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OFERTE SERVICIU
l SC Patiseria Nadine & Celine SRL cu sediul in 
localitatea Chisineu-Cris angajeaza 1 lucrator buca-
tarie (spalator vase mari) COD COR 941201. 
Cerinte: studi 8 clase, cunoasterea bucatariei sarbesti 
(prajitura burek). CV-urile se depun la adresa de 
mail pana la data 28.10.2021, selectia candidatilor va 
avea loc in data de 29.10.2021. Info tel: 0745.330.061

l Panel Land SRL angajează un Muncitor necali-
ficat la ambalarea produselor sub formă de praf și 
granule COR 932903, pentru sediul din Pucioasa, str.
Morilor, nr.4, jud.Dâmbovița. Condiții: Vechime 1 an 
în unități cu profil fabricare mase plastice, limba 
engleză. Valabilitatea ofertei: 3 zile. CV-urile se 
primesc pe adresa: contabilitate@panelland.eu
 
l SC Gospodărie Ștefănești SRL– județ Ilfov cu 
sediul în șos. Ștefănești nr.116, camera 3, comuna 
Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov organizează în data de 
01.11.2021, ora 10:00 concurs de recrutare în vederea 
ocupării postului de Șef departament. Condiţii de 
participare: studii superioare, vechime în muncă 10 
ani. Dosarele de înscriere se depun la sediul socie-
tății în perioada 27.10.2021–28.10.2021, ora 15:00. 
Detalii suplimentare la 0721.490.200.

l SC Nuke’s Team Construct SRL, având CUI: 
35775689, cu sediul în Sat Ghelari, Comuna Ghelari, 
Strada Constructorul, Nr.6, Bloc 6, Scara A, Etaj 4, 
Ap.28, Județ Hunedoara, angajează: Fierar betonist 
cu COD COR 711402- 8 posturi. Cerințe: Studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
construcții. Selecția are loc în data de 28.10.2021, ora 
10.00, la sediul societății.

l SC Intervic SRL, având CUI: 6608040, cu sediul 
în Sat Uricani, Comuna Miroslava, Strada Fundac 
Călcâi, Nr. 6, C1, Cam.7, Județ Iași, angajează: 
DRESOR cu COD COR: 265908- 2 posturi. Cerințe: 
Studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe 
în domeniul serviciilor. Selecția are loc în data de 
28.10.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, 
aflată în subordinea M.A.D.R., organizează concurs 
în data de 18 noiembrie 2021 -proba scrisă, ora 
10:00, pentru ocuparea posturilor contractuale 
vacante de execuție, cu studii superioare, de: -50 
posturi de Consilier gr. IA –D.I.B.A.–S.I.A.- C.I., 
D.I.T.- S.S.P.C.D.R.P., D.A.T.I.N.–S.I.N.- C.I., S.L.; 
S.A.F.P.D.– CE/CI –C.R.F.I.R. 2 Sud Est, 5 Vest, 6 
Nord Vest, O.J.F.I.R. Vrancea, Vâlcea, Dolj, Arad, 
Bihor, Maramureș, Alba, București; S.L.I.N.–CE/CI 
–C.R.F.I.R. 1 Nord Est, 4 Sud Vest, O.J.F.I.R. Bacău, 
Suceava, Neamț, Tulcea, Giurgiu, Gorj, Mehedinți, 
Hunedoara, Bihor, Bistrița-Năsăud, Satu Mare, 
Alba; S.I.B.A.–CE/CI –C.R.F.I.R. 3 Sud Muntenia, 4 
Sud Vest, 5 Vest, 6 Nord Vest, 7 Centru; C.A.–
C.R.F.I.R. 6 Nord Vest, C.I.T.–O.J.F.I.R. Tulcea, 
Giurgiu, Arad, Brașov și Mureș– vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupării posturilor de 
minimum 1 an; -8 posturi de Consilier gr. I 
–D.A.T.I.N.–S.I.N.– C.I., D.A.F.–S.A.F.– C.I.; 
S.A.F.P.D.– CE/CI –C.R.F.I.R. 8 București– Ilfov, 
O.J.F.I.R. Iași, Dâmbovița; S.L.I.N.–CI- O.J.F.I.R. 
Prahova; S.I.B.A.–CE/CI –C.R.F.I.R. 2 Sud Est, 4 
Sud Vest- vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării posturilor de minimum 9 luni; -1 post de 
Consilier gr. II –S.A.F.P.D.–C.E.- O.J.F.I.R. Galați- 
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
posturilor de minimum 6 luni. Cerințele specifice 
pentru ocuparea posturilor se regăsesc pe site-ul 
A.F.I.R. –www.afir.info, la secțiunea Despre A.F.I.R./ 
Resurse Umane/ Anunțuri concursuri de angajare și 

la sediul AFIR din str. Știrbei Vodă, nr.43, sector 1, 
București. Data limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 10 noiembrie 2021, ora 17.00, la sediul 
AFIR, str. Știrbei Vodă. nr.43, sector 1, București. 
Accesul persoanelor în instituție se va face cu respec-
tarea prevederilor art.12, alin. 4 din Anexa 3 a H.G. 
nr.1090/2021, privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 10 octom-
brie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 
modificările și completările ulterioare. Proba scrisă 
se va desfășura în data de 18.11.2021, la sediul 
USAMV București, blvd. Mărăști, nr.59, sector 1, 
București. Interviul se va desfășura în perioada 
24-25.11.2021, la sediul CRFIR 8 București- Ilfov, 
din Calea Șerban Vodă, nr.90-92, sector 4, București. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AFIR 
și la numerele de telefon 031.860.25.48– Lorena 
Lăpădătescu/ 031.860.25.32– Ana Maria Huiban.

l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj amână și modifică condițiile  de 
desfășurare a concursului organizat în data de 
26.10.2021 – proba scrisă și 01.11.2021 – proba de 
interviu (anunț nr. 20654/30.09.2021), pentru 
ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante corespunzătoare 
unor funcții contractuale de execuție de infirmieră la 
Complexul de îngrijire și asistenţă Suseni - Centrul 
de îngrijire și asistenţă Suseni după cum urmează: 1. 
proba scrisă a concursului se va reprograma și va fi 
susținută în data de 03.11.2021 de către candidații 
declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și 
care și-au exprimat în scris intenția de a participa 
din nou la concurs la noile date anunțate. 2. proba de 
interviu va fi susținută în data de 09.11.2021 de către 
candidații declarați admiși la proba scrisă a consur-
sului. 3. participarea la fiecare dintre probele concur-
sului prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor 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, este permisă doar candidaților care, la 
data probei concursului, fac dovada vaccinării împo-
triva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 
10 zile de la finalizarea schemei complete de vacci-
nare, care prezintă rezultatul negativ al unui test 
RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu 
mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certi-
ficat al unui test antigen rapid pentru infecția cu 
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 
respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării 
cu virusul cu SARS-CoV-2.

l Primăria Sector 5 cu sediul în București, Str. 
Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Sector 5, CIF 4433953, 
Organizează concurs conform Hotărârii nr. 
1027/2014 pentru modificarea și completarea Regu-
lamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 
pentru: un post- inspector de specialitate 1A– 
Compartimentul Punere în Executare Hotărâri 
Judecătorești – Serviciul Disciplină în Construcții - 
Direcția Inspecție și Control General - Direcția 
Generală De Poliție Locală pe perioada nedetermi-
nată. Nivelul studiilor: studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă de licență. Proba scrisă se va 
desfășura în data de 18.11.2021, ora 10:00, la sediul 
Primăriei Sectorului 5 din Str. Fabrica de Chibrituri 
nr. 19-11, Sector 5, București, iar data interviului va 
fi  comunicată ulterior. Condițiile de participare, 
conținutul dosarului de înscriere și condițiile de 
desfășurare a concursului, bibliografia de concurs, 
sunt afișate pe site-ul Primăriei Sectorului 5 și publi-
cate pe portalul www.posturi.gov.ro. Dosarele se 
depun la sediul Primăriei Sectorului 5 în perioada 
27.10.2021 – 09.11.2021 până la ora 16:00, din Str. 
Fabrica de Chibrituri nr. 19-11, Sector 5, București 
iar data interviului va fi comunicată ulterior. Infor-
mații suplimentare la tel.  021.314.43.18 interior 
1116 - Direcția de Resurse Umane.

l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj amână și modifică condițiile de desfă-
șurare a concursului organizat în data de 25.10.2021 
– proba scrisă și 29.10.2021 – proba de interviu 
(anunț nr.20653/30.09.2021), pentru ocuparea unor 
posturi corespunzătoare unor funcții contractuale de 
infirmieră la CSCCNS Tg.Jiu, respectiv pentru patru 
posturi corespunzătoare funcției contractuale de 
execuție de infirmieră la Complexul de servicii comu-
nitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu - 
Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale 
a copiilor cu dizabilităţi - Tg.Jiu și un post corespun-
zător funcției contractuale de execuție de infirmieră 
la Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
cu nevoi speciale Tg.Jiu - Casa de tip familial desti-
nată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi 
„Scoarța“ după cum urmează: 1. proba scrisă a 
concursului se va reprograma și va fi susținută în 
data de 02.11.2021 de către candidații declarați 
admiși la etapa de selecție a dosarelor și care și-au 
exprimat în scris intenția de participa din nou la 
concurs la noile date anunțate. 2. proba de interviu 
va fi susținută în data de 08.11.2021 de către candi-
dații declarați admiși la proba scrisă a consursului. 
3.participarea la fiecare dintre probele concursului 
prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.286/2011, este 
permisă doar candidaților care, la data probei 
concursului, fac dovada vaccinării împotriva viru-
sului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de 
la finalizarea schemei complete de vaccinare, care 
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi 
de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui 
test antigen rapid pentru infecția cu virusul 
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv 
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul cu 
SARS-CoV-2.

