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OFERTE SERVICIU
l Disofi Spedition din Vaslui angajează condu-
cători auto vorbitori de limba rusă. Selecția va 
avea loc în data de 1 septembrie. Relații la 
telefon: 0749.828.410.

l SC Norstal Steel Structures SRL, anunta 
organizarea unui concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posture sudori MIG/MAG cod 
COR 721208. Concursul se va organiza in data 
de 30.08.2021, incepand cu ora 10:00 la sediul 
firmei Apahida, Str. Libertatii, nr. 236-238. 
Informatii la tel.: 0264.704.700.

l Consiron SRL - în faliment anunta angajare 
personal specialitate – evaluator autorizat – in 
vederea realizarii evaluarii bunului imobil aflat 
in patrimoniul debitoarei  Consiron S.R.L.,  
respectiv teren /constructie  inscrise în C.F. 
nr.30547/Reșița, număr cadastral/topografic 
30547, 30547-C1. Ofertele urmeaza a se  
depune la sediul ales al  lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 
2, ap. 21, jud.Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pana cel tarziu la data de 15.09.2021, orele 
12:00.

l Angajez comisioner, CV-urile se pot trans-
mite pe adresa de email: serbel_agro@yahoo.
com. Pentru alte informații puteți suna la 
numărul de telefon: 0752.020.403.

l Alms Construction And Development SRL, 
CUI 44598802, angajează muncitori necalificați 
la spargerea și tăierea materialelor de 
construcții; săpători manual și muncitori neca-
lificați la demolarea clădirilor, căptușeli, 
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet. 
Cerințe: studii generale. Relații la tel. 
0757.888.804.

l SC Vitall SRL, având CUI: 21412934, cu 
sediul în Comuna Coșoveni, Tarlaua 65, 
Parcela 650 (fosta Fermă nr. 15 Avicola), 
județul Dolj, angajează: operator abatorizare 
păsări, cod COR 751105- 15 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul aviculturii, experiență 6 
luni. Selecția are loc în data de 30.08.2021, ora 
10.00, la sediul societății.

l Primăria Comunei Daneți, cu sediul în 
comuna Daneți, jud.Dolj, organizează concurs 
în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014 pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției 
contractuale de Inspector gr.II, vacantă. Pentru 
participarea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească urmatoarele condiții: Studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; Minimum 1 an vechime 

în muncă; Pregătire arhivistică cu atestat 
(program de formare profesionață minimum 
120 ore de formare practică și teoretică). 
Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosa-
relor de înscriere, probă scrisă, interviu. Condi-
ţiile de desfășurare a concursului: Data până la 
care se pot depune dosarele de înscriere: în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a. Data, ora și locul 
organizării probei scrise: 20.09.2021, ora 10.00, 
Sala de ședinţe a Primăriei comunei Daneți; 
Data, ora și locul organizării interviului: 
22.09.2021, ora 10.00, Sala de ședinţe a Primă-
riei comunei Daneți. Condițiile de participare 
la concurs și bibliografia stabilită se afișează la 
sediul Primăriei comunei Daneți și pe site-ul 
instituției www.primariadaneti.ro. Informații 
suplimentare se pot obține la numar telefon fix: 
0251.377.001 sau mobil 0740.311.638- persoană 
de contact: Bican Ionela Florentina.

l Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hune-
doara, judeţul Hunedoara, cod fiscal 4634094, 
în conformitate cu art.7 din H.G.286/2011 cu 
modificările și completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante corespunzătoare funcţiilor 
contractuale de execuţie: 3 posturi îngrijitor. 
Condiţii specifice: -Studii 8 clase /medi. 1 post 
muncitor calificat. Condiţii specifice: -Studii 
medii; -Atestat profesional pentru unul din 
domeniile: mecanic, electric, construcții. 1 post 
paznic. Condiţii specifice: -Studii medii; 
-Atestat agent de pază și ordine. Concursul va 
avea loc după următorul program: 20.09.2021, 
ora 10.00, proba scrisă /proba practică 
21.09.2021, ora 10.00, interviu. Dosarele se pot 
depune până la data de 14.09.2021, ora 12.00, 
la secretariatul colegiului. Informaţii la tele-
fonul 0254/711.150.

l Anunț de recrutare și selecție privind funcția 
de director general al societății Uzina Autome-
canica Moreni S.A., sediul municipiul Moreni, 
str.Teiș, nr.16, jud.Dâmbovița. Cerințe -vechime 
în muncă minim 10 ani din care 5 ani în dome-
niul specific activității de producție, apărare. 
Absolvent de studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licentă, inginerie-mana-
gement. Bune cunoștințe de operare PC, pachet 
Microsoft Office. Limba engleză -nivel avansat. 
Nu a fost inițiată și nu se află în desfășurare 
nicio procedură de natură penală împotriva lor 
și nu au înscrieri în cazierul judiciar/financiar. 
CV-ul însoțit de scrisoarea de intenție pot fi 
depuse până la data de 10.09.2021, la adresa de 
email: lauramatei@uamoreni.ro. Relații la 
telefon 0721.248.732 , 0245/666.730, persoană 
de contact șef birou juridic Matei Laura.

l Primăria Comunei Voinești, cu sediul în sat 
Voinești, comuna Voinești, str.Principală, nr.153, 
judeţul Iași, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: 
conducător utilaj terasier /buldoexcavator, 
conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
21.09.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
22.09.2021, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: generale; -vechime: 
nu necesită vechime; -certificat /atestat mecanic 
utilaje terasiere/buldoexcavator; -constituie un 
avantaj deținerea permisului de conducere B, C. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul Primăriei 
Comunei Voinești, județul Iași. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei Comunei Voinești, 
persoană de contact: Vătămanu Alexandra, 
telefon 0232/294.755, fax 0232/294.755, e-mail: 
contact@primaria-voinesti.ro.

