Baze Sportive 
și de Agrement al Municipiului Sibiu, în temeiul 
legal al O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 332-333 și 
H.C.L. nr. 181/27.05.2021. 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 atri-
buire: La cerere, de la sediul Serviciului Public 

Administrare Baze Sportive și de Agrement al 
Municipiului Sibiu. 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 obține de la sediul Serviciului Public 
Administrare Baze Sportive și de Agrement al 
Municipiului Sibiu, Sibiu, Piața Mică nr.22, 
Camera 11, județul Sibiu. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este  cazul ,  potrivit  prevederi lor 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
50,00 Lei /exemplar, se achită numerar la Casi-
eria Serviciului Public Administrare Baze Spor-
tive și de Agrement al Municipiului Sibiu. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
09/12/2021, ora 13.00. 4.Informații privind ofer-
tele:  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:  
17/12/2021, ora 13.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Serviciul Public Administrare 
Baze Sportive și de Agrement al Municipiului 
Sibiu, Sibiu, Piața Mică nr. 22, Camera 11, 
județul Sibiu. 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: 20/12/2021, ora 13.00, la sediul Primă-
riei Municipiului Sibiu, Str.Samuel Brukenthal 
nr.2, Sala 313, județul Sibiu. 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, Str.Ocnei nr.33, 
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: 
25/11/2021.

Comuna Drăgănești, cu sediul în localitatea 
Drăgănești, str.Principală nr.196, sat Drăgă-
nești, jud.Galați, cod poștal 807110, telefon: 
0236.820.130, fax: 0236.820.130, cod fiscal: 
3264597, e-mail: pdraganesti@yahoo.com, orga-
nizează licitație publică pentru atribuirea 
contractelor de concesionare pentru 28 de loturi 
teren intravilan din domeniul privat al Comunei 
Drăgănești, județul Galați, cu destinația 
construcții de locuințe, după cum urmează: -lot 
casă 178, în suprafață de 1029mp, situat în tarla 
29, parcelă 100, lot 50, înscris în cartea funciară 
nr. 107469; -lot casă 185, în suprafață de 1030 
mp, situat în tarla 29, parcelă 100, lot 57, înscris 
în cartea funciară nr. 107476; -lot casă 186, în 
suprafață de 1032 mp, situat în tarla 29, parcelă 
100, lot 58, înscris în cartea funciară nr. 107477; 
-lot casă 187, în suprafață de 1082 mp, situat în 
tarla 29, parcelă 100, lot 59, înscris în cartea 
funciară nr. 107478; -lot casă 188, în suprafață 
de 1056 mp, situat în tarla 29, parcelă 100, lot 
60, înscris în cartea funciară nr. 107479; -lot 
casă 198, în suprafață de 956 mp, situat în tarla 
29, parcelă 100, lot 45, înscris în cartea funciară 
nr. 107464; -lot casă 199, în suprafață de 1004 
mp, situat în tarla 29, parcelă 100, lot 44, înscris 
în cartea funciară nr. 107463; -lot casă 200, în 
suprafață de 973 mp, situat în tarla 29, parcelă 
100, lot 43, înscris în cartea funciară nr. 107462; 
-lot casă 201, în suprafață de 1014 mp, situat în 
tarla 29, parcelă 100, lot 42, înscris în cartea 
funciară nr. 107461; -lot casă 202, în suprafață 
de 978 mp, situat în tarla 29, parcelă 100, lot 41, 
înscris în cartea funciară nr. 107460; -lot casă 
203, în suprafață de 960 mp, situat în tarla 29, 
parcelă 100, lot 40, înscris în cartea funciară nr. 
107459; -lot casă 204, în suprafață de 1012 mp, 
situat în tarla 29, parcelă 100, lot 39, înscris în 
cartea funciară nr. 107458; -lot casă 205, în 