l Liceul Tehnologic Nr.1 Balș, cu sediul în Balș, str.
Nicolae Bălcescu nr.213, judeţul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, pe perioadă determinată, de: -Manager 
Proiect pentru proiectul POCU/633/6/14/133000 
„Creșterea calității procesului educațional”, de la 
Liceul Tehnologic Nr.1 Balș, 1 post, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Educaţie solicitată: Studii superioare 
sau specializare în domeniul managementului de 
proiect (ANC sau PMI) sau studii masterale de 
management de proiect -3 ani; Experienţă solicitată: 
Experiență în conducerea unui departament sau 
proiect sau organizație -0 ani; Competenţe solicitate: 
Descriere Management, coordonare, management de 
proiect, planificare și organizare, gândire analitică și 
strategică, capacitate de sinteză. Concursul se va 
desfășura astfel: -Depunerea dosarelor: 10.11.2021; 
-Proba scrisă: 18.11.2021, ora 14.00; -Contestații 
probă scrisă: 19.11.2021, ora 9.00-13.00, la secretari-
atul Liceului Tehnologic Nr.1 Balș; -Proba interviu: 
22.11.2021, ora 14.00; -Afișarea rezultatelor: 

23.11.2021. Din cauza condițiilor de pandemie, este 
posibil ca acest concurs să se desfășoare online, 
exceptând depunerea dosarelor. 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 
Liceul Tehnologic Nr.1 Balș, cu sediul în Balș, str.
Nicolae Bălcescu, nr.213. Relaţii suplimentare la 
sediul Liceului Tehnologic Nr.1 Balș, cu sediul în 
Balș, str.Nicolae Bălcescu, nr.213, persoană de 
contac t :  S t ro ie  Manue la -Doina ,  t e l e fon : 
0721.267.275, e-mail: manuela_stroie@yahoo.com 
sau pe site-ul unității.

l Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, cu 
sediul în municipiul Timișoara, B-dul Mihai Viteazu, 
nr.24, județul Timiș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale temporar vacante de 
execuție de muncitor I, cu atribuții de laborant, 1/2 
normă,  durată determinată,  conform HG 
nr.286/2011. Concursul se va desfășura astfel: -Probă 
scrisă în data de 11.11.2021, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 17.11.2021, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -fără vechime. Candi-
dații vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Institutului de Chimie „Coriolan 
Drăgulescu”. Relații suplimentare la sediul Institu-
tului de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, persoană de 
contact: Chera Sofia -Inspector Resurse Umane, 
telefon: 0256.491.818, int.111.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iași organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă 
nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. 
nr.  286/2011, modificată și  completată de 
H.G.1027/2014: -1 post de economist specialist IA în 
cadrul Serviciului de achiziții publice, contractare, 
aprovizionare, transport; -1 post de șef depozit I în 
cadrul Serviciului de achiziții publice, contractare, 
aprovizionare, transport; -1 post de referent de 
specialitate I în cadrul Biroului administrativ. 
Concursul constă în următoarele etape succesive: 
selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă și proba 
interviu (interviul va cuprinde și o aplicație prac-
tică). Condiţii de desfășurare a concursului: 1.Peri-
oada pentru depunerea dosarelor de înscriere este 
28.10.2021-10.11.2021, ora 16.00. 2.Data și ora 
organizării probei scrise: 19.11.2021, ora 10.00. 
3.Data și ora interviului: 24.11.2021, ora 10.00. 4.
Locul depunerii dosarelor și al organizării probelor 
de concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„Sf.Maria” Iași, strada Vasile Lupu, nr.62. Condiţii 
specifice de participare la concurs pentru postul de 
economist specialist IA: -studii: diplomă de licență; 
-vechime: minim 6 ani și 6 luni în specialitate din 
care minim 2 ani în achiziții publice cu experiență în 
utilizarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice 
-SICAP; -cunoștințe operare PC. Condiţii specifice 
de participare la concurs pentru postul de referent 
de specialitate I: -studii: diplomă de licență în dome-
niul economic sau juridic; -vechime: minim 6 ani și 6 
luni în specialitate, din care minim 1 an în achiziții 
publice cu experiență în utilizarea Sistemului Elec-
tronic de Achiziții Publice -SICAP; -cunoștințe 
operare PC. Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de șef depozit I: -studii: 
diplomă de bacalaureat; -vechime: minim 3 ani în 
activitate; -cunoștințe operare PC. Anunţul de 
concurs și bibliografia sunt afișate la avizier și pe 
site-ul unităţii: www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii supli-
mentare se obţin de la persoana care asigură secreta-

riatul comisiei de concurs, serviciul Resurse Umane, 
telefon: 0730.260.249.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iași organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă 
nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. 
nr.  286/2011, modificată și  completată de 
H.G.1027/2014: -1 post de șef serviciu RUNOS 
-economist IA, gradul II, în cadrul Serviciului 
RUNOS; -1 post de consilier juridic, gradul I, în 
cadrul Compartimentului juridic. Concursul constă 
în următoarele etape succesive: selecţia dosarelor de 
înscriere, proba scrisă și proba interviu. Condiţii de 
desfășurare a concursului: 1.Perioada pentru depu-
nerea dosarelor de înscriere este 28.10.2021-
10.11.2021, ora 16.00. 2.Data și ora organizării 
probei scrise: 18.11.2021, ora 10.00. 3.Data și ora 
interviului: 24.11.2021, ora 10.00. 4.Locul depunerii 
dosarelor și al organizării probelor de concurs: 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” 
Iași, strada Vasile Lupu, nr.62. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru postul de șef serviciu 
RUNOS -economist IA, gradul II: -studii: diplomă 
de licență în domeniul economic; -vechime în speci-
alitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni; -vechime în 
specialitatea serviciului: minim 2 ani vechime în 
resurse umane;-cunoștințe operare Microsoft Office 
(Word, Excel). Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de consilier juridic, gradul I: 
-studii: diplomă de licență în specialitate; -vechime: 
minim 3 ani și 6 luni în specialitate. Anunţul de 
concurs și bibliografia sunt afișate la avizier și pe 
site-ul unităţii: www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii supli-
mentare se obţin de la persoana care asigură secreta-
riatul comisiei de concurs, serviciul Resurse Umane, 
telefon: 0730.260.249.

l Primăria Sector 5 cu sediul în Bucuresti, Str. 
Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Sector 5, CIF 4433953, 
organizează concurs conform Hotărârii nr. 
1027/2014 pentru modificarea și completarea Regu-
lamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 
pentru: 1. un post de Inspector de specialitate - 
Serviciul Administrativ - Direcția Administrativă: 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - 0 
ani. 2. un post de Inspector de specialitate - Serviciul 
Politici de Dezvoltare Durabilă - Direcția de Inves-
tiții - Direcția Generală de Achiziții și Investiții: 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 
minim 6 luni. Condiţiile de participare, condiţiile de 
desfășurare ale concursului și alte date necesare 
desfășurării acestuia, sunt afișate pe site-ul Primăriei 
Sector 5 și publicate pe portalul www.posturi.gov.ro. 
Dosarele se depun la sediul Primăriei Sector 5 în 
perioada 27.10.2021 – 09.11.2021 până la ora 1600, 
din Str. Fabrica de Chibrituri  nr. 19-11, Sector 5, 
București, Directia de Resurse Umane. Informaţii 
suplimentare la tel. 21.314.43.18 interior 1106 - 
Directia de Resurse Umane.

l Posturi vacante la Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Teleorman. Centrul Județean 
de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, cu 

sediul în Municipiul Alexandria, România, Str. 
Carpați nr. 15, județul Teleorman, anunță organi-
zarea concursului pentru ocuparea a 14 posturi 
vacante pe perioadă determinată în cadrul proiec-
telor „ ACTIV - Sprijin activ pentru reintegrarea și 
menținerea în educație a copiilor cu părinți plecați în 
străinătate”, POCU/784/6/24/139686 și „EDUCAT – 
Abordări educaționale integrate pentru copiii cu 
p ă r i n ț i  p l e c a ț i  î n  s t r ă i n ă t a t e ” , 
POCU/784/6/24/139687. Depunerea dosarelor de 
concurs se realizează până la data de 12 Noiembrie 
2021. Relații suplimentare la sediul instituției, tel: 
+40 347 805501, Email: cjraeteleorman@gmail.com

l Școala Gimnazială Nr. 1 ,cu sediul în Str. Șoseaua 
Giurgiului nr.220, comuna 1 Decembrie, județul 
Ilfov, organizează  concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual, aprobat prin HG 286/2011, 
modificată și completată de HG 1027/2014: •Denu-
mirea postului- secretar I, M,  post contractual, 
vacant, perioadă nedeterminată. Condiții specifice 
de participare la concurs: -Absolvirea cu diplomă a 
unei instituții de învățământ preuniversitar/ univer-
sitar; -Vechime  în domeniu minim 3 ani. Probele de 
concurs vor avea loc la sediul instituției, după cum 
urmează: -probă scrisă, pe data de 22 noiembrie  
2021; -interviu/ proba practică, pe data de 26 noiem-
brie 2021. Perioada de depunere a dosarelor: 
29.10.2021- 12.11 2021, ora 16,00. Relații suplimen-
tare la telefon 021.4687109.

l Unitatea Militară 02439 București organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post vacant de 
personal civil contractual: -1 post vacant de execuţie 
„Consilier juridic gradul I” în Biroul consultanță 
juridică și drept internațional umanitar din Secția 
juridică și drept internațional umanitar; -studii: 
absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superi-
oare universitare de licență în domeniul juridic- 
specializarea drept; -vechime: 3 ani și 6 luni vechime 
în specialitatea studiilor universitare de licență 
absolvite; -proba scrisă: 17.11.2021 ora 10.00; -inter-
viul: 23.11.2021, ora 10.00; -data limită de depunere 
a dosarelor: 09.11.2021 ora 15.00. Depunerea dosa-
relor și organizarea concursului se va face la sediul 
U.M. 02439 București, strada Institutul Medico- 
Militar nr. 3-5, sector 1, București, unde vor fi afișate 
și detaliile organizatorice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 021396006 interior 130.