l Anunț organizează concurs/ examen în 
conformitate cu prevederile art. 181 din 
Legea nr. 95/2006, privind reforma în dome-
niul sănătății, O.M.S. nr.284/2007, cu modifi-
cările și completările aduse de O.M.S. nr. 
954/2017 și Dispoziția Președintelui Consi-

liului Județean Iași nr. 921/09.11.2017 pentru 
aprobarea Regulamentului intern privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
și desfășurare a concursurilor/ examenelor 
pentru ocuparea funcţiei de Director de îngri-
jiri. 1.Concursul se va desfășura la sediul 
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 
”Sf.Maria” Iași, din strada Vasile Lupu,  
nr.62, județul Iași. 2. Concursul cuprinde 
următoarele probe: 2.1) etapa de selecție a 
dosarelor de concurs -eliminatorie, organi-
zată în data de 14.09.2021 ora 10.00; 2.2) 
etapa de susţinere a probelor de evaluare: 
-proba scrisă, un /o test -grilă/lucrare scrisă de 
verificare a cunoștinţelor din bibliografia de 
concurs, organizată în data de 21.09.2021, ora 
09.00; -proba de susţinere a proiectului de 
specialitate, organizată în data de 23.09.2021, 
ora 12.00; -interviul de selecţie, organizat în 
data de 23.09.2021, ora 14.00. Anunțul 
privind organizarea concursului se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
pe portalul www.posturi.gov.ro, în Jurnalul 
cotidian național, pe site-ul www.sfma-
ria-iasi.ro și la sediul unității în data de 
27.08.2021. 3.Dosarele de înscriere se depun 
în perioada 30.08.2021-13.09.2021, ora 16.00, 
la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru 
Copii ”Sf.Maria” Iași, din muncipiul Iași, 
strada Vasile Lupu, nr. 62, județul Iași, Servi-

ciul Resurse Umane -tel.0730.260.249, între 
orele 08.30-16.00 (luni-joi) și între orele 08.30-
14.00 (vineri). La concurs/ examen se pot 
înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele criterii generale și specifice de 
participare: Criterii generale: a) au domiciliul 
stabil în România; b) nu au fost condamnaţi 
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 i-ar face 
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea; c) au o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de unităţile 

sanitare abilitate; d) nu au vârsta de pensio-
nare, conform prevederilor legale în vigoare. 
Criterii specifice pentru directorul de îngrijiri: 
1.sunt asistenţi medicali principali genera-
liști/ asistenți medicali principali în speciali-
taea unității angajatoare; 2.au cel puţin 2 ani 
vechime ca asistenţi medicali principali 
generaliști/asistenți medicali principali în 
specialitaea unității angajatoare;  3.sunt 
absolvenţi de învăţământ universitar de 
lungă sau scurtă durată, cu diplomă de 
licenţă/ absolvire. Bibliografia pentru 
concurs, temele-cadru pentru proiectul de 
specialitate sunt afișate la avizier și pe site-ul 
unităţii www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii supli-
mentare se obţin de la persoana care asigură 
secretariatul comisiei de concurs, serviciul 
resurse umane: telefon 0730.260.249.
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l Primăria comunei Faraoani, cu sediul în 
comuna Faraoani, judeţul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea postului contractual de 
inspector, grad profesional  II din cadrul compar-
timentului de cadastru, urbanism, amenajarea 
teritoriului si transport public și a postului 
contractual de muncitor din cadrul compartimen-
tului de gospodarire comunală  din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Faraoani. 
Condiţii generale: pot  participa la concurs 
persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art.3 din HG 286/2011. Condiții specifice: -pentru 
postul de inspector II: studii universitare absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului-1 
an. -pentru postul de muncitor: minimum 4 clase, 
fără vechime. Concursul se organizează la sediul 
primăriei comunei  Faraoani, astfel: -pentru 
postul de inspector II, în data de 20 septembrie 
2021, ora 10,00-proba scrisă, 23 septembrie 2021, 
ora 10,00-interviul. -pentru postul de muncitor: in 
data de 20 septembrie 2021, ora 10,00-proba prac-
tică, 23 septembrie 2021, ora 10,00-interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul 
primăriei comunei Faraoani în termen de 10 zile 
lucrătoare de la afișarea anunțului. Relaţii la 
sediul primăriei comunei Faraoani, pe site-ul 
www.comunafaraoani.ro sau la tel. 0234/254010, 
0234254152.

l Centrul Naţional de Calificare și Instruire 
Feroviară – CENAFER, cu sediul în localitatea 
București  str. Calea GRIVIȚEI, nr.343, sector 1, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante, de: - 1 post Muncitor cali-
ficat  - cadrul Muzeului Căilor Ferate Române – 
Direcția Muzeistică și Documentare Feroviară.  
Condiții: - studii medii/gimnaziale, - vechime in 
specialitate 7 ani. Concursul se va desfășura în 
data de 22.09.2021 ora 09:00 la sediul 
CENAFER, din Calea Griviței nr. 343, Sector 1. 
Data limită de depunere a dosarelor: 17.09.2021, 
ora 15:00. Informații suplimentare pe pagina de 
internet: www.cenafer.ro. Persoana de contact: 
Vlăsceanu Daniela - tel. 0758.886.090

l Unitatea Militară 01836 Otopeni din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru încadrarea unui post vacant de personal 
civil contractual astfel: -1 post de expert gradul 
I, birou derulare și monitorizare contracte, 
serciviul management achiziții program major 
forțe aeriene, structuri de sprijin decizional din 
Unitatea Militară 01836 Otopeni, studii superi-
oare în domeniul economic/ inginerie, curs de 
specializare/ perfecționare în domeniul achiziți-
ilor publice, 6 ani și 6 luni vechime în muncă și 
3 ani vechime în specialitate studiilor. 
Concursul se va desfășura, la sediul U.M. 
01836 Otopeni, astfel: -10.09.2021, până la ora 
15.00– data limită de depunere a dosarelor; 
-20.09.2021, începând cu ora 10.00– proba 
scrisă; -27.09.2021, începând cu ora 10.00– 
interviu. Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 01836 
Otopeni, Strada Zborului, nr.1, localitatea 
Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 021.350.61.33 int. 
229, de luni până vineri, între orele 07.00-15.00.

