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OFERTE SERVICIU
l  SOCIETATE COMERCIALĂ 
ANGAJEAZĂ MUNCITORI SPECIA-
LIZAȚI PENTRU LUCRĂRI DE 
IZOLAȚII ȘI VOPSEA DECORATIVĂ. 
TELEFON: 0729.888.133.

l ANGAJEZ SOFER DE CAMION 
CU EXPERIENTA, PENTRU CURSE 
COMUNITATE. RELATII ZILNIC 
INTRE ORELE 9.00-17.00, DE LUNI- 
VINERI. TEL: 0726 114 632

l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare, Filiala Teritorială de Îmbună-
tăţiri Funciare Tulcea, scoate la concurs, 
(pe perioadă nedeterminată): 1 post 
Consilier IA:- în cadrul Serviciului 
Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte; 
Absolvent de studii superioare de lungă 
durată -studii tehnice de profil (Îmbună-
tățiri Funciare, Construcții Hidroteh-
nice, Ingineria mediului, Construcții 
civile, industriale și agricole, Energetică, 
Electrotehnică, Mecanică), vechime de 
specialitate în muncă necesară pentru 
ocuparea postului >2 ani, cunoștințe de 
operare calculator. Proba scrisă în data 
de 21.07.2021, ora 10.00 și proba 
interviu în data de 26.07.2021, ora 10.00. 
Toate probele  se vor  susţinute la sediul 
Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri 
Funciare Tulcea, str.Viticulturii, nr.10. 
Dosarele de concurs se vor depune până 
pe data de 13.07.2021, ora 16:00, la 
sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătă-
ţiri Funciare Tulcea, Compartimentul 
Resurse Umane. Mai multe detalii 
privind condiţiile generale și specifice 
găsiţi afișate la sediul FTIF.-Tulcea, 
nr.telefon 0240.532.001 interior 1511 și 
pe site-ul instituţiei.

l Primăria Comunei Crăcăoani, cu 
sediul în localitatea Crăcăoani, Str.1, 
nr.166, judeţul Neamț, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: magaziner -1 
post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 21.07.2021, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 23.07.2021, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -absolvent 
studii medii sau generale; -vechime în 
funcție -minim 7 ani; -disponibilitate 
program prelungit; -permis de condu-

cere categoria B; C. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Crăcăoani, 
Compartiment Registratură. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Crăcăoani, persoană de 
contact: Atudosiei Ana-Maria, telefon 
0233 /246 .009  in te r io r  212 ,  fax 
0233/246.009, E-mail: primariacraca-
oani@yahoo.com.

l Primăria Comunei Crăcăoani, cu 
sediul în localitatea Crăcăoani, Str.1, 
nr.166, judeţul Neamț, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: muncitor cali-
f icat  -1  post ,  conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
21.07.2021, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 21.07.2021, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 23.07.2021, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii sau generale 
absolvite cu diplomă de mecanic auto; 
-vechime în funcție -minim 7 ani; 
-disponibilitate program prelungit; 
-permis de conducere  categoria B; C; 
D:E. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Crăcăoani, Compartiment 
Registratură. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Crăcăoani, 
persoană de  contact :  Atudos ie i 
Ana-Maria, telefon 0233/246.009 inte-
rior 212, fax 0233/246.009, E-mail: 
primariacracaoani@yahoo.com.

l În conformitate cu prevederile Legii-
Cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice și a HG nr. 286 din 23 
martie 2011 cu modificările și completă-
rile ulterioare Spitalul Clinic de Psihia-
trie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, cu 
sediul în Sibiu, Str. Dr. D Bagdasar, nr. 
12, județul Sibiu, organizează concurs /
examen pentru ocuparea următoarei 
funcţii contractuale de execuție vacante: 
Economist gradul IA, în cadrul Biroului 
RUNOS -1 post. Condiţiile specifice de 
participare la concurs: -absolvent al unei 

instituţii de învăţământ superior de 
lungă durată, acreditate potrivit legii, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
profil economic; -vechime de cel puţin 6 
ani și 6 luni în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției; -absolvent 
al unui curs autorizat de inspector 
resurse umane. Concursul /examenul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 21.07.2021, ora 11.00; -Proba interviu 
în data de 26.07.2021, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Clinic de Psihi-
atrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, situat 
în Sibiu, Strada Dr. D Bagdasar, 
numărul 12, județul Sibiu. Anunţul, 
bibliografia și calendarul de concurs /
examen se afișează la sediul Spitalului 
Clinic de Psihiatrie „Dr.Gheorghe 
Preda” Sibiu și se publică pe site-ul 
spitalului www.medicina-psihiatrie.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon 0269/214.335 inte-
rior 164 -Biroul Resurse Umane 
-persoană de contact ec.Maria Oancea.

