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l S.C. Balcansmeat SRL angajează 2 posturi
de măcelari cod COR.751103 și un post de
gestionar depozit cod COR.432101.
Tel.0722.244.768.
l SC Games International Slot Machine SRL,
CUI: 38596114, angajează la sediul social din
Brașov, funcționar administrativ. Relații la:
gamesinternational2018@gmail.com
l Patiseria Erina SRL din Sebiș angajează 2
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod
COR 941201, condiții minime: studii primare
(8 clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se
depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în considerare CV-urile
primite până la data de 30.10.2021. Selecția
candidaților va avea loc în data de 31.10.2021
și constă în concurs de CV-uri. Informații la
telefon: 0752.645.678.
l SC Agropan Impex SRL, având
CUI:15576550, cu sediul în Municipiul Iași,
Calea Chișinăului, Nr.29, Corp C4, Județul
Iași angajează: Electrician de întreținere și
reparații cu COD COR 741307- 4 posturi și
lăcătuș mecanic cu COD COR 721410- 4
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de
limba engleză, cunoștințe în construcții.
Selecția are loc în data de 01.11.2021, ora
10.00, la sediul societății.
l Școala Gimnazială Măicănești, cu sediul în
Măicănești, Str.Domnească, nr.2, judeţul
Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: îngrijitor,
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
22.11.2021, ora 12.00; -Proba practică în data
de 24.11.2021, ora 12.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: generale (8 clase);
-vechime -nu este cazul. 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 Școlii Gimnaziale Măicănești din
strada Domnească, nr. 2, Măicănești. Relaţii
suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale
Măicănești, persoană de contact: secretar Cioc
George, telefon 0237/246.076.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte
organizează, la sediul instituţiei din Târgovişte,
str.Tudor Vladimirescu, nr.48, jud.Dâmboviţa,
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante: -1 post economist IA (S) -Serviciul
RUNOS -Biroul Salarizare Organizare; -1 post
economist debutant (S) -Serviciul RUNOS
-Biroul Salarizare Organizare; -1 post de
economist II (S) -Serviciul de Management al
Calității Serviciilor de Sănătate. Probele stabilite pentru examen sunt: -proba scrisă în data
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de 22.11.2021, ora 9.00; -interviul în data de
25.11.2021. Condiții specifice de participare la
concurs: -îndeplinește condițiile prevăzute de
Ordinul M.S.nr.1470/2011, respectiv: 1.Pentru
postul de economist IA (S): -diplomă de
licenţă; -6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
2.Pentru postul de economist II (S): -diplomă
de licenţă; -6 luni vechime în specialitate; 3.
Pentru postul de economist debutant (S):
-diplomă de licenţă. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs, până la
dată de 12.11.2021, ora 11.00, la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, str.
Tudor Vladimirescu, nr.48, jud.Dâmboviţa.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere sunt afişate la sediul
unităţii şi pe pagină de internet a unităţii
(spitaldb.ro). Informaţii suplimentare la
telefon: 0245.631.582.
l Primăria comunei Micești cu sediul în loc.
Micești, strada Principală, nr. 72, județul
Argeș organizează concurs de recrutare pe
perioadă determinată de un an a unui post
vacant contractual de buldoexcavatorist în
cadrul structurii Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat din
Comuna Micești al aparatului de specialitate
al Primarului comunei Micești, județul
Argeș în data de 22 noiembrie 2021. Condiții
specifice: studii gimnaziale sau medii; permis
de conducere cat. B,C; vechime în muncăminim1 an; specializare- atestat/certificatde
pregatire profesională pentru buldoexcavatorist sau Masinist la masini pentru terasamente
(ifronist). Concursul se va organiza conform
calendarului următor: 10 noiembrie 2021,
termenul limită pentru depunerea dosarelor;
22 noiembrie 2021, ora 10:00 - proba
scrisă; 23 noiembrie 2021, ora 10:00 – interviul.
Contact:Tudor Codruța-Elena-0248234002,
interior 206.
l Direcția Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor cu sediul în București, șoseaua Pipera, nr.49, sectorul 2, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, pentru 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, cu modificările și completările ulterioare, organizează
concurs în vederea încadrării în condițiile Legii
nr.53/2003 -Codul Muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a 2 (două)
funcţii contractuale vacante de referent debutant-IA la Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor Hunedoara. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor - Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor
Publice Sibiu. Serviciul Fiscal Municipal Mediaº. Str. I.C. Brãtianu nr. 3. Tel:
0269.841990, Fax: 0269.841047, e-mail: Admin.MDSBAFMX01.SB@mail.
mfinante.gv.ro. Dosar de executare nr. 1541/22.05.2019. Nr. SBMD_DEX-36932021 din 27.10.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2021, Luna
Octombrie, Ziua 27. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, vã facem cunoscut cã, în ziua de 11, luna noiembrie, anul 2021, ora
11.00, în localitatea Mediaº, str. I. C. Brãtianu, nr. 3, se va vinde la licitaþie
urmãtorul bun mobil, proprietate a debitorului BLAJAN RODICA INTREPRINDERE
INDIVIDUALÃ, licitaþia II. - Autoutilitarã Fiat Ducato, nr. înmatriculare SB 12
CUH, an fabricaþie 2004, nr. locuri 3, cilindree 2800 cmc, putere maximã 92 kw,
masa totalã maximã autorizatã 3500 kg, combustibil motorinã, închidere
centralizatã, radio, geamuri electrice, ABS, transmisie manualã, 2 airbag-uri,
caroseria cu urme de lovituri, zgârieturi, pete de ruginã, peste 334000 km, preþul
de pornire 9000 lei, exclusiv TVA *. *) Regimul ºi cotele de taxã pe valoare
adãugatã aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevãzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt
invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la
acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie
ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele
documente: a) oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul
de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO34TREZ
5765067XXX004916, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice
Braºov - Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Sibiu, cod de identificare
fiscalã 4240766, deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu; c) împuternicirea
persoanei care îl reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului; e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus
în limba românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/
paºaport; h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã
faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine
obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu,
obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea. Pentru
informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de
telefon 0269-841990, int. 106. Data afiºãrii: 27.10.2021.
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mfinante.gv.ro. Dosar de executare nr.1541/22.05.2019. Nr. SBMD_DEX-36982021 din 27.10.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2021, Luna
Octombrie, Ziua 27. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, vã facem cunoscut cã, în ziua de 11, luna noiembrie, anul 2021, ora
12.00, în localitatea Mediaº, str. I.C. Brãtianu, nr. 3, se vor vinde la licitaþie
urmãtorul bun mobil, proprietate a debitorului BLAJAN RODICA, licitaþia II. Autoturism VW Passat Berlinã 1,9 TDI, nr. înmatriculare SB 57 ROD, an fabricaþie
2003, nr. locuri 5, cilindree 1896 cmc, putere maximã 74 kw, masa totalã maximã
autorizatã 1970 kg, combustibil motorinã, închidere centralizatã, radio-cd,
geamuri electrice ºi încãlzite, ABS, ESP, transmisie manualã, aer condiþionat, 4
airbag-uri, caroseria cu zgârieturi, pete de ruginã, vopsea mãtuitã, peste
438000 km, preþul de pornire 5400 lei, exclusiv TVA *. *) Regimul ºi cotele de
taxã pe valoare adãugatã aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevãzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt
invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la
acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie
ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele
documente: a) oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul
de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO34TREZ
5765067XXX004916, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice
Braºov - Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Sibiu, cod de identificare
fiscalã 4240766, deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu; c) împuternicirea
persoanei care îl reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului; e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus
în limba românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/
paºaport; h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã
faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine
obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu,
obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea. Pentru
informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de
telefon 0269-841990, int. 106. Data afiºãrii: 27.10.2021.