l Direcția Regională de Statistică a Munici-
piului București, cu sediul în București, B-dul 
Carol I nr.12, sector 3, telefon/fax: 0213141148 
e-mail: tele@bucuresti.insse.ro, organizează 
concurs pentru ocuparea a 9 posturi în vederea 
efectuării activităților privind Recensământul 
Populației și Locuințelor 2021, după cum 
urmează: •4 posturi expert 1A; •2 posturi 
expert II; •2 posturi referent 1A; •1 post refe-
rent debutant, funcţii contractuale vacante de 
execuție, pe durată determinată, din luna 
Octombrie 2021 până la data de 31.07.2022. 
Condiţii de participare:  -Expert IA: Condiţii de 
participare: •vechime în specialitate: minimum 
7 ani; •studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; •abilităţi în operarea pe PC 
desktop și tablete; •disponibilitate de a se 
deplasa pe teren. -Expert II: Condiţii de parti-
cipare: •vechime în specialitate: minimum  6 
luni; •studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; •abilităţi în operarea pe PC 
desktop și tablete; •disponibilitate de a se 
deplasa pe teren. -Referent IA: Condiţii de 
participare: •vechime în specialitate: minimum 
7 ani; •Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; •abilităţi în operarea pe PC 
desktop și tablete; •disponibilitate de a se 
deplasa pe teren. -Referent debutant: Condiţii 
de participare: •vechime în specialitate: nu este 
cazul; •Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; •abilităţi în operarea pe PC 
desktop și tablete; •disponibilitate de a se 
deplasa pe teren. Concursul se va desfășura la 
sediul Direcției Regionale de Statistică a Muni-
cipiului București și va consta într-o probă 
scrisă, o probă practică și o probă interviu 
astfel: -21.09.2021– începând cu ora 9-  proba 
scrisă, -23.09.2021– începând cu ora 9- proba 
practică, -proba interviu se va desfășura ulte-
rior, conform reglementărilor în vigoare. În 
funcţie de numărul de persoane care se vor 
înscrie, probele se vor susţine în cel mult 4 serii. 
Dosarele se vor depune la sediul instituţiei până 
cel târziu la data de 10.09.2021 ora 14.00, și 
trebuie să conțina documentele prevăzute în 
HG 286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile de participare și biblio-
grafia de concurs sunt afișate la sediul institu-
ţiei și pe pagina web www.bucuresti.insse.ro. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
D.R.S.M.B. și la tel 021.305.66.90, persoană de 
contact Scîntei Elena.

l Direcția Regională de Statistică a Munici-
piului București, cu sediul în București, B-dul 
Carol I nr.12, sector 3, telefon/fax: 0213141148 
e-mail: tele@bucuresti.insse.ro, organizează 
concurs pentru ocuparea a 17 posturi în 
vederea efectuării activităților privind Recensă-
mântul Populației și Locuințelor 2021, după 
cum urmează: •1 post expert 1A; •2 posturi 
expert debutant, funcții contractuale vacante 
de execuție, pe durată determinată, din luna 
Octombrie 2021 pană la 30.11.2023; •14 posturi 
expert debutant, funcţii contractuale vacante 
de execuție, pe durată determinată, din luna 
Octombrie 2021 până la 31.07.2022. Condiţii de 

participare: -Expert IA: Condiţii de participare: 
•vechime în specialitate: minimum 7 ani; 
•studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; •abilităţi în operarea pe PC 
desktop și tablete; •disponibilitate de a se 
deplasa pe teren. -Expert Debutant: Condiţii de 
participare: •vechime în specialitate: nu este 
cazul; •studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; •abilităţi în operarea pe PC 
desktop și tablete; •disponibilitate de a se 
deplasa pe teren. Concursul se va desfășura la 
sediul Direcției Regionale de Statistică a Muni-
cipiului București și va consta într-o probă 
scrisă, o probă practică și o probă interviu 
astfel: -20.09.2021– începând cu ora 9- proba 
scrisă, -22.09.2021– începând cu ora 9-  proba 
practică, -proba interviu se va desfășura ulte-
rior, conform reglementărilor în vigoare. În 
funcţie de numărul de persoane care se vor 
înscrie, probele se vor susţine în cel mult 4 serii. 
Dosarele se vor depune la sediul instituţiei până 
cel târziu la data de 10.09.2021 ora 14.00, și 
trebuie să conțină documentele prevăzute în 
HG 286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile de participare și biblio-
grafia de concurs sunt afișate la sediul institu-
ţiei și pe pagina web www.bucuresti.insse.ro. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
D.R.S.M.B și la tel 021.305.66.90, persoană de 
contact Scîntei Elena.

l Primăria Comunei Grozești, Judeţul Mehe-
dinţi, organizează concurs/ examen de recru-
tare pentru ocuparea postului contractual 
vacant de Inspector de specialitate din cadrul 
Compartimentului Situații de Urgență al 
aparatului de specialitate al primarului. 
Concursul se organizează la sediul Primăriei 
Comunei Grozești, Județul Mehedinți, în data 
de 20.09.2021, orele 10, proba scrisă și în data 
de 22.09.2021, orele 10- interviul. Condițiile 
specifice pentru ocuparea funcției de execuție 
de Inspector de specialitate cu atribuții în 
cadrul Compartimentului situații de urgență 
sunt următoarele: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -0 ani vechime în speci-
alitatea studiilor necesară ocupării postului; 
-atestat/ certificat de calificare de Șef Serviciu 
Voluntar pentru situații de urgență; -permis de 
conducere categoriile B, C, C+E. Dosarele de 
înscriere la concurs vor fi depuse de către 
candidați în termen de 20 zile de la data publi-
cării concursului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, partea a III-a, la sediul autorității 
organizatoare. Relaţii suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei Comunei Grozești, 
Județul Mehedinţi, telefon 0252373750.

