
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării Profesionale 
(A.N.P.C.D.E.F.P.) organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcții de execuție contractuale, 
vacantă, de expert IA -studii superioare finalizate cu 
diplomă de licență și experiență relevantă în activități 
de lucru cu tinerii/ activități de voluntariat și/sau admi-
nistrare fonduri europene, pe posturi care au necesitat 
studii superioare- minimum 3 ani. Concursul se va 
desfășura în data de 25 mai 2021, ora 10:00- proba 
scrisă și în data de 02 iunie 2021, ora 10:00- interviul, 
amblele la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun până pe data de 17 mai 
2021, ora 17:00 la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. Condițiile de 
participare la concurs și bibliografia se afișează la 
sediul A.N.P.C.D.E.F.P. și pe site-ul agenției la adresa 
www.anpcdefp.ro. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon 
021/2010700.

l Direcţia Cultură și Sport Mangalia organizează 
concurs prin recrutare la sediul instituţiei, Şos.
Constanţei, nr.5, Municipiul Mangalia, jud.Constanţa, 
conform H.G. nr.286/2011 și H.G. nr.1027/2014  în data 
de 24.05.2021, ora 10:00 -proba scrisă și în data de 
26.05.2021 -proba interviu, pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a unui post contractual de 
execuţie vacant de: 1.Jurist grad II/S -Compartimentul 
Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, Achiziţii. 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual 
vacant de Jurist grad II/S -Compartimentul Contabili-
tate, Resurse Umane, Juridic, Achiziţii: -studii superi-
oare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime în muncă minim 3 ani. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Direcţiei Cultură și Sport 
Mangalia, Şos.Constanţei, nr.5, Compartimentul 
Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, Achiziţii, 
telefon: 0729.930.454, e-mail: resurseumane@culturas-
port.ro. Dosarele de concurs se vor depune la Compar-
timentul Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, 
începând cu data de 29.04.2021 până în data de 
14.05.2021, ora 16.00.

l Spitalul Clinic Cai Ferate Craiova-cu sediul în:loca-
litatea Craiova, Str. Ştirbei Vodă, nr.6, judeţul Dolj, 
organizează: concurs conform HG.286/23.03.2011, 
pentru ocuparea:unui post contractual vacant/normă 
întreagă, perioadă nedeterminată, de:auditor gradul.
II-Compartimentul Audit Public Intern. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:-diploma de licenta in domeniul 
Stiinte economice/juridice/administrative;-1.an 
vechime in specialitatea studiilor;-cunostinte operare 
PC. Concursul  se va  desfășura la sediul unităţii 
din:localitatea Craiova-Str.Ştirbei Vodă, nr.6, Sala 
didactică, astfel:Rezultat validare dosare concurs 
18.05.2021;Probe concurs:Proba scrisă/test grila în data 
de:25.05.2021, ora 10,00;Proba interviu in data 
de:27.05.2021,  ora 10:00. Candidaţii vor depune 
dosarul de participare la concurs până la data 
de:17.05.2021-inclusiv, ora 16:30 la sediul unităţii din 

Str. Ştirbei Vodă, nr.6, Craiova. Relaţii suplimentare la 
sediul:Str.Ştirbei Vodă, nr.6, Craiova, persoana de 
c o n t a c t  l a  C o m p a r t i m e n t u l  R . U . N . O . S . 
telefon:0251532436 interior.167.

l Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 
Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, str. Traian, nr.5, 
organizează concurs de ocuparea a unui post  temporar 
vacant de execuție pe perioadă determinată de solist 
vocal, treapta profesională I, la Secția soliști vocali din 
cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina 
Gorjului”. Concursul se va desfășura la sediul Ansam-
blului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu 
Jiu și va consta în următoarele probe: - proba scrisă în 
data de 17 mai 2021, ora 11:00; - proba interviu în data 
de 20 mai 2021, ora 11:00; Candidații trebuie să înde-
plinească cumulativ următoarele condiții: I. Condiţii 
generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru 
anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale: 
II. Condiții specifice : Pentru postul de solist vocal, 
treapta profesională I: interpret din Mehedinți(voce 
feminină) - repertoriu specific zonei respective. - să fie 
absolvent al Şcolii Populare de Artă. - să fie câștigător 
a minim trei trofee sau Premiu I la festivaluri-concurs 
de folclor de interes național. - nu se cere vechime in 
specialitatea postului, experienta scenica fiind sufici-
enta. Dosarele de concurs se depun la sediul Ansam-
blului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu 
Jiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, 
Partea III-a, respectiv 07.05.2021, ora 13:00. Relații 
suplimentare se pot obține de la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, la 
secretariatul instituției, telefon 0253/216179. 

l In temeiul HG.nr.286/2011, Oficiul de Stat pentru 
Inventii si Marci organizeaza:concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant de executie/pe perioada 
nedeterminata de:examinator de stat de specialitate in 
cadrul Serviciului Examinare Fond Chimie-Farma-
cie-Directia Brevete de Inventie si Informatii Tehnolo-
gice. Conditii de studii si vechime:studii universitare de 
licenta (ciclul.I in:sistem Bologna) si master sau studii 
superioare de lunga durata la o institutie de invatamant 
superior recunoscuta de Ministerul Educatiei, in oricare 
din urmatoarele domenii:Bioinginerie si Biotehnologie/ 
Chimie Alimentara si Tehnologii Biochimice/Biochimie 
Tehnologica/Biotehnologii Industriale; cunoasterea cel 
putin a unei limbi straine de circulatie internationala 
(obligatoriu engleza-nivel avansat);cunostinte operare 
pe calculator;abilitati de analiza si sinteza a solutiilor 
tehnice, exprimare clara si la obiect, organizare efici-
enta a timpului de lucru. Constituie avantaj:vechime in 
specialitate minim 2.ani;studiile de doctorat intr-unul 
din domeniile tehnice mentionate;cunoasterea limbii 
germane/franceza. Concursul va avea loc la sediul.
OSIM si va consta in 3.etape succesive:selectia dosa-
relor de inscriere;proba scrisa se va sustine pe: 
25.05.2021;interviul se va sustine pe: 02.06.2021. Dosa-
r e l e  d e  c o n c u r s  s e  d e p u n  i n  p e r i -
oada:04.05.2021-17.05.2021, la sediul OSIM, str.Ion 

Ghica nr.5, Sector 3, Bucuresti, Compartiment Resurse 
Umane si vor contine documentele prevazute de art.6 
din HG.nr.286/2011. Bibliografia si relatii suplimentare 
la tel.0213060800 int.325 sau la sediul OSIM.

