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OFERTE SERVCICIU
l SC Toga Serv SRL Bacău angajează muncitori
necalificați pentru lucrări de marcaje rutiere.
CV-urile se trimit la adresa de email: office@
togaserv.ro.
l Sabrina Feri, cu sediul în Bistrița, str.Liviu
Rebreanu, nr.45, angajează vânzător cod COR
5221, din România sau din străinătate, salariu
2.300Lei brut. Informații la tel.0787.534.883,
interviu prin skype sau la sediu în data de
31.05.2021.
l Procema RWP SA, societate romaneasca,
identificata cu numar de inregistrare la Oficiul
Registrului Comertului nr. J40/7865/2018, CUI
39442253, cu sediul in Bucuresti, Calea Grivitei,
nr.136, corp A, parter, cam. P7, sector 1, și punct
de lucru in com. Jilava, Sos. Giurgiului, nr.3-5,
cladire PROCEMA, judet Ilfov, ofera spre angajare 10 posturi de fierari betonisti si 10 posturi
de.legatori sarcina. Relatii la nr de tel
0732920274, 0214510717.
l Consiliul de Administrație al societății Buftea
Admin Cons S.R.L., întreprindere publică în
sensul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, cu sediul social în Buftea, Piața Mihai
Eminescu, nr.1, jud.Ilfov, J23/1500/2010, CUI:
RO26962254, organizează procedura de selecție
și recrutare pentru ocuparea postului de Director
General, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanța întreprinderilor publice, prin
selecția/evaluarea candidaților. Documentele
necesare pentru depunerea candidaturii,
termenul de depunere și bibliografia pentru verificarea cunoștințelor legislative se regăsesc pe
pagina de internet a societății -SC Buftea Admin
Cons|Primăria Orașului Buftea, precum și pe
pagina de internet a autorității publice tutelare
-www.primariabuftea.ro.
l Primăria Comunei Frătești, cu sediul în localitatea Frătești, Strada Gării, numărul 9, judeţul
Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de: Referent,
Treapta I -Compartiment Deservire: 1 post,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică în data de
23.06.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data de
23.06.2021, ora 14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Condiţii generale prevăzute
la art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
-Cerere participare la concurs; -studii gimnaziale/medii cu diplomă; -vechime în specialitatea
studiilor necesare executării funcției: -nu este
cazul. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Frătești. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Frătești, persoană de contact: Viorica
Damian, telefon 0372/755.850.

l Primăria Gighera cu sediul în comuna
Gighera, nr.184, județul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcției contractual
vacante de: referent specialitate debutant,
conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
23.06.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data de
25.06.2021, ora 12.00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii: studii superioare;
-fără vechime; -cunoștiințe medii calculator.
Candidații vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a la sediul Primăriei
Gighera -Secretariat. Relații suplimentare la
sediul: Primăriei Gighera, persoană de contact:
Lida Cristiana Mariana, telefon 0743.056.701.
l Primăria Comunei Fălciu, cu sediul în sat
Fălciu, comuna Fălciu, judeţul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: asistent medical comunitar,
conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 23 iunie
2021, ora 10.00; -Proba interviu în data de 25
iunie 2021, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -școală postliceală sanitară
absolvită cu diplomă, specializarea asistent
medical generalist; -certificat de membru eliberat
de O.A.M.G.M.A.M.R care atestă dreptul de
exercitare a profesiei de asistent medical generalist; -adeverință eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R;
-vechime în specialitate -minimum 6 luni. 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 Fălciu, județul Vaslui. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Fălciu, persoană de
contact: Creangă Titi, telefon 0235/430.254, fax
0235/430.361.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj organizează concurs în
data de 29.06.2021, ora 10.00 (proba scrisă) şi
05.07.2021 (proba de interviu), la Cantina din
cadrul Complexului de recuperare și reabilitare
neuropsihiatrică pentru adulți “Bîlteni”, din
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/ Cantina din
cadrul Complexului de servicii comunitare
pentru copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu, din Tîrgu
Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/Sala de ședințe a
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg.
Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, în
funcție de numărul de candidați, pentru
ocuparea a 8 (opt) posturi vacante corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie după
cum urmează: 1. un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de educator (studii
superioare) la Complexul de servicii comunitare
pentru copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu – Centrul
de plasament destinat protecției rezidențiale a
copiilor cu dizabilități. 2. un post corespunzător
funcţiei contractuale de execuţie de educator
(studii superioare) la Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Tg.Jiu – Centrul
maternal – Tg.Jiu. 3. un post corespunzător
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Subscrisa SC CĂTĂLIN DAN COM S.R.L. , cu sediul în Reșița, cartier Secu, nr.91, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/968/1993, vă face
cunoscut faptul că în data de 15.06.2021, ora 13,00 va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea bl.A2, parter, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile
aparținând debitoarei:
Proprietate imobiliară reprezentată de - Baracă metalică (77 mp), cabină cântar (179 mp), cabină poartă (78 mp)” situate în loc. Moniom,
mun. Reșița, jud. Caraș-Severin, conform CF nr. 35020 Reșița la preţul
de 17.100 lei reprezentând 100% din raportul de evaluare. Terenul pe
care sunt situate clădirile este proprietatea unei societăți comerciale.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 100 lei +TVA ,  până în data de 14.06.2021, înainte cu
o zi de data licitației, ora 16.
În cazul în care pentru licitația din 15.06.2021 nu se depune nici o ofertă de cumpărare, licitațiile publice se vor relua, în aceleași condiții, în
următoarele date calendaristice: 22.06.2021, 29.06.2021, 06.07.2021,
13.07.2021, 20.07.2021, 27.07.2021, 03.08.2021, 10.08.2021,
17.08.2021 . Înscrierea la licitație se face până înainte cu o zi de data
licitației, ora 16,00.
Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al
licitației.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la
sediul lichidatorului judiciar.
funcţiei contractuale de execuţie de educator
puericultor (studii medii) la Complexul de
servicii alternative la protecția rezidențială
Tg.Jiu – Centrul maternal – Tg.Jiu. 4. un post
corespunzător funcţiei contractuale de execuţie
de educator (studii medii) la Complexul de
servicii alternative la protecția rezidențială
Tg.Jiu – Centrul maternal – Tg.Jiu. 5. un post
corespunzător funcţiei contractuale de execuţie
de educator (studii medii) la Complexul de
servicii comunitare pentru copilul cu nevoi
speciale Tg.Jiu – Centrul de plasament destinat
protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități. 6.
două posturi corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie de educator (studii medii) la
Complexul de servicii comunitare pentru copilul
în dificultate Tg.Cărbunești - Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor –
Tg.Cărbunești. 7. un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de educator (studii
medii) la Complexul de servicii comunitare
pentru copilul în dificultate Tg.Jiu – Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor “Tineretul” – Rovinari. Condiţii
generale şi specifice de îndeplinit de către
candidat pentru ocuparea unuia dintre posturile
educator (studii superioare) scoase la concurs: a)
studii superioare de lungă durată, absolvite în
domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura:
sociologie – domeniul de licenţă: sociologie sau
asistenţă socială şi ramura: psihologie şi ştiinţe