ERATĂ
l ERATA: ref.la anuntul de organizare 
concurs pentru ocuparea unor posturi 
vacante corespunzătoare funcţiilor contrac-
tuale de execuţie publicat in cotidianul 
national Jurnalul, editia din 26 august 2021 

de catre Centrul Naţional de Cartografie. 
CORECT este Concursul se va desfășura la 
sediul CNC, cu sediul în București, B-dul. 
Expoziţiei nr. 1A, sect.1, în perioada: 
17.09.2021-22.09.2021. Proba scrisă va avea 
loc pe data de 17.09.2021, ora 10.00, iar 
interviul în data 22.09.2021, ora 10.00. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
CNC, București, B-dul. Expoziţiei nr.1A, 
sect. 1, până în data de 09.09.2021 inclusiv 
(de luni până joi la ora 16.30, iar vinerea 
până la 14.00) la sediul Centrului Naţional 
de Cartografie situat în București, Bule-
vardul Expoziţiei nr. 1A, sector 1.

CITAȚII
l Numitul, Românu Viorică-Nițu, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Com. Lăpușnicu Mare, 
Sat Lăpușnicu Mare, nr. 416A, jud. Caraș-Se-
verin, este citat la Judecătoria Caransebeș, în 
data de Marți, 21.09.2021, ora 11.00, 
completul.C4-Civil, în calitate de intervenient 
forțat în dosarul nr. 4232/208/2020, în 
procesul cu reclamanta Autorent Cosmos 
SRL.

l Paratul Pinta Flavius-Alin cu ultimul 
domiciliu cunoscut in com. Beliu, sat. Beliu, 
nr. 608 jud. Arad in prezent cu domiciliu 
necunoscut este citat la Judecatoria Lugoj in 
dosarul nr. 1565/252/2021 pentru termenul 
16.09.2021 ora 10.00 sala 10, complet C5 in 
proces cu reclamanta Pinta Mariana-Andreea 
si paratul Tarca Ionel avand ca obiect divort, 
tagada paternitate, pensie intretinere.

l Dumitru Nicoleta cu domiciliul necunoscut 
este citată a se prezenta la data de 6 septem-
brie 2021, la ora 08.00, la sediul SPN Ivan 
Constantin și Ivan Stelian, în cauza succeso-
rală privind pe defunctul Dumitru Mitică, 
decedat la data de 03.05.2010, cu ultimul 
domiciliu în comuna Paulești, în calitate de 
fiică a acestuia. Neprezentarea atrage înlătu-
rarea de la succesiune.

DIVERSE
l S.C. Red Spedition Expres SRL cu sediul în 
localitate Petrila str. Burdești nr. 59 A, jud 
Hunedoara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul stație de betoane situat în locali-
tatea Petroșani str, Lunca nr.1, jud. Hune-
doara. Informații se pot obține la sediul APM 
Hunedoara, din Deva, str. A. Vlaicu nr. 2 5  de 
luni –joi ântre orele 8-16 și vineri ântre orele 
8-14. Eventualele sesizări si reclamații pot fi 
depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii simplificate a insolventei in dosarul 
nr. 2863/105/2021 Tribunal Prahova, conform 
Sentintei nr. 373 din 11.08.2021 privind pe SC 
Progetto Design Italia SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță 23.09.2021, întoc-
mirea tabelului preliminar al creanțelor 
04.10.2021, întocmirea tabelului definitiv 
28.10.2021, prima Adunare a Creditorilor 

avand loc in data  08.10.2021, orele 12:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii simplificate a insolventei in dosarul 
nr. 3685/105/2021 al Tribunalului Prahova, 
conform Incheierii din 17.08.2021 privind pe 
SC Alemy Recycling SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță 01.10.2021, întoc-
mirea tabelului preliminar al creanțelor 
11.10.2021, întocmirea tabelului definitiv 
12.11.2021, prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 18.10.2021, orele 12:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Prefab S.A. aduce la cunoștinţa investito-
rilor că Raportul Semestrial întocmit la data 
de 30.06.2021, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 24/2017 și Regulamentul A.S.F. 
nr.5/2018, va fi pus la dispoziţia publicului 
începând cu data de 16.08.2021, ora 08.30, la 
sediul societăţii și pe website la adresa www.
prefab.ro (Acţionariat -Raportări periodice/
Rapoarte). Informaţii suplimentare se pot 
obţine la Compartimentul Acţionariat, tel/fax: 
0242/311.715 /0242/318.975, e-mail: actiona-
riat@prefab.ro. Prezentul comunicat de presă 
precum și Raportul Semestrial pentru semes-
trul I 2021, au fost transmise concomitent, 
Bursei de Valori București și Autorităţii de 
Supraveghere Financiară.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Consiliul 
Local Ludoș, comuna Ludoș, strada Princi-
pală, nr.73, județul Sibiu, telefon/fax 
0269/589.101/0269/589.111, e-mail: primaria-
ludos@yahoo.ro, cod fiscal 4724804. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul închirierii, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Spațiu comercial, în 
suprafață de 149mp, situate în localitatea 
Ludoș, nr.509, jud.Sibiu, proprietate publică a 
c o m u n e i  L u d o ș ,  c o n f o r m  H . C . L . 
1 9 / 3 0 . 0 6 . 2 0 2 1  ș i  t e m e i u l u i  l e g a l : 
O.U.G.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compar-
timentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Se poate obține de la 
Compartimentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Ludoș, comuna Ludoș, 
strada Principală, nr.73, județul Sibiu. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 
-gratuit. 3.4.Dată limită privind solicitarea 
clarificărilor: 09.09.2021, ora 14.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 17.09.2021 ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Ludoș, comuna Ludoș, 