l Direcţia de Administrare a Dome-
niului Public Slobozia cu sediul în 
Slobozia, str.Filaturii, nr.8, organizează 
concurs pentru ocuparea a: -1 post 
vacant de personal contractual (funcţie 
de conducere) -Șef secţie, grad I, COR: 
132310 -Șef secţie producţie, exploatare, 
întreţinere, reparaţii în construcţii și 
lucrări publice”, în cadrul secţiei „Repa-
raţii, întreţinere străzi și deszăpezire”, 
pe perioadă nedeterminată, durata 
normală a timpului de muncă fiind de 8 
ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămâna; -1 
post vacant de personal contractual 
(funcţie de conducere) -Șef formaţie I, 
COR: 132235 -Șef formaţie, în cadrul 
secţiei „Reparaţii, întreţinere străzi și 
deszăpezire”, pe perioadă nedetermi-
nată, durata normală a timpului de 
muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de 
ore/săptămâna. Condiţii specifice pentru 
Șef secţie, grad I, COR: 132310 -Șef 
secţie producţie, exploatare, întreţinere, 
reparaţii în construcţii și lucrări publice. 
Calificare: inginer constructor, inginer 
drumuri; Studii: superioare, diplomă 
licenţă; Vechimea în muncă: minim 3 
ani. Condiţii specifice pentru Șef 
formaţie I, COR: 132235. Calificare: în 
domeniul construcţiilor; Studii: medii; 

Vechimea în muncă: minim 1 an. 
Calendar concurs. Ultima zi de depu-
nere a dosarelor de înscriere la concurs 
este: 13.07.2021 la Registratura Direcţiei 
de Administrare a Domeniului Public, 
mun.Slobozia, str.Filaturii, nr.8, ora 
16.30. Proba scrisă va avea loc în data 
de: 20.07.2021 la sediul Direcţiei de 
Administrare a Domeniului Public 
Slobozia, ora 10.00. Interviul va avea loc 
în data de: 26.07.2021, ora 09.00. Detalii 
cu privire la bibliografia și modul de 
desfășurare al concursului pot fi obţi-
nute de pe site-ul Primăriei mun.
Slobozia, precum și de la sediul Direcţiei 
de Administrare a Domeniului Public 
Slobozia sau la telefon: 0243/235.496, 
int.14, Compartiment Resurse umane 
-Ene Raluca.

l La Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, numărul 572 din 25.
VI.2021, la anunţul cu numărul de 
înregistrare 290.015 al Agenției Națio-
nale a Medicamentului și a Dispoziti-
velor Medicale din România, cu sediul 
în  Str. Av. Sănătescu, nr. 48, sector 1, 
011478, București, pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: refe-
rent de specialitate debutant, perioadă 
nedeterminată, din cadrul Serviciul 
Serviciul Publicitate și referent de 
specialitate debutant, perioadă nedeter-
minată, din cadrul Serviciul comuni-
care și  relați i  publice,  conform 
H.G.nr.286/2011 cu modificările și 
completările ulterioare, și a Legii nr. 
33/2021 pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.183/2020 
privind desfășurarea pe perioada stării 
de alertă a concursurilor pentru 
ocuparea posturilor vacante din cadrul 
unor instituții din sistemul justiției, 
precum și din cadrul Curții de Conturi, 
se face următoarea rectificare: În loc 
de: „2. Serviciul Publicitate: c) 1 (unu) 
post expert debutant, nivel studii S, 
fără vechime în specialitate (socio-
logie), perioadă nedeterminată, normă 
întreagă” se va citi: „c) 1 (unu) post 
referent de specialitate debutant, nivel 
studii S, fără vechime în specialitate 
(sociologie), perioadă nedeterminată, 
normă întreagă”. În loc de: „3. Servi-
ciul Comunicare și Relații Publice: „a) 
1 (unu) post expert debutant, nivel 
studii S, fără vechime în specialitate 
(comunicare și relații publice), perioadă 
nedeterminată, normă întreagă” se va 

citi: „a) 1 (unu) post referent de specia-
litate debutant, nivel studii S, fără 
vechime în specialitate (comunicare și 
relații publice), perioadă nedetermi-
nată, normă întreagă”. Restul anun-
ţului rămâne neschimbat. (Prezenta 
rectificare nu se datorează Redacţiei 
Monitorului Oficial al României, Partea 
a III-a.)”

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Neamţ, cu sediul în munici-
piul Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, 
nr.26bis, organizează concurs pentru 
ocuparea a 1 post temporar vacant, până 
la revenirea titularului de drept pe post, 
funcţie contractuală de execuţie, peri-
oadă determinată:  Serviciul Publicitate 
Imobiliară– Biroul de Cadastru și Publi-
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citate Imobiliară Bicaz. Referent treapta 
IA- 1 Post. Concursul se va desfăşura 
după calendarul următor: -Proba scrisă- 
în data de 15.07.2021, ora 10.00; -Proba 
interviu- în data de 21.07.2021, ora 
10.00. Cerinţele Postului Referent 
treapta IA: -studii medii- absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime  în 
muncă minim 6 ani şi 6 luni. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
instituţiei din municipiul Piatra Neamţ, 
str. Mihai Eminescu, nr.26B, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la afişarea anun-
ţului pentru ocupare a unui post de 
execuţie contractual temporar vacant, în 
timpul programului normal de lucru. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul O.C.P.I.  Neamţ, la adresa 
sus-menţionată, telefon 0233-21.71.42.  