l Primăria comunei Cernica, județul Ilfov organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoa-
relor funcții contractuale de executie de: d) Femeie de 
serviciu- 2 posturi; e) Muncitor necalificat (curăţenie)- 
1 post; f) Îngrijitor copii- 1 post. Concursurile se 
organizează la sediul Primăriei comunei Cernica, 
județul Ilfov, în data de  18 noiembrie 2021, la ora 
11.00- proba scrisă si 22 noiembrie 2021, la ora 11.00- 
proba orală. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov.  
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Cerințe specifice pentru ocuparea 
posturilor: Pentru ocuparea funcţiilor de execuţie, 
candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii generale, 
cu vechime de minimum 1 an. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei comunei Cernica, judeţ 
Ilfov din strada Traian nr.10, email: primaria_
cernica@yahoo.com, telefon  (021) 369.51.55- 
persoană contact Simion Claudia- Șef birou.
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l Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, 
Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, 
cu sediul în str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucu-
rești, organizează, la sediul său, concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante: 
1. Inspector de specialitate debutant, în cadrul 
ISCIR– Serviciul Inspecție Domeniul Clasic- Bucu-
rești- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/ licență– inginer în 
domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, 
electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, 
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, 
instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în 
specialitatea studiilor: 0 ani. Permis de conducere: 
cel puțin categoria B de autovehicule. Concursul se 
va desfășura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 
18.11.2021, ora 10:00; -proba interviu: 25.11.2021, 
ora 09:00. 2. Inspector de specialitate grad profesi-
onal I, în cadrul ISCIR- Serviciul Inspecție Dome-
niul Nuclear- București- 1 post. Nivelul studiilor: 
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ 
licență- inginer în domeniile: mecanică, electromeca-
nică, transporturi, electrotehnică, energetică, auto-
matizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, 
chimie industrială, instalații, petrol și gaze. 
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: 
minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin cate-
goria B de autovehicule. Concursul se va desfășura 
la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 18.11.2021, ora 
10:00; -proba interviu: 25.11.2021, ora 09:00. 3. 
Inspector de specialitate grad profesional I, în cadrul 
ISCIR– Serviciul Supravegherea Pieței- București- 1 
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/ licență- inginer în domeniile: 
mecanică, electromecanică, transporturi, electroteh-
nică, energetică, automatizări, construcții, meta-
lurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, 
instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în 
specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de 
conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la sediul ISCIR, astfel: 
-proba scrisă: 18.11.2021, ora 10:00; -proba interviu: 
25.11.2021, ora 09:00. 4. Inspector de specialitate 
grad profesional II, în cadrul IT ISCIR Bacău- 
Biroul Control- Bacău- 1 post. Nivelul studiilor: 
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ 
licență- inginer în domeniile: mecanică, electromeca-
nică, transporturi, electrotehnică, energetică, auto-
matizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, 
chimie industrială, instalații, petrol și gaze. 
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: 
minim 3 ani. Permis de conducere: cel puțin cate-
goria B de autovehicule. Concursul se va desfășura 
la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 18.11.2021, ora 
10:00; -proba interviu: 25.11.2021, ora 09:00. 5. 
Inspector de specialitate grad profesional II, în 
cadrul IT ISCIR Cluj- Biroul Control- Cluj-Napoca- 
2 posturi. Nivelul studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diploma /licență- inginer în 
domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, 
electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, 
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, 
instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în 
specialitatea studiilor: minim 3 ani. Permis de 
conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la sediul ISCIR, astfel: 
-proba scrisă: 18.11.2021, ora 10:00; -proba interviu: 
25.11.2021, ora 09:00. 6. Inspector de specialitate 
grad profesional I, în cadrul IT ISCIR Craiova- 
Biroul Control- Craiova- 1 post. Nivelul studiilor: 
superioare de lungă durată cu examen de diploma /
licență- inginer în domeniile: mecanică, electromeca-
nică, transporturi, electrotehnică, energetică, auto-
matizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, 
chimie industrială, instalații, petrol și gaze. 
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: 
minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin cate-
goria B de autovehicule. Concursul se va desfășura 
la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 18.11.2021, ora 
10:00; -proba interviu: 25.11.2021, ora 09:00. 7. 
Inspector de specialitate grad profesional I, în cadrul 
IT ISCIR Iași- Biroul Control- Iași- 2 posturi. 
Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/licență- inginer în domeniile: 
mecanică, electromecanică, transporturi, electroteh-
nică, energetică, automatizări, construcții, meta-
lurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, 
instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în 
specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de 
conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. 

Concursul se va desfășura la sediul ISCIR, astfel: 
-proba scrisă: 18.11.2021, ora 10:00; -proba interviu: 
25.11.2021, ora 09:00. 8. Inspector de specialitate 
grad profesional II, în cadrul IT ISCIR Iași- Biroul 
Control- Iași- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de 
lungă durată cu examen de diploma /licență- inginer 
în domeniile: mecanică, electromecanică, transpor-
turi, electrotehnică, energetică, automatizări, 
construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie 
industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani. 
Permis de conducere: cel puțin categoria B de auto-
vehicule. Concursul se va desfășura la sediul ISCIR, 
astfel: -proba scrisă: 18.11.2021, ora 10:00; -proba 
interviu: 25.11.2021, ora 09:00. 9. Inspector de speci-
alitate grad profesional I, în cadrul IT ISCIR Pitești- 
Biroul Control- Pitești- 1 post. Nivelul studiilor: 
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ 
licență- inginer în domeniile: mecanică, electromeca-
nică, transporturi, electrotehnică, energetică, auto-
matizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, 
chimie industrială, instalații, petrol și gaze. 
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: 
minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin cate-
goria B de autovehicule. Concursul se va desfășura 
la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 18.11.2021, ora 
10:00; -proba interviu: 25.11.2021, ora 09:00. 10. 
Consilier debutant, în cadrul IT ISCIR Iași- 
Compartimentul Evidență Tehnică- Iași- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/ licenţă. Vechimea în muncă și în 
specialitatea studiilor: 0 ani. Concursul se va desfă-
șura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 
18.11.2021, ora 13:00; -proba interviu: 25.11.2021, 
ora 13:00. 11. Expert grad profesional I, în cadrul IT 
ISCIR Cluj- Compartimentul Economic Adminis-
trativ –Cluj-Napoca- 1 post. Nivelul studiilor: supe-
rioare economice de lungă durată cu examen de 
diploma /licență- economist. Vechimea în muncă și 
în specialitatea studiilor: minim 6 ani (din care cel 
puțin 3 ani în domeniul financiar- contabilitate). 
Concursul se va desfășura la sediul ISCIR, astfel: 
-proba scrisă: 18.11.2021, ora 14:00; -proba interviu: 
25.11.2021, ora 12:00. 12. Expert grad profesional I, 
în cadrul IT ISCIR Iași- Compartimentul Economic 
Administrativ –Iași- 1 post. Nivelul studiilor: superi-
oare economice de lungă durată cu examen de 
diplomă/ licență- economist. Vechimea în muncă și 
în specialitatea studiilor: minim 6 ani (din care cel 
puțin 3 ani în domeniul financiar- contabilitate). 
Concursul se va desfășura la sediul ISCIR, astfel: 
-proba scrisă: 18.11.2021, ora 14:00; -proba interviu: 
25.11.2021, ora 12:00. 13. Referent treapta profesio-
nală IA, în cadrul IT ISCIR Iași- Compartimentul 
Economic Administrativ- Iași- 1 post. Nivelul studi-
ilor: medii, cu diplomă de bacalaureat. Vechimea în 
muncă: minim 9 ani. Concursul se va desfășura la 
sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 18.11.2021, ora 
12:00; -proba interviu: 25.11.2021, ora 09:00. 14. 
Referent treapta profesională I, în cadrul ISCIR- 
Biroul Administrativ- București- 1 post. Nivelul 
studiilor: medii, cu diplomă de bacalaureat. 
Vechimea în muncă: minim 6 ani. Concursul se va 
desfășura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 
18.11.2021, ora 12:00; -proba interviu: 25.11.2021, 
ora 09:00. Anunțul cuprinzând condițiile generale și 
specifice, calendarul de desfășurare a concursurilor, 
cererea (formular) tipizat de înscriere, Anexa GDPR 
și bibliografia, se regăsesc pe site-ul oficial ISCIR, 
www.iscir.ro, la secțiunea –Carieră. Dosarul de 
concurs, conținând documentele necesare pentru 
înscriere, se depune personal de către candidat, 
pentru postul pe care candidează, la sediul ISCIR 
din str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, București, 
zilnic între orele 10:00-12:00 și 13:00-14:00, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunț. Informații suplimentare se pot 
obţine la telefon 021.411.97.60 int. 147.  

l Autoritatea pentru Digitalizarea României orga-
nizează concurs/ examen pentru ocuparea a unei 
funcţii contractuale de conducere vacante în cadrul 
Direcţiei  Transformare Digitală -Serviciul 
infrastructură. -Desfășurarea concursului/ exame-
nului: -Proba scrisă -18.11.2021, ora 10:00; -Interviul 
-data și ora se afișează odată cu rezultatele 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 27.10.2021 -09.11.2021. Data limită de 
depunere a dosarelor este 09.11.2021, ora 17.00. 
Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 
maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea terme-
nului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 
10.11.2021 -11.11.2021. Rezultatele selectării dosa-
relor de înscriere se afișează în termen de 1 zi lucră-
toare de la expirarea termenului de selecţie a 
dosarelor de concurs, respectiv în data de 12.11.2021, 
la sediul și pe pagina de internet a instituţiei: www.
adr.gov.ro, secţiunea Carieră. Comunicarea rezulta-
telor 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, secţiunea 
Carieră. Candidaţii nemulţumiţi pot depune contes-
taţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data 
afișării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la 
data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, 
sub sancţiunea decăderii din acest drept, iar comuni-
carea rezultatelor se va face imediat după soluţio-
narea contestaţiilor. Rezultatele finale se afișează în 
termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea 
termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru 
ultima probă a concursului/ examenului. În vederea 
participării la concurs/ examen, candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 
din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului -cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modi-
ficările și completările ulterioare, după cum 
urmează: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European și domici-
liul în România; b) cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de preve-
derile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; f) îndeplinește condiţiile 
de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 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 infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Condiţii de participare stabi-
lite pe baza fișei postului: I. Pentru postul de șef 
serviciu la Serviciul infrastructură: -Nivelul studi-
ilor: studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din 
domeniile fundamentale: știinţe inginerești sau 
matematică și știinte ale naturii; -Cunoașterea unei 
limbi străine -limba engleză, în vederea colaborării 
constante cu reprezentanţii instituţiilor europene, 
nivel mediu/ avansat (scris, vorbit, citit) competenţe 
testate în cadrul probelor de concurs; -Vechimea de 
minim 5 ani în specialitatea studiilor. Coordonate de 
contact: Adresa de corespondenţă: Bulevardul Liber-
tăţii nr. 14, Sector 1, Mun. București. Telefon/ Fax: 
0374.541.187, Email: resurse.umane@adr.gov.ro. 
Persoana de contact: Denisa -Gabriela Voicu, Consi-
lier superior, Biroul Resurse Umane.

