
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Posturi vacante la Școala Gimnazială 
Nr. 10 Giurgiu; Școala Gimnazială Nr. 10 
Giurgiu, cu sediul în Str. Tineretului nr. 
24, județul Giurgiu, anunță organizarea 
concursului pentru ocuparea posturilor 
vacante pe perioadă determinată în 
cadrul proiectului „ADS 2.0 - următorul 
nivel în educație”, POCU/665/6/23/ 
136158. Depunerea dosarelor de concurs 
se realizează până la data de 9 Februarie 
2021. Relații suplimentare la sediul insti-
tuției din Str. Tineretului nr. 24, județul 
Giurgiu, Telefon: 0246 221 203;Email: 
scoala10tineretului@yahoo.com

l Primăria Comunei Bățani, județul 
Covasna organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
postului contractual vacant de guard (M) 
la Compartimentul de deservire generală, 
în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. Pentru a participa la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească cumu-
lativ, alături de condițiile generale prevă-
zute în art.3 din HG nr.286/2011, 
următoarele condiții specifice: a)să aibă 
studii medii/generale; b)vechime -nu se 
solicită. Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei Comunei Bățani, nr.474, în data 
de 19 februarie 2021, ora 11.00 -proba 
scrisă și în data de 23 februarie 2021, ora 
11:00 -interviul. Dosarele de înscriere se 
depun la Primăria Bățani, Registratura, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, adică până la 
data de 11 februarie 2021 inclusiv. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei Bățani, la Secretar general, 
tel.0267/355.008.

l Centrul Rezidențial pentru Persoane 
Vârstnice Sf.Ioan, cu sediul în localitatea 
Panciu, Strada Mihai Viteazu, nr.2B, 
judeţul Vrancea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, pe perioadă nedeterminată, 

conform H.G. nr.286/23.03.2011. -Debara-
s a t o r  - 1  p o s t ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă: în data de 19 
februarie 2021, ora 10:00; -Proba interviu: 
în data de 22 februarie 2021, ora 14:00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: generale; -vechime: minim 
5 ani vechime în muncă; -voluntariat 
minim 6 luni -debarasator. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul din 
Strada Mihai Viteazu, nr.2B, oraș Panciu, 
jud.Vrancea. Relaţii suplimentare la sediul 
din Str.Mihai Viteazu, nr.2B, oraș Panciu, 
jud.Vrancea, persoană de contact: 
Buleandra Monica, telefon 0237/275.249, 
E-mail: sfioan.panciu@gmail.com.

l Primăria Comunei Măgirești, județul 
Bacău, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante de 
execuție de: -îngrijitor, la Căminul de 
îngrijire bătrâni, aflat în cadrul Serviciului 
Public de Asistență Socială Măgirești, 
aflat în subordinea primarului comunei 
Măgirești, pe perioadă nedeterminată, cu 
respectarea prevederilor H.G.nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Condiții de participare pentru postul de 
îngrijitor la Căminul de îngrijire bătrâni 
din cadrul SPAS, aflat în subordinea 
primarului comunei Măgirești: -diplomă 
de absolvire a unui curs de îngrijitor/
dovada înscrierii la un curs de îngrijitor; 
-fără vechime. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul Primăriei Comunei Măgi-
rești, Str.Ep Ioachim Mareș, până la data 
de 11.02.2021, ora 16:00. Proba scrisă are 
loc în data de 19.02.2021, ora 10:00 și 
interviul în data de 23.02.2021, ora 14:00, 
la sediul Primăriei Comunei Măgirești, 
județul Bacău. Persoane de contact: 
Bucurel Iulia Mihaela, tel.0234/355.200, 
fax 0234/355.200.