l Administrația Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant (contractual), 
din cadrul: Compartimentul Relația cu 
Publicul şi Registratură: Denumirea 
postului: Referent M– grad debutant- 1 
post; Condiții specifice privind ocuparea 
postului: -pregătirea de specialitate: 
Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în muncă: 0 ani. 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 
22.07.2021, ora 11.00 la sediul Adminis-
trației Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic din Bule-
vardul Iancu de Hunedoara nr.48, sector 
1, Bucureşti, iar interviul se va susţine 
într-un termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Dosarele se pot depune în peri-
oada 29.06–12.07.2021 (inclusiv), la 
sediul Administraţiei Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic- 
Serviciul Resurse Umane, luni- vineri 
între orele 10:00–15:00. Cerinţele speci-
fice privind ocuparea postului se vor 
afişa la sediul Administraţiei Municipale 
pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic şi pe site-ul A.M.C.C.R.S. 
(www.amccrs-pmb.ro) şi pe portalul 
posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la numărul de telefon 
0219529, persoana de contact Alexandra 
Micu ,  e -mai l :  a lexandra .micu@
amccrs-pmb.ro.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Victoriei/Iorga, particular, 2 camere 
decomandate, 50mp, parc, linişte, imobil 
16 apt, confort sporit, reabilitat 2020, 
3/4, lift, interfon, logie, GFPT, rulouri 
mozaic,  marmură, internet, AC, toate 
electrocasnicele ,  complet  recent 
amenajat, mobilat, dotat, decorat 
aparte, ANAF, 031.108.17.76, i.bran-
dusa@yahoo.com, 400Euro, garanție 2 
chirii.

CITAȚII
l Pop Daniel Dorel este chemat să se 
prezinte la Judecătoria Craiova, 
complet CMF6, în data de 30.06.2021, în 
calitate de pârât, în contradictoriu cu 
P O P  L u m i n i ț a ,  î n  d o s .  n r. 
4635/215/2021.

l Se citează Domnul Popovici Nelu, 
este chemat în data de 09.09.2021, orele 
09.00, complet C16, la Tribunalul Caras 
Severin, situat în loc. Resita, str. Horea, 
nr. 2-4, jud. Caras Severin, în calitate de 
pârât în dosarul nr. 2427/115/2019/a1, 
avand ca obiect (atragerea raspunderii 
pentru intrarea in insolventa art. 169 
din Legea 85/2014, privind debitorul 
Popovici Nelu P.F.A.), reclamant fiind 
debitorul Popovici Nelu PFA prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL Filiala Timis.

l  România. Judecătoria Mediaş. 
Judeţul Sibiu. Operator de date cu 
caracter personal înregistrat sub 
numărul 5264. Dosar nr. 346/257/2021 
din 17.05.2021. Somaţie. Potrivit înche-
ierii de şedinţă din data de 11.05.2021 
pronunţată de Judecătoria Mediaş în 
dos. nr. 346/257/2021. În temeiul art. 130 
din Decretul - Lege nr. 115 /1938 şi a 
Deciziei nr. 86/10.12.2017 pronunţată de 
Î.C.C.J., se înştiinţează orice persoană 
interesată că reclamanţii posesori 
Cernica Ioan şi Cernica Maria, domici-
liaţi în comuna Şeica Mare, sat Calvaser, 
nr. 981, au formulat acţiune civilă având 
ca obiect, dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, asupra 
imobilului situat administrativ în 
comuna Şeica Mare, sat Calvaser, nr. 
981, judeţ Sibiu, înscris în CF nr. 100963 
Şeica Mare, C.F. vechi 368 Calvaser, 
compus din casă şi teren cu nr. top 367, 
368 în suprafaţă totală de 1414 m.p. din 
care teren cu destinaţia de curţi 
construcţii pentru suprafaţa de 432 m.p. 
şi arabil pentru suprafaţa de 982 m.p. 
Somează persoanele interesate să facă 
opoziţie, în caz contrar, în termen de 30 
de zile de la emiterea celei din urmă 
publicaţii, se va trece la judecarea 
cererii. Judecător, Nicolae Alexandru 
Socea. Grefier, Maria Gligor.

DIVERSE
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judiciar 
conform sentintei nr. 3568/23.06.2021 
Tr i b u n a l  B u c u r e ş t i ,  d o s a r  n r. 
20907/3/2020, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului 
debitorului debitorului Acvila Petroprod 
Trading SRL Bucuresti, Str. C-tin Bran-
cusi, Nr.4, Bl.A12 Bis, Sc.1, Etj.3, Ap.16, 
Sect.3, J40/9943/2019, CUI 29140398. 

Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor este de 
12.07.2021. Termenul limită pentru veri-
ficarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 23.07.2021. Termenul 
pentru întocmirea tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor este 18.08.2021.

l OMV Petrom SA, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: “Construire conducta de gaze 
compresoare Moinesti- Depozit Albo-
testi (tronsonul.4)”, propus a se realiza 
in mun. Moinesti si com. Poduri, jud. 
Bacau. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM. 
Bacau, str. Oituz, nr. 23, si la sediul titu-
larului, in zilele de luni-joi, intre orele: 
8.00 - 16.30 si vineri intre orele 08.00-
14.00. Observatiile publicului se primesc 
zinic la sediul APM Bacau.

l Lidl Discount S.R.L., cu sediul în Sat 
Nedelea, comuna Ariceştii Răhtivani, 
DN 72, Crângul lui Bot, km 73+810, 
județul Prahova, anunță public solici-
tarea de obţinere a autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul “SUPERMARKET 
LIDL” amplasat în oraşul Ştefăneşti, str. 
Fitotron, nr.2, județul Argeş. Eventua-
lele propuneri şi sugestii din partea 
publicului privind activitatea menţio-
nată vor fi transmise în scris şi sub 
semnătură la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Argeş, din munici-
piul Piteşti, Strada Egalității, nr. 50A, 
județul Argeş, în zilele de luni–joi, între 
orele 8.00–16.30, şi vineri între orele 
8.00–14.00.