Compartimentul Secretariat, strada Ludoș, 
nr. 73, județul Sibiu. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 17.09.2021, ora 
11.00, Primăria Comunei Ludoș, Comuna 
Ludoș, strada Principală, nr.73, județul Sibiu. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Sibiu, Sibiu, Strada Ocnei, nr.33, județul Sibiu, 
telefon 0269/217.104, fax 0269/217.702, 
e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 25.08.2021.

l Se aduce la cunoștință publică că reclaman-
tele Lascu Livia și Codrean Ana, ambele cu 
domiciliul în com. Grăniceri, sat Șiclău, jud.
Arad, au înaintat acțiune civilă în fața Jude-
cătoriei Chișineu-Criș în vederea declarării 
morţii, stabilirii decesului și a datei prezumate 
a morţii numitei Manea Floare, cu domiciliul 
necunoscut, (ultimul domiciliu cunoscut al 
acesteia fiind în Șiclău, nr. 357, jud. Arad), 
coproprietarul tabular în cotă de 1/4 asupra 
imobilului înscris în CF nr.302731 Grăniceri, 
nr. top 615 Șiclău. Având în vedere deschi-
derea procedurii de declarare a morții numitei 
Manea Floare, invităm orice persoană să 
comunice datele pe care le cunoaște în legă-
tură cu cea dispărută, la dosarul cu nr. 
2012/210/2021 al Judecătoriei Chișineu-Criș 
sau la Primăria Comunei Grăniceri.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Andrid, cu sediul în locali-
tatea Andrid, județul Satu Mare, cod poștal 
447010, telefon/fax 0261/820.409, e-mail: 
primariaandrid@yahoo.com, cod fiscal: 
3897076. Ca urmare a participării la selecția 
publică de proiecte în vederea atribuirii 
contractelor de finanțare nerambursabilă din 
fonduri publice, aferente anului de execuție 
financiară 2021, în baza Legii nr.350/2005 
privind regimul finanțărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru domeniile 
culte si sport s-au atribuit contracte de finan-
țare nerambursabilă următorilor beneficiari: 
Domeniul: Sport. 1.Beneficiar: A.S.Real 
Andrid; Titlu proiect: Finanțarea echipei de 
fotbal A.S.Real Andrid în vederea participării 
în Campionatul județean Liga a IV-a; Suma 
acordată: 17.500 Lei; Număr și dată încheiere 
contract: 2694/02.08.2021. 2.Beneficiar: A.S.
Termala Dindești; Titlu proiect: Finanțarea 
echipei de fotbal A.S.Termala Dindești în 
vederea participării în Campionatul judetean 
Liga a IV-a; Suma acordată: 17.500Lei; 
Număr ș i  dată încheiere contract : 
2695/02.08.2021. Total fonduri nerambursa-
bile: 35.000Lei. Domeniul: Culte. 1.Beneficiar: 
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Parohia Reformată Dindești; Titlu proiect: 
Lucrări de reabilitare exterioară a casei paro-
hiale; Suma acordată: 5.900Lei; Număr și 
dată încheiere contract: 2699/02.08.2021. 2.
Beneficiar: Parohia Reformată Irina; Titlu 
proiect: Dotarea cu uși a spațiului sanitar al 
casei de adunare; Suma acordată: 5.900 Lei; 
Număr ș i  dată încheiere contract : 
2700/02.08.2021. 3.Beneficiar: Cult Creștin 
Baptist; Titlu proiect: Sprijin financiar pentru 
izolarea termică a Bisericii Cultului Creștin 
Baptist; Suma acordată: 2.000Lei; Număr și 
dată încheiere contract: 2702/02.08.2021. 4.
Beneficiar: Parohia Reformată Andrid; Titlu 
proiect: Constructie drum în cimitir; Suma 
acordată: 5.900 Lei; Număr și dată încheiere 
contract: 2698/02.08.2021. 5. Beneficiar: 
Parohia Ortodoxă Română Dindești; Titlu 
proiect: Renovare suport de lumânări; Suma 
acordată: 5.900Lei; Număr și dată încheiere 
contract: 2701/02.08.2021. 6.Beneficiar: 
Parohia Ortodoxă Română-Andrid; Titlu 
proiect: Montare sistem electric pentru angre-
narea clopotelor; Suma acordată: 5.900Lei; 
Număr ș i  dată încheiere contract : 
2697/02.08.2021. 7.Beneficiar: Parohia Orto-
doxă Română Portița-Filia Irina; Titlu 
proiect: Schimbare acoperiș biserică; Suma 
acordată: 3.500Lei; Număr și dată încheiere 
contract: 2696/02.08.2021. Total fonduri 
nerambursabile: 35.000Lei.

l Societatea Donvio Telecom SRL titular al 
activitatii Activitati de Telecomunicatii prin 
retele de cablu la adresa Str. Salcamilor nr. 
T74/3.P.14A+15, Dudu, Chiajna, Ilfov anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a autorizatiei de mediu pentru 
activitate. Informatiile privind potentialul 
mpact asupra mediului al activitatii pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov, Str. Lacul 
Morii nr.1 sector 6, Bucuresti,  Tel/
Fax:430.15.23, 430.14.02, 0746248440 in zilele 
de luni-joi, intre orele 9-13,vineri 9-12. Obser-
vatiile publicului se primesc zilnic, la sediul 
APM Ilfov.

l  Tr i b u n a l u l  M a r a m u r e ș .  D o s a r 
nr.1139/100/2021. Prin Încheierea de ședință 
nr. 975 din 17.06.2021 a Tribunalului Mara-
mureș a fost dispusă deschiderea procedurii 
generale de insolvență pentru debitoarea SC 
Amtel Construct SRL, cu sediul în Baia Mare, 
B-dul.București, nr.27, jud. Maramureș, CUI: 
25173058, număr de înregistrare la Registrul 
Comerțului J24/944/2014. Termenul limită 
pentru înregistrarea creanţelor este 
02.08.2021. Termenul limită pentru întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 23.08.2021. Termenul 

pentru definitivarea tabelului creanțelor este 
17.09.2021. Şedinţa adunării creditorilor va 
avea loc la data de 30.08.2021, la ora 12.00, la 
sediul administratorului judiciar DVA IPURL 
din Baia Mare, Str.Victoriei, nr.59A, ap.17-18,  
jud.Maramureș.

