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OFERTE SERVICIU
l SC Adimar-Electric SRL angajează electrician cu experiență. Ne puteți contacta la
tel.0756.828.061.
l S.C. Sano Dent Expert S.R.L. angajeaza
femeie de serviciu cunoasterea limbi
engleze prezinta avantaj, inf. 0749373858
sau sanodentexpertsrl@gmail.com.
l Panel Land SRL angajează un muncitor
COR 931301, pentru sediul din Pucioasa,
str.Morilor, nr.4, jud.Dâmbovița. Condiții:
experiență minim 1 an, lucru cu utilaje de
extrudare, limba engleză conversațional.
CV-urile se primesc pe adresa: contabilitate@panelland.eu.
l SC White Beach inițiază modificare
proiect în curs de execuție autorizat cu AC
899/11.12.2019 imobil S+P+2E -camere de
închiriat, împrejmuire teren, amplasare
firmă luminoasă și steaguri, organizare de
șantier și împrejmuire teren prin: schimbare funcțiune în hotel, amenajări interioare, supraetajare cu un nivel în limita a
20% din suprafața desfășurată, modificare
fațade și realizare spații tehnice.
l SC MCA Invest Industrial SRL, având
CUI:RO23028507, cu sediul în Deva, Str.
Împăratul Traian, nr.34, jud.Hunedoara angajează: Sudor, cod COR 721208- 10 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor.
CV-urile se pot trimite până la 29.07.2021, iar
selecția are loc în data de 30.07.2021, ora
10.00, la punctul de lucru din localitatea
Mintia, str.Recoltei nr.7, jud. Hunedoara.
l SC VRUM GARAJ SRL, având CUI:
42044487, cu sediul în sat Moșnița Nouă,
comuna Moșnița Nouă, strada Cedrului, nr.
44, ap.1, județ Timiș, angajează: electromecanic auto, cod COR 723102- 1 post. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul auto, experiență în
domeniu minim 2 ani. Selecția are loc în data
de 28.07.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l SC PER GRUP SRL, având CUI:
23844815, cu sediul în Municipiul Râmnicu
Vâlcea, Strada Gib Mihăescu, nr. 8, biroul
nr.10, parter, corp Magazine, Judeţ Vâlcea
angajează: încărcător-descărcător, cod COR
933301- 2 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul serviciilor. Selecția are loc în data
de 29.07.2021, ora 09.00, la sediul societății.

l Consiron SRL - în faliment anunta angajare personal specialitate – evaluator autorizat – in vederea realizarii evaluarii
bunului imobil aflat in patrimoniul debitoarei Consiron S.R.L., respectiv teren/
constructie inscrise în C.F. nr.30547/Reșița,
număr cadastral/topografic 30547, 30547C1. Ofertele urmeaza a se depune la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21,
jud.Caras-Severin, telefon 0355-429 116,
pana cel tarziu la data de 25.08.2021, orele
15.00.

Proba scrisă va avea loc în data de
18.08.2021. Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -nivelul studiilor: studii
universitare de licență absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă; -posedă permis
de conducere, categoria B. Termenul limită
de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este 09.08.2021, ora 16:30. Relații
suplimentare se pot obține la sediul
A .J.P.I .S. M e he dinți ș i l a t el efon
0252313860, Hîrșovescu Carmen- consilier
superior.

l SC Cadima General Construct SRL,
având CUI:43283121, cu sediul în sat Balta
Doamnei, comuna Balta Doamnei, nr.171,
angajează: șef serviciu în construcții, cod
COR 132311-3 posturi, muncitori necalificați la demolarea clădirilor, căptușeli,
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie,
parchet, cod COR 931301-10 posturi, șef
șantier, cod COR 132308- 3 posturi, zidar
rosar-tencuitor, cod COR 711205- 10
posturi, instalator apă, canal, cod COR
711402- 5 posturi, faianțar, cod COR
712201- 15 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcțiilor. Selecția are loc în
data de 28.07.2021, ora 10.00, la sediul
societății.

l Primăria Seaca de Câmp, cu sediul în
comună Seaca de Câmp, str.Ion Florescu,
nr.112, jud.Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de Inspector I Gradul Debutant, în
cadrul Compartimentului Fonduri Europene, pe durată determinata, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: Proba scrisă în data de:
18.08.2021, ora 09.00, Proba interviu în
data de: 19.08.2021, ora 09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii
superioare absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă; -nu necesită vechime;
-cunoștințe operare PC. 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 Seaca de Câmp. Relaţii suplimentare la sediul: Primariei Comunei Seaca de
Câmp, persoană de contact: Pencea Liviu,
telefon 0251.320.017, fax: 0251.320.017.