l  Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. OCPI Argeş anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr.27, 
29, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 46, 65, pe o 
perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data de început 
a afişării: 30.06.2021. Data de sfârşit a 
afişării: 30.08.2021. Adresa locului 
afişării publice: Comuna Leordeni, 
Județul Argeş. Repere pentru identifi-
carea locației: Sediul Primăriei Comunei 
Leordeni. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la Sediul Primăriei Comunei 
Leordeni. Alte informații pentru cei inte-
resați: Program -luni-vineri: 09.00-16.00. 
Informații privind Programul național 
de cadastru şi carte funciară 2015-2023 
se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Sibiu. 
Denumire: U.A.T.Moşna. Sectoare 
cadastrale: 26, 28, 29, 30 şi 45. Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu 
anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr. 26, 28, 29, 30, 45 pe o perioadă 
de 60 de zile calendaristice, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea Cadas-
trului şi a Publicității Imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data de început 
a afişării: 05.07.2021. Data de sfârşit a 
afişării: 03.09.2021. Adresa locului 
afişării publice: Comuna Moşna, str.-, 
nr.76, județul Sibiu. Repere pentru iden-
tificarea locației: Primăria Comunei 
Moşna. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Comunei Moşna, de 
luni până joi, între orele 09.00-15.00 şi 
vineri, între orele 09.00-12.00, şi pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară. Informații 
privind Programul național de cadastru 
şi carte funciară 2015-2023 se pot obține 
pe site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Sibiu. 
Denumire: U.A.T. Şeica Mică. Sectoare 
cadastrale: 5, 7, 8, 9, 10 şi 14. Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu 
anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr. 5, 7, 8, 9, 10 şi 14 pe o perioadă 
de 60 de zile calendaristice, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea Cadas-
trului şi a Publicității Imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data de început 
a afişării: 06.07.2021. Data de sfârşit a 
afişării: 04.09.2021. Adresa locului 
afişării publice: Comuna Şeica Mică, 
nr.75, județul Sibiu. Repere pentru iden-
tificarea locației: Primăria Comunei 
Şeica Mică. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Comunei 
Şeica Mică, de luni până joi, între orele 
09.00-15.00, şi vineri, între orele 09.00-
12.00, şi pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
Informații privind Programul național 
de cadastru şi carte funciară 2015-2023 
se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Anunţ public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de mediu. 
Comuna Lăpuşnicu Mare titular al 
proiectului anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 

„Extindere reţea de canalizare şi racor-
duri la canalizare existentă, localitatea 
Lăpuşnicu Mare”, propus a fi amplasat 
în Comuna Lăpuşnicu Mare, sat Lăpuş-
nicu Mare, extravilan şi intravilan, 
CF30437, 31429, 31430, 31431, 31432, 
31433, 31434, 31435, 31436, 31437, 
31438, 31439, 31440, 31441, 31442, 
judeţul Caraş-Severin. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str.Petru 
Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, între 
orele 08.00-15.00, şi vineri, între orele 
08.00-13.00, şi la sediul Comuna Lăpuş-
nicu Mare, judeţul Caraş-Severin, în 
zilele de luni-joi /vineri, între orele 08.00-
16.00 /14.00, şi pe pagina web: primaria-
lapusnicumare.ro. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, 
str.Petru Maior, nr.73.

l PCD Solar Wood SRL cu sediul social in 
Oras Pancota, str. Tudor Vladimirescu nr.43,  
jud Arad, mail dacian.badescu@gmail.com, 
tel 0754/576.133, doreste sa obtina autori-
zatie de mediu pentru punctul de lucru din 
Sat Taut, nr.464,  jud. Arad pentru activita-
tile de: Taierea si rindeluirea lemnului  
CAEN 1610, avand ca principalele faze ale 
procesului tehnologic: receptia materialului 
lemnos, debitare la diverse dimeniuni, prelu-
crare etc. Masurile de protectie a factorilor 
de mediu sunt: Apa: de la retea. Aer: un este 
cazul Sol: terenuri agricole. Gestiunea dese-
urilor : Pubele, bidoane refolosibile. Observa-
tiile publicului formulate in scris/
informatiile privind potentialul impact 
asupra mediului se depun/pot fi consultate 
la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Arad, Splaiul Muresului FN, COD 310132, 
telefon 0257/280.331 fax 0257/284.767, in 
timp de 10 zile lucratoare dupa data publi-
carii prezentului anunt.

29.06.2021

Anunț privind relansarea unei proceduri de achiziție de echipamente 

Coskunoz MA SRL anunță relansarea unei proceduri de achiziție (Achiziția 9) de echipamente cu 
loturi multiple pentru proiectul ”Înființarea unei unități noi de producție de componente auto în 
vederea dezvoltării societății Coskunoz MA SRL”, după cum urmează:

- A9 – Lot 1 – Cântar pentru camioane 80 T
- A9 – Lot 2 – Sisteme de control prevenție greșeli
- A9 – Lot 3 – Mașinărie manuală de sudură
- A9 – Lot 4 – Celulă de sudură robotizată

Documentațiile de atribuire pot fi obținute de la adresa: e-mail cmaroprocurement@cmaro.ro 
sau la adresa Str. Tudor Vladimirescu nr. 782, Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea. 
Data și ora limită de depunere a ofertelor:  07.07.2021 ora 12:00.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: sediul Coskunoz MA SRL, Adresa: Str. Tudor 
Vladimirescu nr. 782, Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea, E-mail: cmaroprocurement@cmaro.
ro, persoană de contact Ion Coman (+40790010982). 