l Primăria Comunei Berești Tazlău, 
județul Bacău, organizează concurs pentru 
ocuparea  funcției contractuale vacante de 
execuție de: Muncitor calificat cu atribuții 
de fochist, cu respectarea prevederilor 
H.G.nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiții de parti-
cipare pentru „muncitor calificat cadrul 
aparatului de specialitate aflat în subor-
dinea primarului comunei Berești Tazlău, 
pe perioadă nedeterminată”: -Certificat de 
calificare fochist; -Vechime în specialitatea 
funcției: minimun 9 ani în specialitate. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul 
Primăriei Comunei Berești Tazlău, Str.
Principală, nr.43, până la data de 
11.02.2021, ora 16:00. Proba scrisă are loc 
în data de 19.02.2021, ora 10:00 și interviul 
în data de 23.02.2021, ora 14:00, la sediul 
Primăriei Comunei Berești Tazlău, județul 
Bacău. Persoane de contact secretar 
comună: 0234/353.000, fax 0234/353.000.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Nehoiu, cu sediul în oraș Nehoiu, Str.Mihai 
Viteazu, nr.43, judeţul Buzău, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: inspector de specialitate, 
gradul  profes ional  IA,  conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
23.02.2021, ora 10:00; -Proba interviu în 
data de 02.03.2021, ora 10:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
universitare de licență absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în specializarea 
Măsurători terestre și cadastru; -vechime: 7 
ani; -cursuri de perfecționare: AutoCAD 
3D. 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 UAT Nehoiu. Relaţii supli-
mentare la sediul: UAT Nehoiu, persoană 
de contact: Dobre Carmen Monica, telefon 
0238/504.548, E-mail: primarianehoiu@
yahoo.com

l În conformitate cu prevederile art.1 
alin.1 din Regulamentul- 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, Insti-
tutul de Studii Avansate pentru Cultura și 
Civilizația Levantului, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de execuţie de: 1 post 
expert debutant, specialitatea geologie (S), 
normă întreagă, perioadă determinată de 
3 ani în cadrul Departamentului Natură, 
Cultură, Societate. Concursul va consta în 
3 etape succesive, după cum urmează: 
-selecţia dosarelor de înscriere; -proba 
scrisă 25.02.2021 ora susținerii concur-
sului va fi anunțată pe site-ul Institutului 
la secțiunea „Cariere”; -susținerea inter-
viului care se va comunica odată cu rezul-
tatul de la proba scrisă. Condițiile 
generale și condițiile specifice se regăsesc 
pe site-ul Institutului, la secţiunea 
Cariere. Anunțul de concurs este dispo-
nibil online accesând adresa www.insti-
tut levant .ro ,  secț iunea Cariere . 
Bibliografia de concurs se găsește pe 
site-ul I.S.A.C.C.L., secțiunea Cariere. 
Dosarele se depun în perioada 29.01.2021- 
11.02.2021, la sediul Institutului, din bd. 
Mareșal Constantin Prezan, nr.2A, sector 
1, București, în intervalul orar luni- joi 
8:30-16:00 și vineri 8:30-14:00. Proba 
scrisă va avea loc în data de 25.02.2021 la 
sediul institutului din bd. Mareșal 
Constantin Prezan, nr.2A, sector 1, Bucu-
rești, ora 12,00. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la secretariat I.S.A.C.C.L., 
telefon 0723.289.799.

l Școala Gimnazială nr.1 Ciorogârla, 
Judeţ Ilfov organizează concurs de recru-
tare în vederea ocupării pe perioadă nede-
terminată a  următoarei  funcţ i i 
contractuale de execuţie vacante de: -1 
post Informatician, timp parțial de 4 ore/

zi -Structura: Școala Gimnazială nr. 1 
Ciorogârla.Concursul se organizează la 
sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Ciorogârla 
din Str. Șos. București nr.110, Comuna 
Ciorogârla, județul Ilfov, în data de 19 
Februarie 2021, ora 11:00, proba scrisă și 
proba practică. Interviul va avea loc în 
data de 26 Februarie 2021, ora 11:00. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute la art.3, din Hotărârea 
nr.286/2011 (*actualizată*), cu modifică-
rile și completările ulterioare la care se 
adaugă: •studii superioare /medii, facul-
tate/ liceu de informatică; •competențe de 
formator; •vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului- 5 ani. 
Dosarele de înscriere se depun în termen 
de 10 de zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la Secretariatul Școlii 
Gimnaziale nr.1 Ciorogârla din Str. Șos. 
București nr.110, Judeţul Ilfov, până la 
data de 12 Februarie 2021 ora 14:00. 
Dosarul trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 din 
Hotărârea nr.286/2011 (*actualizată*), iar 
documentele vor fi prezentate și în 
original în vederea verificării și certificării. 
Condiţiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul unității de 
învățământ și pe site-ul Școlii Gimnaziale 
nr.1 Ciorogârla. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul unității de învățământ 
și la numărul de telefon 021/350.32.30.