comportamentale – domeniul de licenţă: psihologie sau ştiinţe ale educaţiei sau în domeniul
fundamental: știința sportului și educației fizice,
ramura: știința sportului și educației fizice –
domeniul de licență: educație fizică și sport –
specializarea educație fizică și sportivă, b)
vechime în specialitatea studiilor superioare
absolvite de minim 1 an. Condiţii generale şi
specifice de îndeplinit de către candidat pentru
ocuparea unuia dintre posturile educator (studii
medii) și educator puericultor (studii medii)
scoase la concurs: a) studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, b) vechime în muncă de
minim 1 an. Înscrierile la concurs se fac în perioada 28.05.2021-11.06.2021, inclusiv, ora 14:00,
la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţiei Copilului Gorj, din Tg-Jiu, strada
Siretului, nr.24 – Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică. Relaţii suplimentare la telefon 0253212518 sau la camera nr.36
– sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact:
Croitoru Georgiana, inspector de specialitate IA
(resurse umane) la Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică - secretar comisie
concurs, tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
l Casa Oamenilor de Știință, unitate reînființată
prin HG. 347/1990 cu finanțare de la bugetul
statului și din venituri proprii, subordonată
Academiei Române, organizează în condițiile

Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. – in procedura generala a falimentului,
cu sediul  în Bocsa, str. Binisului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de
ordine în registrul comerţului  J11/288/1999, CUI RO 12192473, prin
lichidator judiciar LICEV GRUP SPRL vă face cunoscut faptul ca in data
de  04.06.2021 ora 11,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri aparținând debitoar
-   Parcare și teren în Bocșa în suprafaţă de 1700 mp (CF nr. 30622 Bocșa, nr.cad/nr top. 30622) la preţul de  60.327 euro +TVA, reprezentând
80 % din Raportul de evaluare;
-   Teren intravilan in suprafaţă de 19.021 mp şi clădiri industriale (2
hale, 1 clădire administrativă, 1 staţie de pompe şi rezervor) situate în
Bocşa, str. Binişuluikm.3, jud. Caraş-Severin ( CF nr.30761 Bocșa nr. cad
30761) la preţul de  783.783 euro+ TVA reprezentând 95 % din Raportul
de evaluare;
-  Bunuri mobile :
•
Autoutilitară Fiat Scudo 1,9 D an fabricație 2004 la prețul de  7.996 lei +TVA reprezentand 80 % din prețul de evaluare;
•
Autoturism Fiat Scudo an fabricație 2005 la prețul de
8.356 lei +TVA reprezentand 80 % din prețul de evaluare;
In cazul in care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabilită, urmatoarea licitatie va avea loc în data de 11.06.2021, 18.06.2021,  
25.06.2021, 02.07.2021, 09.07.2021 ora 11,00 la sediul lichidatorului
judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea  200 lei+ TVA pentru fiecare mijloc de transport,  300 lei + TVA pentru fiecare bun imobil. Inscrierea la
licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi
de luni pana vineri  cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.  Garanţia
de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept
aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la
sediul lichidatorului judiciar.
Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale în cadrul unității Casa Oamenilor de Stiință , concursuri pentru ocuparea, pe
durată nedeterminată, a 2 posturi contractual
vacante: •1 post Administrator I (M); •1 post
Muncitor necalificat I- -perioadă nedeterminată.
Condiții specifice: Administrator I -probă scrisă
și interviu: -studii medii; -vechime în muncă de
minim 5 ani; -abilități operare PC MS Office(Word, Excel); -cunoștințe de contabilitate;
-permis de conducere categoria B; -Abilități bune
de comunicare; -Persoană organizată, atentă la
detalii. Condiții specifice: Muncitor necalificat I/
ajutor bucătar- probă practică și interviu: -Studii:

medii/ generale; -Vechime în muncă: minim 3
ani; -Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de
igienă; Concursurile se organizează la sediul
unității Casa Oamenilor de Știință din clădirea
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13,
sector 5, Bucuresti și la sediul secundar din Pța.
Lahovari, nr.9, Sector 1, București. Concursurile
se vor desfăsura după cum urmează: 1. Afișarea
anunțului la sediul unității se face în data de
28.05.2021. 2. Data limită până la care se pot
depune personal actele pentru dosarul de
concurs la sediul unității este 14.06.2021 ora
14.00. 3. Etapa I– selecție dosare– 15.06. 2021,
ora 15.00. 4. Etapa II– Proba scrisă/ practică.
-Pentru postul de Administrator I proba scrisă–
28.06.2021 ora 10.00; -Pentru posturile de
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Muncitor necalificat I/ Ajutor bucătar, proba
practică- 28.06.2021 ora 12.00; 5. Etapa III–
Interviul. -Pentru postul: Administrator I–
02.07.2021, ora 10.00; -Pentru postul de Muncitor
necalificat I/ ajutor bucătar- 02.07.2021 ora
12.00; Secretariatul comisiei de concurs este
asigurat între orele 09.00-14.00 zi lucrătoare de
către Ref.IA Macovei Rebeca, tel. 021.318.24.40,
021.318.81.06/ interior 2708, e-mail rebeca.
macovei@acad.ro. Anunțul detaliat, care conține
Bibliografia și Tematica de concurs , va fi afișat și
pe site-ul: http://www.cos-restaurant-bucuresti.
ro/
l Unitatea Militară 02526 Bucureşti (Institutul
pentru studii politice de apărare şi istorie militară) din Ministerul Apărării Naţionale organizează în conformitate cu Legea nr. 319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare,
concurs pentru ocuparea următoarelor două
posturi vacante de personal civil contractual de
execuţie: -asistent de cercetare ştiinţifică, Secţia
programe studii de securitate, Biroul politici de
securitate; -cercetător ştiinţific, Secţia programe
studii de apărare. Condiţii specifice necesare
pentru ocuparea postului vacant de personal civil
contractual de execuţie de asistent de cercetare
ştiinţifică, Secţia programe studii de securitate,
Biroul politici de securitate: 1.studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale; 2.
nivelul de acces la informaţii clasificate este
secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al
persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces
la informaţii clasificate sau a certificatului de
securitate, în situaţia în care va fi declarată
„admisă”; 3.atenţie, capacitate de analiză şi
sinteză, dinamism şi creativitate; 4.capacitate de
exprimare cu uşurinţă în limbile română şi
engleză; 5.cunoştinţe de operare pe calculator,
nivel bun. Dosarele de concurs se pot depune la
sediul unităţii până la data de 28.06.2021, orele
15.00. Probe de concurs: -selecţie dosare: în data
de 29.06.2021. -probă scrisă: în data de
02.07.2021, ora 08.00. -probă interviu: în data de
02.07.2021, începând cu ora 12.00. Datele de
contact ale persoanei care asigură secretariatul
comisiei: Cocină Văduva Mihaela, telefon:
021.313.79.55 sau 021.315.17.00. Informaţii
suplimentare se pot obţine de pe site-ul ispaim.
mapn.ro. Condiţii specifice necesare pentru
ocuparea postului vacant de personal civil
contractual de execuţie de cercetător ştiinţific,
Secţia programe studii de apărare: 1.studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
sociale; 2.să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior
de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte
activităţi; 3.nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul
scris al persoanei care doreşte să candideze
privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi
declarată „admisă”; 4.atenţie, capacitate de
analiză şi sinteză, dinamism şi creativitate;
5.capacitate de exprimare cu uşurinţă în limbile
română şi engleză; 6.cunoştinţe de operare pe
calculator, nivel bun. Dosarele de concurs se pot
depune la sediul unităţii până la data de
28.06.2021, orele 15.00. Probe de concurs:
-selecţie dosare: în data de 29.06.2021. -probă
scrisă: în data de 05.07.2021, ora 08.00. -probă
practică/ eseu depus la dosar: evaluat în data de
05.07.2021. -probă interviu: în data de
05.07.2021, începând cu ora 12.00. Datele de
contact ale persoanei care asigură secretariatul
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comisiei: Drăghia Luminiţa, telefon:
021.313.79.55 sau 021.315.17.00. Informaţii
suplimentare se pot obţine de pe site-ul ispaim.
mapn.ro.
l Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vâlcea, cu
sediul în Municipiul Rm. Vâlcea, Str. G-ral
Magheru nr.42, Judeţul Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 4 posturi contractuale vacante, conform
art.7 din H.G.R. nr.286 din 31.03.2011 (actualizat) privind aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, astfel: -1 post de asistent
medical gen. (PL) la Statia centrala Rm. Valcea.
-1 post de asistent medical gen. (PL) la Substatia
de Ambulanta Dragasani. -1 post de asistent
medical gen. (PL) la Substatia de Ambulanta
Horezu. -1 post de asistent medical gen. (PL) la
Substatia de Ambulanta Balcesti. Condiţii:
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare
conform H.G. nr.797/1997; -diplomă bacalaureat;
-vechime in munca – minim 6 luni in specialitate;
-concurs pentru ocuparea postului. Concursul se
va organiza conform calendarului următor:
-31.05.2021- 14.06.2021, ora 15.00 – termen
limita de depunere on-line a dosarelor (scanate
intr-un singur folder si arhivate), pe adresa de
e-mail ambulantavalcea@yahoo.com; 23.06.2021, ora 10.00 – proba scrisă; - 25.06.2021,
ora 10.00 – interviu. Relaţii suplimentare se obţin
de la Compartimentul RUNOS – telefon
0250/731030 int. 117 sau pe site-ul institutiei
www.ambulantavalcea.ro

CITAȚII
l Basarabă Mircea și Basarabă Roxana, cu ultimul
domiciliu în Craiova, str.Ion Maiorescu, bl.2, sc.1,
ap.1, sunt chemați la Tribunalul Dolj, dosar
28935/215/2018, în data 18.06.2021, ora 10.30, în
calitate de intimați, în proces cu Tănase Dumitru.
lNumita SC Decerox Impex SRL, cu ultimul
sediu social cunoscut, situat în Municipiul
Brașov, str.Baba Novac, nr.76, jud.Brașov, este
citat la Tribunalul Brașov -Secția a II-a Civilă de
Contencios Administrativ și Fiscal, pe data de
17.06.2021, ora 09.45, completul CI 4, sat T5, în
calitate de debitor, în dosarul nr.3134/62/2020,
stadiu procesual: fond, obiectul dosarului: procedura insolvenței, în contradictoriu cu Direcția
Fiscală Brașov în calitate de creditor.
l Stancu Midia Alina este chemată la Judecătoria Craiova, dosar 3312/215/2020, la data de
08.06.2021, ora 10.40, divorț fără minori.
l Prin dos. nr. 1288/331/2021 al Judecătoriei
Vălenii de Munte s-a deschis procedura de declarare a morții numitului Gustea D. Gheorghe, fiul
lui Dumitru și Dobra, născut la 28 august 1920 în
Cărbunești, cunoscut cu ultim domiciliu în
Cărbunești, str.Gustari, nr.368, Prahova. Invităm
ca orice persoană să comunice datele pe care le
cunoaște în legătură cu dispărutul Gustea D.
Gheorghe, către Stan Cecilia, Cărbunești, str.
Gustari, nr. 368, Prahova.
l Podar Maria, Szabo Ana cas. cu Lorinczi Ioan,
Szabo Elisabeta, Szabo Irina, Szabo Stefan sunt
citati in 17.06.2021 13:00 la Judecatoria Turda
dosar civil nr.3029/328/2020 pentru uzucapiune.

l Basarabă Mircea și Basarabă Roxana cu
ultimul domiciliu în Craiova, str.Ion Maiorescu,
bl.2, sc.1, ap.1, sunt chemați la Tribunalul Dolj,
dosar 28935/215/2018, în data 18.06.2021, ora
10.30, în calitate de intimați, în proces cu Tănase
Dumitru.