suprafață de 968 mp, situat în tarla 29, parcelă 
100, lot 38, înscris în cartea funciară nr. 107457; 
-lot casă 209, în suprafață de 954 mp, situat în 
tarla 29, parcelă 100, lot 34, înscris în cartea 
funciară nr. 107453; -lot casă 220, în suprafață 
de 913 mp, situat în tarla 2, parcelă 100, lot 10, 
înscris în cartea funciară nr.107429; -lot casă 
221, în suprafață de 942 mp, situat în tarla 29, 
parcelă 100, lot 11, înscris în cartea funciară nr. 
107430; -lot casă 222, în suprafață de 1029 mp, 
situat în tarla 29, parcelă 100, lot 12, înscris în 
cartea funciară nr. 107431; -lot casă 223, în 
suprafață de 1002 mp, situat în tarla 29, parcelă 
100, lot 13, înscris în cartea funciară nr. 107432; 
-lot casă 224, în suprafață de 975 mp, situat în 
tarla 29, parcelă 100, lot 14, înscris în cartea 
funciară nr. 107433; -lot casă 226, în suprafață 
de 1032 mp, situat în tarla 29, parcelă 100, lot 
16, înscris în cartea funciară nr. 107435; -lot 
casă 227, în suprafață de 1009 mp, situat în 
tarla 29, parcelă 100, lot 17, înscris în cartea 
funciară nr. 107436; -lot casă 232, în suprafață 
de 1009 mp, situat în tarla 29, parcelă 100, lot 
22, înscris în cartea funciară nr. 107443; -lot 
casă 234, în suprafață de 1032 mp, situat în 
tarla 29, parcelă 100, lot 24, înscris în cartea 
funciară nr. 107441; -lot casă 235, în suprafață 
de 1025 mp, situat în tarla 29, parcelă 100, lot 
25, înscris în cartea funciară nr. 107444; -lot 
casă 238, în suprafață de 1219 mp, situat în 
tarla 30, parcelă 102, lot 27, înscris în cartea 
funciară nr. 107327; -lot casă 246, în suprafață 
de 1010 mp, situat în tarla 30, parcelă 102, lot 
22, înscris în cartea funciară nr. 107322; -lot 
casă 261, în suprafață de 1018 mp, situat în 
tarla 30, parcelă 102, lot 13, înscris în cartea 
funciară nr. 107313; -lot casă 190 în suprafață 
de 1020mp, situată în tarla 29, parcelă 100, lot 

62 înscris în cartea funciară numărul 107481. 
Concesionarea se face pe durata existenței 
construcțiilor până la 49 ani. Licitatia va avea 
loc  în data de 17.12.2021, ora 10.00, la sediul 
Căminului Cultural Drăgănești, str.Principală, 
nr.292, județul Galați. Prețul de pornire la lici-
tație este de 0,49 Lei/mp/an, data-limită de 
depunere a ofertelor este 17.12.2021, ora 9.30, la 
sediul Primăriei Comunei Drăgănești. Docu-
mentatia necesară (caiet de sarcini și instruc-
țiuni pentru ofertanți) se pune gratuit la 
dispoziția celor interesați, la sediul Primăriei 
Comunei Drăgănești, județul Galați. Relații 
suplimentare la telefon: 0236.820.130, 
0755.124.320.

PIERDERI
Subsemnata Petrescu Mara Lenuta declar 

pierdut certificat de membru OAMGMAMR cu 
seria HD nr.004614. Îl declar nul.

Asociația Eudaimonia Europa, cu sediul în 
Mun.București, sector 6, Splaiul Independenței 
nr. 202H, bl.1, ap.6, înregistrată în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor sub nr.79/23.06.2015, 
CIF: 3489800, declară pierdut Certificatul de 
înscriere a persoanei juridice fără scop patrimo-
nial emis în anul 2015. Îl declarăm nul.

Pierdut Carte de Intervenții pentru aparatele 
de marcat electronice fiscale și Registru Special 
eliberate de Constalaris S.R.L. către South Gym 
S.R.L., cu sediul în orașul Videle, șos.Giur-
giului, nr.21, județul Teleorman, având CUI: 
41147751, înregistrată la Registrul Comerțului 
sub J34/526/2019. Le declar nule.

DECESE

vineri / 26  noiembrie 2021