l Școala Gimnazială nr. 1 Berceni, cu 
sediul în com. Berceni, bd. 1 Mai, nr.264, 
jud. Ilfov organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 
post contractual vacant de Informatician. 
Condiţii specifice de ocupare a postului: 
-Absolvirea, cu diplomă, a unei instituţii de 
învăţământ superior sau a unei unităţi de 
învăţământ preuniversitar de profil; 
-Vechime în specialitate: 3 ani; Cadrul 
legal: HG 286/2011, modificat și completat 
prin HG 1027/24.11.2014. Concursul se va 
desfăşura astfel: •Proba scrisă: data de 23 
februarie 2021, ora 9:00, la sediul institu-
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ţiei; •Interviul: data 23 februarie 2021, ora 
12:00 la sediul instituţiei; •Proba practică: 
data 23 februarie 2021, ora 13:00 la sediul 
instituţiei. Depunerea dosarelor- data 
limită 12.02.2021, la sediul instituţiei, până 
la ora 15:30. Relaţii suplimentare la telefon 
021.361.27.01.

CITAȚII
l Țencu Mirela Melania, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna Ianca, 
județul Olt, este citată în dos. nr. 
863/185/2020 - Judecătoria Bălcești, la 
data de 25.02.2021, în calitatea de pârâtă 
în divorț cu Țencu Laurențiu.

l Se citează numiții: Luminita Nicole 
Butler, 3975 Westwood Drive Tillamook 
Or. 97141; Cornel Delorean, 234 Elm St 
Apt 208 San Mateo, Ca. 94401-2600; Chris 
Delorean, 9 Sky Mountain Circle, Chico, 
Ca. 95928; Valeriu Iorga, 10382 West Cory 
St. Boise, Idaho. 83704, Mihail Iorga, 2831 
South Bay Star Way Meridian, Idaho. 
83642, la Judecătoria Horezu, județul 
Vâlcea, în data de 25.03.2021, dosar nr. 
540/241/2020, în calitate de pârâți.

l Tobol Vasile Ovidiu, cu domiciliul în sat 
Pocreaca, com. Schitu Duca, jud. Iași, în 
calitate de parat în dosarul nr. 
19790/245/2020 având ca obiect divorț 
fără minori, este chemat la Judecătoria 
Iași, sala 4, complet C01M, în ziua de 
16.02.2021,ora 9:00, în proces cu Tobol 
Gabriela în calitate de reclamanta.

l  J u d e c ă t o r i a  R e ș i ț a .  D o s a r 
nr.1333/290/2020. Materia: Civil. Socie-
tatea L&T Letis Banat SRL, în calitate de 
pârâtă și Tismonar Gheorghe, în calitate 
de pârât, sunt citați la Judecătoria Reșița 
în proces cu Reland Distributions SRL, în 
calitate de reclamantă, pentru pretenții, în 
data de 10.03.2021, ora 10:25, sala 15, 
complet: C3C. În caz de neprezentare a 
părților se va putea trimite un înscris, jude-
cata urmând a se face în lipsă.

l SC HIT Smart Peter SRL este chemat 
la Judecătoria Craiova, complet C34, în 
ziua de 18 februarie 2021, ora 11:00, în 
calitate de debitor, în proces cu SRTFC 
Craiova, în calitate de creditor în dosar 
nr.25483/215/2020 pentru ordonanță de 
plată.

l Prin cererea înregistrată pe rolul:Jude-
cătoriei  Întorsura Buzăului  sub 
nr.990/248/2019 posesorul:Solomon 
Maria, având domiciliul în mun. Săcele, 
str. Movilei nr.18, bl.18, sc.C, ap.4, jud.
Brașov, a invocat dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate asupra 
terenului înscris în CF.23642-Barcani 
nr.top.6885/13, cu suprafața de 7.044mp, 
fâneață, având ca proprietari tabulari pe 
Todor Ioan și Todor Maria (născută 
Radu) și care se învecinează cu imobilele: 
la nord-Terzea Gheorghe, la est drum, la 
sud-Pastor Viorel și la vest-Bran Ioan. 
Toți cei interesați sunt somați să formu-
leze opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar se va trece la judecarea cererii în 
termen de 30 de zile de la emiterea celei 
din urmă publicații  