l In temeiul HG.nr.286/2011, Oficiul de Stat pentru 
Inventii si Marci organizeaza in:24.05.2021, concurs 
pentru ocuparea a:3.posturi contractual vacante de 
executie/pe perioada nedeterminata, de: examinator 
de stat de specialitate in cadrul:Serviciului Exami-
nare Fond Electricitate-Fizica-Directia Brevete de 
Inventie si Informatii Tehnologice. Conditii de studii 
si vechime:studii universitare de licenta sau studii 
superioare de lunga durata la o institutie de invata-
mant superior, in oricare din urmatoarele domenii:e-
lectrotehnica/inginerie electrica, ingineria sistemelor 
electroenergetice, fizica, electronica, telecomunicatii, 
stiinta calculatoarelor;-cunoasterea limbii engle-
za-nivel avansat;-cunostinte de operare pe calcula-
tor:Windows 7/8/10, MS.Office;-abilitati de analiza si 
sinteza a solutiilor tehnice, exprimare clara si la 
obiect, organizare eficienta a timpului de lucru. 
Constituie un avantaj studiile de doctorat intr-unul 
din domeniile tehnice mentionate si cunoasterea 
limbii germana/franceza. Concursul va avea loc la 
sediul OSIM si va consta in:3etape:selectia dosarelor 
de inscriere;proba scrisa se va sustine pe: 24.05.2021; 
-interviul, se va sustine pe:27.05.2021. Dosarele de 
concurs se depun in perioada: 29.04.2021-14.05.2021, 
la sediul OSIM, str. Ion Ghica nr.5, Sector 3-Bucu-
resti, Compartiment Resurse Umane si vor contine 
documentele prevazute de art.6 din:HG nr.286/2011. 
Bibliografia si relatii suplimentare la tel.0213060800 
int.325 sau la sediul:OSIM.

CITAȚII
l Pârâta Vieriu Elena Dorina este citată la Judeca-
toria Dorohoi la 09.06.2021 pentru succesiune.

l Pârâţii Sulcu Constantin si Sulcu Viorel Mircea sunt 
citati la Judecatoria Dorohoi la 17.05.2021 pentru 
succesiune. 

l Se citează Marcu Rodica, Ghenciu Neculai și 
Pomparău Margareta în dosar 890/40/2020 la Tribu-
nalul Botoșani, la data de 13.05.2021.

l Se citează Simon Christine, Polosan Hera Ruxandra 
în dosar 837/217/2012* al Judecătoriei Darabani la 
data de 8 iunie 2021.

l Şarpe Florinel Adrian și Şarpe Alin Valentin sunt 
citați în calitate de pârâți pentru a se prezenta la Jude-
cătoria Craiova, str.A.I.Cuza, nr.30, în data de 
10.05.2021, ora 10.00, în proces cu Şarpe Atena 
Tat iana  pentru  parta j  succesora l ,  dosar 
16506/215/2019.

l  Se citează numita Carmen Blakely/Carmen G Mc 
Donnell/Carmen Gregg la Judecătoria Vaslui pentru 
termenul din 12 mai 2021, ora 10.30, în calitate de 
pârât în dosarul civil nr.922/333/2019, în cererea 

formulată de Bobârcă Dumitru având ca obiect 
emiterea unei hotărâri care să țină loc de act autentic.

l Se citează numita Căciulă Relia Felicia cu domiciliu 
în sat Epureni, com.Duda Epureni, jud.Vaslui, la Jude-
cătoria Huși pentru termenul de judecată din 12 mai 
2021, ora 09.00, în dosarul nr.3163/244/2020 având ca 
obiect reducere pensie întreținere la cererea reclaman-
tului Motaș Lucian.

l Se citează numitul Fânariu N.Neculai la Judecătoria 
Vaslui în calitate de pârât, pentru termenul din 11 mai 
2021, ora 09.30, în dosarul civil nr.4912/333/2018, 
având ca obiect succesiune, reclamantă fiind David 
Tincuța ș.a.

l Se citează Smău Maria la Judecătoria Vaslui în 
calitate de pârâtă la Judecătoria Vaslui, pentru 
termenul din 11 mai 2021, ora 09.30, în dosarul civil 
nr.4912/333/2018 având ca obiect succesiune, recla-
mantă fiind David Tincuța ș.a.

l Se citează numita Popescu Mihaela la Judecătoria 
Vaslui în calitate de pârâtă, pentru termenul din 11 
mai 2021, ora 09.30, în dosarul nr.4912/333/2018, 
având ca obiect succesiune, reclamantă fiind David 
Tincuța ș.a.

l Dobroiu Ioana, cu ultimul domiciliul cunoscut în 
comuna Voineasa, județul Vâlcea, este citată la Judecă-
toria Brezoi, pentru termenul din 21.05.2021, în cali-
tate de pârâtă, în dosar nr. 277/198/2020.

l Bărbulescu Paulina este citată în data de 11.05.2021, 
în dosarul nr.18692/215/2019*. Aflat pe rolul Judecăto-
riei Craiova, în contradictoriu cu Bărbulescu Ion 
Marian, având ca obiect divorț.

l Numita Sandu Ionela cu ultimul domiciliu 
cunoscut în municipiul Galați, Str. 1 Decembrie 
1918, nr. 25, bl. B, ap. 12, este chemată în data de 14 
mai 2021, ora 10:00, Sala 5, Timpul I, la Judecătoria 
Galați, Secția civilă, în calitate de pârâtă, în dosarul 
civil nr. 22969/233/2019, având ca obiect reziliere 
contract, evacuare și pretenții, reclamant fiind 
U.A.T. Municipiul Galați.

l Numitul Apăvăloaie Cezar, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în satul și com. Mitoc, jud. Boto-
șani și ultima reședinţă cunoscută în Juana 
Fuentes nº6, piso 1º, 28109 Madrid, Spania, este 
citat la Judecătoria Săveni, jud. Botoșani, în 
data de 03.06.2021, ora 11.00, cu menţiunea 
personal la interogatoriu, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 1288/297/2017 ce are ca obiect partaj 
judiciar, în care reclamant este numitul Ababei 
Dumitru.

l Numita Grădinaru Mandiţa, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în satul și comuna Havârna, jud. Botoșani, 
este citată la Judecătoria Darabani, jud. Botoșani, în 
data de 27.05.2021, ora 11.00, cu menţiunea personal 
la interogatoriu, în calitate de pârâtă în dosarul nr. 