Vă mulțumim. 
Coskunoz MA SRL

29.06.2021

Announcement regarding the relaunch of procurement procedures

Coskunoz MA SRL announces the relaunch of a procurement procedure (Procurement 9) of 
equipment with multiple batches for the project „Establishment of a new production unit for 
auto parts with a view of developing the company Coskunoz MA S.R.L.”, as follows:

- A9 – Batch 1 – Balance for 80 T trucks
- A9 – Batch 2 – Control systems for preventing errors
- A9 – Batch 3 – Manual welding cell  
- A9 – Batch 4 – Robotic welding cell

The procurement documentations can be obtained from: e-mail cmaroprocurement@cmaro.
ro or at the address Drăgășani, 782 Tudor Vladimirescu Street, Vâlcea County. 
Date and time limit for submission of the offer: 07.07.2021 at 12:00.
For more information you can contact Coskunoz MA SRL, Adress: Drăgășani, 782 Tudor 
Vladimirescu Street, Vâlcea County, E-mail: cmaroprocurement@cmaro.ro, contact person: Ion 
Coman (+40790010982). 

Thank you. 
Coskunoz MA SRL
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SOMAȚII
l In dosarul civil cu nr. 1467/210/2021 
al Judecatoriei Chisineu Cris avand ca 
obeict uzucapiune, reclamantii Mos 
Danut si Mos Ramona Daniela, solicita 
sa se constate dobandirea dreptului de 
proprietate a reclamantilor prin uzuca-
piune asupra imobilului situate in 
comuna Sepreus, str. Pinter nr. 18, jud. 
Arad, identificat in CF 307052 sepreus 
(provenit din conversia CF 3881 
Sepreus) nr top 1681/1/a/2/d/2/78, 
constand in teren in suprafata de 1440 
mp, proprietatea tabulara a paratului 
Covaci Mihaiu. Toti cei interesati in 
cauza pot formula opozitii la prezenta  
somatie, in termen de 30 de zile de la 
publicarea si respective afisarea soma-
tiei, in dosar cu numarul de mai sus al 
Judecatoriei Chisineu Cris. Emis in 
conform. Art. 130 din Decretul Lele nr. 
115/1938. Termen de afisare pe o durata 
de 30 de zile.

ADUNĂRI GENERALE
l Preşedintele Consiliului de adminis-
traţie Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Aţionarilor Societăţii Agro-
zootehnica Făcăeni S.A., cu sediul în 
comuna Făcăeni, strada Feteşti nr.264, 
Corp C2, parter, biroul nr. 1, judeţul 
Ialomiţa, având nr. de ordine în Regis-
trul Comerţului J21/463/2012, cod fiscal 
RO 2081346 („Societatea”), din iniţia-
tiva Consiliului de Administraţie, 
pentru data de 30.07.2021, ora 13.00, la 
sediul social al Societăţii. În cazul în 
care adunarea generală convocată nu se 
va putea ţine la data primei convocări, 
din lipsă de cvorum, o a doua adunare 
generală se va putea ţine pe data de 
31.07.2021, ora 13.00, la sediul social al 
Societăţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0728118239. Adunarea 
Generală ordinara va avea urmatoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea prelungirii 
mandatului de administrator al dnei. 
Cristina Manuela Rodrigues Faria De 
Macedo, pentru o perioadă de 3 ani. 2. 
Aprobarea numirii ca administrator al 
societăţii al doamnei Simona Vasilica 
Ciubota, pentru o perioadă de 1 an.3. 
Aprobarea împuternicirii Dlui. Joao 
Costa de Castro, pentru a semna în 
numele şi pentru asociaţi, toate docu-
mentele şi declaraţiile, inclusiv Actul 
Constitutiv, să solicite orice atestări, 

inclusiv completarea tuturor documen-
telor şi îndeplinirea tuturor formalită-
ţilor necesare înregistrării Deciziei 
respective. 4. Diverse. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie.

l Preşedintele Consiliului de adminis-
traţie Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor societăţii 
AGROMEC Balaciu S.A., persoană 
juridică română, cu sediul în comuna 
Balaciu, Calea Bucureşti nr.2, Corp 
C14, parter, biroul nr. 1, judeţul 
Ialomiţa, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J21/458/2012, cod 
fiscal RO 2069440 („Societatea”), din 
iniţiativa Consiliului de Administraţie, 
pentru data de 30.07.2021, orele 10.00, 
la sediul social al Societăţii. În cazul în 
care adunarea generală convocată nu se 
va putea ţine la data primei convocări, 
din lipsă de cvorum, o a doua adunare 
generală se va putea ţine pe data de 
31.07.2021, ora 10.00, la sediul social al 
Societăţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0728118239. Adunarea 
Generală Ordinară va avea următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea prelungirii 
mandatului de administrator al dnei. 
Cristina Manuela Rodrigues Faria De 
Macedo, pentru o perioadă de 3 ani. 2. 
Aprobarea numirii ca administrator al 
societăţii al doamnei Simona Vasilica 
Ciubota, pentru o perioadă de 1 an. 3. 
Aprobarea împuternicirii Dlui. Joao 
Costa de Castro, pentru a semna în 
numele şi pentru asociaţi, toate docu-
mentele şi declaraţiile, inclusiv Actul 
Constitutiv, să solicite orice atestări, 
inclusiv completarea tuturor documen-
telor şi îndeplinirea tuturor formalită-
ţilor necesare înregistrării Deciziei 
respective. 4. Diverse. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie.