SOMAȚII
l Se aduce la cunoștință că pe rolul 
Judecătoriei Arad se af lă dosarul 
19041/55/2020, cu termen de judecată la 
data de 23.03.2021 orele 10:00 sala 144, 
având ca obiect cererea petentei 
Gherman Iuliana, cu domiciliul proce-
sual ales în Arad str. Cozia nr. 11 ap. 3, 
jud. Arad, pentru: constarea dobândirii 
de către aceasta a dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune asupra cotei de 4/12 
din imobilul situat în Arad str. Oituz nr. 
58 înscris în CF 353717 Arad cu nr top 
2785, proprietatea tabulară a numiților 
Siket Adalbert decedat la 15.01.1968 și 
Siket Iosif decedat la 13.05.1942. Persoa-
nele interesate pot face opoziție la 
numărul de dosar indicat mai sus în 
termen de o lună de la data publicării 
prezentei somații.

DIVERSE
l Anunţ Public. S.C. Lidl Discount S.R.L. 
cu sediul în sat Nedelea, com. Ariceștii 
Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, km 
73+810, județul Prahova, anunţă public 
solicitarea de obținere a autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul „Supermarket 
Lidl” amplasat în municipiul Ploiești, Str. 
Apelor, nr. 2, jud. Prahova. Informaţii 
privind documentaţia depusă pot fi obţi-
nute la sediul APM Prahova, strada Gh. 
Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de 
luni-joi, între orele 8:00-16:30 si vineri 
intre orele 8:00 - 14:00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM 
Prahova, pe durata derularii procedurii 
de autorizare.

l Ursu Florentina reclamant , comunică 
pârâtului Ursu Remus Constantin domici-
liat în sat Vilcele, comuna Osesti, județul 
Vaslui, dispozitivul sentinței civile 
nr.1000/05.02.2020, pronunțată de către 
J u d e c ă t o r i a  I a ș i  î n  d o s a r u l 
nr.2013/245/2019: Pentru aceste motive, în 
numele legii hotărăște: Admite în parte 
cererea formulată de reclamanta Ursu 
Florentina, în contradictoriu cu pârâtul 
Ursu Remus Constantin. Dispune desfa-
cerea căsătoriei încheiată între părți la data  
de 26.04.2011 și înregistrată în registrul de 
stare civilă al Primăriei comunei Osesti, din 
culpă comună. Dispune ca autoritatea 
părintească cu privire  la minorul Ursu 
Alexandru Ionuț, născut la data de 
17.11.2010, să se exercite exclusiv de 
mamă.Stabilește împreună cu mama locu-
ința minorului. Obligă pârâtul la plata unei 
pensii de întreținere în favoarea minorului 
în cuantum de ¼ din venitul minim pe 
economie, lunar, de la data introducerii 
cererii de chemare în judecată, și până la 
majorat. În temeiul  art.451 alin 2 Cod 
proc.civ, reduce la 3000 lei onorariul avoca-
ților reclamantei. Obligă pârâtul la plata 
sumei de 1650 lei reprezentând jumătatea 
din cheltuielile de judecată efectuate de 
reclamantă. Cu apel în 30 de zile de la 

comunicare, cererea de apel depunându-se 
la Judecătoria Iași. Pronunțată azi, 
5.02.2020, prin punerea soluției la dispo-
ziția părților prin mijlocirea grefei 
instanței.

l  Subsemnatul evaluator  Muraru 
Bogdan-Andrei, tel. 0744.555.862, convoc 
la data de 04.02.2021, ora 09:00, pe Gangal 
Florin dom. în jud. Iași, com. Miroslava, sat 
Vorovești, str. Pârâului, nr. 1, debitor în 
dosarul execuțional 614/S/2020 al BEJA 
Sîrbu-Vezeteu, creditor fiind  ING Bank 
NV Amsterdam, din București, sector 1, str. 
Aviator Popișteanu, nr. 54A, la inspecția la 
fața locului a terenului cu S-546 mp. nr. 
cadastral 89092, pe care se află o casă cu 
Ac-96 mp. nr. cadastral 89092-C1, înscrise 
în CF 89092 a UAT Miroslava, situate la 
adresa de domiciliu a debitorului.