558/217/2020, ce are ca obiect fond funciar, în care 
reclamant este numitul Amititeloaie Mihai.

l Dispozitivul Hotărârii nr.683 din 19.08.2020, pronun-
ţată de Judecătoria Huși în dosarul nr. 2613/244/2019, 
este următorul: Admite acțiunea civilă formulată și 
precizată de reclamanta Buzdugan Loredana având 
CNP- , domiciliata în sat Vinetești, com.Oltenești, jud.
Vaslui (la fam. Brașoveanu Dragoș Alexandru), chem în 
judecată civilă pe pârâtul Buzdugan Ionuț, domiciliat în 
sat Valea Grecului, com.Duda-Epureni (la fam.
Buzdugan Lucica) având CNP- . Potrivit art.373 lit.b) 
Cod Civil, dispune desfacerea, din culpa exclusivă a 
pârâtului, a căsătoriei încheiate la data de 12.10.2013 și 
trecută în Registrul stării civile al Primăriei Com.Duda 
Epureni, jud.Vaslui, la nr.28 din 12.10.2013. În baza 
art.383 alin.3 Cod civil, încuviințează ca pe viitor recla-
manta să revină la numele dobândit înainte de căsătorie 
de „STOICA”. În temeiul art.400 Cod civil, stabilește 
domiciliul minorei Buzdugan Miriam-Mihaela născută 
la data de la domiciliul mamei, respectiv al reclamantei. 
În temeiul art.398 Cod civil, dispune ca autoritatea 
părintească privind minora să fie exercitată exclusiv de 
reclamantă. În baza art.525 alin.1, art.529 și art.530 
alin.2 și 3 Cod Civil, obligă pârâtul la plata în folosul 
minorei a unei pensii de întreţinere, în cuantum de 
336Lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii 
(24.07.2019) și până la majoratul minorei dacă nu inter-
vine vreo cauză legală de modificare sau stingere a 
obligaţiei. În temeiul art.452 Cod procedură civilă, ia act 
că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Potrivit 
art.928 alin.4 Cod procedură civilă, prezenta hotărâre se 
va comunica din oficiu la Serviciul Public Comunitar 
Local de evidenţă a Persoanelor (Serviciul de stare civilă 
unde a fost încheiată căsătoria părţilor- respectiv din 
cadrul Primăriei Com.Duda Epureni, jud.Vaslui) 
precum și Registrului Naţional al Regimurilor matrimo-
niale. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comu-
nicare. Apelul și motivele de apel se depun la 
Judecătoria Huși. Pronunţată prin punerea soluției la 
dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 
19.08.2020.

SOMAȚII
l România. Judecătoria Făgăraș. Judeţul Brașov. 
Dosar nr.2996/226/2020. Emisă la 15.01.2021. Somaţie. 
Se aduce la cunoștinţa celor interesaţi că petentul 
Bădila Nicolae Gheorghe, cu domiciliul ales la Cabinet 
de avocat Deji Vifor Petru, cu sediul în Făgăraș, str.
Doamna Stanca, nr.16, jud.Brașov, a introdus la Jude-
cătoria Făgăraș acţiune prin care solicită să se constate 
că a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului situat în satul Veneţia de Jos, nr.444, 
com.Părău, jud.Brașov, identic cu cel înscris în CF 
nr.102601 Părău, nr.top.515, 516, 521. Persoanele inte-
resate pot să facă opoziţie la Judecătoria Făgăraș în 
termen de o lună de la data afișării și publicării 
prezentei somaţii.Somaţia face parte integrantă din 
încheierea pronunţată de Judecătoria Făgăraș la data 
de 14 ianuarie 2021. Prezenta se comunică spre afișare 
Primăriei com.Părău și la Judecătoria Făgăraș. Se va 
publica și într-un ziar de largă difuzare naţională.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Miercuri, 28 aprilie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diversede investigație și atitudine

www.jurnalul.ro



DIVERSE
l Noi pensionarii, Institutului  „dr. Ion Cantacu-
zino”, mulțumim noii conduceri a Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Mili-
tară „Cantacuzino”, pentru medaliile si diplo-
mele de apreciere, înmânate cu ocazia 
Sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea institu-
tului. Ne bucurăm că nu ne-ați uitat și suntem 
mândri că generație după generație continuă 
munca marelui Profesor Dr. Ion Cantacuzino.

l Anunț public privind decizia etapei de incadrare: SC 
Oberhauser Invest SRL cu sediul în municipiul Baia 
Mare, str. Dealul Florilor, nr. 14B, județul Maramureș, 
titular al proiectului „Imobil locuințe colective, împre-
jmuire, branșamente și racorduri la utilități” propus a 
fi amplasat în municipiul Baia Mare, str. Lamaitei, f.n. 
Județul Maramureș, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția 
pentru Protecția mediului Maramureș, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul mai sus menționat. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str Iza, 
nr. 1 A, județul Maramureș, în zilele de luni-joi între 
orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00 
precum și la următoarea adresa de internet http://
apmmm.anmp.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii /observații la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a Agenției pentru protecția 
mediului Maramureș.

l Societatea Semrom Oltenia SA anunță investitorii și 
acționarii că Raportul anual pentru anul 2021, 
întocmit în conformitate cu prevederile Regulamen-
tului ASF nr.5/2018 poate fi consultat pe site-ul socie-
tății http://www.semromoltenia.ro începând cu data de 
28.04.2021.

l Pruteanu O.Daniel Cristian PFA  cu domiciliul 
in:Rm.Sarat, str.Topliceni, bl.16B, et.3, ap.12, tel. 
0746798729, beneficiar al proiectului:„Executia a doua 
foraje de apa pentru irigatii la ferma vegetala Puiestii 
de Sus, extravilan”, anunta ca intentioneaza sa soli-
cite Avizul de gospodarirea apelor pentru aceasta 
investitie. Persoanele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare sau care intentioneaza sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solici-
tantului la telefonul sau adresa mentionate.

l Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC 
Antiqua Star Srl cu sediul in:Bucuresti, sector.6, 
Splaiul Independentei nr.273, titulara a proiectu-
lui:CONSTRUIRE HALA, anunta publicul interesat 
asupra:luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
APM.Giurgiu, in cadrul proiectului:CONSTRUIRE 
HALA, ce se va realiza in Giurgiu, sos.Portului, nr.1-2, 
CF.nr.1170/N/C, TC.P1, PA3. Proiectul deciziei de 
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul APM.Giurgiu din mun.Giurgiu, 
sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, jud.Giurgiu, in zilele de 
luni-joi, intre orele:9:00-13:00, precum si la urmatoarea 
adresa de internet:www.apmgr.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de internet a APM.
Giurgiu.  