DIVERSE
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii generale de
insolvenţă a debitorului SC Euroinstal Serv SRL,
CIF: 17710576, J25/375/2005, dosar nr. 845/101
anul 2021 –Tribunalul Mehedinti. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţă la 05.07.2021;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la 17.07.2021; Termen
pentru depunerea eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru
afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
09.08.2021. Administrator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
l Anunț de selecție experți pentru implementarea unor proiecte finanțate din Fondul Social
European, Programul Operațional Capital
Uman. Inspectoratul Școlar Județean Alba
(Partener 1) anunță demararea procedurii de
selecție a unor experți pentru implementarea
următoarelor proiecte: 1. 34 experți pentru
proiectul cu titlul: ”ADS pentru copiii si tinerii
din ALBA” ID 133542. 2. 55 experți pentru
proiectul cu titlul: ” INSIST Inca o sansa la
educatie” ID 132172. Pentru detalii privind
condițiile generale, condițiile specifice, modalitatea de depunere a dosarelor, conținutul dosarului de concurs, a criteriilor de selecție, precum
și a calendarului de desfășurarea a concursului,
vă rugăm să accesați site-ul Inspectoratului
Școlar Județean Alba (www.isjalba.ro).
l C- Gaz & Energy Distributie S.R.L. si Gas &
Power Trading S.R.L.(contract de asociere in
participatiune), având sediul în Bucuresti,
Sectorul 1, Bulevardul Poligrafiei, nr. 75, etaj 6,
camera 61, titular al P.U.Z. si R.L.U. – “ parc
fotovoltaic, industrie si depozitare”, amplasat in
mun. Arad, str. 6 Vanatori, FN, CF nr. 338919
Arad, anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru
P.U.Z.- ul menţionat şi declanşarea etapei de
încadrare. Prima versiune a P.U.Z.-ului poate fi
consultată la sediul APM ARAD, strada Splaiul
Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad,
de luni până joi între orele 09 – 16.00, vineri între
orele 09 – 13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii
se primesc în scris la sediul APM ARAD, în
termen de 18 zile de la data publicării anunţului.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Bechet, din
judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.10, 32, începând cu data de 04.06.2021,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Oraşului Bechet, conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menţionate mai sus, nu
vor fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială GHINDENI, din județul DOLJ, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru

sectoarele cadastrale nr.2, 3, 4, începând cu data
de 04.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Ghindeni, 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 rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menționate mai sus, nu
vor fi luate în considerare.
l Halmagian Claudiu-Florin si Halmagian
Ligia-Lavinia-Madalina având sediul în Str.
Pompei, nr 1, ap. 6, Arad, titular al planului/
programului „construire cladire birouri, hala
depozitare, parcari si spalatorie auto” extravilan
municipiul Arad CF 349953 Arad, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declanşarea etapei de
încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul APM ARAD,
strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad,
judeţul Arad, de luni până joi între orele 09 –
16.00, vineri între orele 09 – 13.00. Observaţii/
comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul
APM ARAD, în termen de 15 zile de la data
publicării anunţului.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa
de e-mail ale persoanei de contact: Comuna
Poiana Stampei, cu sediul în localitatea Poiana
Stampei, str.Principală, nr.228, județul Suceava,
cod poștal 727430, telefon 0230/575.177, fax
0230.575.177, e-mail: poiana_stampei@yahoo.
com, cod fiscal 5021250. Reglementări legale
privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
-Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general;
-Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului,
cu modificările și completările ulterioare;
-Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului
nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri
publice a proiectelor și programelor sportive, cu
modificările și completările ulterioare; -Hotărârea nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare. Perioada de
finanţare: anul 2021. Domeniul pentru care se
acordă finanţarea nerambursabilă: 15.000Lei
-susținere performanță sportivă. Criteriile de
acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele
prezentate în Regulamentul privind regimul
finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul
local pentru activitățile nonprofit de interes local.
Documentația pentru elaborarea și prezentarea
propunerilor de programe/proiecte sportive se
poate obține de pe site-ul Comunei Poiana
Stampei: www.poianastampei.ro. Data limită
pentru depunerea propunerilor de proiecte:
01.07.2021, ora 10.00. Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității,
a îndeplinirii criterilor referitoare la capacitatea
tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de
proiecte este: 02.07.2021-05.07.2021.

fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general face cunoscute
domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție financiară
2021. Comuna Cenei, face cunoscut Planul anual
al finanțărilor nerambursabile de la bugetul
propriu al Comunei Cenei pentru activitățile
nonprofit -culte și sport, pentru anul 2021, în
condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005 cu
modificările și completările ulterioare, în sumă
totală de 95.000,00Lei. Sumele defalcate pe
domenii de interes, propuse a fi finanțate sunt
următoarele: 1.Domeniul Culte, suma alocată:
75.000,00Lei; 2.Domeniul Sport, suma alocată:
20.000,00Lei.

adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Documentația care a
stat la baza luării deciziei etapei de încadrare
poate fi consultată în zilele de luni-joi, între orele
08.00-16.30, și vineri, între orele 08.00-14.00, la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj,
str.Petru Rareș, nr.1, Craiova sau pe site-ul
A.P.M.Dolj http://apmdj.anpm.ro. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Dolj, (fax
0251/419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro), în
termen de: 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media.