CITAȚII
l Se citeaza parata Ardelean Iuliana in dosarul nr. 
14823/55/2021 la Judecatoriei Arad cu termen de 
judecata la data de 09.11.2021, ora 9.00, sala 215, in 
proces de divort cu reclamantul Ardelean Vasile.

l Paratul Belba Cristian cu domiciliul in Str.N. 
Balcescu-Lot Padure, Mihail Kogalniceanu, Jud.
Constanta, este citat la Judecatoria Constanta in 
dosar nr.11175/212/2021, termen 09.12.2021, 
Complet C14, camera sala 3, ora 15.00, Cerere de 
valoare redusa, in proces cu Enel Energie S.A.

l Brabete Rodenc, cu ultimul domiciliu în  com.
Breasta, sat Valea Lungului, str. Principală, nr. 8, 

jud. Dolj, este chemat în calitate de pârât de recla-
manta Brabete Costina-Daniela în dosarul nr. 
20063/215/2019*, având ca obiect divorț, în data de 
11 noiembrie 2021, ora 10.45, CMF 2, la Judecătoria 
Craiova.

l Doamna Rusu Maria, cu domiciliul în comuna 
Lădești, sat Măldărești, județul Vâlcea, este chemată 
la Judecătoria Horezu, județul Vâlcea, în calitate de 
pârâtă, în cauza civilă de divorț, dosar nr. 
233/241/2021, în proces cu Rusu Gheorghe, pentru 
data de 07.12.2021.

l Socaciu Zoltan și Socaciu Maria aducem la cunoș-
tinţa publică faptul că pe rolul Judecătoriei Întor-
sura Buzăului se află dosarul nr.818/248/2021, având 
ca obiect deschiderea procedurii de declarare a 
morţii numiților Bolha (Purecel) Janos (Ioan), Bolha 
(Purecel) Maria și Fazakas (Olar) Maria (văd.) lui 
Bolha (Purecel) Ianosne (Ioan), cu ultimul domiciliu 
în comuna Barcani, sat Barcani, judeţul Covasna și 
invităm orice persoană care cunoaște date în 
privinţa dispăruților, să le comunice instanţei de 
judecată.

DIVERSE
l Dinamic Insolv IPURL în calitate de adminis-
trator judiciar vă informează că împotriva S. Patric 
Hangea SRL având CUI RO37537969, J06/467/2017, 
a fost deschisă procedura insolvenţei prin Sentinţa 
civilă nr. 369/08.10.2021 din dosar nr. 1541/112/2021 
al Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt 
invitaţi să-și depună cererile de creanţe la grefa 
instanţei în temeiul Legii 85/2014.

l S.C.BNT Sistem S.R.L., cu sediul în strada Traian 
Vuia, nr.124A, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, 
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire hală depozitare, showroom și birouri 
P+1E, împrejmuire, utilități, organizare de șantier”, 
propus a fi amplasat în Lot 1, Tarla 1, Parcela 18; 
18/15, Cartier 1, NC57916, comuna Cernica, Județul 
Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției Regionale pentru 
Protecția Mediului Ilfov, din Aleea Lacul Morii nr.1, 
sector 6, de luni până joi, între 9.00-13.00. Obser-
vații/ comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul A.R.P.M.If.în termen de 15 zile de la data 
publicării anunțului.

l  judiciar anunţă creditorii SC Dany & Vio Com 
Prod SRL (cu sediul în Brăila, Str. Roșiorilor nr. 329, 
jud Brăila, CIF 6873993, CUI J09/1745/1994), faptul 
că Tribunalul Brăila a dispus deschiderea procedurii 
generale de faliment în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2014 în Dosarul nr. 2026/113/2018. Soli-
cităm pe această cale creditorilor să își declare 
creanţa în conformitate cu prevederile art. 146 din 
Legea nr. 85/2014. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanţei, în tabelul 
suplimentar al creditorilor este 15.11.2021. Infor-
maţii privind procedura generală de faliment a 
debitoarei puteţi obţine accesând: www.bpi.ro.

l Black Valley Game Farm SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „înființare 
crescătorie de vânat cu pene”, propus a fi amplasat 
în comuna Nămoloasa, satul Nămoloasa-Sat, județul 
Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate pe pagina de internet a autorității compe-
tente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, 
apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de 
mediu -Documentații procedura EIA și EA-Memorii 
de prezentare 2021 și la sediul Black Valley Game 
Farm SRL din municipiul Focșani, str. Nicolae 
Iorga, nr.1, județul Vrancea. Observațiile publicului 
se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.
ro.

l SC Dolphin Invest SRL, cu sediul în București, 
sector 2, bd.Ferdinand, nr.97, bl.17, titulară a proiec-
tului „Construire spații comerciale parter, amenajare 
platforme betonate, parcări, împrejmuire parțial și 
branșamente utilități”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impac-

tului asupra mediului și nici evaluarea adecvată 
pentru proiectul „Construire spații comerciale 
parter, amenajare platforme betonate, parcări, 
împrejmuire parțial și branșamente utilități” propus 
a fi amplasat în comuna Bolintin-Deal, sat Mihai 
Vodă, bd.1 Mai, nr.1A, CF 32536, jud.Giurgiu. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la următoarea 
adresă de internet: www.apmgr.anpm.ro

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata in dosarul 13579/55/2021, 
formulata de petentul Bogdan Daniel cu domiciliul 
procesual ales la Cab. Av. Godea Razvan din Arad 
str Iustin Marsieu nr 31, solicită înscrierea dreptului 
de proprietate pe titlu de uzucapiune, asupra imobi-
lului identificat în CF.307316 Secusigiu, provenit din 
conversia CF vechi 1048, nr. top. 740-74, format din 
teren intravilan în suprafață totala de 1439 mp,  
imobil asupra căruia figurează ca proprietar tabular 
Kuhn Margareta nascuta Kuhlburgm, in 1889 
cucota de 1/1 urmand a se proceda la intabularea 
petentului asupra acestui imobil. Petentul sustine ca 
foloseste acest imobil prin joctiunea posesiilor 
asupra careia a exercitat o posesie pasnica publica 
continua si sub nume de proprietar. In baza Decretu-
lui-Lege 1151938 toti cei interesati sunt somati ca, de 
îndată, să înainteze opoziţie la Judecătoria Arad, 
deoarece, în caz contrar, în termen de 1luna de la 
această ultimă publicare se va solutiona cererea.

ADUNĂRI GENERALE
l Anunţ. Consiliul de Administrație al SC Transloc 
SA organizează selecţie pentru funcţia de membru în 
Consiliul de administraţie al SC Transloc SA 
Baraolt. Candidaţii își pot depune dosarele la sediul 
societății, la adresa Baraolt, str.Kossuth Lajos, 
nr.214, jud.Covasna, până la data de 30 noiembrie 
2021 inclusiv, ora 10.00. Concursul va avea loc în 
data de 03 Decembrie 2021, ora 09.00, la sediul SC 
Transloc SA. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul societatii sau la nr. tel.0267.377.341 sau 
0751.305.970. Președintele Consiliului De Adminis-
trație.

l GRIRO S.A., Sediul social: București, Calea 
Griviței nr. 355-357, Sector 1, EUID:  ROONRC.
J40/240/1991, J40/240/1991; C.U.I. RO 1576509, 
Capitalul social subscris de 48.134.917,50 RON, din 
care 45.361.077,40 RON, vărsat Convocare: În 
conformitate cu prevederile 119 alin 1 din Legea 
societăților  nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare și ale art. 17.3. lit. b) din 
Actul Constitutiv al GRIRO S.A (denumita în conti-
nuare și „Societatea”), Consiliul de Administrație al 
SocietățiiConsiliul de Administrație, la cererea 
acționarilor Computerland Romania S.R.L.și 
Shlomo Elia Investments LTD, reprezentând 
împreună peste 5% din capitalul social, convoacă 
acționarii Societății pentru a participa în ziua de 
07.12.2021, ora 13:00, la sediul Societății din Bucu-
rești, Calea Griviței nr. 355-357, Sector 1 (Sala de 
Consiliu, et.2 din Clădirea Administrativă GRIRO), 
la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, 
care va avea următoarea ordine de zi: 1) Aprobarea 
promisiunii de vânzare– cumpărare, către o terță 
parte (respectiv o parte care nu este acționar al 
GRIRO S.A. și nici afiliat al acționarilor și/sau al 
GRIRO S.A), a unui teren în cu suprafață măsurată 
de 89.656mp și în acte de 89.734mp, situat în muni-
cipiul București, Calea Griviței nr. 355-357, Sector 
1, împreună cu toate construcțiile edificate pe 
acesta, respectiv terenul care va rezulta din 
dezmembrarea și ulterior alipirea următoarelor 
integrală sau parțială a parcelelor de teren (în conti-
nuare “Imobilul”), având următoarele date de 
identificare: a. parcela de teren în suprafaţă de 
11.723mp, având nr. cadastral 205.881 (nr. cadastral 
vechi 3862/18), întabulată în Cartea Funciară a 
Mun. București Sector 1; b. parcela de teren în 
suprafaţă de 9.235mp, având nr. cadastral 205.879 
(nr. cadastral vechi 3862/15), întabulată în Cartea 
Funciară a Mun. București Sector 1; c. parcela de 
teren în suprafaţă de 9.178 mp, având nr. cadastral 
205.880 (nr. cadastral vechi 3862/16), întabulată în 
Cartea Funciară a Mun. București Sector 1; d. 
parcela de teren în suprafaţă de 5.679mp, având nr. 