l Subscrisa S.C. Kostas Investment& Development 
S.R.L.,titular al proiectului Plan Urbanistic de Detaliu 

Bd.Theodor Pallady, nr.43D, Sect.3, București, anunta 
publicul asupra elaborarii documentatiei de urbanism 
P.U.D. Bd.Theodor Pallady nr.43D, SecT.3, Bucuresti, 
in vederea realizarii Imobilului de Locuinte colective 
cu functiuni conexe locuirii cu Rh S+Ds+P+4E+5,6,7 
Er. Documentația tehnică poate fi consultată la adresa: 
Calea Dudești nr.191, parter. Tel. 021.318.03.23, 
program lucru: luni-vineri: 8:30-16:30, joi: 8:30-18:30.

l Anunţ Public: În conformitate cu prevederile Legii 
nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 
privind protecţia mediului și a Legii nr.544/2001 
privind accesul la informaţie, societatea/ titular Delta-
lact S.A., sediu str. Prislav nr.164, Tulcea, telefon/fax 
0240.514.174, Activitatea Industrializarea laptelui, 
amplasare obiectiv- str. Prislav nr.164, Tulcea, Indutri-
alizarea laptelui și desfacerea produselor lactate. 
Informaţii cu privire la măsurile de protecţie a facto-
rilor de mediu și despre eventualul impact asupra 
factorilor de mediu, Anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării și documentaţiei tehnice în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului generat de 
proiectul propus și observaţiile publicului se primesc la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, str. 
14 Noiembrie, nr.5, telefon 0240510620, fax 
0240510621, de luni până vineri orele 08.00-16.00.

l SC Emmequattro Real Estate SRL, titular al proiec-
tului Reamplasare si extindere hale de depozitare 
P-P+1E parțial autorizate cu AC nr.197/29.07.2020, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare nu se supune evaluării de impact asupra 
mediului/evaluării adecvate/evaluării impactului 
asupra corpurilor de apă, de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul Reamplasare și Extindere Hale de Depozitare 
P-P+1E parțial, autorizate cu AC nr.197/29.07.2020, 
propus a fi amplasat în Oraș Buftea, Județ Ilfov, Str.
Aviatiei, nr.T38, P351. Proiectul acordului de mediu și 
informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului 
Ilfov: București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în 
zilele de luni-joi, între orele 09.00-12.00, precum și la 
următoarea adresă de internet: apmif.anmp.ro. Obser-
vațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul 
A.P.M.Ilfov -București, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, în termen de 10 zile de la data publicării anun-
țului pe pagina de internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

l S.C General Capital Team SRL având sediul în Str.
Turturelelor, nr.62, bl.Decebal Tower, sc.- , et.5, ap.7, 
sector 3, localitatea București, titular al planului/
programului „Construire magazin Penny și magazin 
produse alimentare carne și brânzeturi, acces auto și 
pietonal, alei carosabile, spațiu parcare, amenajări 
exterioare, sistematizare verticală, panouri firmă și 
publicitate, signalistică, împrejmuire, post trafo, bran-
șamente, utilități și organizare de șantier localitatea 
Com.Vidra, Str.Ulicioara, nr.2, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului 
de mediu pentru planul/programul mentionat și 
declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii nr.1 (în spatele benzinăriei Lukoil), sector 
6, de luni până vineri între orele 09.00-12.00. Obser-
vații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Ilfov, în termen de 18 zile de la data publicării 
anunțului.

l Dumitru Cristina Ioana, având domiciliul în Str.
Daniel Barcianu, nr.7, sector 3, localitatea București, 
titular al planului/programului Construire spațiu 
comercial regim de înălțime parter înalt, branșament 
la utilități, creare accese, amenajare parcare, împrej-
muire parțială și amplasare reclame luminoase locali-
tatea Com.Vidra, Str.Ulicioara, nr.2, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru planul/programul menționat 
și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii nr.1 (în spatele benzinăriei Lukoil), sector 
6, de luni până vineri între orele 09.00-12.00. Obser-
vații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Ilfov, în termen de 18 zile de la data publicării 
anunțului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Administație al Fundației 
Naționale pentru Tineret, în conformitate cu prevede-
rile legale în vigoare, precum și ale art.10 alin.(1) din 
Statutul FNT, convoacă, în data de 28.05.2021 orele 
11:00, Adunarea Generală Ordinară a Fundației Nați-
onale pentru Tineret, ședință ce se va desfășura online, 
pe platforma zoom, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de 
Admistraţie al FNT pentru perioada 01.01.2020- 
31.12.2020; 2. Validarea Situațiilor Financiare anuale 
la 31.12.2020, ce includ bilanțul contabil, contul de 
profit și pierdere, repartizarea rezultatului execiţiului 
financiar, situaţia activelor imobilizate, însoţite de 
Raportul de Gestiune și Raportul Comisiei de Cenzori. 
3. Validarea depunerii la Administrația Financiară 
Sector 4 a Situațiilor Financiare anuale la 31.12.2020. 
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2021. 5. Completarea locului vacant de membru din 
cadrul Consiliului de Administrație. În cazul în care la 
data și ora stabilită nu se întrunește cvorumul necesar, 
Adunarea Generală Ordinară a Fundației Naționale 
pentru Tineret este reconvocată pentru data de 
28.05.2021, orele 14:00 cu aceeași ordine de zi. Adresele 
de susţinere a candidaturii pentru funcția de membru 
din cadrul Consiliului de Administrație se vor trans-
mite prin e-mail la adresa: office@rotineret.ro, până în 
data de 27.05.2021, ora 17:00. Fundațiile Județene 
pentru Tineret și a municipiului București membre 
FNT vor delega reprezentanți pentru participarea la 
ședința Adunării Generale Ordionare, printr-un 
mandat scris ce va fi tranmis pentru înregistrare prin 
e-mail la adresa: office@rotineret.ro până la ora înce-
perii ședinței. Relații suplimentare la tel: 0752.304.667– 
Georgiana Lică.