l Curtea de Apel Bucureşti organizează
concurs pentru ocuparea unui post vacant
de personal contractual, pe durată nedeterminată la data de 23.08.2021, proba scrisă
şi proba practică, astfel: -1 post de îngrijitor
la Judecătoria Roșiori de Vede; Dosarele de
înscriere la concurs vor fi depuse la sediul
Curţii de Apel Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.5, mezanin, camera M 01, până la
data de 13.08.2021 (inclusiv). Condiţiile de
participare, bibliografia şi tematica, precum
şi actele necesare înscrierii la concurs, vor fi
afişate la sediile Curţii de Apel Bucureşti și
a Tribunalului Teleorman, cât şi pe pagina
de Internet la adresa http://www.cab1864.
eu, la Rubrica Resurse Umane- Concursuri/
examene. Informaţii suplimentare la nr. de
telefon 021.319.82.45, între orele 9,00-15,00.
l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Mehedinţi, cu sediul în
Drobeta Turnu Severin, bulevardul Carol I
nr.3, județul Mehedinți, organizează,
conform H.G. 286/2011, concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de
Consilier debutant– Compartimentul
economic, financiar şi contabilitate, resurse
umane, administrativ şi achiziţii publice.

l Autoritatea Navală Română, cu sediul
în Constanța, Str.Incintă Port, nr.1, județul
Constanța, organizează concurs conform
H.G.nr.286/2011 modificată și completată,
pentru ocuparea a următoarelor funcții
contractuale vacante: I.ANR -central
Constanța. A.Direcția Juridică, Reglementări și Resurse Umane. Referent de specialitate gr.II -1 post: Nivelul studiilor: studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență; Specialitatea de bază:
științe juridice sau științe economice;
Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: -3 ani vechime în
specialitatea studiilor. Cerințe specifice:
-certificat inspector resurse umane; -certificat operare PC. II.Direcția Economică.
1.Serviciul Financiar Bugete Tarife, CFP.
Economist gr.II -2 posturi: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: științe economice; Vechime
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în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 3 ani vechime în specialitatea studiilor. 2.Biroul Contabilitate.
Economist gr.I -1 post: Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de
bază: științe economice; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 6 ani vechime în specialitatea
studiilor. 3.Serviciul Investiții -Achiziții
Publice, Administrativ: a) Referent de
specialitate gr.IA -1 post: Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de
bază: științe economice/inginerie și management/inginerie civilă; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției: 9 ani vechime în specialitatea
studiilor. Cerințe specifice: certificat curs
expert achiziții publice. b)Referent specialitate debutant -1 post: Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; Specialitatea de
bază: științe economice /inginerie și management/inginerie civilă; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei: fără condiții de vechime. III.
Căpitănia Zonală Tulcea. 1.Serviciul
Financiar Contabilitate, Administrativ.
Șef Serviciu -1 post: Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de
bază: științe economice; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: Studii superioare de specialitate
-minim 9 ani vechime în specialitatea
studiilor. Cerințe specifice: -. IV.Direcția
Siguranța Navigației, Securitatea Navelor
și Personal Navigant. 1.Serviciul Siguranța Navigației: a)Șef Serviciu -1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență; Specialitatea de bază: inginerie
marină și navigație -specializare navigatie;
Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției: Studii superioare de
specialitate -minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, sau Inspector sp.gr.I
-minim 3 ani vechime în funcție, sau
Căpitan port specialist -minim 3 ani
vechime în funcție. Cerințe specifice:
-permis conducător auto categoria B. b)
Inspector specialitate gr.IA -1 post: Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă
durată; Specialitatea de bază: inginerie
marină și navigație; Studii superioare de
specialitate în domeniul naval -minim 9
ani vechime în specialitatea studiilor, sau
Căpitan de port specialist -minim 6 ani
vechime în funcție, sau Inspector sp.gr.I
-minim 3 ani vechime în funcție. Cerințe