l Primăria Comunei Slobozia Ciorăști, cu 
sediul în comuna Slobozia Ciorăști, județul 
Vrancea, titular al  planului „Reactualizare 
plan urbanistic general al Comunei 
Slobozia Ciorăști”, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii primei versiuni a 
planului, în vederea obţinerii avizului de 
mediu. Publicul interesat poate consulta 
propunerea de plan la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Vrancea și la 
sediul Divori Prest SRL, str. Horia, Cloșca 
și Crișan, nr. 4, tel. 0337.103.508, între orele 
9:00-16:00. Observaţiile publicului se vor 
primi în scris la A.P.M. Vrancea, str. Dinicu 
Golescu, nr. 2, în termen de 15 zile calen-
daristice de la data publicării anunţului.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Amaru, din judeţul Buzău, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.7, 11, 19, 20, 
21, 22, 27, 34, 41, 43, 48, 56, 57, 61, 62, 65, 
72, 81, 87, începând cu data (29.01.2021) pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăria 
Amaru, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Cererile de recti-

ficare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei și pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară: http://ancpi.ro docs/?-
dir=Buzau.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Săpoca, din județul Buzău, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.16, 18,19, 21 
și 22, începând cu data de 03.02.2021, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară: http://ancpi.ro_docs/?-
dir=Buzau.

l S.D.E.E.Muntenia Nord -Structura 
Regională Brăila, cu sediul în judeţul 
Brăila, municipiul/orașul/ Brăila, str.
Plevnei, nr.23, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul: 
„Modernizare LEA 0.4kV și branșamente 
localitatea Movila Miresii, judeţ Brăila”, 
propus a fi amplasat în judeţul Brăila, 
comuna Movila Miresii, sat Movila Miresii, 
intravilan. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului 
-APM Brăila -Bd.Independenţei, nr.16, Bl.
B5 și la sediul SDEE Muntenia Nord S.A. 
-structura regională Brăila, cu sediul în 
judeţul Brăila, municipiul Brăila, strada 
Plevnei, nr.23, în zilele lucrătoare, între 
orele 09:00-13:00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului APM 
Brăila.

l Subsemnatul Chiriac Liviu Daniel domi-
ciliat în sat /com.Puiești, jud.Vaslui, notific 
pe numiții Minciună Gheorghe Cătălin, 
Minciună  Ana, Minciună Alexandra 



ANUNȚURI

Mihaela, toți cu domiciliul cunoscut în sat /
com. Puiești, jud.Vaslui și Minciună Jana 
cu domiciliul cunoscut în sat.Ireasca, com.
Gohor, jud.Galați, ca în ziua de 19.02.2021, 
ora 12:00, să fie prezenți la Biroul Indivi-
dual Notarial Barbu Tony Marian, din 
Bârlad, str.1 Decembrie, nr.12, bl.X2, ap.1 și 
3, parter, jud.Vaslui, pentru a le aduce la 
cunoștință existența contractului de vânza-
re-cumpărare sub semnătură privată 
încheiat la data de 22.07.2008 la Cabinet 
avocat Ghilasi Adrian Ioan, contract prin 
care autorul acestora Minciună J.Dumitru 
mi-a transmis  suprafața de 1.000mp 
teren Fânețe, situată în intravilanul sat /
com.Puiești, jud.Vaslui, individualizat prin 
tarlaua 58, parcela 1461/6, din TP2433, din 
02.09.2004, în schimbul sumei de 1.200Lei 
și pentru încheierea în formă autentică a 
contractului de vânzare cumpărare 
sus-menționat.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea Princiar 90 SA, cu sediul 
social în București, sector 5, Bd. Tudor 
Vladimirescu nr.4, convoacă prin preșe-
dintele Consiului de Administraţie dl. 
Dumitras Danut, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru data de 
10.03.2021 ora 11:00, la sediul societăţii. 
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor este următoarea: 
1. Discutarea si aprobarea situatiilor 
financiare anuale intocmite la 31.12.2020 
pe baza rapoartelor prezentate de Consi-
liului de Administraţie și de Comisia de 
Cenzori, și fixarea dividendului; 2. Apro-
barea repartizării profitului net obţinut în 
anul 2020; 3. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2021; 4. 
Descărcarea de gestiune a membrilor 
Consiliului de Administraţie pentru anul 
2020. În cazul neîntrunirii cvorumului 
necesar de convocare sau luare a hotărâ-
rilor, a doua convocare la sediul societăţii, 
cu aceeași ordine de zi, va fi astfel: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 11.03.2021, ora 11:00.