l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Cenei, cu sediul în comuna Cenei,
nr.134, județul Timis, telefon 0256/366.101, fax
0256/366.416, e-mail: primaria.cenei@cjtimis.ro,
cod fiscal 5286753. În baza Legii nr.350/2005
privind regimul finanțărilor nerambursabile din

l SC Ad Petrol SRL pentru Triculete Dan,
anunță publicul interesat asupra deciziei etapei
de încadrare luată de A.P.M.Dolj pentru Planul
Urbanistic de Detaliu în vederea construirii hală
producție parter, birouri P+1+M și parcaje
acoperite, cu caracter provizoriu pe durată de
10ani -Municipiul Craiova, strada Râului, nr.391,
județul Dolj, planul nu necesită evaluare de
mediu și nu se supune procedurii de evaluare

l Dosar nr.4931/55/2021. Obiectul cauzei: uzucapiune. Termen de judecată: 09.09.2021, ora 10.30.
Petent: Mursa Petru. Somaţie. Având în vedere
că prin acţiunea civilă ce face obiectul dosarului
nr. 4931/55/2021 al Judecătoriei Arad, petentul
Mursa Petru, cu domiciliul ales în Arad, Bd.
Gen.Vasile Milea, nr. 5-7, sc.A, et.3, ap.33, jud.
Arad, solicită dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate în cotă de 1/1 asupra
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
terenurilor arabile în suprafaţă de 187mp şi
191mp, înscrise în CF nr.8522 Arad, nr. top.
4868/b.2.1/4, respectiv CF nr.8522 Arad, nr.top.
4868/a.2.1.4, situate în Arad, str.Livezilor, nr.56,
imobile asupra cărora este menţionat în cartea
funciară ca proprietar Stoica Gheorghe, cei interesaţi sunt invitaţi să facă opoziţie faţă de
această acţiune în termen de 1 lună de la afişarea
prezentei, în caz contrar urmând a se trece la
judecarea cauzei. Preşedinte: Adrian Neagu.
Grefier: Costel Munteanu.

LICITAȚII
l Primăria comunei Mănăstirea Humorului
anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică
a două terenuri aparținând domeniului privat al
comunei, în suprafață de 337mp, respectiv de
2.456mp, situate în intravilan. Prețul Documentatiei de atribuire este de 50Lei/exemplar și se
poate obține de la Compartimentul urbanism,
cadastru, achiziții publice și managementul
proiectelor din cadrul Primăriei. Data limită de
solicitare clarificări: 09.06.2021, ora 16.00. Data
limită de depunere a ofertelor: 18.06.2021, ora
09.00. Ședința publică de deschidere a ofertelor
va avea loc în data de 18.06.2021, ora 10.00 la
sediul Primăriei comunei Mănăstirea Humorului, loc.Mănăstirea Humorului, str.Ștefan cel
Mare, nr.142, județul Suceava.
l SC Corydob Impex SRL, societate aflata in
faliment, prin lichidator judiciar anunta
vanzarea la licitatie a urmatoarelor bunuri
mobile aflate in patrimoniul debitoarei, si anume:
autoutilitara Peugeot Boxer, an fabricatie 2000,
la pretul de 2.625 lei fara TVA, mobilier birou la
pretul de 215 lei fara TVA, rezervor bazin la
pretul de 11.050 lei fara TVA, distribuitor pompa
la pretul de 3.000 lei fara TVA. Pretul de pornire
al licitatiei este redus cu 50% din cel stabilit in
raportul de evaluare si aprobat de Adunarea
Creditorilor din 09.01.2017. Sedintele de licitatii
vor avea loc pe data de: 02.06.2021, 09.06.2021,
16.06.2021, 23.06.2021, 30.06.2021, 01.07.2021,
08.07.2021, 15.07.2021, 22.07.2021, 29.07.2021
orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl. 33S1, et. 7,
cab 7B. Pentru participarea la licitatie pentru
fiecare bun se va achita o taxa cuprinsa intre 50
lei si 500 lei la care se adauga TVA. Relatii suplimentare la telefon 0344104525.
l Par Rom SRL-in faliment prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică in data de 15.06.2021, ora 12.00,
teren extravilan - 5.887 mp situat in Costinesti,
parcela A314/20/1/1, nr. cadastral vechi 10156,
nr. cadastral nou 100648 jud. Constanta pornind
de la pretul de 114.581,88 lei fara TVA, teren
extravilan - 8.038 mp situat in Costinesti, parcela
314/18/1/1, nr. cadastral 920, jud. Constanta
pornind de la pretul de 156.502,08 lei fara TVA,
teren extravilan - 570mp situat in Costinesti,
parcela 314/18/1/2/2, nr. Cadastral 918/2, jud.
Constanta pornind de la pretul de 22.357,92 lei
fara TVA. Regimul de taxare se stabileste
conform prevederilor fiscale in vigoare. Persoa-

nele interesate vor cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie pana la data de
14.06.2021, ora 14.00. Licitatia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800.
l Anunț de vânzare la licitație. Inspectoratul de
Poliție Județean Bacău cu sediul în municipiul
Bacău, strada Alexei Tolstoi, numărul 2, scoate la
vânzare prin licitație publică cu strigare,
conform caietului de sarcini, un număr de 9
(nouă) autovehicule. Caietul de saricini poate fi
obținut cu cel puțin 10 zile înainte de data începerii licitației de la sediul Inspectoratului de
Poliție Județean Bacău, situat în municipiul
Bacău, strada Alexei Tolstoi, numărul 2, de luni
până vineri, în intervalul orar 08-16. Persoana de
contact este subinspector de poliție Zamfirescu
Ionuț, telefon: 0756084100. Costul documentelor
necesare participării la licitație este de 5 lei. Licitația va avea loc la data de 16.06.2021, ora 10:00
la sediul Inspectoratului de Poliție Județean
Bacău din strada Alexei Tolstoi, numărul 2. În
cazul neadjudecării bunurilor, următoarele două
etape vor avea loc la data de 08.07.2021, ora
10:00, respectiv la data de 15.07.2021, ora 10:00.
Relații suplimentare pot fi obținute la sediul
Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, la
telefon 0234/202077, 0234/202233, fax
0234/202620 sau pe adresa de email achiziții@
bc.politiaromana.ro.
l 1.Informatii generale privind autoritatea
constractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Mircea Vodă, cod fiscal
4874739, cu sediul în sat Mircea Vodă, strada
Mircea cel Bătrân, nr.41, comuna Mircea Vodă,
judeţul Brăila, telefon/fax: 0239/669.583, e-mail:
primaria.mirceavoda@yahoo.com. 2. Informatii
generale privind obiectul procedurii de licitatie
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Se organizează licitaţie publică conform prevederilor
O.U.G. 57/2019 și a HCL nr.14 din 28.01.2021
având ca obiect închirierea cu constituirea dreptului de superficie a unui teren din domeniul
privat al comunei, situat în intravilanul satului
Mircea Vodă, strada Mircea cel Bătran, nr. 44,
județul Brăila, în suprafaţă de 180mp. 3.în
scopul construire sediu farmacie. 4.Informatii
privind documentația de atribuire: se regasesc în
caietul de sarcini. 4.1.Modalitatea sau modalitătile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: de la sediul Primăriei Mircea Vodă.
4.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de
la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul „Achizitii publice” din cadrul Primăriei Mircea Vodă,
cu sediul în comuna Mircea Vodă, str.Mircea cel
Bătrân, nr.41, jud.Brăila. 4.3.Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.57/2019