specifice: -permis conducător auto categoria B. c)Inspector specialitate gr.II -1
post: Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație; Studii superioare de specialitate în domeniul naval
-minim 3 ani în funcție, sau Posesor brevet
ofițer maritim punte secund -fără condiții
de vechime, sau Posesor brevet ofițer
maritim punte -3 ani vechime în funcție
conform brevetului, sau Inspector specialitate gr.III -minim 3 ani vechime în
funcție. Cerințe specifice: -permis conducere categoria B. 2.Serviciul Mărfuri Periculoase, Terminale și Gas Free. Inspector
specialitate gr.IA -1 post: Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație; Studii superioare de specialitate în
domeniul naval -minim 9 ani vechime în
specialitatea studiilor, sau Căpitan de port
specialist -minim 6 ani vechime în funcție,
sau Inspector sp.gr.I -minim 3 ani vechime
în funcție. Cerințe specifice: -36 luni de
ambarcare pe nave maritime, din care 24
luni ambarcare pe nave tip tanc (nave ȋn
exploatare) cu brevet managerial; -Posesor
certificate de absolvire cursuri pentru: a)
familiarizare tancuri, b) exploatare tancuri
petroliere, c) exploatare tancuri chimice,
d) exploatare tancuri gaze lichefiate;
-Posesor carnet de conducere categoria B.
3. Serviciul Înmatriculare și Examinări
Personal Navigant Fluvial. Inspector
specialitate gr.III -2 posturi: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginerie marină și
navigație, inginerie și management; Studii
superioare de specialitate în domeniul
naval -minm 6 luni vechime într-o funcție
de profil din domeniul naval; Posesor
brevet ofițer maritim -fără condiții de
vechime. 4. Compartimentul Autorizări
Furnizori Formare Profesională și Agenții
de Crewing. Inspector specialitate gr. I -1
post: Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație, inginerie și
management; Studii superioare în domeniul naval -minim 6 ani vechime în specialitatea studiilor; sau Inspector specialitate
gr.II -minim 3 ani vechime în funcție, sau
Căpitan de port specialist -minim 3 ani
vechime în funcție, sau Posesor brevet:
ofițer maritim I, ofițer mecanic cu 3 ani
vechime în funcție conform brevetului.
5.Biroul ISM/ISPS. Inspector specialitate
gr.I -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată; Specialitatea de
bază: inginerie marină și navigație -specializarea navigație sau electromecanică