cadastral 211.512 (nr. cadastral vechi 3862/17), 
întabulată în Cartea Funciară a Mun. București 
Sector 1; e. parcela de teren în suprafaţă de 
4.268mp, având nr. cadastral 211.515 (nr. cadastral 
vechi 3862/19), întabulată în Cartea Funciară a 
Mun. București Sector 1; f. parcela de teren în 
suprafaţă de 3.183mp, având nr. cadastral 205.887 
(nr. cadastral vechi 3862/8), întabulată în Cartea 
Funciară a Mun. București Sector 1; g. parcela de 
teren în suprafaţă de 778mp, având nr. cadastral 
205.888 (nr. cadastral vechi 3862/9), întabulată în 
Cartea Funciară a Mun. București Sector 1; h. 
parcela de teren în suprafaţă de 10.060mp, având 
nr. cadastral 211.514 (nr. cadastral vechi 3862/2), 
întabulată în Cartea Funciară a Mun. București 
Sector 1; i. parcela de teren în suprafaţă de 
2.541mp, având nr. cadastral 205.885 (nr. cadastral 
vechi 3862/5), întabulată în Cartea Funciară a Mun. 
București Sector 1; j. parcela de teren în suprafaţă 
de 1.884mp, având nr. cadastral 229.155 (nr. cadas-
tral vechi 3862/6), întabulată în Cartea Funciară a 
Mun. București Sector 1; k. parcela de teren în 
suprafaţă de 5.978mp, având nr. cadastral 205.886 
(nr. cadastral vechi 3862/7), întabulată în Cartea 
Funciară a Mun. București Sector 1; l. parcela de 
teren în suprafaţă de 6.461mp, având nr. cadastral 
205.877 (nr. cadastral vechi 3862/10), întabulată în 
Cartea Funciară a Mun. București Sector 1; m. 
parcela de teren în suprafaţă de 2.216mp, având nr. 
cadastral 211.509 (nr. cadastral vechi 3862/1), înta-
bulată în Cartea Funciară a Mun. București Sector 
1; n. parcela de teren în suprafaţă de 1.295mp, 
având nr. cadastral 233.740 (nr. cadastral vechi 
3862/20/2), întabulată în Cartea Funciară a Mun. 
București Sector 1; o. parcela de teren în suprafaţă 
de 628mp, având nr. cadastral 233.743 (nr. cadastral 
vechi 3862/20/3), întabulată în Cartea Funciară a 
Mun. București Sector 1; p. parcela de teren în 
suprafaţă de 233mp, având nr. cadastral 233.745 
(nr. cadastral vechi 3862/20/4), întabulată în Cartea 
Funciară a Mun. București Sector 1; q. parcela de 
teren în suprafaţă de 193mp, având nr. cadastral 
233.746 (nr. cadastral vechi 3862/20/5), întabulată în 
Cartea Funciară a Mun. București Sector 1; r. 
parcela de teren în suprafaţă de 2.140mp, având nr. 
cadastral 260.275 (nr. cadastral vechi 3862/23/2), 
întabulată în Cartea Funciară a Mun. București 
Sector 1; s. parcela de teren în suprafaţă de 24mp, 
având nr. cadastral 228.995 (nr. cadastral vechi 
3862/26), întabulată în Cartea Funciară a Mun. 
București Sector 1; t. parcela de teren în suprafaţă 
de 62mp, având nr. cadastral 228.996 (nr. cadastral 
vechi 3862/27), întabulată în Cartea Funciară a 
Mun. București Sector 1; u. parcela de teren în 
suprafaţă de 57mp, având nr. cadastral 260.098 (nr. 
cadastral vechi 3862/28), întabulată în Cartea 
Funciară a Mun. București Sector 1; v. parcela de 
teren în suprafaţă de 3.662mp, având nr. cadastral 
260.092 (nr. cadastral vechi 3862/33), întabulată în 
Cartea Funciară a Mun. București Sector 1; w. 
parcela de teren în suprafaţă de 862mp, având nr. 
cadastral 260.097 (nr. cadastral vechi 3862/34), 
întabulată în Cartea Funciară a Mun. București 
Sector 1; x. parcela de teren în suprafaţă de 785mp, 
având nr. cadastral 260.110 (nr. cadastral vechi 
3862/35), întabulată în Cartea Funciară a Mun. 
București Sector 1; y. parcela de teren în suprafaţă 
de 1.670mp, având nr. cadastral 260.096 (nr. cadas-
tral vechi 3862/36), întabulată în Cartea Funciară a 
Mun. București Sector 1; z. parcela de teren în 
suprafaţă de 3.070mp, având nr. cadastral 260.095 
(nr. cadastral vechi 3862/37), întabulată în Cartea 
Funciară a Mun. București Sector 1; aa. parcela de 
teren în suprafaţă de 104mp, având nr. cadastral 
260.093 (nr. cadastral vechi 3862/38), întabulată în 
Cartea Funciară a Mun. București Sector 1; bb. 
parcela de teren în suprafaţă de 476mp, având nr. 
cadastral 260.094 (nr. cadastral vechi 3862/39), 
întabulată în Cartea Funciară a Mun. București 
Sector 1; cc. parcela de teren în suprafaţă de 713mp, 
având nr. cadastral  260.276 (nr. cadastral vechi 
3862/24/1), întabulată în Cartea Funciară a Mun. 
București Sector 1; dd. parcela de teren în suprafaţă 
de 36mp, având nr. cadastral 260.277 (nr. cadastral 
vechi 3862/24/2), întabulată în Cartea Funciară a 
Mun. București Sector 1; ee. parcela de teren în 
suprafaţă de 350mp, având nr. cadastral 260.291(nr. 
cadastral vechi 3862/32/1), întabulată în Cartea 
Funciară a Mun. București Sector 1; ff. parcela de 
teren în suprafaţă de 148mp, având nr. cadastral 
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260.292 (nr. cadastral vechi 3862/32/2), întabulată în 
Cartea Funciară a Mun. București Sector 1. 2) 
Aprobarea promitentului cumpărător, a avansului 
ce va fi achitat de către promitentul cumpărător, a 
termenelor de plată ale avansului și ale prețului 
estimat de vânzare, precum și ale condițiilor esen-
țiale ale tranzacției, astfel cum vor fi cuprinse în 
antecontractul de vânzare– cumpărare cu privire la 
Imobil. 3) Aprobarea constituirii unei ipoteci legale 
în vederea garantării restituirii de către GRIRO 
S.A., acționând ca Promitent-Vânzător, a avansului 
ce va fi achitat la data semnării unui Antecontract 
de Vânzare-Cumpărare cu o terță parte (respectiv o 
parte care nu este acționar al GRIRO S.A. și nici 
afiliat al acționarilor și/sau al GRIRO S.A.) acțio-
nând ca Promitent-Cumpărător, asupra următoa-
relor terenuri însumând aproximativ 22,275 mp: (a) 
Parcela de teren în suprafață de 3.191mp din acte și 
3.183mp din măsurători, având număr cadastral 
205887, intabulată în Cartea Funciară nr. 205.887; 
(b) Parcela de teren în suprafață de 781mp din acte 
și 778mp din măsurători, având număr cadastral 
205888, intabulata în Cartea Funciară nr. 205.888; 
(c) Parcela de teren în suprafață de 11.723mp, 
având număr cadastral 205.881, intabulată în 
Cartea Funciară nr. 205881; (d) Parcela de teren în 
suprafață de 3.697mp din acte și 3.662mp din măsu-
rători, având număr cadastral 260092, intabulată în 
Cartea Funciară nr. 260.092; (e) Parcela de teren în 
suprafață de 105mp din acte și 104mp din măsură-
tori, având număr cadastral 260093, intabulata in 
Cartea Funciara nr. 260.093; (f) Parcela de teren in 
suprafață de 476mp, având număr cadastral 
260.094, intabulată în Cartea Funciară nr. 260094; 
(g) Parcela de teren în suprafață de1.295mp, având 
număr cadastral 233.740, intabulată în Cartea 
Funciară nr. 233740; (h) Parcela de teren în supra-
față de 628mp, având număr cadastral 233.743, 
intabulată în Cartea Funciară nr. 233743; (i) Parcela 
de teren în suprafață de 233mp, având număr 
cadastral 233745, intabulată în Cartea Funciară nr. 
233745; (j) Parcela de teren în suprafață de 193mp, 
având număr cadastral 233746, intabulată în Cartea 
Funciară nr. 233746; 4) Aprobarea semnării 
antecontractului de vânzare– cumpărare cu privire 
la Imobil și a ipotecii legale asupra terenurilor iden-
tificate la punctul 3 de mai sus. 5) Aprobarea împu-
ternicirii Directorului General al Societății, pentru a 
reprezenta Societatea, cu puteri depline, în vederea 
negocierii și semnării, în limitele condițiilor și 
termenilor aprobați de către Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor Societății, în numele și 
pe seama Societății, a actelor juridice aferente 
punerii în aplicare a hotărârilor Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor, astfel cum vor fi  
adoptate cu privire la punctele 1, 2, 3 și 4 din 
prezenta ordine de zi. 6) Aprobarea împuternicirii 
unei persoane care va îndeplini formalitățile de 
publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor. În cazul în 
care la data menționată mai sus nu se întrunesc 
condițiile de validitate/ cvorumul de prezență prevă-
zute de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă 
și se fixează în temeiul art.118 din Legea societăților 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare și ale art.17.12. din Actul Constitutiv 
al Societății, cea de-a doua Adunare Generală 
Extraordinară a Acționarilor Societății, pentru data 
de 08.12.2021, ora 13:00, în același loc, cu aceeași 
dată de referință și având aceeași ordine de zi ca 
prima adunare. Începând cu data de 23.11.2021, ora 
13:00, convocatorul, documentele și materialele 
informative referitoare la punctele incluse pe 
ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri, pot fi 

consultate și/sau procurate de către acționarii Socie-
tății, în zilele lucrătoare, între orele 08.00–16.00 la/
de la sediul Societății. La Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe 
și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acțio-
narilor Societății la Data de Referință, respectiv, 
23.11.2021, în mod direct sau reprezentați de către 
alte persoane, pe bază de procură specială, în 
conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al 
Societății.  Formularul de procură specială se poate 
obține începând cu data de 23.11.2021, și care 
completat și semnat se poate depune în original 
până pe data de 06.12.2021, ora 13:00, la sediul 
Societății din București, Calea Griviței nr. 355-357, 
Sector 1. Consiliul de Administrație al GRIRO S.A. 
Efraim Naimer Președinte al Consiliului de Admi-
nistrație al GRIRO S.A. împuternicit prin Decizia 
Consiliului de Administrație din data de 25.10.2021.