LICITAȚII
l Prunus Confort Design SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare în bloc 58 modele dife-
rite de ferestre şi uşi din lemn la prețul 
de 7.576 lei + TVA. Licitaţia va avea loc 
în data de 08.07.2021, ora 14/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în ziua de 15.07.2021, 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Etiss Clothing SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică următoa-
rele bunuri mobile: 3 masini de cusut 5 
fire (331,50 lei / buc), 4 masini de cusut 
JK (213,30 ≈ 426,30 ≈ 357 lei/buc), 4 
masini de cusut dt 5214 (229,50 ≈ 306 ≈ 
459 lei/buc), maşină de cusut dt802a 
(189,30 lei), 6 masini de curatat ate (280 
lei/buc), 4 masini de cusut dt ft 100s 
(200,40 lei/buc), 10 masini de cusut dt 
9600m/d4 (306≈153 lei/buc), generator 
abur 2 posturi A202 (448,50 lei), masina 
de spalat rufe (254,10 lei), uscător rufe 
(257,10 lei), distrugător Fellowes (167,70 
lei), seif sigma (18,90 lei), aspirator 
(54,90 lei), 2 mese de calcat cu manecar 
(135 lei/buc), 10 siruba dl7200-bm1-16 
liniar automat (323,70 lei /buc), 4 masini 
de cusut 4 fire (280,50 lei), 3 masini de 
taiat material CURRIS (133,50 lei/buc), 
utilaj confectii textile (330,90 lei), 2 
imprimante (67,80 ≈ 22,50 lei/buc), set 
canapea (385,20 lei), 2 mese (78,90 ≈ 
29,70 lei/buc). La prețurile de pornire se 
adaugă TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra dosarul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 09.07.2021, ora 14/00 
la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
16.07.2021 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina cu 
sediul în mun.Slatina, str. Bld. Sf. 
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt, 
organizează, în conformitate cu preve-
derile Hotărârii Consiliului Local al 
mun. Slatina nr. 182/18.05.2021, la data 
de 20.07.2021, ora 10.00, licitație publică 
pentru închirierea spațiului destinat 
comerț alimentație publică din incinta 
Clubului Nautic şi de Agrement „Plaja 
Olt” reprezentând foişor din lemn în 
suprafață construită la sol de 27,35mp, 
iar suprafața utilă de 23,65mp. Procu-
rarea documentației pentru participarea 
la licitație se face de la Clubul Sportiv 
Municipal Slatina cu sediul în mun. 
Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brânco-
veanu, nr.1, jud.Olt, persoană de contact 
Cirstea Lidia, telefon/fax: 0349/881.148, 
e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depu-
nerea ofertelor se face la sediul Clubului 

Sportiv Municipal Slatina până la data 
de 19.07.2021, ora 12.00.

l Primăria Comunei Căianu, jud. Cluj, 
cu sediul în Căianu, nr.48, CUI 4288217, 
e-mail: primaria.caianu@yahoo.com 
organizează licitație în vederea închiri-
erii unei suprafețe de 18mp, teren intra-
vilan, situată în sat Căianu, nr. 19. 
Persoană de contact: Horațiu Coța, 
Secretar comuna Căianu. Documentația 
de atribuire se obține de pe pagina: 
primariacaianu.ro. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 23.06.2021, 
orele 12.00. Data limită de depunere a 
ofertelor este 23.06.2021, orele 13.00, la 
sediul primăriei, într-un exemplar. 
Ședința publică de deschidere a ofer-
telor se va desfăşura în 26.07.2021, ora 
10.00, la sediul Primăriei Căianu. 
Instanţa competentă în soluţionarea 
litigiilor apărute este Tribunalul Cluj, 
iar termenul pentru sesizarea instanței 
este de 6 luni de zile. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie în vederea publi-
cării este: 28.06.2021.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat coor-
donator av. Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Spartacus Security 
SRL, desemnat prin Încheierea de 
şedinţă din data de 22.11.2019 pronun-
ţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a 
VII - a Civila, în dosarul nr. 5965/3/2018, 
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor 
mobile aflate in proprietatea Spartacus 
Security SRL, constand in  cablu 
NHXH-J  3x1 ,5  E90  (405  buc ) , 
M I C R O F O N  A C T I V  ( 4 1  b u c ) , 
SP4000+K10+CUTIE (1 buc), sirena 
interior (1 buc), PH4-12 acumulator 
12V/4Ah (1 buc), media convertor  (1 
buc), modul SFP  (2 buc), organizator 1 
U (10 buc), patch panel cat 5E (4 buc), 
LKM 593X detector fum (15 buc), LKM 
BOX (15 buc), in valoare totala de   1053 
RON exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor 
mobile apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 07.06.2021 ora 
14.00, prin licitatie publica cu strigare. 
In cazul in care bunurile mobile nu se 
vor adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza licitatii sapta-
manale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Bd.

Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00.Date despre 
starea bunurilor, pretul acestora, condi-
tiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini 
se pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4, ap. 10, sector 
3. Costul unui caiet de sarcini este de 
200 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 
021.227.28.81.

l Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - 
societate în reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redressement, 
cu sediul in Mun. Dr. Tr. Severin, str. 
George Cosbuc nr. 3A, Camera 2, Sc.1, 
Et. Subsol, Ap. 3, jud. Mehedinti, CIF: 
15195512, J25/302/2016, prin adminis-
trator 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 reprezen-
tant asociat coordonator Serban Valeriu 
si Debitoarea, SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL - societate în reorgani-
zare judiciara, in judicial reorganisation, 
en redressement, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.George Cosbuc nr. 3A, 
Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud. 
Mehed in t i ,  J25 /272 /2006 ,  CIF : 
18704890, 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, Vând in 
bloc, la pretul de 5.000 Euro exclusiv 
TVA /hectar (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii), conform hotararii  
adunarii creditorilor din data de 
27.04.2021 respectiv din data de 
10.06.2021, urmatoarele bunuri imobile: 
- teren extravilan avand S = 21.022 mp 
si plantatie vita de vie (existenta pe 
acest Teren) avand S = 21.022 mp, cu 
nr.cad. 50061, inscris in CF nr. 50061, 
situat in Tarlaua 80 Parcela 3 – aparti-

nand debitoarei SC Tecnogreen SRL; - 
teren extravilan avand S = 61.377 mp si 
plantatie vita de vie (existenta pe acest 
Teren) avand S = 61.377 mp, cu nr.cad. 
50363, inscris in CF nr. 50363, situat in 
Tarlaua 80 Parcela 2 – apartinand debi-
toarei SC Tecnogreen SRL; - teren 
extravilan avand S = 347.640 mp si 
plantatie vita de vie (existenta pe acest 
Teren) avand S = 347.640 mp, cu nr.cad. 
50364, inscris in CF nr. 50364, situat in 
Tarlaua 80 Parcela 1,2 – apartinand 
debitoarei SC Tecnogreen SRL; - teren 
extravilan avand S = 131.514 mp si 
plantatie vita de vie (existenta pe acest 
Teren) avand S = 131.514 mp, cu nr.cad. 
50365, inscris in CF nr. 50365, situat in 
Tarlaua 80 Parcela 4 – apartinand debi-
toarei SC Tecnogreen SRL; - teren 
extravilan avand S = 53.591 mp si plan-
tatie vita de vie (existenta pe acest 
Teren) avand S = 53.591 mp, cu nr.cad. 
50366, inscris in CF nr. 50366, situat in 
Tarlaua 80 Parcela 3 – apartinand debi-
toarei SC Tecnogreen SRL; -Teren si 
vita de vie in suprafata de 36.933 mp., 
nr. CF 50046 si nr. cad. 50046 – aparti-
nand debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL; situate in extravilanul 
comunei Patulele, Judeţul Mehedinţi. 
Total suprafata de teren valorificata in 
bloc: 652.077 mp. Valoarea totala a 
bunurilor imobile este de 326.038,50 
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii). Adminis-
tratorul judiciar mentioneaza faptul ca, 
asupra bunurilor enumerate mai sus 
detine un drept de ipoteca legala credi-
torul Mollificio Bortolussi SRL si credi-
torul Cabinet Av. Predescu Daniela. 
Licitaţia va avea loc la biroul adminis-
tratorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la 
data de 30.06.2021, orele 14:30. Titlul 
executoriu în baza căruia administra-
torul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile il reprezinta Sentinta 
nr. 8 din data de 11.05.2020, de confir-
mare a planului de reorganizare a debi-
toarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018, 
respectiv Incheierea de sedinta din data 
de 20.05.2020, de confirmare a planului 
de reorganizare a debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL, pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
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Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019. 
Participarea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea în contul unic de insol-
venta al debitoarei SC Tecnogreen SRL 
deschis la Banca Romaneasca S.A. 
Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub 
nr. RO11BRMA0999100083622047, 
pana la data de 29.06.2021 orele 17.00 a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitatiei, respectiv suma de 
30.757,20 EURO exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii) din totalul de 307.572 EURO 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii) precum şi 
achiziţionarea caietului de sarcini in 
suma de  1 .000 ,00  l e i+TVA.  De 
asemenea, participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL 
deschis la Banca Romaneasca S.A. 
Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub 
nr. RO11BRMA0999100087949896, 
pana la data de 29.06.2021 orele 17.00 a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitatiei, respectiv suma de 
1.846,65 EURO exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii) din totalul de 18.466,50 EURO 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). Invităm pe 
toti cei care vor să participe la şedinţa 
de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că au fost 
achitate garanțiile de licitație precum şi 
contravaloarea caietului de sarcini la 
adresa de email: office@consultant-in-
solventa.ro. Avand in vedere măsurile 
de prevenire a răspândirii virusului 
COVID 19 (CORONAVIRUS), precum 
si a ordonantelor militare emise, admi-
nistratorul judiciar recomanda ca parti-
ciparea 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 autopro-
tectie (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 sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0756482035, 0742592183 0252/354399, 
email office@consultant-insolventa.ro, 
sau la sediul profesional al administra-
torului judiciar din Municipiul Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul 
Mehedinti. SC Tecnogreen SRL SI SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL prin 
administror judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis, prin asociat 
coordonator ec. Serban Valeriu.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Ciupercenii Noi, 
comuna Ciupercenii Noi, Str.Dunării, 
n r. 2 ,  j u d e ț u l  D o l j ,  t e l e f o n / f a x 
0251/321.002/0251/321.072, e-mail: 
ciuperceniinoi_comuna@yahoo.ro, cod 
fiscal 5001880. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat: Lot teren, situat în satul Smârdan, 
comuna Ciupercenii Noi, Str. Anul 1879, 
intersecție cu Str. Trandafirilor, nr.2-4, 
judeţul Dolj, aflat în domeniul public al 
Comunei Ciupercenii Noi, judeţul Dolj, 
în suprafaţǎ de 132,00mp, pentru 
construire spații comerciale, conform 
Hotǎrâr i i  Cons i l iu lu i  Local  nr. 
73/27.05.2021 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 3. Infor-
mații 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 atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 3.2. Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: se poate 
obține de la Compartimentul Secretariat 
din cadrul Primăriei Comunei Ciuper-
cenii Noi, comuna Ciupercenii Noi, Str. 
Dunării, nr. 2, județul Dolj. 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: Gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 12.07.2021, ora 12.00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 20.07.2021, ora 
13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Ciupercenii 
Noi, comuna Ciupercenii Noi, Compar-
timentul Secretariat, Str. Dunării, nr.2, 
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 şi unul 
interior. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere 
a ofertelor: 20.07.2021, ora 13.30, 
Primăria Comunei Ciupercenii Noi, 
comuna Ciupercenii Noi, Str.Dunării, 
nr.2, județul Dolj. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Dolj, Craiova, Str. Brestei, nr.12, 
județul Dolj, telefon/fax 0251/415.323, 