navală; Studii superioare în domeniul
naval -minim 6 ani vechime în specialitatea studiilor; sau Inspector specialitate
gr.II -minim 3 ani vechime în funcție, sau
Căpitan de port specialist -minim 3 ani
vechime în funcție, sau Posesor brevet:
ofițer maritim I cu 3 ani vechime în
funcție conform brevetului. Cerințe specifice: -curs valabil de ofițer cu securitatea
navei, sau curs valabil de ofițer pentru
securitatea companiei, sau curs valabil de
familiarizare privind securitatea navei și
sarcini specifice de securitate la bordul
navei; -carnet de conducere categoria B.
VIDirecția Tehnică. 1. Inspectoratul
Tehnic ANR Constanța. Inspector specialitate gr.IA -1 post: Nivelul studiilor: studii
superioare de lungă durată; Specialitatea
de bază: inginer specializare nave; Studii
superioare în domeniul naval -minim 9 ani
vechime în specialitatea studiilor, sau
Căpitan de port specialist -minim 6 ani
vechime în funcție, sau Inspector specialitate gr.I -minim 3 ani vechime în funcție;
Alte studii superioare de specialitate
-minim 9 ani vechime în specialitatea
studiilor. Cerințe specifice: -permis conducere categoria B. 2. Inspectoratul Tehnic
ANR Dr.Tr.Severin. Inspector specialitate
gr.IA -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată; Specialitatea de
bază: inginer specializare nave; Studii
superioare în domeniul naval -minim 9 ani
vechime în specialitatea studiilor, sau
Căpitan de port specialist -minim 6 ani
vechime în funcție, sau Inspector specialitate gr.I -minim 3 ani vechime în funcție;
Alte studii superioare de specialitate
-minim 9 ani vechime în specialitatea
studiilor. Cerințe specifice: -permis conducere categoria B. VI.Căpitănia Zonală
Giurgiu. Serviciul Financiar Contabilitate
Administrativ. Conducător șalupă -1 post:
Nivelul studiilor: studii generale; Specialitatea de bază: -; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei:
Certificat de capacitate conducător șalupă
fluvial valabil -fără condiții de vechime.
VII.Căpitănia Zonală Constanța: 1.Serviciul Siguranța Navigației -zona Nord.
Căpitan de port specialist -1 post: Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
Specialitatea de bază: inginerie marină și
navigație -specializarea navigație sau electromecanică navală; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
Posesor brevet maritim nivel managerial
-fără condiții de vechime. Cerințe specifice: -permis conducător auto categoria B.
2.Serviciul Siguranţa Navigaţiei -zona
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Sud. a) Căpitan de port specialist -1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; Specialitatea de bază: inginerie
marină și navigație -specializarea navigație sau electromecanică navală; Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: Posesor brevet maritim nivel
managerial -fără condiții de vechime.
Cerințe specifice: -permis conducător auto
categoria B. b)Căpitan de port gr.I -2
posturi: Nivelul studiilor: studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; Specialitatea de bază: inginerie
marină și navigație -specializarea navigație sau electromecanică navală; Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: Posesor brevet maritim de
specialitate -fără condiții de vechime.
Cerințe specifice: -permis conducător auto
categoria B. 3.Căpitănia Portului
Medgidia- Oficiul de Căpitănie Ovidiu.
Căpitan de port gr.I -1 post: Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație
-specializarea navigație sau electromecanică navală; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei:
Posesor brevet maritim de specialitate
-fără condiții de vechime. Cerințe specifice: -permis conducător auto categoria B.
Concursul se organizează în Constanța
după următorul calendar de desfășurare:
Data limită pentru depunerea dosarelor:
10.08.2021 până la ora 16.00. 1.Selecția
dosarelor de înscriere: 11.08.202112.08.2021. Afișare rezultate selecția dosarelor: 13.08.2021 la ora 14.00. Termen
depunere contestații: 16.08.2021 până la
ora 12.00. Termen soluționare contestații
și comunicare rezultate: 16.08.2021 la ora
16.00. 2.Proba scrisă: 18.08.2021 la ora
10.00. Afișare rezultate probă scrisă:
19.08.2021 la ora 14.00. Termen depunere
contestații probă scrisă: 20.08.2021 până la
ora 12.00. Termen soluționare contestații
și comunicare rezultate: 20.08.2021 la ora
14.00. 3.Interviu: 23.08.2021 la ora 09.00.
Afișare rezultate interviu: 24.08.2021 la
ora 14.00. Termen depunere contestații
interviu: 25.08.2021 până la ora 12.00.
Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 25.08.2021 la ora 16.00. 4.
Afișare rezultate finale: 26.08.2021 la ora
16.00. Depunerea dosarelor de concurs și
desfășurarea concursului se va face astfel:
-Pentru posturile din cadrul Autorității
Navale Române, candidații vor depune
dosarele la sediul Autorității Navale
Române, Localitatea Constanța, Str.
Incintă Port, nr.1. Relații suplimentare la
persoana de contact: Adriana Rosen,
Tel.0372/419.809 sau 0372/419.884;
-Pentru posturile din cadrul Căpităniei
Zonale Drobeta Turnu Severin, candidaţii
vor depune dosarele la sediul, Căpităniei
Zonale Drobeta Turnu Severin, Localitatea Dr.Tr.Severin, Str. Portului, Nr.3.
Persoana de contact: Dan Firulescu,
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Tel.0372/408.451; 0252/316.493; Fax:
0252/312.720. -Pentru posturile din cadrul
Căpităniei Zonale Tulcea, candidaţii vor
depune dosarele la sediul Căpităniei
Zonale Tulcea, Localitatea Tulcea, Str.
Portului, Nr.36. Persoana de contact:
Mihaela Ivenco, Tel.: 0372/376.738;
0240/512.937. -Pentru posturile din cadrul
Căpităniei Zonale Constanţa, candidaţii
vor depune dosarele la sediul Căpităniei
Zonale Constanţa, Localitatea Constanţa,
Str.Incintă Port, nr.1, Clădirea ANR.
Relații suplimentare la persoana de
contact: Alexandra Lică, Tel.0372/419.850.
-Pentru posturile din cadrul Căpităniei
Zonale Giurgiu candidaţii vor depune
dosarele la sediul Căpităniei Zonale
Giurgiu, Localitatea Giurgiu, Șos.Portului,
Nr.9A. Persoana de contact: Mirel Visan,
Tel. 0372/211.015; Tel./Fax: 0246/214.838;
0726/283.537. Bibliografia, tematica,
anuntul și rezultatele finale ale probelor de
concurs se vor afișa la sediul ANR și pe
pagina oficială: https://portal.rna.ro/despre
-noi/organizare/cariere.