privind Codul Administrativ: costul caietului de
sarcini este de 10 Lei, bani care se vor achita în
numerar, la casieria unității. 4.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 15.06.2021, ora
10.00. 5.Informatii privind ofertele:-. 5.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 22.06.2021,
ora 11.00. 5.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la sediul Primăriei Mircea
Vodă din comuna Mircea Vodă, str.Mircea cel
Bătrân, nr.41, județul Brăila. 5.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un singur exemplar. 6.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor 23.06.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei
Mircea Vodă din comuna Mircea Vodă, str.
Mircea cel Bătrân, nr.41, județul Brăila. 7.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Făurei, cu sediul în
Făurei, str.Păcii, nr.7, județul Brăila, fax:
0239/661.320, e-mail: jud-faurei@just.ro. 8.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28.05.2021.
9.Criteriul de atribuire: preţul cel mai mare
oferit.
Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate de lichidator judiciar al societății Exploatarea Miniera
Harghita SA -în faliment, vinde prin licitație
publică în data de 02.06.2021, orele 10.00 -următoarele bunuri aflate în proprietatea societății:
1.Bunuri imobile. 1.1.Ansamblu imobiliar situat
în com Ciceu-Piricske, jud. Harghita, compus
din: -Teren intravilan +construcții protocol
-1.493mp -C.F.51188 a loc.Ciceu, jud. Harghita;
teren intravilan 572 mp, C.F. 51186 a loc. Ciceu,
jud. Harghita; -teren de tenis, teren extravilan +
instalație electrică -14.455mp, C.F. 51156 a loc.
Ciceu, jud.Harghita; linie electrică 6Kw Harghita
Băi +Pricske; teren extravilan -768mp -C.F.
51184 a loc.Ciceu, jud.Harghita; teren extravilan
-1.097 mp -C.F. 51193 a loc.Ciceu, jud.Harghita;
teren extravilan -660mp -C.F.51185 a loc.Ciceu,
jud. Harghita; teren intravilan situat în loc.
Harghita-Băi în suprafață de 533mp, C.F.50110
a loc.Harghita-Băi, jud.Harghita, pe care se află
edificat post de transformare în suprafață de
210mp. Preț de pornire la licitație total /
ansamblu 824.289 Lei. 1.2. Teren Zona Jigodin,
M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață de 63.385mp,
categoria de folosință -altele -C.F.52242 a loc.
Miercurea Ciuc, jud.Harghita. Preț de pornire la
licitație 909.242Lei. 1.3.Ansamblu imobil situat
în Voslobeni, respectiv: teren intravilan în suprafață de 12.383mp +remiză locomotivă 122mp,
linie electrică 20Kw -10.315ml. Preț de pornire la
licitație total /ansamblu 1.557.585Lei. 1.4. Teren
intravilan+post de transformare zona Băilor,
M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață de 45 mp.
Preț de pornire la licitație 3.720 Lei. 2.Bunuri
mobile. 2.1.Excavator Unex E303 -nefuncțional,
proiectat pentru lucrări de construcție și minerit,
vârsta cronologică 29 ani, -180.242 Lei; 2.2. Auto
Hummer H2 HR 15 EMH, nefuncțional, benzină,
5.267cmc, 237Kw, caroserie corodată -13.053 Lei;
2.3. Auto Dacia Solenza -HR 04 NNE, nefuncțională, caroserie corodată, benzină, 1.390cmc, an
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de fabricație 2004, km -, 1.100Lei; 2.4.Basculanta
R19215 DFK -HR 31 NMT, nefuncțională, caroserie corodată, diesel, km-, 10.344cmc, an de
fabricatie 1998 -6.963Lei; 2.5.Volkswagen Transporter -HR 24 NMT, nefuncțională, caroserie
corodată, diesel, km-, 1.896cmc, an de fabricație
1998 -2.198Lei; 2.6. Toyota Land Cruiser J 10
-HR 11 EMH, nefuncțională, caroserie corodată,
diesel, km-, 1.896cmc, an de fabricație 1998
-21.989Lei. În cazul nevalorificării bunurilor,
licitațiile se vor relua la același preț și în aceleași
condiții în 09.06.2021, 16.06.2021, 23.06.2021 și
30.06.2021. La prețurile de pornire se adaugă
TVA în funcție de legislația în vigoare. Vânzările
vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Sfântu Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, sc.B,
ap.4, parter. Pentru participarea la licitație este
obligatorie achiziționarea caietului de sarcini.
Garanția de participare la licitație este de 20%
din pretul de pornire. Informații prin e-mail:
contact@continental2000.ro sau la telefoanele
0267/311.644; 0728.137.515 -și pe pagina de
internet www.continental2000.ro.
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 Comunei Diosig, localitatea Diosig, Str.
Livezilor, nr.32, județul Bihor, cod poștal 417235,
telefon 0259/350.196, fax 0259/350.198, e-mail:
primaria.diosig@cjbihor.ro, cod fiscal 4820283.
2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren
în suprafață de 446mp, situat în comuna Diosig,
Str.Mihai Viteazul, nr.21, înscris în C.F nr. 55562,
aflat în proprietatea privată al Comunei Diosig,
conform H.C.L. nr.52/25.05.2021 și temeiului
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul financiar contabil sau se poate consulta
pe site-ul: www.diosig.ro, secțiunea -anunțuri
generale. 3.2.Denumirea și 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
Compartimentul financiar contabil din cadrul
Primăriei Comunei Diosig, Str.Livezilor, nr.32,
județul Bihor. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: 40 lei/exemplar, ce
se achită numerar la casieria instituției, sau se
poate descărca de pe site-ul instituției: gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
15.06.2021, ora 10.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
23.06.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Diosig, localitatea Diosig, Str.Livezilor, nr.32, județul Bihor,
Compartimentul financiar contabil. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă oferta:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 23.06.2021, ora
13.00, Primăria Comunei Diosig, localitatea
Diosig, Str.Livezilor, nr. 32, județul Bihor,
Compartiment financiar contabil. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10,
județul Bihor, telefon 0259/414.896, fax
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
27.05.2021.
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 Comunei Diosig, localitatea Diosig, Str.
Livezilor, nr.32, județul Bihor, cod poștal 417235,
telefon 0259/350.196, fax 0259/350.198, e-mail:
primaria.diosig@cjbihor.ro, cod fiscal 4820283.
2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren
în suprafață de 463mp, situat în comuna Diosig,
Str.Mihai Viteazul, nr.21, înscris în C.F nr. 55563,
aflat în proprietatea privată al Comunei Diosig,
conform H.C.L. nr.53/25.05.2021 și temeiului
legal O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul financiar contabil sau se poate consulta
pe site-ul: www.diosig.ro, secțiunea -anunțuri
generale. 3.2.Denumirea și 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
Compartimentul financiar contabil din cadrul
Primăriei Comunei Diosig, Str.Livezilor, nr.32,
județul Bihor. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: 40 lei /exemplar, ce
se achită numerar la casieria instituției, sau se
poate descărca de pe site-ul instituției: gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
15.06.2021, ora 10.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
23.06.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Diosig, localitatea Diosig, Str.Livezilor, nr.32, județul Bihor,
Compartimentul financiar contabil. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă oferta:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
5.Data și locul la care se va desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 23.06.2021, ora
13.00, Primăria Comunei Diosig, localitatea
Diosig, Str.Livezilor, nr. 32, județul Bihor,
Compartiment financiar contabil. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea

instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10,
județul Bihor, telefon 0259/414.896, fax
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
27.05.2021.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Comuna Caraula, Comuna
Caraula, Strada Craiovei, nr.142, județul Dolj,
telefon: 0251.369.568, fax: 0251.369.568, e-mail:
primariacaraula@gmail.com, cod fiscal 4711421.
2.Informaţii generale privind obiectul închirierii,
în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Teren extravilan, categoria de folosință pajiști în suprafață totală
152,84ha, conform caietului de sarcini, ce aparține domeniului privat al Consiliului Local
Caraula, județul Dolj, conform HCL
17/13.04.2021 și temeiului legal: OUG
57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul
Secretariat. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se poate obține de la
Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Caraula, comuna Caraula, strada
Craiovei nr.142, județul Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 20Lei/exemplar, se achită
numerar la casieria Primăriei Comunei Caraula.
3.4.Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
10.06.2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor:
18.06.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Caraula,
comuna Caraula, Compartimentul Secretariat,
strada Craiovei nr.142, județul Dolj. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 22.06.2021, ora
11.00, Primăria Comunei Caraula, Comuna
Caraula, strada Craiovei, nr.142, județul Dolj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova,
Strada Brestei, nr.12, județul Dolj, telefon
0251.418.612, fax 0251.415.323, e-mail: arhiva.
dj.caf@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 26.05.2021.
l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon 0350425926, fax 0350425926
vinde teren în suprafață de 255 mp, situat în
comuna Câineni, sat Câinenii Mici, Județul

ANUNȚURI
Vâlcea, aparţinând domeniului privat; vânzarea
se face conform OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 52 din data de
27.04.2021. Informaţiile privind documentaţia de
atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de atribuire se poate ridica de la sediul
Primăriei comunei Câineni iar persoanele interesate pot achita la caseria unității contravaloarea
documentației de atribuire de 100 de lei în contul
vânzătorului: RO10TREZ67621070250XXXXX
lei, cont deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau
se poate achita cu numerar la caseria Primăriei
comunei Câineni. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 14.06.2021 ora 12,00. Data limită
de depunere a ofertelor: 22.06.2021 ora 12,00;
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura în 23.06.2021, ora 11,30, în sala de
ședințe a Consiliului local Câineni. Acţiunea în
justiţie pentru soluționarea litigilor apărute se
introduce la Secţia de contencios administrativ a
Tribunalului Vâlcea în baza prevederilor Legii
nr.554/2004 legea contenciosului administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.
l Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate în
reorganizare judiciara, in judicial reorganisation,
en redressement, cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.
George Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol,
Ap.3, jud. Mehedinti, CIF: 15195512,
J25/302/2016, prin administrator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu
sediul ales in Dr.Tr. Severin, str.Zabrautului
nr.7A, jud.Mehedinti, CUI:38704372, inregistrata
in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat
coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la
pretul de 5000 euro/hectar, conform hotarare
adunare creditori din data de 27.04.2021 urmatoarele bunuri imobile: - teren extravilan avand S
= 21.022 mp si plantatie vita de vie (existenta pe
acest teren inclusiv spalieri si sarma) avand S =
21.022 mp, cu nr.cad. 50061, inscris in CF nr.
50061, situat in Tarlaua 80 Parcela 3; - teren
extravilan avand S = 61.377 mp si plantatie vita
de vie (existenta pe acest teren inclusiv spalieri si
sarma) avand S = 61.377 mp, cu nr.cad. 50363,
inscris in CF nr. 50363, situat in Tarlaua 80
Parcela 2; - teren extravilan avand S = 347.640
mp si plantatie vita de vie (existenta pe acest
teren inclusiv spalieri si sarma) avand S =
347.640 mp, cu nr.cad. 50364, inscris in CF nr.
50364, situat in Tarlaua 80 Parcela 1,2; - teren
extravilan avand S = 131.514 mp si plantatie vita
de vie (existenta pe acest teren inclusiv spalieri si
sarma) avand S = 131.514 mp, cu nr. cad. 50365,
inscris in CF nr. 50365, situat in Tarlaua 80
Parcela 4; - teren extravilan avand S = 53.591 mp
si plantatie vita de vie (existenta pe acest teren
inclusiv spalieri si sarma) avand S = 53.591 mp,
cu nr.cad. 50366, inscris in CF nr. 50366, situat in
Tarlaua 80 Parcela 3. situate in extravilanul
comunei Pãtulele, Jud.Mehedinţi. Total suprafata de teren valorificata in bloc: 615.144 mp.
Valoarea totala a bunurilor imobile este de
307.572 EURO prêt neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca,
asupra bunurilor enumerate mai sus detine un
drept de ipoteca legala creditorul Mollificio
Bortolussi SRL. Licitaţia publica cu strigare va
avea loc la biroul administratorului judiciar din
Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 31.05.2021, orele 11:00. Titlul
executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile,
c o n f o r m R a p o r t u l u i d e e v a l u a r e n r.
32/05.03.2020, il reprezinta Sentinta nr. 8 din
data de 11.05.2020, de confirmare a planului de
reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II
- a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal
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în dosarul nr. 2726/101/2018. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul
unic de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen
SRL, pana la data de 28.05.2021 orele 17.00 a
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru bunurile imobile descrise anterior şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de
1.000,00 lei +TVA. Cont deschis la Banca Roman e a s c a S . A . , s u b n r. R O 1 1 B R M A
0999100083622047. Invităm pe toti cei care vor
să participe la şedinţa de licitaţie să transmita
oferte de cumpărare și documentele în copie
xerox din care rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea caietului de
sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro pana la data de 28.05.2021 orele
17.00. Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare
emise, administratorul judiciar recomanda ca
participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de
videoconferinta, iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune prezenta unui
singur participant care sa respecte masurile
impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.).
Somam pe toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor imobile descrise anterior sa
anunte administratorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-