ANUNȚURI
următoarele condiţii: -studii absolvite medii
(M) cu diplomă de bacalaureat; -vechime în
specialitatea studiilor: nu. Concursul se va
desfăşura la sediul Direcției Regim Permise de
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor,
conform calendarului anexat la anunțul de
concurs, care va fi afișat pe pagina de internet
a Direcției Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor: www.drpciv.ro, la
secțiunea carieră, astfel: -Perioada de depunere a dosarelor în perioada 29.10.202111.11.2021, ora 12.00; -Selecția dosarelor în
data de 12.11.2021; -Proba scrisă în data de
24.11.2021, ora 10.00; -Proba interviu în perioada 02.12.2021-03.12.2021, ora 10.00. Informații privind desfășurarea concursului,
condițiile de înscriere, documentele necesare
pentru înscriere, precum și tematica și bibliografia de concurs se afișează pe pagina de
internet: www.drpciv.ro, la secțiunea carieră.
Relaţii suplimentare se pot obține la telefon:
021.301.95.73 sau interior: 14327, Serviciul
Resurse Umane al Direcției Regim Permise de
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în
zilele lucrătoare, între orele 8.00-15.00. Prefect,
Călin-Petru Marian.
l Direcția Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor cu sediul în municipiul București, șoseaua Pipera nr. 49, sectorul
2, în conformitate cu prevederile Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și
completările ulterioare, organizează concurs în
vederea încadrării, în condițiile Legii nr.
53/2003-Codul muncii, republicată, pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a unui post
vacant de Referent debutant-IA la Serviciul
Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului
Caraș-Severin. Condiții de participare la
concurs: Studii absolvite medii (M) cu diplomă
de bacalaureat; Vechime în specialitatea studiilor. NU Concursul se va desfășura la sediul
Direcției Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor, conform calendarului anexat la anunțul de concurs, care va fi
afișat pe pagina de internet a Direcției Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor www.drpciv.ro la secțiunea carieră,
astfel: - perioada de depunere a dosarelor în
perioada 29.10.2021-11.11.2021, ora 12.00; selecția dosarelor în data de 12.11.2021; proba scrisă în data de 24.11.2021, ora 10.00;
- interviul în perioada 02.12.2021-03.12.2021,
ora 10.00. Informații privind desfășurarea
concursului, condițiile de înscriere, documentele necesare pentru înscriere precum și tematica și bibliografia de concurs se afișează pe
pagina de internet a Direcției Regim Permise
de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
www.drpciv.ro la secțiunea carieră. Relații
suplimentare se pot obține la telefon
021-301.95.73 sau interior 14327 Serviciul
Resurse Umane al Direcției Regim Permise de
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în
zilele lucrătoare între orele 8.00-15.00.
l Ministerul Tineretului şi Sportului organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată, a posturilor de
conducere vacante de director adjunct grad II
al următoarelor complexe sportive:
-Complexul Sportiv Național BascovBudeasa– director adjunct grad II; -Complexul
Sportiv Național „Lascăr Pană” Baia Mare–
director adjunct grad II. Concursul se organizează la sediul Ministerului Tineretului şi
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Sportului, în data de 24.11.2021, ora 11.00proba scrisă. Interviul se va susţine în termen
de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul Ministerului Tineretului și Sportului, în perioada 01.11.2021–
12.11.2021, inclusiv. Condiţiile de participare
la concurs sunt: •studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; •vechime în muncă necesară exercitării
funcţiei contractuale de conducere: minimum
3 ani. Relaţii suplimentare se pot obţine de la
doamna Nela Olaru, expert: str. Vasile Conta
n r. 1 6 , S e c t o r 2 , B u c u r e ș t i , t e l e f o n :
021/307.64.49 și e-mail: resurse.umane@mts.
ro.
l Ministerul Tineretului şi Sportului organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de conducere vacantă de director adjunct
al Complexului Cultural Sportiv Studențesc
„Tei” București. Concursul se organizează la
sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, în
data de 22.11.2021, ora 10.00- proba scrisă.
Interviul se va susţine în termen de maximum
4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul Ministerului Tineretului și
Sportului, în perioada 01.11.2021– 12.11.2021,
inclusiv. Condiţiile de participare la concurs
sunt: •studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; •studii
universitare de master absolvite cu diplomă în
domeniul administrației publice sau managementului, sau cu diplomă echivalentă,
conform prevederilor art.153, alin.2 din Legea
educației naționale nr.1/2001, cu modificările și
completările ulterioare; •vechime în funcție de
conducere: minimum 3 ani; •vechime în
muncă necesară exercitării funcţiei contractuale de conducere: minimum 3 ani. Relaţii
suplimentare se pot obţine de la doamna
Mihaela Călin, consilier: str. Vasile Conta
n r. 1 6 , S e c t o r 2 , B u c u r e ș t i , t e l e f o n :
021/307.64.49 și e-mail: resurse.umane@mts.
ro.
l Ministerul Tineretului şi Sportului organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată, a următoarelor
funcții contractuale de conducere vacante:
-Director al Casei de Cultură a Studenților
Reșița; -Director al Casei de Cultură a Studenților Târgu Mureș. Concursul se organizează la
sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, în
data de 25.11.2021, ora 10.00- proba scrisă.
Interviul se va susţine în termen de maximum
4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul Ministerului Tineretului și
Sportului, în perioada 01.11.2021– 12.11.2021,
inclusiv. Condiţiile de participare la concurs
sunt: •studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
•vechime în specialitatea studiilor: minimum 3
ani. Relaţii suplimentare se pot obţine de la
doamna Mihaela Călin, consilier: str. Vasile
Conta nr.16, Sector 2, București, telefon:
021/307.64.49 și e-mail: resurse.umane@mts.
ro.
l U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concurs/
examen pentru ocuparea postului vacant de
personal civil contractual de la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române de designer gr. II /