l Convocator al Adunărilor Generale Ordinare a 
Acţionarilor Dracula Park S.A.: Consiliul de Adminis-
traţie convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor S.C. Dracula Park S.A.  înregistrată la O.R.C. 
București sub nr. J40/6967/2010, C.U.I. RO14077357, 
în ziua de sâmbată, 29.05.2021 la orele 11.00 la adresa 
Comuna Fundata, Sat Fundățica, Nr. 1K, Jud Brasov. 
Au dreptul de a participa la Adunarea Generală, acei 
acţionari care la sfârșitul zilei de 14.05.2021 sunt 
înscriși în Registrul Acţionarilor. În cazul neîndeplinirii 
cvorumului necesar de prezenţă, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor va avea loc duminică 
30.05.2021, în același loc, la aceeași oră și având 
aceeași ordine de zi. Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor are următoarea ordine de zi: 1)Prezen-
tarea, dezbaterea și aprobarea situaţiilor financiare ale 
Societăţii aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 
decembrie 2020, pe baza Raportului Consiliului de 

Administraţie. 2)Prezentarea, dezbaterea și aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a 
programului de activitate pentru anul 2021. 3)Descăr-
carea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul 
financiar 2020. 4)Stabilirea remuneraţiei membrilor 
Consiliului de Administraţie pentru anul 2021. 5)
Aprobarea datei de 17.06.2021 ca dată de înregistrare. 
Accesul acţionarilor înscriși în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă, în locul în care se desfășoară 
Adunarea Generală a Acţionarilor, este permis prin 
simpla probă a identităţii acestora, făcută, cu actul de 
identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acţio-
narilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea 
dată persoanei fizice care le reprezintă. Președintele 
Consiliului de Administrație Marica Sorin.

l Agromec Topoloveni S.A, Topoloveni, str.Gării, nr.1, 
Corp C1 și C6, judeș Argeș, C.U.I.162665, J3/746/1991, 
capital social 583.705Lei, respectiv 5.837.050 acțiuni. 
Convocare. Administratorul unic al  Societății Agromec 
Topoloveni S.A. deținător a 4.849.376 acțiuni reprezen-
tând 83,07923% din capitalul social, convoacă Adunarea 
Generală  Ordinară a Acţionarilor Agromec Topoloveni 
S.A, înregistrată la O.R.C.Argeș, la nr.J3/746/1991, având 
CUI 162665, în data de 28.05.2021, ora 12.00, la punctul 
de lucru situat în Bascov, Strada Serelor, Nr.19, județul 
Argeș, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de 03.05.2021. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, 
AGOA se va ţine la data de 31.05.2021 , la aceeași ora, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare va fi: Art.1.Prezentarea 
raportului administratorului SC Agromec Topoloveni 
S.A. cu privire la desfășurarea activităţii economico-fi-
nanciare  a anului 2020; Art.2. Prezentarea raportului 
auditorului financiar pentru anul 2020. Art.3.Aprobarea 
raportului administratorului unic, acționar majoritar al 
societății Agromec Topoloveni S.A cu privire la desfășu-
rarea activității economico- financiare corespunzătoare 
anului 2020. Art.4.Aprobarea bilanțului contabil, cont de 
profit și pierdere și anexe la bilanțul anului 2020; 
Art.5.Aprobarea repartizării profitului net; Art.6. Apro-
barea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 
Art.7.Împuternicirea D-rei Sterea Ioana Alina în calitate 
de consilier juridic să îndeplinească procedurile impuse 
de lege în vederea publicării în Monitorul Oficial al 
României precum și în vederea îndeplinirii formalităților 
necesare în fața ORC Argeș. Acționarii pot participa 
personal sau prin reprezentanți, mandatați prin procură 
specială, potrivit legii. Acționarii persoane fizice vor face 
dovada prezenței prin verificarea cu documentul de 
identitate a existenței în Registrul Acționarilor la data de 
referință. Acționarii persoane juridice vor participa la 
adunare prin reprezentantul legal sau persoana fizică 
împuternicită să-i reprezinte și vor prezenta documente 
doveditoare în acest sens, respectiv document identitate 
și certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau 
împuternicire data de organul de conducere adminis-
trativ pentru această adunare, fiind necesară prezența 
acestora în Registrul Acționarilor la data de referință. 
Formularele pentru procura specială se pot solicita socie-
tății, prin e-mail, începând cu data de 29.04.2021 și vor fi 
depuse în original, după completare și semnare la sediul 
societății, cel mai târziu la data de 24.05.2021, ora 11.00, 
ca fiind data limită când se va încheia un proces -verbal 
cu procurile existente. Documentele și materialele referi-
toare la ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor 
conform prevederilor legale, începând cu data publicării 
prezentei în Monitorul Oficial, consultarea acestora fiind 
posibilă prin solicitarea prin e-mail. Informații pot fi 
obținute la telefon și e-mail: 0248/270.700, int.163; ion.
popescu@intlazar.ro. Redactată în 2 (două) exemplare.

l CONPET SA. Comunicat. Societatea Conpet S.A., 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic 
de identificare 1350020, reprezentată legal de dl. 
Tudora Dorin, Director General, având un capital 
social subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, 
informează acționarii și investitorii că, începând cu 
data de 29.04.2021, ora 08:00 AM (ora locală), este 
disponibil raportul anual aferent exercițiului financiar 
2020, astfel: - pe site-ul societății la adresa: www.
conpet.ro, secțiunea Relația cu investitorii/ Raportări/ 
Rapoarte anuale, atât în în formatul .pdf cât și în 
formatul de raportare electronic unic (ESEF) .xhtml, 
(http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/
rapoarte-anuale/); - la Bursa de Valori București 
(simbol COTE) în formatul .pdf; - la Autoritatea de 
Supraveghere Financiară atât în în formatul .pdf cât și 
în formatul de raportare electronic unic (ESEF) .
xhtml; - în formă scrisă la sediul societății din Ploiești, 
str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, acesta putând fi 
consultat, respectiv procurat contra cost. În contextul 
prevenirii și limitării răspândirii Covid-19 reco-
mandăm ca raportul anual aferent exercițiului finan-
ciar 2020 să fie accesat/ consultat în format electronic. 
Informații suplimentare pot fi obținute de la Biroul 
Guvernanţă Corporativă, tel. 0728104169 sau email:  
HYPERLINK „mailto:infoinvestitori@conpet.ro” 
infoinvestitori@conpet.ro. Director General, ing. Dorin 
Tudora; Director Economic, ec. Sanda Toader.