e-mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 28.06.2021.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Ciupercenii Noi, 
comuna Ciupercenii Noi, Str.Dunării, 
n r. 2 ,  j u d e ț u l  D o l j ,  t e l e f o n / f a x 
0251/321.002/0251/321072, e-mail: 
ciuperceniinoi_comuna@yahoo.ro, cod 
fiscal 5001880. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat: Lot teren, situat în satul Smârdan, 
comuna Ciupercenii Noi, Str.Anul 1879, 
nr.2-4, judeţul Dolj, aflat în domeniul 
public al Comunei Ciupercenii Noi, 
judeţul Dolj, în suprafaţǎ de 198,00 mp, 
pentru construire spații comerciale, 
conform Hotǎrârii Consiliului Local nr. 
72/27.05.2021 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 3.Infor-
mații 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 atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 3.2. Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului 
/compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: se poate 
obține de la Compartimentul Secretariat 
din cadrul Primăriei Comunei Ciuper-
cenii Noi, comuna Ciupercenii Noi, Str. 
Dunării, nr. 2, județul Dolj. 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: Gratuit. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 12.07.2021, ora 12.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 20.07.2021, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Ciupercenii 
Noi, comuna Ciupercenii Noi, Compar-
timentul Secretariat, Str.Dunării, nr.2, 
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 şi unul 
interior. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere 
a ofertelor: 20.07.2021, ora 10.30, 
Primăria Comunei Ciupercenii Noi, 
comuna Ciupercenii Noi, Str. Dunării, 

nr. 2, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Dolj, Craiova, Str.Brestei, nr.12, 
județul Dolj, telefon/fax 0251/415.323, 
e-mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 28.06.2021.

l U.A.T. Comuna Mihăeşti, județul 
Vâlcea, CIF 2541835, sediul în Comuna 
Mihăeşti, sat Buleta, strada Buleta 
nr.73bis ,  jud .  Vâlcea ,  te l .  / fax . 
0250/772522, email mihaesti@vl.e-adm.
ro, reprezentata prin primar Barza-
geanu Constantin, in calitate de conce-
dent, organizeaza in data de 21.07.2021, 
ora 12 :00, licitatie in vederea concesio-
narii unui teren în suprafață totală de 
105.445 m.p.- intravilan, alcătuit din 2 
parcele cu nr. cadastrale 36894, 36895, 
situat în satul Bârseşti, punctul “Izlaz 
Ursoaia”, comuna Mihăeşti, județul 
Vâlcea, bun proprietate publică. Docu-
mentaţia de atribuire se poate obtine 
prin solicitarea scrisă, de la Registratura 
Primăriei Comunei Mihăeşti, jud. 
Vâlcea. Costul documentației de atri-

buire de 50 lei si se achita la casieria 
Primăriei Comunei Mihăeşti, jud.
Valcea. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 13.07.2021, ora 12:00. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
21.07.2021, ora 10:00. Oferta va fi 
depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Mihăeşti, în satul Buleta, 
strada Buleta nr.73bis ,  Comuna 
Mihăeşti, jud. Vâlcea, in doua exem-
plare: 1 exemplar original şi 1 exemplar 
copie. Ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 21.07.2021, ora 12:00, la sediul 
Primăriei Comunei Mihăeşti, în satul 
Buleta, strada Buleta nr. 73bis, Comuna 
Mihăeşti, jud. Vâlcea.

PIERDERI
l Ailincăi C. Victor Persoană Fizică 
Autorizată pierdut Certificat Consta-
tator şi rezoluție, CUI: 31426171, pentru 
sediu Sat Pietrosu, Comuna Tătăruşi, 
Bulevardul Alexandru Vasiliu, Nr. 43, 
Județul Iaşi. Le declar nule.

l Pierdut certificat de pregătire profesi-
onală a conducătorului auto – transport 
marfă, eliberat de ARR Vâlcea, pe 
numele Duculeci Ion, din comuna 
Budeşti, județul Vâlcea. Se declară nul.
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