unea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la
telefoanele: 0756482035, 0742592183
0252/354399, email office@consultant-insolventa.
ro, sau la sediul profesional al administratorului
judiciar din Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
jud. Mehedinti. Administror judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin ec. Serban
Valeriu.
l Consiliul Local Bratovoești organizează licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă
de 10 ani a unui imobil-clădire Magazin Târg, în
suprafață totală de 42,8mp, formată din loturile: nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, aflat în domeniul public al
Comunei Bratovoești, situat în satul Bratovoești, comuna Bratovoești, în vederea desfășurării de activități comerciale. Documentația de
participare se poate solicita și obține de la sediul
Consiliului Local Bratovoești; prețul este de
10Lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.06.2021, ora 10.00. Data limită de
depunere a ofertelor, într-un singur exemplar
este 17.06.2021, ora 09.30, la sediul Consiliului
Local Bratovoești, com.Bratovoești, sat Bratovoești, nr.67. Ședința publică de licitație va avea
loc în data de 17.06.2021, ora 10.30, la sediul
Consiliului Local Bratovoești, telefon
0251/371.029.

l Consiliul Local Bratovoești organizează licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 49 ani a unui imobil-teren în suprafață
totală de 1.600mp, aflat în domeniul privat al
Comunei Bratovoești, situat în satul Bratovoești, comuna Bădoși, T4, P119, număr cadastral
31107, în vederea desfășurării de activități
comerciale. Documentația de participare se
poate solicita și obține de la sediul Consiliului
Local Bratovoești; prețul este de 10Lei.Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
07.06.2021, ora 10.00. Data limită de depunere
a ofertelor, într-un singur exemplar, este
17.06.2021, ora 09.30, la sediul Consiliului
Local Bratovoești, com.Bratovoești, sat Bratovoești, nr.67. Ședința publică de licitație va avea
loc în data de 17.06.2021, ora 10.30, la sediul
Consiliului Local Bratovoești, telefon
0251/371.029.
l Consiliul Local Bratovoești organizează licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 49 ani a unui imobil-teren în suprafață
totală de 490mp ,aflat în domeniul public al
Comunei Bratovoești, situat în satul Bratovoești,
comuna Bratovoești, T9, P159, nr.cadastral
36660, în vederea desfășurării de activități
comerciale. Documentația de participare se
poate solicita și obține de la sediul Consiliului

Local Bratovoești; prețul este de 10Lei. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.06.2021,
ora 10.00. Data limită de depunere a ofertelor,
într-un singur exemplar, este 17.06.2021, ora
09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoești,
com.Bratovoești, sat Bratovoești, nr.67. Ședința
publică de licitație va avea loc în data de
17.06.2021, ora 10.30, la sediul Consiliului Local
Bratovoești, telefon 0251/371.029.
l Consiliul Local Bratovoești organizează licitație publică în vederea concesinării pe o perioadă de 49 ani a unui imobil-teren în suprafață
totală de 1.500mp, aflat în domeniul public al
Comunei Bratovoești, situat în satul Prunet,
comuna Bratovoești, T58, P347, nr.cadastral
30069, în vederea desfășurării de activități turistice și de agrement. Documentația de participare
se poate solicita și obține de la sediul Consiliului
Local Bratovoești; prețul este de 10Lei. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.06.2021,
ora 10.00. Data limită de depunere a ofertelor,
într-un singur exemplar, este 17.06.2021, ora
09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoești,
com.Bratovoești, sat Bratovoești, nr.67. Ședința
publică de licitație va avea loc în data de
17.06.2021, ora 10.30, la sediul Consiliului Local
Bratovoești, telefon 0251/371.029.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de înscriere a persoanei
juridice fără scop patrimonial
nr.10668/302/2007, emis de Judecătoria Sect. 5
Buc., al Asociației ,,INIȚIATIVA DE AZI”. Îl
declar nul.
l Ion Militaru -Cabinet de Avocat, declar
pierdut Certificatul de înregistrare emis de
ANAF Sector 3, CIF 35314839, cu domiciliul
fiscal în Bld.Theodor Pallady, nr.14, bl.M3A, et.2,
ap.11.
l Pierdut Atestat Transport Marfă și persoane,
eliberat de ARR Gorj pe numele de Maroiu
Marcel. Îl declar nul.
l Subsemnata Șuțu Dumitra Liliana, domiciliată în Comuna Lungulețu, str. Principală,
nr.5A, județ Dâmbovița, declar că am pierdut
Certificatul de înregistrare al PFA Șuțu Dumitra
Liliana, CUI 29408084, J/F15/1941/2011.
l Pierdut card tahograf seria 9DK800 pe
numele Stan Doru-Marcel, din Urziceni. Se
declară nul.