LICITAȚII
l Debitoarea Poliuretan Invest SRL, în faliment, 
dosar 10707/63/2013 Tribunalul Dolj, prin lichidator 
judiciar, scoate la vânzare prin licitație publică urmă-
toarele bunuri imobile: Teren 5.500mp, situat în extra-
vilanul localității Almăj, sat Beharca, jud.Dolj, preț 
12.375Euro fără TVA (75% din preț reevaluare). 
Ședințele de licitație la acest preț vor avea loc în fiecare 
zi de miercuri la ora 15.30, la sediul lichidatorului 
judiciar din Craiova, Bdul. Știrbei Vodă, nr.7A, et.1, 
cam. 104, până la adjudecare. Relații tel.0723.165.877.

l Comuna  Dărmănești cu sediul în Mariței, nr.575, 
face cunoscut că în ziua de 21.05.2021, orele 12.00, va 
avea loc licitația cu depunere de ofertă în plic închis, 
pentru vânzarea unor parcele de teren intravilan/ 
extravilan, aparținând domeniului privat al comunei 
Dărmănești, județul Suceava. Relații: Șef Serviciu 
Achiziții Publice, mobil 0755.157.515 sau la sediul 
Primăriei Comunei Dărmănești, tel/fax. 0230/551.532.

l CVC Property Investments CO SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică teren situat în Jilava, Tarlaua 23, parcela 
79(96/2), jud. Ilfov, compus din 3 loturi de teren in 
suprafata totala de 38.800 mp la prețul total de 
2.313.000 lei. Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar in 
suma de 2.000 lei fara TVA și vor depune documen-
tația însoțită de taxa de garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei. Lici-
taţia va avea loc în 18.05.2021, ora 13:00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 18.06.2021, aceeași 
oră, în același loc

l Debitorul SC De Fringhii Constructii Transporturi 
Daniel SRL societate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. 
Stoc de marfa aflat in patrimoniul societatii debitoare, 
in valoarea de 43.541,84 Lei exclusiv TVA. Pretul de 
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pornire al licitatilor reprezinta 20% din valoarea de 
piata exclusiv TVA aratat in Raportul de evaluare. 
Participarea la licitatie este conditionata de: -consem-
narea in contul nr. RO76 UGBI 0000 8020 0329 3RON 
deschis la Garanti Bank SA -Ag. Ploiesti Mihai 
Viteazul pana la orele 14 am din preziua stabilita licita-
ţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi data a Regulamentelor 
de licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de 
marfa prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
07.05.2021, ora 15:00, iar daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 14.05.2021; 21.05.2021; 28.05.2021; 04.06.2021, 
ora 15:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii supli-
mentare sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizio-
nare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitoarea MTC Divers Construct SRL- în faliment, 
dosar nr.9560/63/2015 Tribunalul Dolj, prin lichidator 
judiciar, scoate la vânzare prin licitație: utilaj forare apă 
la prețul reprezentând c/val. în Lei a 9.000Euro fără 
TVA. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de miercuri la 
ora 14.00, la sediul profesional al lichidatorului din 
Craiova, Bd.Știrbei Vodă, nr.7A, et.1, cam.104, cu 
reluare până la adjudecare. Relații: 0723.165.877.

l Debitoarea MAR-CAT Transimpex SRL- în fali-
ment, dosar 2258/63/2016, Tribunalul Dolj, prin lichi-
dator judiciar, scoate la vânzare prin licitaţie publică: 
ansamblu auto funcţional format din autotractor 
marca MAN an 2002 și semiremorca marca Schmitz 
an 2003, la preţul de 30.000Lei. Licitaţia are loc în 
fiecare zi de miercuri până la adjudecare, la ora 15.00, 
la sediul profesional al lichidatorului din Craiova, 
Bdul.Știrbei Vodă, nr.7A, et.1, cam.104. Relaţii: 
0723.165.877.

l Publicatie De Vanzare: Lichidator judiciar C.I.I. 
Augustin Lucia vinde în bloc, prin licitație publică cu 
strigare: Pensiune turistica Aușeu în suprafață de 960 
mp împreună cu terenul aferent în suprafață de 5.108 
mp. Imobilele sunt situate in Aușeu, jud. Bihor, având 
acces la DN 1/E 60. Licitația va avea loc Joi 06.05.2021, 
orele 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Baia 
Mare, str. G. Coșbuc, nr. 28/33, jud. Maramureș. Prețul 
de pornire a licitației este echivalentul in lei al sumei de 
247.350 Euro. Participanții la licitație vor achita pană 
cel târziu cu o zi înainte de data licitației, o garanție de 
10% din prețul de pornire pentru bunurile licitate și 
costul caietului de sarcini. Cei interesați pot solicita 
informații la sediul lichidatorului judiciar din Baia 
Mare, str. G. Coșbuc, nr. 28/33, sau la tel. 0747-246583, 
0743-891488, 0745-168042 în zilele lucrătoare între 
orele 08:00-16:00.

l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria nr. 16/29.01.2021, organizează licitaţie 
publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă  de 
45,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 
31376, situat în strada București, zona Dacia Service. 
Licitaţia va avea loc în data de 27.05.2021 ora 10:00 la 
sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, 
nr. 139. Documentaţia de licitaţie poate fi studiată și 
achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei munici-
piului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu 
Public și Privat. Împotriva licitaţiei se poate face 

contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contencio-
sului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 
0247317732, int.132. Clarificările privind licitaţia se 
pot obţine maxim până la data de 20.05.2021.

l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria nr. 75/29.03.2021, organizează licitaţie 
publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă  de 
7,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local 
al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 
31642, situat în strada Dunării, Zona Bloc L30. Lici-
taţia va avea loc în data de 27.05.2021 ora 10:00 la 
sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, 
nr. 139. Documentaţia de licitaţie poate fi studiată și 
achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei munici-
piului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu 
Public și Privat. Împotriva licitaţiei se poate face 
contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contencio-
sului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 
0247317732, int.132.Clarificările privind licitaţia se pot 
obţine maxim până la data de 20.05.2021.

l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria nr. 15/29.01.2021, organizează licitaţie 
publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă  de 
227,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 
31494, situat în strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr.6E. 
Licitaţia va avea loc în data de 27.05.2021 ora 10:00 la 
sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, 
nr. 139. Documentaţia de licitaţie poate fi studiată și 
achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei munici-
piului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu 
Public și Privat. Împotriva licitaţiei se poate face 
contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contencio-
sului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 
0247317732, int.132. Clarificările privind licitaţia se 
pot obţine maxim până la data de 20.05.2021.