CITATII
l Numitul Gioacaș Ioan-Dorel, cu ultimul
domiciliu în Săvinești, str.Bistriței, nr.152,
jud.Neamț, este citat la Judecătoria PiatraNeamț pe data de 01.10.2021, ora 09.00,
completul C1, în calitate de pârât, dosarul
civ. nr. 8410/279/2020, în contradictoriu cu
Colesniuc Constantin.
l Se citează la sediul Biroului Individual
Notarial Vasile Vasilica Valentina, cu sediul
în municipiul Tulcea, Strada 1848, numărul
13, bloc 6, scara B, apartament 6, parter,
judeţul Tulcea, la data de 02.09.2021, ora
10,30, persoanele cu vocaţie succesorală
legală sau testamentară, la succesiunea
defunctului Lebedov Mitică, decedat la
data de 22.02.2021, fost cu ultim domiciliu
în municipiul Tulcea, strada Urzicii,
numărul 7, judeţul Tulcea, în Dosar succesoral nr.146/2021, în vederea dezbaterii
succesiunii.
l Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Valcea cheama in judecata pe numita: Popa Anamaria-Andreea
cu domiciliul in Spania, în calitate de intimată în dosarul civil nr.2281/90/2021, cu
termen de judecată în data de 10.08.2021,
având ca obiect înlocuirea măsurii de plasament, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Valcea cheama in judecata pe numita: Gabor Mariana-Frunza
domiciliata in com. Lunca, sat Băița, jud.
Mureș, în calitate de intimată în dosarul
civil nr. 1904/90/2021, cu termen de judecată în data de 10.08.2021, având ca obiect
înlocuirea măsurii de plasament, aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea.
l Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Valcea cheama in jude-

cata pe numita: Mihalache Luminita-Ioana
domiciliata in oraș Berbesti, sat Tirgu
Gingulesti, jud. Valcea, în calitate de intimată în dosarul civil nr.2291/90/2021, cu
termen de judecată în data de 10.08.2021,
având ca obiect înlocuirea măsurii de plasament, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Valcea cheama in judecata pe numita: Rezmiveș Stela domiciata
in Mun. Rm. Vâlcea, Int. Islazului, nr. 57,
Jud. Vâlcea, în calitate de intimată în
dosarul civil nr.1979/90/2021, cu termen de
judecată în data de 10.08.2021, având ca
obiect înlocuirea măsurii de plasament,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Numita Herța Valeria, cu ultimul domiciliu în București, Str. Col. Ștefan Stoica, nr.
29, bl. 19, sc. C, et. 8, ap. 148, Sector 1, este
citată pentru data de 5 august 2021, ora
15.00, la sediul Societății Profesionale
Notariale Marincaș Eugen și Teodosiu Ana
din București, Sector 3, Str. Ion Voinescu,
nr.19, pentru dezbaterea succesiunii după
defunctul Herța Valer, decedat la 19
februarie 2020, cu ultimul domiciliu în
București, Calea Moșilor, nr. 270.
l Se citează la sediul Biroului Individual
Notarial Vasile Vasilica Valentina, cu sediul
în municipiul Tulcea, Strada 1848, numărul
13, bloc 6, scara B, apartament 6, parter,
judeţul Tulcea, la data de 22.09.2021, ora
10,30, persoanele cu vocaţie succesorală
legală sau testamentară, la succesiunea
defunctului Gavrilă Călin, decedat la data
de 06.08.2019, cu ultim domiciliu în sat
Agighiol, comuna Valea Nucarilor, judeţul
Tulcea, în Dosar succesoral nr.179/2021, în
vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l PA RT I D U L R O M Â N I L O R D E
PRETUTINDENI anunță modificările
aduse la actul constitutiv-organele de
conducere, făcute conform art. 25 din
Legea nr. 14/2003, care fac obiectul dosarului nr. 21087/3/2021, TMB - secția civilă.
l DMF Poliplast SRL, cu sediul în mun.
Focșani, Str. Surăii nr.6, jud. Vrancea,
anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a autorizației integrate
de mediu, în scopul desfășurării activității
„Tratarea suprafețelor materialelor, a
obiectelor sau a produselor utilizând
solvenți organici, în special pentru apretare,
imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau
impregnare, cu o capacitate de consum de
solvent organic mai mare de 150 kg pe oră
sau mai mare de 200 de tone pe an”, pe
amplasamentul din mun. Focșani, Str.
Surăii, nr.6, jud. Vrancea, activitate prevăzută la categoria 6.7. din anexa 1 a Legii nr.
278/2013 privind emisiile industriale.
Informațiile privind impactul potențial
asupra mediului al activității pentru care se