LICITAȚII
l A.N.I.F.Filiala Teleorman organi-
zează licitaţie publică deschisă de 
vânzare a materialelor declasate 
(deșeuri feroase), provenite din mijloace 
fixe scoase din uz, având viza de apro-
bare a MADR nr.165436/17.12.2020 și a 
ANIF București nr.25253/23.12.2020. 
Lista privind propunerile de declasare 
se poate consulta la sediul filialei din 
Com.Piatra, Jud.Teleorman, DN 51A, 
KM 23+100, iar vizionarea materialelor 
se poate face la următoarele locaţii: 
Canton Zimnicea -str.Giurgiului, 
nr.114, SRP Zimnicea-arondată oraș 
Zimnicea, SPA Ruptoare-arondată oraș 
Zimnicea, SPA Gârla lancului-arondată 
com.Suhaia, SPE km 574-arondată 
com.Seaca, SRP1 Ciuperceni-arondată 
com.Ciuperceni ,  SRP2 Ciuper-
ceni-arondată com.Ciuperceni, SRP1 
Pietrișu-arondată com.Găujani, SRP 2 
-arondată com.Pietroșani. Licitaţia va 
avea loc în Com.Piatra, DN 51A, km 
23+100, jud.Teleorman, în data de 
18.02.2021. În caz de neadjudecare 
următoarele licitaţii vor avea loc în 
aceeași locaţie la data 25.02.2021 și 
02.03.2021. Date suplimentare privind 
organizarea licitaţiei, condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească potenţialii 
achizitori pentru a fi admiși la licitaţie, 
preţul de pornire a licitaţiei, precum și 
cota de cheltuieli de participare, se pot 
obţine la telefon 0247/361.080.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata legal prin asociat coordonator 
av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Revan Computers SRL, 
desemnat prin incheierea de sedinta din 
data de 16.01.2018 pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti-Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 38435/3/2013, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in proprie-
tatea Revan Computers SRL, constand in 
proprietate imobiliara compusă din trei 
loturi de teren și construcțiile edificate pe 

acestea, situate in Turda, str. 22 Decem-
brie1989 nr. 12C, jud. Cluj, in valoare totala 
de 8.534 euro exclusiv TVA. Vanzarea 
bunului imobil apartinand societatii falite 
se va organiza in data de 08.02.2021 ora 
14:00, prin licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul nu se va vinde la 
termenul de licitatie stabilit, se vor mai 
organiza 2 (doua) licitatii saptamanale, in 
datele de 15.02.2021 si 22.02.2021, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de inscriere la 
licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12:00. 
Date despre starea bunului, pretul acestuia, 
conditiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se 
poate achizitiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul 
caietului de sarcini este de 500 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine 
la tel. 021.227.28.81 sau 0721.236.313.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata legal prin asociat coordonator 
av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Acvarius SRL, desemnat prin 
sentinta civila nr. 1303 din data de 
06.09.2017, pronuntata in dosar nr. 
391/118/2017, aflat pe rolul Tribunalul 
Constanta - Sectia a II-a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a bunurilor imobile 
af late in proprietatea Acvarius SRL, 
constand in cladiri (Hala frigorifica in 
suprafata de 1.171,15 mp, cladire birou si 
anexe in suprafata totala de 291,80 mp) 
edificate pe parcela K1 amplasata in 
Incinta 1A din Zona Libera Constanta Sud 
avand o suprafata de 5250,88 mp, teren 
care face obiectul contractului de conce-

siune 82/13.08.2002 (terenul nu este propri-
etatea beneficiarului), in valoare totala de 
93.750 euro la care se va calcula TVA 
conform dispozitiilor legale in vigoare. 
Vanzarea bunurilor imobile apartinand 
societatii falite se va organiza in data de 
08.02.2021 ora 14:00, prin licitatie publica 
cu strigare. In cazul in care bunurile nu se 
vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se 
vor mai organiza 3 (trei) licitatii saptama-
nale, in datele de 15.02.2021, 22.02.2021 si 
01.03.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si 
in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune documentele 
de inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12:00. Date despre 
starea bunurilor, pretul acestora, conditiile 
de inscriere la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietul de sarcini se poate achizi-
tiona de la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caietului 
de sarcini este de 1500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la lici-
tatie. Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81 sau 0721.236.313.