studii superioare, cu o vechime în muncă de
minim 6 luni, astfel: -22.11.2021, ora 10.00proba scrisă; -26.11.2021, ora 10.00– interviul;
-data limită de depunere a dosarelor12.11.2021, ora 14.30. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor face la sediul
UM 01835 Bucureşti, şoseaua BucureştiPloieşti Km. 10,5, sector 1, Bucureşti, unde vor
fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la telefon:
021.319.40.00, interior 326.
l U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concurs/
examen pentru ocuparea postului temporar
vacant de personal civil contractual de expert
gr.I / studii superioare, cu o vechime în muncă
de minim 6 ani şi 6 luni, astfel: -17.11.2021, ora
10.00– proba scrisă; -23.11.2021, ora 10.00–
interviul; -data limită de depunere a dosarelor–
05.11.2021, ora 14.30. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor face la sediul
UM 01835 Bucureşti, şoseaua BucureştiPloieşti Km. 10,5, sector 1, Bucureşti, unde vor
fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la telefon:
021.319.40.00, interior 316.
l Consiliul Superior al Magistraturii organizează concurs pentru ocuparea, pe durată
nedeterminată, a două funcţii contractuale de
execuţie vacante de consilier gradul IA
-psiholog din cadrul Compartimentul de psihologie a personalului (pentru care se cer studii
superioare în domeniul sociopsihopedagogie,
specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, vechime în specialitate
de cel puţin 6 ani şi 6 luni, atestat de liberă
practică eliberat de Colegiul Psihologilor din
România în domeniul de specialitate psihologia
muncii şi organizaţională, treapta de specializare minim practicant, forma de atestare
autonom, dreptul de liberă practică să nu fie
suspendat în condiţiile art. 18 din Legea nr.
213/2004 privind exercitarea profesiei de
psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cunoştinţe de operare PC (
Microsoft Word, Excel), cursuri sau specializări
în domeniul psihologiei muncii şi organizaţionale sau psihologiei clinice). Concursul va avea
loc în perioada 19.11.2021 – 25.11.2021, la
sediul Consiliului Superior al Magistraturii din
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6,
după cum urmează: -19.11.2021, ora 10,00–
proba scrisă; -25.11.2021, ora 10,00– interviul.
Datele relevante privind organizarea concursului sunt publicate pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistraturii: www.
csm1909.ro, la secţiunea „Magistraţi/ Concursuri– Aparat propriu”. Actele de înscriere la
concurs se depun la Consiliul Superior al
Magistraturii - Direcţia resurse umane şi organizare, etaj 3, cam. 300, până la data de
11.11.2021, inclusiv, ora 16,00. Datele de
contact ale persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs sunt următoarele:
Florentina Budu- Constantin şi Mădălina
Simion, telefon 021/3116926 interior 2028 şi
2050; adresă de email: druo@csm1909.ro.
l Anunţ Public de scoatere la Concurs a
Postului Vacant, înființat în afara organigramei,
în vederea implementării Proiectului „Viziune
strategică și coerentă pentru sectorul cultural”:
Institutul Național pentru Cercetare și Formare
Culturală (I.N.C.F.C.) organizează, la sediul din

Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în
perioada 29.10.2021– 03.12.2021, următorul
concurs pentru ocuparea postului contractual
de execuție, vacant, în cadrul Proiectului
„Viziune strategică și coerentă pentru sectorul
cultural”, pentru perioada determinată de 10
luni cuprinsă între 06.12.2021-30.09.2022:
Expert elaborare strategie (Documentarist _
Cod COR 212025): 1.Studii de specialitate:
studii superioare de lungă durată acreditate, de
specialitate economică și culturală, absolvite cu
diplomă de licență, diplomă de master în management și marketing cultural; 2.Vechimea în
muncă/ specialitate necesară: 5 ani. Depunerea
dosarelor se realizează până la data de
15.11.2021, ora 17.00, la sediul I.N.C.F.C.
(Ministerului Culturii- intrarea din Blvd.
Mircea Voda- etaj 2, camera 219). Persoana de
contact este dna. Bologa Elena, tel.:
0721.286.410. Calendar concursuri: 1. Proba
scrisă– 22.11.2021, ora 12.00; 2. Interviul–
26.11.2021, ora 14.00. Rezultatul final al
concursului se afișează la sediu și pe pagina de
internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro),
până la data de 03.12.2021.
l Primăria Snagov cu sediul în comuna
Snagov, sat Ghermăneşti, șos. Ghermăneşti
nr.49, judeţul Ilfov organizează în data de
26.11.2021 concurs recrutare pentru: -3 posturi
de Inspector de specialitate– Compartiment
Monitorizare Unități de Învățământ; -1 post de
Referent– Compartiment Monitorizare Unități
de Învățământ; -5 posturi de Muncitor necalificat– Compartiment Monitorizare Unități de
Învățământ; -1 post de Muncitor calificat–
Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ; -2 posturi de Îngrijitor– Compartiment
Monitorizare Unități de Învățământ; -2 posturi
de Îngrijitor copii– Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ. Condiţii specifice
de participare la concurs pentru postul de
Inspector de specialitate: -studii superioare
absolvite cu diplomă de licență; -studii universitare de master; -vechime în muncă: 10 ani.
Condiţii specifice de participare la concurs
pentru postul de Inspector de specialitate:
-studii superioare absolvite cu diplomă de
licență; -fără vechime în muncă. Condiţii
specifice de participare la concurs pentru
postul de Inspector de specialitate: -studii
superioare absolvite cu diplomă de licență;
-vechime în muncă: 10 ani; -curs SVSU.
Condiţii specifice de participare la concurs
pentru postul de Referent: -studii medii;
-vechime în muncă: 1an.Condiţii specifice de
participare la concurs pentru postul de
Muncitor necalificat: -studii medii/ generale;
-vechime în muncă: 5 ani. Condiţii specifice de
participare la concurs pentru postul de Îngrijitor: -studii medii/ generale; -vechime în
muncă: 5 ani. Condiţii specifice de participare
la concurs pentru postul de Îngrijitor copii:
-studii medii/ generale; -vechime în muncă: 5
ani. Dosarele se depun la sediul Primăriei
Snagov în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului, respectiv de la data
de 29.10.2021 până la data de 11.11.2021, ora
16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr. de
telefon 021.351.06.42, Năstase Livia Marcela–
Inspector Asistent Primăria Snagov, email:
primaria_snagov@yahoo.com.
l Primăria Oraşului Ştefăneşti organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 4(patru) posturi vacante de muncitor
necalificat, funcții contractuale de execuție în