LICITAȚII
l 1. Orașul Năsăud, cu domiciliul fiscal 
situat în orașul Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, 
jud. Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregistrare 
Fiscală 4347887, organizează în data de 
23.09.2021, ora 10:00, la sediul unității, lici-
tație publică pentru închirierea spațiilor 
comerciale situate în piața agroalimentară a 
orașului Năsăud, cuprinse în domeniul 
public al orașului Năsăud. 2. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 7,5 euro/mp./lună, 
iar durata închirierii este pe o perioada de 4 
ani, cu posibilitate de prelungire prin Hotă-
râre a Consiliului Local al orașului Năsăud, 
la cererea locatarului adresată cu minim 30 
zile înainte de expirarea contractului. 3. 
Caietul de sarcini privind organizarea și 
desfășurarea licitației publice deschise în 
cauză, se poate ridica de la sediul Primăriei 
orașului Năsăud, compartimentul relații cu 
publicul, începând cu data de 27.08.2021 la 
prețul de 100 lei și se achită la casieria 
Primăriei orașului Năsăud; 4. Ofertele 
pentru participarea la procedura de licitație 
se depun într-un singur exemplar, până în 
data de 22.09.2021, ora 16:00, la sediul 
Primăriei orașului Năsăud, comp. Relații cu 
publicul iar pentru solicitarea clarificărilor 
termenul limită este 15.09.2021, ora 16:00. 5. 
Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă 
prezentați la compartimentul Relații cu 
Publicul al primăriei orașului Năsăud sau la 
tel./ 0263/ 361026, 361027, fax. 0263/361028, 
361029.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Comuna Valea Danului, sat 
Valea Danului, nr.496, județul Argeș, 
telefon/fax 0248/724.458, e-mail: primarie@
valeadanului.cjarges.ro, cod fiscal 4122035. 
2.Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: -o proprietate situată în 
comuna Valea Danului, sat Vernești -fostul 
Centru de Îngrijire Copii, compus dintr-o 
clădire în suprafață construită de 421mp și o 
suprafață utilă de 509,05mp, o anexă 
-centrală termică în suprafață construită de 

19,25mp și suprafață utilă de 15mp și 
terenul aferent în suprafață de 2.259mp, 
conform H.C.L. nr. 40 /13.08.2021; -o propri-
etate situată în Comuna Valea Danului, sat 
Valea Danului -fostul Centru de Informare 
Turistică, compus dintr-o clădire în supra-
față construită de 111,09 mp și o suprafață 
utilă de 83,34mp și terenul aferent în supra-
față  de  2 .596mp,  conform H.C.L. 
nr.41/13.08.2021; Închirierea prin licitație 
publică a spațiilor sus-menționate aparți-
nând domeniului public al comunei Valea 
Danului, se desfășoară conform prevederilor 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ. 3. Informații privind docu-
mentația 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: se poate obține de la sediul Primă-
riei Valea Danului. 3.2.Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/ compartimentului 
din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartimentul Relații cu 
Publicul din cadrul Primăriei Valea Danului, 
sat Valea Danului, nr. 496, județul Argeș. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 250Lei cu 
numerar la Casieria Primăriei Valea 
Danului sau în contul RO38TREZ 
04821180250XXXXX deschis la Trezoreria 
Curtea de Argeș. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 13.09.2021, ora 
12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
21.09.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Valea Danului, Comuna Valea Danului, sat 
Valea Danului, nr. 496, județul Argeș. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data 
și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor : 
21.09.2021, ora 11.00, sediul Primăriei Valea 
Danului, Sala de ședințe, Comuna Valea 
Danului, sat Valea Danului, nr.496, județul 
Argeș. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Argeș, Pitești, B-dul I.C. 
Brătianu, nr.7, judeţul Argeș, telefon 
0248/216.599, fax 0248/212.410, e-mail: 
tr-arges@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 26.08.2021.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Ceptura, județul Prahova, cu sediul 
în comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, 
nr.266, județul Prahova, anunță desfășurarea 
licitației publice cu strigare privind vânzarea 
următorului bun: autovidanjă, marca Man, 
serie sasiu WMAN34ZZ0FY324763, an fabri-
cație 2015. Bunul poate fi văzut la sediul 
organizatorului licitației. Şedința de licitație 
se va organiza în data de vineri, 16.09.2021, 
ora 10.00. Locul de desfășurare a licitației este 
stabilit la sediul organizatorului situat în 
comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.266, 
județul Prahova, loc unde se vor depune 
documentele de înscriere la licitație (chitanța 
de achitare a cotei de cheltuieli de participare 
la licitație, eliberată de Casieria organizato-
rului, în cuantum de 100Lei, copie de pe 
certificatul de înmatriculare la Registrul 
Comerțului și codul fiscal și certificat fiscal, 
pentru persoanele juridice, sau copia actului 
de identitate, pentru persoanele fizice și certi-
ficat fiscal) până cel târziu vineri, 09.09.2021, 
ora 10.00. Prețul de pornire al licitației este de 
226.000,00 Lei -valoare de evaluare stabilită 
prin raportul de evaluare. Pasul de licitație 
este de 100 Lei. Plata integrală a prețului se va 
face în termen de 5 zile calendaristice calcu-
late de la data întocmirii procesului-verbal de 
licitație. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul organizatorului situat în comuna 
Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.266, județul 
Prahova, telefon 0244/445.002 /0731.352.579. 
Prezentul anunț este afișat și pe site-ul organi-
zatorului, dar și la sediul acestuia.