l Griro Tower S.A. Sediu social: Bucuresti, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Bloc Turn Griro, et.1, birou nr. 
5, Sector 1; EUID:  ROONRC.J40/808/2012, 
J40/808/2012; C.U.I. RO29591487; Capitalul social 
subscris și vărsat : 3.242.865 RON. Convocare: În 
conformitate cu prevederile art.117 din Legea socie-
tăţilor  nr.31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și ale art. 17.3.  lit.a) din 
Actul Constitutiv al GRIRO TOWER S.A. (denu-
mită în continuare și „Societatea”), Administratorul 
Unic al Societăţii, convoacă acţionarii Societăţii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei 
de 23.11.2021 pentru a participa în ziua de 
07.12.2021, ora 14.00, la Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor ce se va desfășura în Sala de 
Consiliu, et. 2 din Clădirea Administrativă GRIRO 
situată în Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 1, Bucu-
rești, care va avea următoarea ordine de zi: 1) Apro-
barea promisiunii de vânzare– cumpărare, către o 
terță parte (respectiv o parte care nu este acționar al 
GRIRO TOWER S.A. și nici afiliat al acționarilor și/
sau al GRIRO TOWER S.A), a unui teren în  supra-
față de 2617mp, situat în municipiul București, 
Calea Griviței nr. 355-357, Sector 1, împreună cu 
toate construcțiile edificate pe acesta, respectiv 
terenul care va rezulta din dezmembrarea și ulterior 
alipirea următoarelor integrală sau parțială a parce-
lelor de teren (în continuare “Imobilul”), având 
următoarele date de identificare: a. parcela de teren 
în suprafaţă de 1010mp, având nr. cadastral 233738 
(nr. cadastral vechi 3862/20/1), întabulată în Cartea 
Funciară a Mun. București Sector 1 nr. 233738; b. 
parcela de teren în suprafaţă de 1607mp, având nr. 
cadastral 233748 (nr. cadastral vechi 3862/20/6), 
întabulată în Cartea Funciară a Mun. București 
Sector 1 nr. 23748; 2) Aprobarea promitentului 
cumpărător, a avansului ce va fi achitat de către 
promitentul cumpărător, a termenelor de plată ale 
avansului și ale prețului estimat de vânzare, precum 
și ale condițiilor esențiale ale tranzacției, astfel cum 
vor fi cuprinse în antecontractul de vânzare– cumpă-
rare cu privire la Imobil. 3) Aprobarea constituirii 
unei ipoteci legale in vederea garantării restituirii de 
către GRIRO TOWER S.A., acționând ca Promi-
tent- Vânzător, a avansului ce va fi achitat la data 
semnării unui Antecontract de Vânzare- Cumpărare 
cu o terță parte (respectiv o parte care nu este acți-
onar al GRIRO TOWER S.A. și nici afiliat al acțio-
narilor și/sau al GRIRO TOWER S.A.) acționând ca 
Promitent- Cumpărător, asupra următoarelor tere-
nuri însumând aproximativ 2617mp: (a) Parcela de 
teren în suprafață de 1010mp din măsurători, având 
număr cadastral 233738, intabulată în Cartea 
Funciară nr. 233738; (b) Parcela de teren în supra-
față de 1607mp din acte, având număr cadastral 

233748, intabulată în Cartea Funciară nr.233748; 4) 
Aprobarea semnării antecontractului de vânzare– 
cumpărare cu privire la Imobil și a ipotecii legale 
asupra terenurilor identificate la punctul 3 de mai 
sus. 5) Aprobarea împuternicirii Administratorului 
Unic al Societății, pentru a reprezenta Societatea, cu 
puteri depline, în vederea negocierii și semnării, în 
limitele condițiilor și termenilor aprobați de către 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 
Societății, în numele și pe seama Societății, a actelor 
juridice aferente punerii în aplicare a hotărârilor 
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 
astfel cum vor fi  adoptate cu privire la punctele 1, 2, 
3 și 4 din prezenta ordine de zi. 6) Aprobarea împu-
ternicirii unei persoane care va îndeplini formalită-
țile de publicare și înregistrare a hotărârilor 
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 
Pentru evitarea oricărui dubiu, acționarii Societății, 
vor depune toate eforturile pentru a obține, înainte 
de data organizării Adunării Generale Extraordinare 
a Acționarilor, toate aprobările prealabile necesare 
exercitării drepturilor derivate din calitatea de acți-
onar (inclusiv de a vota și de a aproba punctele de pe 
ordinea de zi de mai sus) în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor. În cazul în care la data 
menţionată mai sus nu se întrunesc condiţiile de 
validitate/ cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul 
Constitutiv al Societăţii, se convoacă și se fixează în 
temeiul art.118 din Legea societăţilor  nr.31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 
și ale art. 17.12. din Actul Constitutiv al Societăţii, 
cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a 
Acţionarilor Societăţii, pentru data de 08.12.2021, 
ora 14.00, în același loc, cu aceeași dată de referinţă 
și având aceeași ordine de zi ca prima adunare. 
Începând cu data de 23.11.2021, convocatorul, docu-
mentele și materialele informative referitoare la 
aspectele incluse pe ordinea de zi, precum și proiec-
tele de hotărâri, pot fi consultate și/sau procurate de 
către acţionarii Societăţii, în zilele lucrătoare, între 
orele 08.00–14.00 la/de la sediul Societăţii. La 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi să participe și să voteze acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la 
data de referinţă, respectiv, 23.11.2021, în mod 
direct sau reprezentaţi de către alte persoane, pe 
bază de procură specială, în conformitate cu preve-
derile Actului Constitutiv. Formularul de procură 
specială se poate obţine începând cu data de 
23.11.2021 și care completat și semnat se poate 
depune în original până pe data de 06.12.2021, ora 
14.00, la sediul Societăţii. Administratorul Unic al 
GRIRO TOWER S.A. Toma Constantin.

LICITAŢII
l The Bigb Food SRL prin lichidator judiciar Via 
Insolv SPRL scoate la vânzare in bloc prin licitaţie 
publică o serie de bunuri mobile pentru desfasurarea 
activitatii de shaormerie: mese de lucru, aparate 
pentru shaorma, dulapuri frigorifice, instalatie incal-
zire-ventilatie etc. pornind de la pretul de 44.936,13 
lei TVA inclus. Lista completa a bunurilor se poate 
studia la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi inaintea datei 
licitatiei, ora 15.00. Licitatia va avea loc in data de 
05.11.2021, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 12.11.2021 la 
aceeași oră, în același loc.

l (1)Denumirea ș i  sediul  concedentului : 
U.A.T.Orașul Negrești, cu sediul în orașul Negrești, 
str.Nicolae Bălcescu, nr.1, cod poștal 735200, CIF: 
13407333, tel./fax: 0235.457.679, e-mail: inforpne-
gresti@gmail.com. (2)Obiectul închirierii: spațiu ce 
aparține domeniului public al Orașului Negrești, în 
suprafață de 23,52mp și dependințe ale acestuia în 
suprafață de 10,80mp, situat în Orașul Negrești, 
str.M.Sadoveanu, nr.4 (fosta Policlinică), destinat 
activităților medicale referitoare la sănătatea umană 
sau activități conexe actului medical. (3)Informații 
privind ofertele: Ofertele vor fi depuse la secretari-
atul Primăriei Orașului Negrești, str.Nicolae 
Bălcescu, nr.1, până la data de 17.11.2021, ora 16.00. 
(4)Licitația publică se va desfășura în sediul Primă-
riei Orașului Negrești în data de 18.11.2021, la ora 
10.00.

l Direcţia Fiscală Brașov, în temeiul HG 
nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fără 
plată și de valorificare a bunurilor aparținând insti-
tuțiilor publice, cu modificările și completările ulte-
rioare, vă face cunoscut că în ziua de 15.11.2021, ora 
12.00, la Brașov, str.Dorobanţilor, nr.4, etajul 2, 
camera 18, se va vinde prin licitaţie următorul bun 
mobil, proprietate a Direcției Fiscale Brașov. Bunul  
poate fi vizualizat la sediul instituției și pentru infor-
mații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefonul: 0268/474.440, int.122. Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drep-
turile reale și privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul) Autoutilitară: Ford Transit, Data 
primei înmatriculări: 29.09.2009, Serie motor 
8K35714, Capacitate 2198cmp, Serie șasiu: 
WF0XXXTTFX8K35714, nr.placă BV-98-DFB, 
Nr.kilometri- 188.440km. Preţul de evaluare sau de 
pornire a licitaţiei: Preţ pornire licitaţie: 1.282Euro. 
Prețul de adjudecare se va plăti la cursul BNR de la 
data adjudecării. Prețul de pornire a licitației este 
prețul inițial stabilit pe baza Raportului de Evaluare 
al bunului mobil autoturism, conform capitolului 1, 
punctul 1.4 din HG nr.841/1995, privind procedurile 
de transmitere fără plată și de valorificare a bunu-
rilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările 
și completările ulterioare, cu nr.489303/30.09.2021. 
Documentele de participare la licitația de vânzare se 
primesc cu cel mult 5 zile înainte de data stabilită 
pentru ținerea licitației, și anume: 08.11.2021. Docu-
mentele necesare sunt: chitanța de achitare a cotei 
de cheltuieli de participare la licitație, eliberată de 
casieria instituției și copie de pe certificatul de înma-
triculare la Registrul Comerțului și Codul Fiscal, 
pentru persoanele juridice sau actul de identitate 
pentru persoanele fizice. Cota de cheltuieli de parti-
cipare este: 515Lei. Datele de desfășurare a urmă-
toarelor licitații, în caz de neadjudecare sunt: 
23.11.2021, respectiv 02.12.2021.

l S.C. CITADIN S.A. Iasi, cu sediul in Bd. T. Vladi-
mirescu, nr. 32C, cod 700310, organizeaza la sediul 
sau procedura de „licitatie deschisa”, cu oferte de 
pret in plic inchis, in vederea atribuirii contractului 
„servicii de inchiriere mijloace deszapezire”. Proce-
dura de achizitie se va desfasura conform prevede-
rilor “Regulamentului privind organizarea si 
desfasurarea achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi. 
Pentru participare la procedura de achizitie, ofer-
tantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in 
„Documentatia de achizitie“. Documentatia de 
achizitie va fi postata pe site-ul societatii www.cita-
dinis.ro si va fi accesata pana pe data de 08.11.2021 
pe baza de cod unic de acces, ce va fi comunicat doar 
persoanelor care solicita in scris accesul la documen-
tatie cu date de identificare clara si cu declaratie pe 

propria raspundere privind siguranta informatiilor 
pentru evitarea introducerii unor virusi in sistemul 
informatic al societatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut. 
Documentatia de ofertare va fi depusa la sediul SC 
CITADIN SA pana la data de 08.11.2021  ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 
08.11.2021 , ora 12:00, la sediul S.C. CITADIN S.A. 
Relatii suplimentare privind procurarea documenta-
tiei si conditiile de participare se pot obtine la tel.:  
0751048290.