cadrul Serviciului Administrația Domeniului
Public – ADP Ștefănești din aparatul de specialitate al primarului oraşului Ştefăneşti,
județul Argeș. Condiții generale: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în
art. 3 din Anexa - Regulament-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,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiții specifice: studii generale;
nu se impun condiţii de vechime în muncă.
Condiții de desfășurare a concursului:
Concursul va avea loc la sediul Primăriei
Orașului Ștefănești în data de 23.11.2021
(proba practică) la ora 10.00, iar în data de
25.11.2021, ora.10.00- interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen de 10
zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la
Compartimentul Resurse Umane din cadrul
instituției. Relații suplimentare se pot obține la
sediul Primăriei orașului Ștefănești, tel.
0248/266752, persoana de contact: Tufă
Mihalcea Ana-Maria, șef birou Resurse umane
și Relații cu publicul.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în vederea ocupării
următorului post vacant: -1 (un) post de Administrator patrimoniu Gr.I.S pe perioadă nedeterminată, cod COR 263111, în cadrul
Compartimentului de Dezvoltare Instituţională: -nivelul studiilor: superioare; -domeniul
studiilor: Ştiinţe Economice; -vechime în
specialitatea postului: 3 ani; -vechime în
funcţie de conducere (pentru posturile de
conducere): nu este cazul; -alte condiţii:
cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe
operare PC: Windows, Microsoft Office, Word,
Excel, Power Point, Internet Explorer, baze de
date; -alte cerinţe: bune abilităţi de comunicare, spirit de observaţie, atenţie la detalii,
seriozitate, adaptabilitate, viteză de reacţie.
Data-limită de depunere a dosarelor de
concurs: 08.11.2021, ora 16.00. Data susţinerii
probei scrise: 22.11.2021, ora 12.00. Data susţinerii interviului: 24.11.2021, ora 12.00. Toate
probele se vor susţine la sediul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei
nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor,
bibliografia şi, după caz, tematica se publică pe
portalele: www.posturi.gov.ro şi pe: www.uav.
ro
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în vederea ocupării
următorului post vacant: -1 (un) post de
Secretar Gr.II.S pe perioadă nedeterminată
cod COR 235901, în cadrul Şcolii Doctorale
Interdişciplinare: -nivelul studiilor: superioare;
-domeniul studiilor: ştiinţe umaniste şi sociale;
-vechime în specialitatea postului: minim 3
ani; -vechime în funcţie de conducere (pentru
posturile de conducere): nu este cazul; -alte
condiţii (cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe operare PC, alte abilităţi): cunoştinţe
limba engleză nivel minim B2, scris, citit,
conversaţie. Operare PC: Windows, Microsoft
Office, Word, Excel, Power Point, Internet

Explorer, poştă electronică etc.; -cunoştinţe
privind întocmirea, redactarea, arhivarea şi
administrarea corespondenţei oficiale; -alte
cerinţe: bune abilităţi de comunicare, persoană
sigură pe sine, rezistentă la stres, sociabilă,
activă, entuziastă, deschisă la nou, nonconflictuală, cooperantă. Data-limită de depunere a
dosarelor de concurs: 08.11.2021, ora 15.00.
Data susţinerii probei scrise: 22.11.2021, ora
10.00. Data susţinerii interviului: 24.11.2021,
ora 10.00. Toate probele se vor susţine la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul
Revoluţiei nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale
şi specifice, calendarul de desfăşurare a
concursurilor, bibliografia şi, după caz, tematica se publică pe portalele: www.posturi.gov.ro
şi pe: www.uav.ro
l Autoritatea pentru Digitalizarea României
organizează concurs/ examen pentru ocuparea
unei funcții contractuale de execuție vacantă
în cadrul Compartimentului administrativ,
registratură și arhivă din Direcția economică,
achiziții publice și administrativ, astfel: -1 post
de consilier gradul IA; Desfășurarea concursului/ examenului: -Proba scrisă -22.11.2021,
ora 10:00; Interviul -data și ora se afișează
odată cu rezultatele la proba scrisă; Locul de
desfășurare: sediul Autorității pentru Digitalizarea României situat în Str. Italiană, nr. 22,
Sector 2, Bucureşti, România. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen de 10
zile lucrătoare de la data afișării anunțului,
respectiv în intervalul 29.10.2021 -11.11.2021.
Data limită de depunere a dosarelor este
11.11.2021, ora 17:00. Selecția dosarelor de
concurs are loc în termen de maximum 2 zile
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada
12.11.2021 -15.11.2021. Rezultatele selectării
dosarelor de înscriere se afișează în termen de
1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de
selecție a dosarelor de concurs, respectiv în
data de 16.11.2021, la sediul și pe pagina de
internet a instituției: www.adr.gov.ro la secțiunea Carieră. Comunicarea rezultatelor probei
scrise și interviului, după caz, se face în termen
de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei, prin afișare la sediul și pe pagina
de internet a instituției: www.adr.gov.ro la
secțiunea Carieră. Candidații nemulțumiți pot
depune contestație în termen de cel mult 1 zi
lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării
rezultatului probei scrise și a interviului, sub
sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face imediat după
soluționarea contestațiilor. Rezultatele finale se
afișează în termen de maximum 1 zi lucrătoare
de la expirarea termenului de soluționare a
contestațiilor pentru ultima probă a concursului/ examenului. (1) Pentru înscrierea la
concurs candidaţii vor prezenta un dosar de
concurs care va conţine următoarele documente conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului -cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și
a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare: a) cerere de înscriere la concurs
adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile
documentelor care să ateste nivelul studiilor şi
ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; d) copia
carnetului de muncă, conformă cu originalul,
sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar sau o
declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil
cu funcţia pentru care candidează; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul
de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h)
alte documente relevante pentru desfăşurarea
concursului. (2) Adeverinţa care atestă starea
de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. (3) În cazul documentului prevăzut la
alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o
declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. (4) Actele
prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. În vederea
participării la concurs/ examen, candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.3 din H.G. nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului -cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare, după
cum urmează: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are
vârsta minimă reglementată de prevederile
legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e)
are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul
de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f)
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost
condamnată definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție

sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiții specifice de participare stabilite pe baza fișei postului pentru
postul de natură contractuală vacant: -Nivelul
studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției contractuale de execuție:
minimum 7 ani. Coordonate de contact:
Adresa de corespondență: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Mun. București; Telefon/
Fax: 0374.541.187, Email: resurse.umane@adr.
gov.ro; Persoana de contact: Elena Calotă,
consilier superior, Biroul resurse umane.

CITAŢII
l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, Bavla Ida,
toți cu domiciliul necunoscut, sunt citați pe
data de 07.12.2021, la Judecătoria Turda, în
dos. 455/328/2015, în calitate de pârâți.
l Se citeaza paratul Druga Alin Constantin,
cu domiciliul necunoscut, in contradictoriu cu
reclamanta David Eugenia, in dosarul nr.
9330/279/2019 al Judecatoriei Piatra Neamt,
cu termen de judecata la 24.11.2021, ora 11.30.
l Feraru Sandu Petrache este citat la Judecătoria Constanța pentru termenul din 9 decembrie, ora 10.30, obiect declarare judecătorească
a morții.
l Numita Tudosa Aurelia Cristina, cu domiciliul legal in Ploscuteni, jud. Vrancea, este
citata Tribunalul Galati, la data de 15.11.2021,
in dosarul civil nr. 2974/121/2021, sala 3, in
proces cu D.G.A.S.P.C Galati, obiectul dosarului izvorand din aplicarea prevederilor Legii
nr. 273/2004.
l Romania. Judecatoria Sannicolau Mare.
Dosar nr. 1199/295/2021. Citatie dos. Nr.
1199/295/2021. Parata Cnejevits Hermina
(nascuta Barzac), cu ultimul domiciliu
cunoscut in loc. Saravale nr. 31, jud. Timis, in
prezent cu domiciliul necunoscut, este citata la
Judecatoria Sannicolau Mare, in data de
13.01.2022, completul 2 Civil, orele 09:00 in
proces cu reclamantul Miatov Stefan, cauza
avand ca obiect “declararea judecatoreasca a
mortii”.
l Noda Istvan și Noda Reka, domiciliați în
Racoșul de Sus, nr.327, jud. Covasna, solicită
dobândirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului înscris în
CF.27595-Baraolt, nr. top.914/2/1 de 205 mp,
proprietari tabulari:Gyongyos Andras, Gyongyos Gyula, CF.27596.Baraolt, nr. top. 914/2/2
de 407 mp, proprietari:Peto Janos, Peto
Mihaly, Peto Ferencz, Peto Rozalia, CF.27597.

Baraolt, nr. top. 915/1 de 331 mp, proprietari
Peto Janos, Peto Mihaly. Toți cei interesați pot
face opoziție în termen de o lună la Judecătoria Sfântu Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2,
Jud. Covasna
l Se aduce la cunoștința publică fraptul că pe
rolul acestei instanțe este înregistrat dosarul
civil nr. 1977/322/2021, privind pe petenta
Kerezsi Ibolya, având ca obiect dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului înscris în CF. nr. 27433-Turia
în suprafață totală de 99,10 mp, proprietari
tabulari Szocs Andras-senior, decedat la data
de 04.08.1946 în com. Turia, Szocs Andras-junior, decedat la 15.11.1957 în mun. Tg. Secuiesc, respectiv Kerezsi Ibolya. Prezenta somație
va fi afișată termen de 1 lună la sediul instanței
și la sediul Primăriei com.Turia, perioadă în
care toți cei interesați pot să formuleze
opoziție, în caz contrar se va trece la judecarea
cererii
l Se citează la SPN Fildan din mun.Arad, str.
Ioan Vidu, nr.2, ap.1, jud.Arad, pentru data de
04.11.2021, ora 10.00, orice persoană interesată
cu vocație succesorală privind pe defuncții
Lustig Iosif, decedat la data de 31.12.1945, fost
cu ultimul domiciliu în Sânmartin, nr.377, jud.
Arad, Dosar nr.102/2021 și după defunctele:
Baumann Terezia, decedată la data de
08.01.1936, fostă cu ultimul domiciliu în
Sânmartin, nr.290, jud.Arad, Dosar 103/2021;
Stockl Anna, decedată la data de 04.01.1982,
fostă cu ultimul domiciliu în Sânmartin,
nr.570, jud.Arad, Dosar 104/2021 și Henger
Dorottea, decedată la data de 25.05.1981, fostă
cu ultimul domiciliu în Sânmartin, nr.411, jud.
Arad, Dosar 105/2021.