l Proprietar: Comuna Şiria, jud. Arad, 
com. Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 
184, cod fiscal 3518920, tel. 0257531101, 
fax 0257531449, email: registratura@
primariasiria.ro; 2.Obiectul Vânzării: teren 
intravilan curți construcții în suprafață de 
2993 mp, înscris în CF 314331 Şiria, nr. 
cad.314331 , situat în localitatea Galșa, 
nr.502 jud. Arad proprietate privată a 
comunei Şiria. Vânzarea se face conform 
HCL nr.140/28.08.2020 ș i  OUG 
nr.57/2019. 3. Informații Privind Docu-
mentaţia De Atribuire:-se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: la sediul Primăriei comunei 
Şiria, str. Regiment 85 Infanterie nr.184, 
cod poștal 317340, jud. Arad, sau prin 
Poștă. 3.2.Denumirea și adresa comparti-
mentului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
compartiment juridic -Primăria comunei 
Şiria, str. Regiment 85 Infanterie,nr.184, 
jud. Arad,cod poștal 317340, jud. Arad; 
3.3.Costul documentaţiei și condiţiile de 
plată: 10 lei; Plata se poate face numerar 
la caseria instituției, sau prin virament 
bancar  în  contu l  RO 73TREZ 
0215006XXX019655, deschis la Trezoreria 
Arad, titular Comuna Şiria, CIF 3518920. 
3.4.Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 12.02.2021, ora 13:00. 4.Informaţii 
Privind Ofertele: 4.1.Data limită de depu-
nere a ofertelor: 19.02.2021, orele 10:00; 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria comunei Şiria, Şiria, str. Regi-
ment 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad; 
4.3.Fiecare ofertă trebuie depusă 1(un) 
exemplar original. 5.Data Şi Locul În 
Care Se Va Desfășura Şedința Publică De 
Deschidere A Ofertelor: 19.02.2021, orele 
12:00, la sediul Primăriei comunei Şiria 
str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud. 
Arad. 6.Instanţa Competentă Pentru 
Soluţionarea Litigiilor Şi Termenele 
Pentru Sesizarea Instanţei:- acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secţia 
contencios administrativ a Tribunalului 
Arad , b-dul Vasile Milea nr. 2-4, Arad, 
jud. Arad, telefon 0257253630, fax 
0257256484, email: tr-arad-reg@just.ro. 
7.Data Transmiterii Anunţului De Lici-
taţie În Vederea Publicării 26.01.2021. 

l Proprietar: Comuna Şiria, jud. Arad, 
com. Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 
184, cod fiscal 3518920, tel. 0257531101, 
fax 0257531449, email: registratura@
primariasiria.ro; 2.Obiectul Vânzării: teren 
intravilan curți construcții în suprafață de 
201 mp, înscris în CF 315185 Şiria, nr. 
cad.315185 , situat în localitatea Şiria, str. 
85 Infanteriei nr.1898, jud. Arad proprie-
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tate privată a comunei Șiria. Vânzarea se 
face conform HCL nr.144/17.09.2020 și 
OUG nr.57/2019.3. Informații Privind 
Documentaţia De Atribuire:-se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1.Modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: la sediul Primăriei comunei 
Șiria, str. Regiment 85 Infanterie nr.184, 
cod poștal 317340, jud. Arad, sau prin 
Poștă. 3.2.Denumirea și adresa comparti-
mentului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
compartiment juridic -Primăria comunei 
Șiria, str. Regiment 85 Infanterie,nr.184, 
jud. Arad,cod poștal 317340, jud. Arad; 
3.3.Costul documentaţiei și condiţiile de 
plată: 10 lei; Plata se poate face numerar 
la caseria instituției, sau prin virament 

bancar în contul RO 73TREZ 0215006 
XXX019655, deschis la Trezoreria Arad, 
titular Comuna Șiria, CIF 3518920. 
3.4.Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 12.02.2021, ora 13:00. 4.Informaţii 
Privind Ofertele: 4.1.Data limită de depu-
nere a ofertelor: 19.02.2021, orele 10:00; 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria comunei Șiria, Șiria, str. Regi-
ment 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad; 
4.3.Fiecare ofertă trebuie depusă 1(un) 
exemplar original. 5.Data Și Locul În 
Care Se Va Desfășura Ședința Publică De 
Deschidere A Ofertelor: 19.02.2021, orele 
11:00, la sediul Primăriei comunei Șiria 
str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud. 
Arad. 6.Instanţa Competentă Pentru 
Soluţionarea Litigiilor Și Termenele 
Pentru Sesizarea Instanţei:- acțiunea în 