l Agenția Națională de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate declanșează procedura privind 
închirierea unui imobil -spațiu de depozitare -cu o 
suprafață utilă de minimum 2000 mp, situat în 
București sau pe o rază care să nu depășească 150 
km de la km 0 al capitalei, pe teritoriul României. 
Spațiul trebuie să fie ușor accesibil, dotat cu utilități, 
acoperit, păzit, să dețină autorizațiile necesare utili-
zării. Condițiile tehnice minime și documentele 
obligatorii sunt detaliate în caietul de sarcini. 
Numărul minim de candidați: un candidat. Departa-
jarea candidaților care îndeplinesc condițiile minime 
prevăzute în caietul de sarcini se va face în funcție 
de prețul cel mai scăzut. Adresă depunere oferte: 
București, sector 3, bd. Regina Elisabeta nr.3, etaj 3. 
Termen limită pentru depunere oferte: 10.11.2021, 
ora: 14:30. Informații privind documentația de atri-
buire: 0372.573.000, anabi.just.ro.  

l Debitorul SC Aqua Trans Edilitar SRL” societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Bunuri mobile, 
respectiv 6 tuburi de presiune din beton precom-
primat de tip PREMO,  in valoare de  6.266,7 lei 
exclusiv TVA; 2.Bunurile se vand individual. Pretul 
Caietului de Sarcini pentru bunurile aflate in patri-
moniul debitoarei SC Aqua Trans Edilitar SRL este 
de 500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire al 
licitatilor pentru bunurile mobile apartinand SC 
Aqua Trans Edilitar SRL este de 45% din valoarea 
stabilita prin raportul de evaluare exclusiv TVA. 
Participarea la licitatie este conditionata de:  
-consemnarea in contul de lichidare nr. RO64 UGBI 
0000 7920 0298 9RON deschis la Credit Agricole 
Bank Romania pana la orele 14.00 am din preziua  
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Caietului de sarcini pentru bunurile mobile 
din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru bunurile mobile aflate in patri-
moniul debitoarei prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 11.11.2021, ora 13.00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 18.11.2021, 
25.11.2021, 02.12.2021, 09.12.2021, ora 13.00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul social 
al lichidatorului judiciar din str. Buzesti. nr.71, et.5, 
cam 502-505, sect. 1, Bucuresti. Pentru relatii supli-
mentare sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Anuntul poate fi vizualizat si pe 
site www.dinu-urse.ro

l 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: Primăria Comunei 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul 
Tulcea, telefon 0240/563.797, fax 0240/563.799, 
e-mail: primariajurilovca@yahoo.com, cod fiscal 
4793952. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 1 parcelă în 

suprafață de 600mp, tarla 50, curți construcții 329/1, 
nr. cadastral 36932, situată în extravilanul comunei 
Jurilovca, județul Tulcea, proprietate publică a 
Comune i  Jur i lovca ,  conform H.C.L .  nr. 
9 4 / 3 0 . 0 9 . 2 0 2 1  ș i  t e m e i u l  l e g a l :  O . U . G . 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de 
la sediul Primăriei Comunei Jurilovca. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate 
obține de la Compartimentul urbanism și amena-
jarea teritoriului din cadrul Primăriei Comunei 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul 
Tulcea. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele 
interesate pot achita contravaloarea documentației 
de atribuire de 50 lei/exemplar în contul conceden-
tului: RO90TREZ6465006XXX000193, deschis la 
Trezoreria Baia, cod fiscal al concedentului: 4793952 
sau în numerar la Casieria din sediul Primăriei 
Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr. 
2, județul Tulcea. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 12.11.2021, ora 15.30. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 22.11.2021, ora 15.30. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăriei Comunei Juri-
lovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul 
Tulcea. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original, în două 
plicuri sigilate, unul interior și altul exterior. 5.Data 
și locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 23.11.2021, ora 12.30, la 
sediul Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Juri-
lovca, Str.1 Mai, nr. 2, județul Tulcea, Sala de festivi-
tăți. 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: Secția Contencios Administrativ 
a Tribunalului Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei, nr.15, 
județul  Tulcea,  te lefon 0240/504.279,  fax 
0240/518.544, e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 26.10.2021.

l 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: Primăria Comunei 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul 
Tulcea, telefon 0240/563.797, fax 0240/563.799, 
e-mail: primariajurilovca@yahoo.com, cod fiscal 
4793952. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 1 parcelă 
în suprafață de 750 mp, tarla 50, curți construcții 
329/1, nr. cadastral 38887, situată în extravilanul 
comunei Jurilovca, județul Tulcea, proprietate 
publică a Comunei Jurilovca, conform H.C.L. nr. 
9 6 / 3 0 . 0 9 . 2 0 2 1  ș i  t e m e i u l  l e g a l :  O . U . G . 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, 
de la sediul Primăriei Comunei Jurilovca. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire: Se 
poate obține de la Compartimentul urbanism și 
amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei 
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Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, 
nr.2, județul Tulcea. 3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Persoanele interesate pot achita contravaloarea 
documentației de atribuire de 50 lei/exemplar în 
contul concedentului:  RO90TREZ6465006 
XXX000193, deschis la Trezoreria Baia, cod fiscal al 
concedentului: 4793952 sau în numerar la Casieria 
din sediul Primăriei Comunei Jurilovca, comuna 
Jurilovca, Str.1 Mai, nr. 2, județul Tulcea. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
12.11.2021, ora 15.30. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 22.11.2021, 
ora 15.30. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Juri-
lovca, Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original, în două plicuri sigilate, unul 
interior şi altul exterior. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
23.11.2021, ora 13.30, la sediul Primăriei Comunei 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr. 2, 
județul Tulcea, Sala de festivități. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea liti-
giilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei, nr.15, județul 
Tulcea, telefon 0240/504.279, fax 0240/518.544, 
e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 26.10.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Primăria Slati-
na-Timiş, comuna Slatina-Timiş, Str.Principală, 
nr.32 ,  județul  Caraş-Sever in ,  te lefon/fax 
0355/401.711 /0255/260.899, e-mail: primaria@slati-
na-timis.ro, cod fiscal 3227211. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: teren, proprietate publică a 
Comunei Slatina-Timiş, în suprafață 500mp, situat 
în intravilanul localității Slatina-Timiş, având nr.
cadastral 32344, înscris în cartea funciară nr.32344 
c o m u n a  S l a t i n a - Ti m i ş ,  c o n f o r m  H . C . L . 
nr.85/21.10.2021 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, art.332 -art.333. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitațile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Biroul administrare 
domeniul public, elaborare proiecte, proceduri admi-
nistrative şi transparență decizională. 3.2.Denumirea 
şi 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 Biroul administrare domeniul public, 
elaborare proiecte, proceduri administrative şi trans-
parență decizională din cadrul Primăriei Comunei 
Slatina-Timiş, Str.Principală, nr.32, județul 
Caraş-Severin. 3.3.Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 50 lei /exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei Comunei Slati-
na-Timiş, județul Caraş-Severin. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 12.11.2021, ora 
14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 24.11.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Slatina-Timiş, Biroul administrare dome-
niul public, elaborare proiecte, proceduri administra-
tive şi transparență decizională, Str.Principală, nr.32, 
județul Caraş-Severin. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exte-
rior şi unul interior. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
25.11.2021, ora 12.00, la Primăria Comunei Slati-
na-Timiş, Str.Principală, nr.32, județul Caraş-Se-
verin. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Caraş-Severin, Reşița, Str.
Horea, nr.2-4, județul Caraş-Severin, telefon 

0255/213.304, fax 0255/211.554, e-mail: ecris.115@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
26.10.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comuna 
Bonțida, comuna Bonțida, Str.Mihai Eminescu 
nr.446, județul Cluj, telefon: 0264/262.259, e-mail: 
primariabontida@yahoo.com, cod fiscal: 4565261. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren în suprafață de 
12,388 mp, situat în comuna Bonțida, arabil, extra-
vilan, liber de construcții, nr. cadastral 56310, bun 
p r i v a t  a l  C o m u n e i  B o n ț i d a ,  c o n f o r m 
H.C.L.nr.69/09.07.2021 şi 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 Primăriei Comunei 
Bonțida, comuna Bonțida, Str.Mihai Eminescu 
nr.446, județul Cluj sau prin e-mail la adresa: 
primariabontida@yahoo.com. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Compartimentul 
juridic, Primăria Comuna Bonțida, Str. Mihai 
Eminescu nr. 446, județul Cluj sau se poate solicita 
prin e-mail la adresa: primariabontida@yahoo.com. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 200 de lei, se 
p o a t e  a c h i t a  î n  c o n t u l  d e  Tr e z o r e r i e 
RO87TREZ2185006XXX002436 al Primăriei 
Comunei Bonțida, deschis la Trezoreria Gherla, 
CIF: 4565261. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 09/11/2021, ora 10.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 17/11/2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Comunei 
Bonțida, Str.Mihai Eminescu nr.446, județul Cluj. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 18/11/2021, ora 10.00, sediul Primăriei 
Comunei Bonțida, comuna Bonțida, Str. Mihai 
Eminescu nr.446, județul Cluj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi /sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Judecătoria Gherla, adresa: Gherla, Str.Bobâlna nr. 
55, județul Cluj, telefon: 0264/243.854, fax: 
0264/243.701, e-mail: jud-gherla@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 26/10/2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr.2, județul 
Tulcea, telefon: 0240/563.797, fax: 0240/563.799, 
e-mail: primariajurilovca@yahoo.com, cod fiscal 
4793952. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 1 parcelă în 
suprafață de 750 mp, tarla 50, curți construcții 
329/1, nr. cadastral 38886, situată în extravilanul 
comunei Jurilovca, județul Tulcea, proprietate 
publică a Comunei Jurilovca, conform H.C.L. nr. 
95/30.09.2021 şi  temeiul legal :  O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de 
la sediul Primăriei Comunei Jurilovca. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate 
obține de la Compartimentul urbanism şi amena-
jarea teritoriului din cadrul Primăriei Comunei 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr.2, județul 
Tulcea. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele 
interesate pot achita contravaloarea documentației 
de atribuire de 50Lei/exemplar în contul conceden-