DIVERSE
l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în
comuna Mușătești, judetul Argeș, în calitate de
proiectant pentru: Amenajamentul Fondului
Forestier proprietate rivată aparținând
comunei Domașnea, în suprafață de 1115,50
ha, situata pe raza comunei Domașnea, județul
Caras Severin, 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 Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caras
Severin, din mun. Resita, str. Petru Maior, nr.
73, jud. Caras Severin, in zilele de luni - joi între
orele 8 – 16 si vineri intre orele 8-14.Observaţii/
comentarii şi sugestii se primesc în scris la
sediul A.P.M. Caras Severin, în termen de 15
zile de la data publicării anunţului.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al
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Everdry Grup SRL desemnat prin hotararea
nr.5827 din data de 27.10.2021, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 5905/3/2021, notifica deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta
de Legea nr.85/2014 împotriva Everdry Grup
SRL, cu sediul in Bucureşti, Sectorul 3, Intr.
Horbotei, Nr. 4, Bloc G5, Scara 1, Etaj 5, Ap. 22,
CUI 16426763, nr. de ordine in registrul comertului J40/7843/2004. Persoanele fizice si juridice
care inregistreaza un drept de creanta nascut
dupa data deschiderii procedurii insolventei
impotriva Everdry Grup SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr. 5905/3/2021, in
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor in
tabelul suplimentar al creantelor 10 zile de la
primirea notificării (conform hotararii nr.5827
din data de 27.10.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar
nr. 5905/3/2021); b) termenul limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului suplimentar al creantelor
06.12.2021; c) termenul pentru depunerea
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7
zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv consolidat 27.12.2021.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii generale a insolventei in dosarul nr.
956/105/2021 Tribunal Prahova, conform
Sentintei nr. 456 din 11.10.2021 privind pe SC
G & S Total Properties Solutions SRL, cu
urmatoarele termene: depunere declarații
creanță 24.11.2021, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 14.12.2021, întocmirea
tabelului definitiv 07.01.2022, prima Adunare
a Creditorilor avand loc in data 20.12.2021,
orele 13:30 la sediul administratorului judiciar
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B.
l SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari
de suprafata, foraj, echipare de suprafata,
foraj, echipare si conducta de amestec sonda
35H Independenta”, propus a fi amplasat in
extravilan si intravilan, localitatea Schela,
Tarla 58/3, Parcela P502/3 (Nr Cad. 108788),
P502/3, Lot.2 (Nr Cad. 108783), CC 502/3/1
(Nr Cad. 108741), categorie de folosinta
Pasune si Curti Constructii, judetul Galati.
Informatiile privind proiectul propus pot fi
consultate la adresa de internet http://
apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_prezentare_2020-39749. Observatiile publicului se
primesc zilnic la adresa de email office@
apmgl.anpm.ro sau la numarul de fax: 0236
471 009.

l 29.10.2021 Anunț privind lansarea a două
proceduri de achiziție de lucrări de construcție și
echipamente aferente construcției Sandhar Technologies RO S.R.L. anunță lansarea a două proceduri de achiziție de lucrări de construcție și
echipamente aferente construcției pentru proiectul
” Înființarea unei unități noi pentru producția de
componente auto în cadrul companiei Sandhar
Technologies RO S.R.L.”, după cum urmează:
-Achiziția 2 –Lucrări de construcție (Lot 2) şi
Echipamente aferente construcției (Lot 3). Documentația de atribuire poate fi obținută de la
adresa: e-mail: contact@sandhar.ro sau la adresa
Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul Corneliu
Coposu, Nr. 6 -8, MODULUL NR. M 09, Etaj 8.
Data şi ora limită de depunere a ofertelor:
08.11.2021 ora 23:59 (sfârşitul zilei, ora României).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
la: sediul Sandhar Technologies RO S.R.L.,
Adresa: Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul
Corneliu Coposu, Nr. 6 -8, MODULUL NR. M09,
Etaj 8, Telefon: +40735/012973, Fax: -, E-mail:
contact@sandhar.ro, persoană de contact Ionuț
Arpășanu (+0735/012973). Vă mulțumim.
Sandhar Technologies RO S.R.L.
l 29.10.2021 Announcement regarding the
launch of 2 procedures for the procurement of
works and construction equipment Sandhar
Technologies RO S.R.L. announces the launch
of 2 procurement procedures for construction
works and construction equipment for the
project „ Establishment of a new unit for the
production of automotive components within
the company Sandhar Technologies RO S.R.L
.“, as follows: -Procurement 2 – Construction
works (Batch 2) and Construction Equipment
(Batch 3). The procurement documentation
can be obtained from: e-mail contact@sandhar.
ro or at the address Bucharest, 6 -8 Corneliu
Coposu Bld, M09 Modul, 8th Floor. Date and
time limit for submission of the offer:
08.11.2021 at 23:59 (end of the day, Romania
time). For more information you can contact
Sandhar Technologies RO S.R.L., Adress:
Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M09
Modul, 8th Floor, Phone: +40735/012973,
Fax:-, E-mail: contact@sandhar.ro, contact
person: Ionuț Arpășanu (+0735/012973).
Thank you. Sandhar Technologies RO S.R.L.
l Ghyka Tudora Maria Safta şi Ghyka Eliza
Maria Ioana (prin SC IRISILVA SRL), titulare
ale planului „Amenajament silvic UP I
Ghyka”, amplasat în UAT-urile Andreiașu,
Poiana Cristei și Cotești, jud. Vrancea, anunță
publicul interesat asupra definitivării Raportului de Mediu și organizarea dezbaterii publice
a acestuia în data de 17.12.2021, în format
electronic. Amenajamentul silvic și Raportul de
mediu pot fi consultate la sediul APM Vrancea
din Focșani, str Dinicu Golescu, nr 2 și la
sediul OS Ingka Investments SRL din Focșani,
Str. Vâlcele, Nr. 26, Jud. Vrancea, de luni până

joi între orele 8:00 – 16:00 și vineri între orele 8
– 14:00. Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris și sub semnătură la sediul APM
Vrancea până la data de 17.12.2021.
l Legumele Noastre Locale Cooperativa Agricola anunță publicul interesat asupra realizării
primei versiuni a planului și declanșarea etapei
de încadrare la „PUZ Zonă Mixtă Agro-Industrială”. Consultarea primei versiuni a planului
se face la Primăria Fundulea, cu sediul din
județul Călărași, Orașul Fundulea, strada 22
Decembrie, numărul 151, în zilele de luni până
vineri, între orele 9.00-13.00. Comentarii/sugestii
se primesc la sediul APM Călărași, șoseaua
Chiciu, numărul 2, județul Călărași, în zilele de
luni până vineri, între orele 9.00-13.00, tel./fax:
0242.315.035 și 0242.311.926, precum și pe
adresa: office@apmcl.ampm.ro în termen de 18
zile de la data publicării anunțului.