justiție se poate introduce la Secţia 
contencios administrativ a Tribunalului 
Arad , b-dul Vasile Milea nr. 2-4, Arad, 
jud. Arad, telefon 0257253630, fax 
0257256484, email: tr-arad-reg@just.ro. 
7.Data Transmiterii Anunţului De Lici-
taţie În Vederea Publicării 26.01.2021

PIERDERI
l Declar pierdut carnet de student pe 
numele de Ana-Maria Fieraru, studenta 
in cadrul Universitatii Transilvania 
Brasov, Facultatea de Litere.

l Pierdut 3 Certificate constatatoare aparți-
nând Sc Butlers Srl, cod fiscal RO23129455, 
J27/150/2008, eliberate de Registrul Comer-
țului Neamț, le declarăm nule.

l Subscrisa, Rotrade Activ Impact S.R.L., 
persoană juridică română, cu sediul social în 
Municipiul București, Str.Calea Victoriei, 
nr.31, Sc.B, Et.1, Ap.9, Sector 1, înregistrat 
la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul București, cu numărul de 
ordine J40/4458/2014, CUI 33044119, declar 
pierdute și nule Certificatul de înregistrare 
împreună cu Certificatele constatatoare.

l Subscrisa, Product Impact Dinamic 
S.R.L., persoană juridică română, cu 
sediul social în București Sectorul 1, Str.
Diaconu Coresi, nr.53, înregistrată la 
O.R.C.București, cu numărul de ordine 
J40/4441/2014, CUI: 33044003, declar 
pierdute și nule Certificatul de înregistrare 
împreună cu Certificatele constatatoare.

l Subscrisa, Sprintory S.R.L., persoană 
juridică română, cu sediul social în Muni-
cipiul București, Piața Naţiunilor Unite, 
nr.3-5, Bl.B2, Sc.A, Etaj 5, Ap.28, Sector 4, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul București, cu 
numărul de ordine J40/10653/2014, CUI 
33584011, declar pierdute și nule Certifi-
catul de înregistrare împreună cu Certifi-
catele constatatoare.

l  Subscrisa, Open Target Invest 
S.R.L., persoană juridică română, cu 
sediul social în Municipiul București, 
Sectorul 1, Str.Calea Victoriei, Nr.31, 
Scara B, Etaj 1, Apartament 9, înregis-
trată la O.R.C.București, cu numărul 
de ordine J40/13515/2013, CUI: 
32420100, declar pierdute și nule Certi-
ficatul de înregistrare împreună cu 
Certificatele constatatoare.

l Subscrisa, C&G Smart Solutions S.R.L., 
persoană juridică română, cu sediul social 
în Municipiul București, Sectorul 2, Șos.
Iancului, nr.27, Bloc 105D, Scara 1, Etaj 1, 
Ap.66, Camera nr.3, înregistrată la O.R.C.
București,  cu numărul de ordine 
J40/8365/2014, CUI: 33382098, declar 
pierdute și nule Certificatul de înregistrare 
împreună cu Certificatele constatatoare.

l Pierdut Certificat de înregistrare și 
Certificate constatatoare pentru firma 
Gheorghe Alexandra-Karina Persoană 
Fizică Autorizată, cu sediul în Mun.
Timișoara, Str.Livezilor, nr.33, Jud.
Timiș ,  având  număr  de  ord ine 
F35/1284/2009, Cod Unic de Înregistrare 
26020931. Se declară nule.

l Declar pierdut Certificatul de inregis-
trare al societatii Vidman Solutions 
S.R.L. Seria B nr.3197833/24.11.2015, 
persoana juridica cu sediul in Bucuresti, 
str.Alexandru Serbanescu nr.87, Phoe-
nicia Grand Hotel, parter, Biroul D si B, 
s e c t . 1 ,  a v a n d  J 4 0 / 1 4 3 8 2 / 2 0 1 5 , 
CUI-35264340.