tului: RO90TREZ6465006XXX000193, deschis la 
Trezoreria Baia, cod fiscal al concedentului: 4793952 
sau în numerar la Casieria din sediul Primăriei 
Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr. 
2, județul Tulcea. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 12/11/2021, ora 15.30. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 22/11/2021, ora 15.30. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăriei Comunei Juri-
lovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr.2, județul 
Tulcea. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original, în două 
plicuri sigilate, unul interior şi altul exterior. 5.Data 
şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 23/11/2021, ora 13.00, la 
sediul Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Juri-
lovca, Str.1 Mai nr. 2, județul Tulcea, Sala de festivi-
tăți. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția Contencios Administrativ 
a Tribunalului Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei nr.15, 
județul Tulcea, telefon: 0240/504.279, fax: 
0240/518.544, e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 26/10/2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr.2, județul 
Tulcea, telefon: 0240/563.797, fax: 0240/563.799, 
e-mail: primariajurilovca@yahoo.com, cod fiscal 
4793952. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 1 parcelă în 
suprafață de 11.762 mp, tarla 59, neproductiv 451, 
nr.cadastral 37591, situată în extravilanul comunei 
Jurilovca, județul Tulcea, proprietate publică a 
Comunei Jurilovca, conform H.C.L.nr.93/30.09.2021 
şi temeiul legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: 
prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Jurilovca. 3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Se poate obține de la Comparti-
mentul urbanism şi amenajarea teritoriului din 
cadrul Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Juri-
lovca, Str.1 Mai nr.2, județul Tulcea. 3.3. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atribuire de 50Lei/
exemplar în contul concedentului: RO90TREZ 
6465006 XXX000193, deschis la Trezoreria Baia, cod 
fiscal al concedentului: 4793952 sau în numerar la 
Casieria din sediul Primăriei Comunei Jurilovca, 
comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr. 2, județul Tulcea. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
12/11/2021, ora 15.30. 4. Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 22/11/2021, 
ora 15.30. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, 
Str.1 Mai nr.2, județul Tulcea. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original, în două plicuri sigilate, unul interior şi 
altul exterior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23/11/2021, 
ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Jurilovca, 
comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr. 2, județul Tulcea, 
Sala de festivități. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Secția Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Tulcea, Tulcea, Str.
Toamnei nr.15, județul Tulcea, telefon: 0240/504.279, 
fax: 0240/518.544, e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 26/10/2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Primăria Bocşa, 
Bocşa, Str.1 Decembrie 1918 nr.22, judeţul Caraş-Se-
verin, telefon: 0255/555.000, fax: 0255/555.226, 

e-mail: primariabocsa@yahoo.com, cod fiscal 
3227939. 2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 6 
chioşcuri situate administrativ: -3 în Str.1 Decembrie 
1918 nr.2 -Piața Agroalimentară Bocşa I şi -3 în Str.1 
Mai nr. 18 -Piața Alimentară Bocşa II, în suprafață 
de 7,92mp fiecare chioşc, conform caietului de 
sarcini, chioşcurile aparțin domeniului public al 
Oraşului Bocşa, fiind destinate desfăşurării activită-
ților comerciale. Închirierea se face conform O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019 şi Hotărârea Consiliului Local al 
Oraşului Bocşa nr. 92/30.09.2021. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitațile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: Moda-
litatea sau modalitățile prin care peroanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentație de atribuire, printr-o solicitare scrisă 
adresată Primăriei Oraşului Bocşa. 3.2.Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: la Compar-
timentul Evidența Administrarea Domeniului Public 
şi Privat al oraşului, de luni până vineri, între orele 
10.00-14.00, la sediul Primăriei Oraşului Bocşa din 
Str.1 Decembrie 1918 nr.22, judeţul Caraş-Severin. 
3.3. Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul adminis-
trativ: Prețul documentației de atribuire este de 
20Lei pe suport hârtie şi gratuit în format electronic, 
pe site-ul: www.oraşulbocsa.ro. Prețul documentației 
se achită la Casieria Primăriei Oraşului Bocşa. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
10/11/2021, ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 18/11/2021, 
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Ofertele se depun în plicuri sigilate la Registratura 
Primăriei Bocşa dinStr. 1 Decembrie 1918 nr.22, 
județul Caraş-Severin, cod poştal 325300. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
19/11/2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Oraşului 
Bocşa, Str.1 Decembrie 1918 nr. 22, județul Caraş-Se-
verin, parter, Sala de şedințe. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Solu-
ționarea litigiilor este de competența Tribunalului 
Caraş-Severin, Secția de Contencios Administrativ, 
municipiu Reşița, Str. Horia nr.2-4, județul Caraş-Se-
verin, telefon: 0255/213.304, fax: 0255/213.135, 
e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 26/10/2021.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon“ 
Focsani cu sediul în str. Cuza Vodă nr.50-52, 
judeţul Vrancea, organizează licitaţie publică în 
baza HCJ nr.23/29.01.2020, în conformitate cu 
O.U.G.57/2019 privind codul administrativ, în 
vederea închirierii a şapte spaţii care se află în 
incinta Spitalului, cu scopul desfăşurării de activi-
tăţi comerciale şi de alimentaţie publică, după cum 
urmează: -Spaţiul în suprafaţă de 2mp, aflat în 
pavilion central, hol et.II. -Spaţiul în suprafaţă de 
2mp, aflat în pavilion central, hol parter. -Spaţiul 
în suprafaţă de 2mp, aflat în spital sectia boli infec-
ţioase, hol parter. -Spaţiul în suprafaţă de 6mp, 
aflat în pavilion central, hol parter. -Spaţiul în 
suprafaţă de 30mp, aflat în prima parte stanga a 
intrării principale în curtea interioară. -Spaţiul în 
suprafaţă de 30mp, aflat în a doua parte stânga a 
intrării principale în curtea interioară. -Spaţiul în 
suprafaţă de 42mp, aflat în dreapta intrării princi-
pale în curtea interioară. Documentaţia  se poate 
descărca gratuit de pe situl spitalului www.
spitalvn.ro; Garanţia: Conform documentaţiei de 
atribuire. Toate informaţiile privind ofertele se 
regăsesc în documentaţia de atribuire. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor 10.11.2021. Data 
limită de depunere a ofertelor: 17.11.2021 ora 
10:00. Data şi locul de desfăşurare şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 17.11.2021 ora 12:00 la 
sediul unităţii contractante. Relaţii suplimentare la 
tel. nr. 0237.625.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata in faliment, 
prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a bunurilor aflate in 
patrimoniul debitoarei. Licitatia publica are loc in 
baza hotararilor Adunarilor Creditorilor din data 
de 19.12.2016 si 27.07.2017 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul este redus la 50% fata 
de cel mentionat in Raportul de evaluare. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 29.10.2021, 
02.11.2021, 16.11.2021, 26.11.2021, 02.12.2021, 
15.12.2021, 06.01.2022, 13.01.2022, 25.01.2022, 
08.02.2022 , 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. 
SC Petroutilaj SA, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, prin lichi-
dator judiciar Just Insolv SPRL, anunta vanzarea 
la licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile 
aflate in patrimoniul debitoarei: calculator Pentium 
– 85 lei, , expresor – 175 lei, lada frigorifica Zanussi 
– 190 lei, masina spalat Whirlpool – 85 lei, vitrina 
profesionala – 300 lei, masina spalat si uscat rufe 
– 85 lei, aspirator I.nte – 30 lei, casa marcat Datecs, 
4 buc la pretul de 55 lei/buc, combina frigorifica 
Bosch 310 L – 90 lei,  dulap – 30 lei, fier calcat si 
masa Whirlpool – 30 lei, frigider – 9 buc, la pretul 
de 105 lei buc, masina spalat Gorenje – 95 lei, mese 
mici – 22 buc, 10 lei/buc, mese mari – 9 buc, la 
pretul de 90 lei/buc, minibar Samsung – 16 buc, la 
pretul de 70 lei /buc, scaune – 2 buc. la pretul de 45 
lei buc., televizoare – 25 buc, la pretul de 50 lei/buc, 
uscator par Valera – 42,5 lei, uscator rufe – 135 lei, 
uscator rufe Whirlpool-135 lei, cafetiera Philips – 
22,5 lei, televizor Funai – 140 lei, Sony mp3 – 85 
lei,  uscator maini Ino Elise – 180 lei, uscator maini 
Valera – 60 lei, vitrina vin Klisman – 675 lei. La 
preturile de mai sus se adauga TVA. Licitatiile 
publice au loc in baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 01.09.2019. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Sedintele de licitatie vor avea loc pe data 
de: 01.11.2021, 02.11.2021, 04.11.2021, 08.11.2021, 
10.112021, 11.11.2021, 15.11.2021, 17.11.2021, 
18.11.2021,  22.11.2021, 24.11.2021, 25.11.2021, 
03.12.2021, 06.12.2021, 07.12.2021,  08.12.2021, 
13.12.2021,  14.12.2021, 15.12.2021, 16.12.2021 
orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab.7B.   Relat i i  suplimentare la  te lefon 
0344104525.

PIERDERI
l Pierdut Certificat înregistrare seria B nr. 2551175 
eliberat de O.R.C. Mehedinți la data de 10.11.2010 
pe numele Bologa I. Lidia Liliana– Întreprindere 
Individuală. Se declară nul.

l Pierdut certificat de înregistrare eliberat de  Regis-
trul Comerțului Dolj pentru societatea Aquatora 
Hydro 2018 SRL, J16/3122/2018. Rog persoana care 
ajunge în posesia documentului să mă sune la nr. de 
tel. 0732.707.075.

l Pierdut certificat de înregistrare eliberat de  Regis-
trul Comerțului Dolj pentru societatea GA Logistic 
Auto SRL, J28/235/2014. Rog persoana care ajunge 
în posesia documentului să mă sune la nr. de tel. 
0732.707.075.

l Seqa International Group SRL -Bucureşti Sect.5, 
B-dul Naţiunile Unite nr.1, Ansamblu „Gemenii 
Sitraco”, Biroul A4, bloc 108A, et.4, Nr. Reg. Com.
J40/5562/2006, CUI: 18549959, declar pierdut şi nul 
Certificatul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA 
seria B nr.0785476 al subscrisei emis de A.N.A.F.la 
data de 14.10.2008.

l Seqa International Group SRL -Bucureşti Sect.5, 
B-dul Naţiunile Unite nr.1, Ansamblu „Gemenii 
Sitraco”, Biroul A4, bloc 108A, et.4, Nr. Reg. Com.
J40/5562/2006, CUI: 18549959, declar declar pierdut 
şi nul Certificatul de înregistrare fiscală în scopuri de 
TVA seria B nr.0552819 al subscrisei emis de 
A.N.A.F.la data de 01.01.2007.
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