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 Câmpuri, comuna 
Câmpuri, Str.Principală, nr.379, județul 
Vrancea, telefon 0237/670.111, fax 
0237/670.003, e-mail: registratura@primaria-
cimpurivn.ro, cod fiscal 4718128. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: -suprafață de 102 
mp teren neproductiv, în satul Rotileștii Mari 
T-60, P-3264/2, pentru construire garaj; 
-suprafață de 100 mp teren neproductiv lot 1, 
în satul Câmpuri T-63, P-3684 pentru 
construire garaj; -suprafață de 100 mp teren 
neproductiv lot 2, în satul Câmpuri T-63, 
P-3684 pentru construire garaj; -suprafață 
100mp teren neproductiv lot 3, în satul 
Câmpuri T-63, P-3684 pentru construire 
garaj; -suprafață de 498mp teren nepro-
ductiv, în satul Rotileștii Mici T-35, P-1666/1 
pentru construcția de locuințe; -suprafață de 

801 mp teren neproductiv, în satul Rotileștii 
Mari, T-62, P-3429, pentru construcția de 
grajd; -suprafață de 284 mp teren nepro-
ductiv, în satul Rotileștii Mari, T-63, P-3430, 
pentru construcția de utilități industriale; 
-suprafață 2.598mp teren neproductiv în 
localitatea Modruzeni, U.A.T.Mărășești, T-1, 
P-10 pentru construcția unei hale industriale; 
terenuri aparținând domeniului privat al 
Comunei Câmpuri, conform H.C.L. nr. 
28/22.06.2021 și temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația 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 Câmpuri. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei Câmpuri, 
Str.Principală, nr.379, județul Vrancea. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Persoanele interesate pot achita contrava-
loarea documentației de atribuire de 200Lei 
la Casieria Primăriei Comunei Câmpuri. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
10.09.2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 20.09.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei Câmpuri, 
comuna Câmpuri, Str. Principală, nr.379, 
județul Vrancea. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original și 2 exemplare copii. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 20.09.2021, ora 
12.00, la sediul Primăriei Comunei Câmpuri, 
comuna Câmpuri, Str.Principală, nr.379, 
județul Vrancea. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Vrancea, loca-
litatea Focșani, B-dul Independenței, nr.19-
2 1 ,  jude țu l  Vr a ncea ,  t e l e fo n / fa x 
0337/232.092/0237/235.896, email: tr-vran-
cea-comercial@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 26.08.2021.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
precum: denumirea, codul fiscal, adresa, 
datele de contact, persoană de contact: 
U.A.T.Orașul Horezu; CIF: 2541479; Strada 1 
Decembrie, nr.7, Horezu, judeţul Vâlcea; 
telefon: 0250/860.190, fax: 0250/860.481, 

email: primaria@orasul-horezu.ro. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren intravilan în 
suprafață de 2.000mp, proprietatea publică a 
U.A.T.Orașul Horezu, situat în Orașul Horezu, 
str.Tudor Vladimirescu, nr.149, județul Vâlcea, 
identificat cu Cartea Funciară și număr cadas-
tral nr.38318 în vederea construiri unui 
showroom în domeniul auto și activității 
conexe domeniului serviciilor auto: vânzarea 
de autoturisme verificate și cu garanție second 
hand importate sau din țară, detailingul auto, 
hosting anvelope, vânzare accesorii exclusive, 
aplicare folie pentru protecție UV, agreată 
RAR. Concesionarea se face conform OUG 
nr.57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare și conform HCL nr.58/24.06.2021. 
3.Informaţii privind documentaţia de atri-
buire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al  documentaţiei  de atribuire: 
Documentația de atribuire se poate ridica, pe 
bază de solicitare, de la sediul Primăriei 
orașului Horezu. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul juridic, administrație 
publică locală din cadrul Primăriei Orașului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 6. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 33Lei și se achită la Casieria Primăriei 
Orașului Horezu. 3.4. Data limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 08.09.2021, ora 12.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 16.09.2021, ora 12.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Orașului Horezu, strada 1 Decem-
brie, nr.7, județul Vâlcea, Secretariat. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Un exemplar original în 
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
17.09.2021, ora 10.00, în Sala de Conferinţe a 
Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu” 
Horezu, str.1 Decembrie, nr. 11, județul Vâlcea. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Vâlcea, str.Scuarul Revoluției, nr.1, 
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, telefon: 
0250/739.120, Fax: 0250/732.207, adresă email: 
tr-valcea@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
ţului licitației către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 24.08.2021.



ANUNȚURI www.jurnalul.ro
l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
precum: denumirea, codul fiscal, adresa, 
datele de contact, persoană de contact: 
U.A.T.Orașul Horezu; CIF: 2541479; Strada 1 
Decembrie, nr.7, Horezu, judeţul Vâlcea, 
telefon: 0250/860.190, fax: 0250/860.481, 
email: primaria@orasul-horezu.ro. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren intravilan 
în suprafață de 5.000mp, proprietatea publică 
a U.A.T.Orașul Horezu, situat în Orașul 
Horezu, str.Tudor Vladimirescu, nr.151, 
județul Vâlcea, identificat cu Cartea Funciară 
și număr cadastral nr.38318, în vederea reali-
zării unui complex de construcții în domeniul 
produselor etilate cu cifră octanică (PECO), 
în domeniul serviciilor de inspecție tehnică a 
vehiculelor rutiere (ITP), precum și în dome-
niul cosmetică auto (spălătorie auto). Conce-
sionarea se face conform OUG nr. 57/2019, 
cu modificările și completările ulterioare și 
conform HCL nr. 59/24.06.2021. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: Se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Documentația de 
atribuire se poate ridica, pe bază de solicitare, 
de la sediul Primăriei Orașului Horezu. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul juridic, administrație 
publică locală din cadrul Primăriei Orașului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 6. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 33 Lei și se achită la Casieria Primăriei 
Orașului Horezu. 3.4.Data limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 08.09.2021, ora 12.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită 
de depunere a ofertelor: 16.09.2021, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-