l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria nr. 77/29.03.2021, organizează licitaţie 
publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă  de 
166,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 
31451, situat în strada Dunării, nr. 281O.Licitaţia va 
avea loc în data de 25.05.2021 ora 10:00 la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 
139. Documentaţia de licitaţie poate fi studiată și achi-
ziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului 
Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și 
Privat. Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în 
condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului adminis-
trativ, cu modificările și completările ulterioare. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la Serviciul 
Gestionare Patrimoniu Public și Privat din cadrul 
Primăriei municipiului Alexandria, telefon 
0247317732, int.132. Clarificările privind licitaţia se 
pot obţine maxim până la data de 18.05.2021.

l Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Municipiului 
Vaslui, str.Spiru Haret nr.2, judeţul Vaslui, telefon 
0235/310.999, fax 0235/315.946, e-mail: pmv@prima-
riavaslui.ro, cod fiscal 3337532. .Programul privind 
acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2021 
pentru activităţi nonprofit de interes local. Autoritatea 
finanţatoare, Municipiul Vaslui, cu sediul în municipiul 
Vaslui, strada Spiru Haret nr. 2, județul Vaslui, telefon 
0235/310.999, fax 0235/315.946, e-mail pmv@prima-
riavaslui.ro, cod fiscal 3337532, în baza Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general, cu modificările și completările ulte-
rioare, face cunoscute domeniile pentru care se acordă 
finanţări nerambursabile în anul 2021, conform buge-
tului propriu al Municipiului Vaslui, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Vaslui nr.54 din 
15.04.2021, după cum urmează: 1.Domeniul de activi-
tate finanţat: Sport; Suma aprobată: 700.000 lei. 2.
Domeniul de activitate finanţat: Cultură; Suma apro-
bată: 200.000 lei. 3.Domeniul de activitate finanţat: 
Culte religioase; Suma aprobată: 200.000 lei. 4.Dome-
niul de activitate finanţat: Asistență socială; Suma 
aprobată: 50.000 lei. Total: 1.150.000 lei. Pot participa 
la procedura privind atribuirea contractelor de finan-
ţare nerambursabilă persoanele fizice sau persoanele 
juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii 
constituite conform legii. Scopul programului este 
realizarea unor obiective de interes public local. Infor-
maţii suplimentare se găsesc pe site-ul instituţiei: www.
primariavaslui.ro, unde este publicat Programul 
propriu de finanţare pentru anul 2021, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Vaslui nr.54 din 15.04.2021 
și/sau la telefon nr. 0235/310.999 - int.132/140.

l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria nr. 78/29.03.2021, organizează licitaţie 
publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă  de 
37,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 
31453, situat în strada Dunării, nr. 281M. Licitaţia va 
avea loc în data de 25.05.2021 ora 10:00 la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 
139. Documentaţia de licitaţie poate fi studiată și achi-
ziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului 
Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și 
Privat. Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în 
condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului adminis-
trativ, cu modificările și completările ulterioare. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la Serviciul 
Gestionare Patrimoniu Public și Privat din cadrul 
Primăriei municipiului Alexandria, telefon 
0247317732, int.132. Clarificările privind licitaţia se 
pot obţine maxim până la data de 18.05.2021.

l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria nr. 76/29.03.2021, organizează licitaţie 
publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă  de 
24,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 
31695, situat în strada Libertăţii, zona bloc I1. Licitaţia 
va avea loc în data de 25.05.2021 ora 10:00 la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 
139. Documentaţia de licitaţie poate fi studiată și achi-
ziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului 
Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și 
Privat. Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în 

condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului adminis-
trativ, cu modificările și completările ulterioare. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la Serviciul 
Gestionare Patrimoniu Public și Privat din cadrul 
Primăriei municipiului Alexandria, telefon 
0247317732, int.132. Clarificările privind licitaţia se 
pot obţine maxim până la data de 18.05.2021. 

l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria nr. 79/29.03.2021, organizează licitaţie 
publică  pentru vânzarea unei unităţi locative, aparţi-
nând domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, cu numărul cadastral 23376 - C1 - U8 , 
situată în blocul F, strada Ion Creangă, zona Modern. 
Licitaţia va avea loc în data de 25.05.2021 ora 10:00 la 
sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, 
nr. 139. Documentaţia de licitaţie poate fi studiată și 
achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei munici-
piului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu 
Public și Privat. Împotriva licitaţiei se poate face 
contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contencio-
sului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. Informaţii suplimentare se pot obţine la 

Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 
0247317732, int.132. Clarificările privind licitaţia se 
pot obţine maxim până la data de 18.05.2021. 

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: Comuna Șipote, Strada 
Alexandru Lăpușneanu, nr.1, Șipote, județul Iași, 
telefon 0232/238.333, fax 0232/238.320, e-mail: 
primariasipote@ yahoo.ro, cod fiscal 4540291. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: suprafața totală de 
22,49Ha pășune comunală, conform caietului de 
sarcini, destinată pășunatului caprinelor și ovinelor 
din comuna Șipote, bun public situat administrativ 
pe teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale 
Comuna Șipote, judeţul Iași, conform H.C.L. 
nr.49/26.04.2021 și temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
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documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de 
la sediul Primăriei Comunei Șipote. 3.2.Denumirea 
şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Șipote, Șipote, Strada 
Alexandru Lăpuşneanu, nr.1, județul Iaşi. 3.3.Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: persoanele interesate pot 
achita contravaloarea documentației de atribuire de 
50Lei în numerar la casieria unității sau cu ordin de 
plată în contul concedentului: RO95TREZ24A 
705000200130X, deschis la Trezoreria Iaşi, cod fiscal 
al concedentului: 4540291. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 11.05.2021, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 19.05.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei Șipote, Șipote, 
Strada Alexandru Lăpuşneanu, nr.1, județul Iaşi. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original şi 1 exemplar 
copie. 5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 19.05.2021, ora 
12.00, la sediul Primăriei Comunei Șipote, Șipote, 
Strada Alexandru Lăpuşneanu, nr.1, județul Iaşi. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: acțiunea în justiție se poate introduce la 
Judecătoria Hârlău, cu sediul în Oraş Hârlău, Str.
Gheorghe Doja, nr.1, județul Iaşi, telefon 
0232/722.344, fax 0232/722.622, e-mail: jud-hir-
lau-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 27.04.2021.

l Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: U.A.T.Răcăciuni, cu sediul în 
comuna Răcăciuni, str.Ștefan cel Mare, nr.42, județul 
Bacău, telefon 0234/251.212, fax 0234/251.586, 
e-mail: cl_racaciuni@yahoo.com, cod fiscal 4670330. 
Invită unităţile de cult, persoanele fizice şi juridice 
fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi funda-
ţiile constituite conform legii care îndeplinesc condi-
ţiile prevăzute de Legea nr.350/2005 şi O.G. nr.82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România să depună ofertă în scopul 
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, 
pentru domeniile: social, cultură şi culte. 1.Procedura 
aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă a proiectelor din domeniile social, 
cultură şi culte pe anul 2021 este prevăzută de art.6 
din Legea nr.350/2005, privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general. 2.Sursa de 
finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 
276.000Lei, defalcat pe domeniul social: 35.000Lei, 
cultură: 11.000 şi culte: 230.000Lei. 3.Durata proiec-
telor: 14.05.2021 şi până în data de 31.12.2021. 4.Data 
limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 
14.05.2021, ora 14.00. Precizăm că accelerarea proce-
durii de selecție, conform art.20, alin.2 din Legea 
350/2005 se datorează necesității de demarare a 
proiectelor asociațiilor/fundațiilor şi instituțiilor de 
cult din Comuna Răcăciuni care solicită finanțare 
nerambursabilă de la bugetul local. 5.Adresa la care 
trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura 
Primăriei Comunei Răcăciuni, str.Ștefan cel Mare, 
nr.42, județul Bacău. 6.Selecţia şi evaluarea propune-

rilor de proiecte în vederea obţinerii finanţării neram-
bursabile se va face de către comisia de evaluare, în 
perioada 17.05.2021-21.05.2021.

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, persoana de contact: Comuna Gârbova, 
cu sediul în localitatea Gârbova, Str.Văii, nr.452, 
județul Alba,  telefon 0258/748.118,  fax 
0258/748.101, e-mail: girbova@ab.e-adm.ro, cod 
fiscal 4562044. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie vândut: -casă 166,55mp şi teren 250mp, nr.cadas-
tral: CF 71448, situate în intravilan, Str.I.Creangă, 
nr.509, cu acces direct de la drum, proprietate 
privată a Comunei Gârbova, conform H.C.L.nr. 
20/23.04.2021 şi temeiului 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: la cerere, de la sediul 
instituției, Secretariat. 3.2.Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate obține de la 
Secretariatul Primăriei Comunei Gârbova, Str.Văii, 
nr.452, județul Alba. 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: 150Lei/exemplar, ce se achită 
la casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 12.05.2021, ora 10.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 20.05.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Gârbova, Str.Văii, nr.452, județul Alba, Birou 
Secretar. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 

depusă oferta: într-un exemplar, în două plicuri 
sigilate. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 
20.05.2021, ora 12.00, Primăria Comunei Gârbova, 
Str.Văii, nr.452, județul Alba, Sala de şedințe, la 
parter. 6.Denumirea, adresa, numarul 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 Alba, Alba Iulia, Piața Iuliu 
Maniu, nr.24, județul Alba, cod poştal 510111, 
telefon 0258/813.510, fax 0258/811.184, e-mail: 
tribunalul.alba@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 27.04.2021.

l Comuna Ostroveni, cu sediul în com.Ostroveni, 
jud.Dolj, CUI 4554254, -tel 0251/337.866; fax 
0251.337.866, comunaostroveni@yahoo.com, 
persoană de contact Circiu Florian. Scoate la lici-
taţie publică concesionarea unui teren intravilan în 
suprafaţă de 5.247mp din totalul de 9.600mp, nr.
cadastral 41092, extras de C.F. nr.41092, situat în 
comuna Ostroveni, judeţul Dolj, domeniul privat 
adresa: strada Libertăţii, nr.206, judeţul Dolj 
(Tarlaua 55, Parcela 3165). Concesionarea se face 
conform art.302-331 din O.U.G. nr.57/2019 şi 
H.C.L. nr.23/31.03.2021. Persoanele (fizice si juri-
dice) interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: personal, la sediul 
Primăriei Ostroveni, strada Libertăţii, nr.253, 
comuna Ostroveni, judeţul Dolj, Compartiment 
achiziţii publice, telefon 0251/337.366. Ofertele pot 
fi depuse la sediul Primăriei Ostroveni, Judeţul Dolj, 
pâna la orele 10.00, în plic închis. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 05.05.2021, ora 
10.00. Data limită de depunere a ofertelor: 
17.05.2021, ora 10.00. Ofertele se vor depune la 
Registratura sediul Primăriei Ostroveni. Ofertele se 
depun intr-un singur exemplar. Licitația (deschi-

derea ofertelor) se va desfăşura la sediul Primăriei 
Ostroveni, 18.05.2021, ora 13.00, sala mare de 
şedinţe din cadrul Primăriei Ostroveni. Soluţionarea 
litigiilor aparute în legătură cu atribuirea, înche-
ierea, executarea, modificarea şi încetarea contrac-
tului de închiriere, precum si a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit 
prevederilor legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările ulterioare. Acţiunea 
in justiţie se introduce la secţia de contencios admi-
nistrativ a Tribunalului Dolj. Împotriva hotărârii 
Tribunalului se poate declara recurs la secţia de 
concencios administrativ a Curţii de Apel, conform 
prevederilor legale.

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator nr. 32544/ 06.12.2011. 
Declar nul.

l Pierdut Atestat profesional de manager de trans-
port, valabil până în decembrie 2025, pe numele Furiş 
Ilie Dumitru, eliberat de ARR Dolj.

l Societatea Consinterfin SRL Slobozia Ciorăşti a 
pierdut Autorizația Sanitară Veterinară de Funcțio-
nare nr.269 din 10.03.2016 pentru Punctul de lucru din 
comuna Grebănu, județul Buzău, eliberată de Direcția 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor 
Buzău. O declarăm nulă.

l SC Smile Apres Ski SRL, identificată prin 
CUI:38558293, nr de înregistrare J20/1649/2017, 
declară nul şi pierdut Actul Constitutiv.

l Pierdut Certificat de înregistrare seria B nr. 3389796 
eliberat de O.N.R.C. Tulcea la data de 27.03.2017 pe 
numele SC Cetățuia Cereal SRL, J36/151/2017, C.U.I. 
37274960, cu sediul social în comuna Luncavița, str. 
Indepnedenței nr.7, jud. Tulcea. Se declară nul.
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