solicită emiterea autorizației integrate de
mediu, pot fi consultate zilnic de luni până
joi între orele 8-14 și vineri între orele 8-12,
la sediul APM Vrancea din Focșani, str.
Dinicu Golescu, nr. 2., jud. Vrancea. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM
Vrancea, în termen de 30 zile de la data
apariției anunțului.
l Leavis Cont IPURL, in calitate de lichidator notific deschiderea procedurii simplificate a insolventei privind pe debitoarea
SC Horst Herman SRL cu sediul in Ploiesti,
str. Mihai Bravu nr. 18, jud. Prahova, CUI
15933164, J29/1933/2003, dosar
3300/105/2021 Tribunal Prahova. Termene:
termen pentru depunerea actelor de catre
debitoare conf. art. 67 alin din lege
02.08.2021, termenul pentru depunerea
opozitiilor de catre creditori 10 zile de la
primirea notificarii, termenul pentru solutionarea opozitiilor 10 zile dupa formularea
opozitiilor, inregistrare creante 07.09.2021,
verificare creante si afisare tabel preliminar
17.09.2021, solutionare contestatii si definitivare tabel 11.10.2021. Adunarea creditorilor 22.09.2021 ora 14:00 la sediul
lichidatorului. Votul va fi transmis prin
corespondenta, e-mail. Relatii la telefon
0723880617, e-mail voichita_onofrei@
yahoo.com.
l SC Bravo Romeo SRL, având sediul în
localitatea București, str.Londra, nr.18A,
et.2, ap.8, sector 1, titular al planului/
programului documentație de urbanism
faza PUZ- Modificare PUZ Ansamblu
Locuințe și dotări aferente, amplasat în jud.
Ilfov, localitatea Voluntari, tarla T4,
parcela A93/2, 121/1, identificat cu nr.
cadastral 5562/2/1, intabulat în Cartea
Funciară nr.110762, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare
în cadrul ședinței Comitetului Special
Constituit din data de 21.07.2021, urmând
ca planul/programul propus să fie supus
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observații/comentarii și sugestii se primesc
î n s c r i s l a s e d i u l A P M I l f o v,
(tel.021.430.14.02, 0749.598.865, e-mail:
office@apmif.anpm.ro), în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea anunțului.
l Informare. În conformitate cu prevederile legii apelor nr.107/1996, cu modificările
și completările ulterioare, SC Prahova
Kapital SRL cu sediul în Oras Volutari, Șos.
Pipera Tunari, nr.2/III BIS, birou nr.
ET-3.05, în incinta „NG2 din complexul
Northgate”, et.3, jud.Ilfov, intenționează să
solicite la A.N. „Apele Române” -Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea,
Sistemul de Gospodărire Ilfov-București,
Aviz de gospodărire a apelor, pentru realizarea lucrărilor: „Construire depozit
logistic, amenajări exterioare în incintă
(parcare zonă aprovizionare, spații verzi,
drumuri, trotuare), rezervă PSI, racorduri
auto, organizare șantier și post trafo”,