tele: Primăria Orașului Horezu, strada 1 
Decembrie, nr.7, județul Vâlcea, Secretariat. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Un exemplar original 
în plic sigilat. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 17.09.2021, ora 12.00, în Sala de 
Conferinţe a Casei de Cultură „Constantin 
Brâncoveanu” Horezu, str.1 Decembrie, nr.11, 
județul Vâlcea. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, str. 
Scuarul Revoluției, nr.1, Râmnicu Vâlcea, 
județul Vâlcea, Telefon: 0250/739.120, Fax: 
0250/732.207, adresă email: tr-valcea@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului licitației către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
25.08.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Municipiului Vatra 
Dornei, municipiul Vatra Dornei, cu sediul în 
Str.Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava, 
telefon/fax 0230/375.229, 0230/375.170, 
email: primaria@vatra-dornei.ro, cod fiscal 
7467268. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: -suprafață de 31mp 
teren, identificat cu nr.cadastral 39765 din 
CF39765, situat în Str.22 Decembrie, f.n., ce 
aparține domeniului privat al Municipiului 
Vatra Dornei, județul Suceava, conform 
H.C.L. nr.118 din 29.07.2021 și temeiului 
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, art. 363. 3.
Informații privind documentația de atribuire: 
se  regăsesc  în  caietul  de  sarc ini . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la 

cerere, de la sediul instituției, Comparti-
mentul juridic. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului /compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul juridic din cadrul Primăriei 
Municipiului Vatra Dornei, Str. Mihai 
Eminescu, nr.17, județul Suceava. 3.3.Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 200 de lei, iar suma se achită la 
Casieria Primăriei Municipiului Vatra 
Dornei. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 10.09.2021, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 20.09.2021, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str. 
Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava, cod 
poștal 725700. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: 1 exemplar 
original. 5. Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
20.09.2021, ora 11.00, Primăria Municipiului 
Vatra Dornei, Str. Mihai Eminescu, nr. 17, 
județul Suceava, cod poștal 725700. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Suceava, Suceava, Str.Ștefan cel Mare, nr.62, 
județul Suceava, cod poștal 720062, telefon 
0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: 
trsv-registratura@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 26.08.2021.

PIERDERI
l Subscrisa BIOFARM S.A., cu sediul in 
Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 
3, avand cod unic de inregistrare 341563 si 
numar de ordine in Registrul Comertului 
J40/199/1991, reprezentată de Cătălin 
Constantin Vicol in calitate de Director 
General, declara pierdute urmatoarele acte 
emise de Direcţia sanitar-veterinară și 
pentru siguranţa alimentelor: 1.documentul 
de înregistrare sanitară veterinară și pentru 
siguranţa alimentelor (nr. 3944 din data de 
17.06.2013, eliberat de către Direcţia sani-
tar-veterinară și pentru siguranţa alimen-
telor Arad) aferent punctului de lucru cu 
destinatia depozit din localitatea Arad, str. 
Campul Linistii nr. 1, cod postal 310349, jud. 
Arad;  2.documentul de înregistrare sanitară 
veterinară și pentru siguranţa alimentelor 
(nr. 06654 din data de 14.11.2013, eliberat de 
către Direcţia sanitar-veterinară și pentru 
siguranţa alimentelor Cluj) aferent punc-
tului de lucru cu destinatia depozit din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 
206, jud. Cluj; 3. documentul de înregistrare 
sanitară veterinară și pentru siguranţa 
alimentelor (nr. 60 din data de 18.05.2012, 
eliberat de către Direcţia sanitar-veterinară 
și pentru siguranţa alimentelor Dolj) aferent 
punctului de lucru cu destinatia depozit din 
localitatea Craiova, Bulevardul Decebal, nr. 
120A, Judetul Dolj; 4.documentul de înre-
gistrare sanitară veterinară și pentru sigu-
ranţa alimentelor (nr. 1093 din data de 
05.03.2015, eliberat de către Direcţia sani-
tar-veterinară și pentru siguranţa alimen-
telor Constanta) aferent punctului de lucru 

cu destinatia depozit din localitatea 
Constanta, str. Interioara 3, nr. 1, jud. 
Constanta; Se declara nule.

l Subsemnata Drăgoi Marioara, cu domi-
ciliul în Popești Leordeni Strada Speranței 
Nr.16, declar pierdut actul Ordinul Prefec-
tului Nr.129 emis la data de 31.05.1999 
emis pe numele Dragoi I Marioara, Tudose 
T Dumitra și Tudosie I Spirea, emis 
pentru terenul în suprafață de 1214mp, 
situat în Comuna Popești Leordeni, Strada 
Pogoanelor, Nr.15. Se declară nul actul 
pierdut.

l Pierdut certificat de pregătire profesio-
nală a conducătorului auto – transport 
marfă și certificat ADR – mărfuri pericu-
loase, eliberate de ARR Vâlcea, pe numele 
Calotă Marin-Cătălin, din comuna Lăcus-
teni, județul Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut certificat ADR - colete și 
cisterne, eliberat de ARR Vâlcea, pe 
numele Ungureanu Ion-Laurențiu, din 
comuna Schitu Golești, județul Argeș. Se 
declară nul.

l Declar pierdută amprenta ștampila 
CECCAR Ilfov, pentru societatea AS Fin 
Expert Parners SRL nr. autorizație 12356, 
CUI: 23916636. O declar nulă.

l Declar pierdută amprenta ștampila 
CECCAR București, pentru societatea AS 
Complete Solution SRL nr. autorizație 
10839, CUI: 21870176. O declar nulă.

COMEMORĂRI