propusă a fi amplasată în județul Ilfov,
orașul Buftea, str.Răsăritului (DN7), km16.
Persoanele care doresc să obțină informații
suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor, pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menționată. Persoanele care doresc să
transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa domnului: Alaa Ineni,
telefon 0746.999.444.
l Arini Hospitality SRL, cu sediul in Sibiu,
strada Henri Coandă, nr.8, parte din grupul
Compa, caută antreprenor general pentru
construcția Complexului Hotelier Arini
Hospitality, situat pe Bd.Victoriei, nr. 42-44,
din Sibiu. Societățile interesate își pot
anunța intenția de participare la ofertare la
adresa de email: arinihospitality@compa.ro
sau telefon 0769.517.933, până în data de
03.08.2021.
l S.N.G.N. Romgaz S.A. Sucursala
Tg.Mureș, titular al proiectului Relocare
stație de uscare Herepea la Miercurea Nirajului, anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către
A.P.M. Mureș, fără evaluarea impactului
asupra mediului în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul Relocare stație de uscare
Herepea la Miercurea Nirajului, propus a fi
amplasat în com.Vărgata, extravilan, jud.
Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la următoarea adresă de internet
http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare, la adresa de
e-mail: office@apmms.anpm.ro, în termen
de 10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a A.P.M. Mureș.
l 27.07.2021 Anunț privind lansarea a trei
proceduri de achiziție de lucrări de
construcție și achiziție de echipamente
SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L.
anunță lansarea unei proceduri de achiziție
de lucrări de construcție pentru proiectul ”
Înființarea unei unități noi pentru
producția de componente auto în cadrul
companiei SANDHAR TECHNOLOGIES
RO S.R.L.”, după cum urmează: -Achiziția
1 – Lucrări de construcție (Lot 1 Arhitectură, rezistenţă şi Platforme şi Rutier).
SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L.
anunță lansarea unei proceduri de achiziție
de echipamente pentru proiectul ” Înființarea unei unități noi pentru producția de
componente auto în cadrul companiei
SANDHAR TECHNOLOGIES RO
S.R.L.”, după cum urmează: -Achiziția A1
–Lot 1 -Mașină de turnare sub presiune
fără accesorii –6 buc. SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L. anunță lansarea
unei proceduri de achiziție de echipamente
pentru proiectul ” Înființarea unei unități
noi pentru producția de componente auto
în cadrul companiei SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L.”, după cum
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
urmează: Achiziția A2 –Lot 1: -Cuptor
capacitate minimă 1500 kg /h -1 buc;
-Cuptor capacitate minimă 400 kg/h –1
buc; -Cuptor capacitate minimă 330 kg /h
–1 buc; -Recipient transport aluminiu -2
buc; -Roată de centrifugă –1 buc; -Încălzitor oală turnare –1 buc; -Cuptor de
dozare accesoriu pentru Mașină de turnare
sub presiune –6 buc. Documentația de atribuire poate fi obținută de la adresa: e-mail
contact@sandhar.ro sau la adresa Bucureşti
Sectorul 3, Bulevardul CORNELIU
COPOSU, Nr. 6 -8, MODULUL NR. M09,
Etaj 8. Data şi ora limită de depunere a
ofertelor: 06.08.2021 ora 23:59 (sfârşitul
zilei –ora României). Pentru informaţii
suplimentare vă puteţi adresa la: sediul
SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L.,
Adresa: Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul
C O R N E L I U C O P O S U , N r. 6 - 8 ,
MODULUL NR. M09, Etaj 8, Telefon:
+40735/012973, Fax: - ,E-mail: contact@
sandhar.ro, persoană de contact Ionuț
Arpășanu (+0735/012973). Vă mulțumim.
SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L.
27.07.2021 Announcement regarding the
launch of 3 procedures for the procurement
of construction works and procurement of
equipment SANDHAR TECHNOLOGIES
RO S.R.L. announces the launch of 1
procurement procedure for construction
works for the project “ Establishment of a
new unit for the production of automotive
components within the company
SANDHAR TECHNOLOGIES RO SRL “,
as follows: -Procurement 1 –Construction
works (BATCH 1 Architecture, Resistance
and Platforms and Road). SANDHAR
TECHNOLOGIES RO S.R.L. announces
the launch of 1 procurement procedure for
equipment for the project “ Establishment
of a new unit for the production of automotive components within the company
SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L.
“, as follows: -Procurement A1 –Batch 1
-High pressure die casting machine without
accesories –6 units. SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L. announces the launch
of 1 procurement procedure for equipment
for the project “ Establishment of a new
unit for the production of automotive
components within the company
SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L.
“, as follows: Procurement A2 – Batch 1:
-Oven minimum capacity 1500 kg / h –1
unit; -Oven minimum capacity 400 kg /h
–1 unit; -Oven minimum capacity 330 kg /h
–1 unit; -Transport ladle -2 units; -Impeller
–1 unit; -Ladle heater – 1 unit; -Dosing
oven accessory for High pressure die
casting machine –6 units. The procurement

documentation can be obtained from:
e-mail contact@sandhar.ro or at the address
Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M09
Modul, 8th Floor. Date and time limit for
submission of the offer: 06.08.2021 at 23:59
(end of the day –Romanian time). For more
information you can contact SANDHAR
TECHNOLOGIES RO S.R.L., Adress:
Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M09
Modul, 8th Floor, Phone: +40735/012973,
Fax:-, E-mail: contact@sandhar.ro, contact
person: Ionuț Arpășanu (+0735/012973).
Thank you. SANDHAR TECHNOLOGIES RO S.R.L.

SOMAȚII
l În Dosar nr. 543/210/2021 al Judecătoriei
Chişineu Criş cu obiect uzucapiune reclamanta Ioanovici Aranca solicită constatarea că a dobîndit proprietatea cu titlu de
uzucapiune asupra terenului intravilan gol
de 1440 mp situat în Sântana, str. N.
Bălcescu 109, jud.Arad înscris în CF.
nr.303831 Sântana, cu nr. top. 924. Toţi cei
interesaţi în cauză pot formula opoziţie în
30 de zile de la publicare în dosarul cu nr.
de mai sus al Judecătoriei Chişineu Criş.

LICITAȚII
l Cu privire la anunțul publicat în data de
14 iulie 2021, UAT Faraoani, CIF 4670178,
cu sediul în str. Principală, nr. 34, Faraoani,
județul
Bacău,
tel/fax
0234254152/0234254010, e-mail: primaria@
comunafaraoani.ro, anunță prelungirea
termenelor pentru închirierea clădirii
Cantinei sociale, după cum urmează: Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:11.08.2021, ora 10.00. Data limită de
depunere a ofertelor:17.08.2021, ora 10.00.
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
17.08.2021, ora 11.00. Celelalte informații
din anunțul precedent rămân valabile.
l Francigrin SRL - în faliment anunta
vanzarea prin licitatie publica a bunului
mobil, reprezentand autoturism BMW 701/
KM41/730 LD, nr. omologare AABM3M1Y12C70E5, numar identificare
WBAKM41030CY76222, culoare negru,
numar inmatriculare CS-21-BEC , aflata
in patrimoniul debitoarei S.C. Francigrin
S.R.L. – in faliment. Pretul de pornire al
licitatiei este de 45% din pretul de
evaluare, respectiv 33.888 Lei + T.V.A
CONFORM COD FISCAL. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.

Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de 23.08.2021,
orele 09.00, la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.
l Primăria Todirești, Comuna Todirești,
județul Iași, e-mail: contact@primariatodiresti.ro, cod fiscal 4541416, organizează licitație publica în vederea concesionării unei
suprafețe de 10ha pășune comunală aparținând domeniul public al comunei Todirești,
jud. Iași rămasă în urma procedurilor de
concesiune anterioară, după cum urmează:
BF617 -extravilan, T54, parcela F1247/1/1/1,
F1242/1 conform H.C.L. 19/25.03.2021.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
19/08/2021, ora 15.00. Data limită de depunere a ofertelor: 27/08/2021, ora 10.00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei
Comunei Todirești, Strada Trandafirilor
nr.16, județul Iași. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 30/08/2021, ora 11.00, la sediul
Primăriei Comunei Todirești, Strada Trandafirilor, nr.16, județul Iași. Relații suplimentare la tel.: 0746-073009.
l Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie publica cu oferta in plic 1.
Informatii privind autoritatea contractanta:
Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in
mun.Oradea-410100, Piata Unirii nr.1, jud.
Bihor, Cod fiscal: RO35372589, tel/
fax:0259/436.276, tel:0359/459625; e-mail:primarie@oradea.ro, e-mail persoana de
contact: orasel@oradea.ro. 2.Informatii
privind obiectul licitatiei: Inchirierea a 8
casute din lemn cu suprafata de 7,5mp si o
casuta cu suprafata de 18,5mp+ 9,2mp
terasa, conform caietului de sarcini, situate
pe domeniul public al mun.Oradea, in
incinta parcului Oraselului Copiilor. 3.Data
limita de depunere a ofertelor: 17.08.2021,
ora-10:00, la sediul contractantului. 4.Data
desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor financiare: 18 august 2021, ora-13:00.
5.Documentatia de atribuire gasiti accesand
site-ul www.oradea.ro, sectiunea-licitatii.
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: Municipiul Bârlad, cu
sediul în municipiul Bârlad, Str.1 Decembrie, nr.21, județul Vaslui, telefon
0235/411.760, fax 0235/416.867, e-mail:
corespondenta@primariabarlad.ro, cod

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

fiscal 4539912. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: 19
terenuri aparţinând domeniului public al
Municipiului Bârlad şi 7 terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului
Bârlad, în suprafaţă totală de 379 mp,
conform caietelor de sarcini ale H.C.L.M.
Bârlad nr. 64/27.02.2020, H.C.L.M. Bârlad
nr.190/30.06.2020, H.C.L.M. Barlad nr.
70/30.03.2021, H.C.L.M. Bârlad nr.
89/12.04.2021 și temeiului legal O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică, parter, camera 12.
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 Serviciul Contracte de
Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică,

parter, camera 12, Primăria Municipiului
Bârlad, Bârlad, Str.1 Decembrie, nr. 21,
județul Vaslui. 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: 20 Lei/ exemplar, se achită cash la
casieria instituţiei, sau cu OP în contul
RO94TREZ65721360250XXXXX deschis
la Trezoreria Bârlad. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 10.08.2021,
ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
18.08.2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Bârlad, Bârlad, Str.1 Decembrie, nr.
21, județul Vaslui, cam.10 -Registratură.
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: 20.08.2021, ora
10.00, Primăria Municipiului Bârlad,
Bârlad, Str.1 Decembrie, nr. 21, județul
Vaslui. 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 Vaslui, municipiul
Vaslui, StrȘtefan cel Mare, nr. 53, județul
Vaslui, cod poștal 730171, telefon/fax
0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro.
Termenele și condițiile pentru sesizarea
instanţei: conform prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările și completările ulterioare.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26.07.2021.

PIERDERI
l Declar pierdut certificat internaţional de
conducător ambarcaţiune de agrement
clasa C, D, nr. 12514 CAA, eliberat de
către Autoritatea Navală Română la data
de 10.07.2006, pe numele Grigore LucianValentin. O declar nulă.
l Pierdut certificat de înregistrare seria B,
nr.4171174, Euro Best Invest Muntenia
SRL, CUI: 44468942, J23/3800/2021.
l Pierdut certificat de concesiune
nr.3135/1998 Grinzeanu Ion. Declarat nul.