LICITAŢII
l B.E.J.Aldea Diana Elena vinde în 24.11.2021,
ora 10.00, prin licitație publică, la sediul din
Bacău, Str. Energiei 8/B/3, teren intravilan
600mp situat în loc.Măgura, Str.Islazului FN,
jud.Bacău, CF 60838 proprietate a debitorului
Antonovici Constantin, din Găiceana, județul
Bacău, care datorează creditorului Patrichi
Cristian, din Bacău, Str.Garofiței, Bl.7, Sc.B,
Ap.20, jud.Bacău, suma de 42500Lei reprezentând împrumut nerestituit, 5336,25Lei onorariu
și cheltuieli de executare silită, 150Lei taxe
cadastrale conform titlului executoriu reprezentat de contractele de împrumut 1634/2016 și
3992/2015. Prețul de pornire este 65316Lei,
cauțiunea de participare 10%.
l Comuna Movileni, județul Olt, cu sediul în
Movileni, str.Principală nr.176, jud.Olt, cod
fiscal: 4867693, reprezentată de Primar -Toma
Ion Sorin, în calitate de vânzător, organizează
licitație publică deschisă pentru atribuirea
contractului de vânzare-cumpărare a unui
„Teren intravilan neproductiv, nr.cadastral
53799, Com.Movileni, Sat Bacea, Str.Principală, Tarla 37, Jud.Olt, S=410mp”, proprietate
privată a Comunei Movileni. Caietul de sarcini
se poate achiziționa de la sediul Primăriei
Movileni, achitându-se suma de 50Lei.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta este în două exemplare (original
+copie). Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.12.2021, ora 14.00, -data-limită de
depunere a ofertelor: 07.12.2021, ora 14.00,
-data deschiderii ofertelor și licitația:
08.12.2021. ora 13.00. Solicitarea de clarificări,
depunerea ofertelor, deschiderea lor și licitația
se vor realiza la sediul Movileni. Data desfășurării următoarei licitații, în caz de neadjudecare, va fi anunțată ulterior. Informații
suplimentare la nr. de telefon: 0249.482.024.

ANUNȚURI
l Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești,
Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova CIF
2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești
nr. 384/30.09.2021 organizează în data de
18.11.2021 ora 10:00 licitația publică pentru
atribuirea în baza unui contract de licență
exclusivă cu titlu oneros a 6 mărci „FC Petrolul
Ploiesti” – M 2006 09867, „Petrolul 95” – M
2007 06697, „Petrolul 52” – M 2007 06696, „FC
Petrolul Ploiesti 1924” – M 2006 09869, „Fotbal
Club Petrolul” – M 2006 10057, „Petrolul
Ploiești” – M 2007 02960, aflate în proprietatea
privata a Municipiului Ploiești: Nr. crt. / 1/
Obiectul licitației/ Atribuirea în baza unui
contract de licență exclusivă cu titlu oneros a 6
mărci: „FC Petrolul Ploiesti” – M 2006 09867,
„Petrolul 95” – M 2007 06697, „Petrolul 52” –
M 2007 06696, „FC Petrolul Ploiesti 1924” – M
2006 09869, „Fotbal Club Petrolul” – M 2006
10057, „Petrolul Ploiești” – M 2007 02960/ Preț
pornire licitație (lei) / 100913 / Taxa de participare (lei)/ 6000 / Garanție de participare (lei)/
100913 / Contravaloare documentație de atribuire (lei) / 1000. Licitaţia publică va avea loc în
data de 18.11.2021 orele 1000, la sediul Municipiului Ploieşti în P-ţa Eroilor nr.1, în Sala de
Şedinte situată la etajul 1, judeţul Prahova.
Documentația de atribuire se achiziționează de
la Direcția Gestiune Patrimoniu (Municipiul
Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409)
în baza unei dispoziții eliberată de Serviciul
Publicitate, Valorificare Patrimoniu. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este
09.11.2021 ora 11:00. Data limită de depunere a
dosarului de participare la licitație: 17.11.2021
ora 11:00. Dosarul de participare, compus din
două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, se depune la Registratura Municipiului
Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, parter. Ofertantul
are dreptul de a transmite oferta: prin poștă si
implicit direct la sediul autorității contractante.
Oferta din plicul interior va fi depusă într-un
singur exemplar semnat de către ofertant.
Informații suplimentare se pot obține de la
Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, Municipiului
Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409
sau la telefon 0244 516699 interior 546.
l SC IPM Partners Romania SA societate
af lata in faliment prin lichidator judiciar
anunta vanzarea la licitatie publica a unei
cantitati de aproximatix 5 – 7 tone de deseu
reciclabil ce rezulta din o parte a bunurilor
casate prin Raportul de evaluare aprobat de
Adunarea Creditorilor. Licitatiile publice au
loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din
29.06.2021, care a incuviintat raportul de
evaluare a bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei, a stabilit valorificarea lor prin
licitatie publica, si conform adresei nr.
546/26.10.2021 a evaluatorului. Sedintele de
licitatii vor avea loc pe data de: 09.11.2021,
10.11.2021, 11.11.2021, orele 12.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Garantia de participare la licitatie, care constituie avans din pret, este de 5.000 lei si se achita
in contul lui IPM Partners Romania SA. Pretul
de pornire al licitatiei este mentionat in Caietul
de Sarcini intocmit de lichidatorul judiciar.
Pretul Caietului de Sarcini este de 1.000 lei
exclusiv TVA, care se va achita la sediul lichidatorului judiciar in numerar sau in contul
acestuia. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar la telefon 0344104525.
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l SC IPM Partners Romania SA societate
af lata in faliment prin lichidator judiciar
anunta vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile: ansamblu masa sudura
plasmanistrata sistem 16 la pretul de 3129 lei +
TVA, sistem transport cu role (blocuri cu role)
la pretul de 21770 lei + TVA, 8 buc. tabla inox
alimentar 1,5 x 1250 x 2500 AISI 304 toate la
pretul de 1458 lei + TVA, 9 buc. tabla inox
alimentar 2 x 1250 x 2500 AISI 304 toate la
pretul 2.158 lei + TVA, ansamblu elemente
SDV montaj rezervoare la pretul de 1158 lei +
TVA, instalatie man. proba sub. la pretul de
994 lei + TVA, variator de turatie cu convertizor de frecventa la pretul de 343 lei + TVA,
compresor mobil Keser – mobilaire serie 1019
serie sasiu WKAONO754E5088603 la pretul
de 9423 lei + TVA, exhaustor gaze mobil – flex
la pretul de 2299 lei + TVA, instalatie de
sablare contracor DBS 200/RC-ST la pretul de
1956 lei + TVA si altele. Pretul de pornire este
cel stabilit in raportul de evaluare. Licitatiile
publice au loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 29.06.2021, care a incuviintat
raportul de evaluare a bunurilor mobile aflate
in patrimoniul debitoarei, a stabilit valorificarea lor prin licitatie publica, a aprobat regulamentul de participare la licitatie pentru
bunurile mobile si conform adresei nr.
667/09.07.2021 a evaluatorului. Ofertantii
trebuie sa vizualizeze aceste bunuri pe teren,
respectiv in Ploiesti, str. Cuptoarelor, nr. 4 si
iau legatura cu dl Ivan Adrian Cristinel – tel.
0730 682 736. Sedintele de licitatii vor avea loc
pe data de: 10.11.2021, 11.11.2021, 12.11.2021,
15.11.2021, 16.11.2021, 17.11.2021, 18.11.2021,
19.11.2021, 22.11.2021, 23.11.2021, orele 12.00,
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Garantia de participare la licitatie, care constituie avans din pret, este de 10% din valoarea
bunurilor licitate si se achita in contul IPM
Partners Romania SA. Taxa de participare la
licitatie este de 5 % din valoarea bunurilor
mobile licitate, care se achita la sediul lichidatorului judiciar in numerar. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar la telefon
0344104525.
l Concesionare teren in suprafata de 4000 mp
aparținând domeniului privat al comunei
Miroslava. 1. Informaţii generale privind
concedentul: denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava str. Constantin Langa nr. 93, Comuna
Miroslava, cod 707305, Jud. Iaşi, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
teren intravilan sat Uricani, comuna Miroslava, jud Iași, NC 92999 pentru construire
hală industrială de producție. Redevența: este
de minim: 2412 euro/an. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Modalitatea prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
persoanele interesate pot înainta o solicitare pe
suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar
al documentaţiei de atribuire; Denumirea şi
adresa compartimentului de la care se poate
obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4. Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentației de atribuire: costul
documentaţiei este de 50 lei şi se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5.
Data limită pentru solicitare clarificări:

12.11.2021, orele 13.30. Data limită solicitare
prin cerere scrisă documentație de atribuire:
12.11.2021, orele 13.30. 6. Informaţii privind
ofertele: Data limită pentru depunerea ofertelor: 19.11.2021, orele 13.30; Adresa la care
trebuie depusă oferta: Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava,
judeţul Iasi, cod postal 707305; Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior şi unul interior. 7. Data şi locul
unde se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 22.11.2021, orele 11.00
la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul
Iaşi. 8. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod
700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 28.10.2021.
l Concesionare pajisti aparținând domeniului
public al comunei Miroslava 1. Informaţii
generale privind concedentul: denumire: UAT
Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461,
adresa: sat Miroslava str. Constantin langa nr.
93, Comuna Miroslava, cod 707305, Jud. Iaşi,
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii: pajiști aparținând domeniului public al
comunei Miroslava crescătorilor de animale
persoane fizice și/sau juridice având animalele
înscrise în registrul agricol și RNE. Redevența:
este de minim: 150 lei/an/ha. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: persoanele interesate pot înainta o
solicitare pe suport hârtie pentru obţinerea
unui exemplar al documentaţiei de atribuire;
Denumirea şi adresa compartimentului de la
care se poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din
cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul
Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea unui exemplar al documentației de
atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi
se poate achita odata cu solicitarea efectuată
în acest sens; 5. Data limită pentru solicitare
clarificări: 12.11.2021, orele 13.30. Data limită
solicitare prin cerere scrisă documentație de
atribuire: 12.11.2021, orele 13.30. 6. Informaţii
privind ofertele: Data limită pentru depunerea
ofertelor: 19.11.2021, orele 13.30; Adresa la
care trebuie depusă oferta: Primăria comunei
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava,
judeţul Iasi, cod postal 707305; Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior şi unul interior. 7. Data şi locul
unde se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 22.11.2021, orele 10.00
la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul
Iaşi. 8. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod
700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 28.10.2021.

l Debitorul IVAMOD SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Autoturism Volkswagen, tip/varianta PASSAT, an
fabricatie 2007, pret pornire licitatie – 1.585,00
Euro exclusiv TVA; 2.Stoc de marfa IVAMOD
SRL in valoare de 2.918,00 Euro exclusiv TVA.
-Pretul Regulamentului de licitatie pentru
autoturism si stocul de marfa este de 500,00
Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru autoturism si stocul de marfa
apartinand IVAMOD SRL reprezinta 50% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun in
parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi obtinute
de la lichidatorul judiciar cu un telefon in
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO51 BREL 2000 3517 5RO1 1001
deschis la Libra Internet Bank -Suc. Ploiesti
pana la orele 14.00 am din preziua stabilita
licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la
aceeasi data a Regulamentului de licitatie
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de
la sediul lichidatorului judiciar. Pentru autoturism si stocul de marfa, prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 04.11.2021, ora
11.00, iar daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de 11.11.2021; 18.11.2021;
25.11.2021; 02.12.2021; 09.12.2021, ora 11.00.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
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, persoana de
contact: Primăria Comunei Roșia de Secaș, Str.
Principală, nr.458, județul Alba, cod poștal
517640, telefon/fax 0258/765.777, e-mail:
primariarosia@yahoo.com, cod fiscal 4562060.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
vândut: teren în suprafaţă de 2.165mp, înscris
în CF74226 Roşia de Secaş, situat în comuna
Roşia de Secaş, localitatea Ungurei, intravilan,
proprietate privată a comunei Roșia de Secaș,
conform H.C.L. nr.35/14.10.2021 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, Serviciul Terenuri sau se poate consulta pe
site-ul: www.rosiadesecas.ro, secțiunea -licitații. 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 Serviciul Terenuri din cadrul
Primăriei Comunei Roșia de Secaș, Str.Principală, nr.458, județul Alba. 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: 100 lei/ exemplar, ce se achită numerar
la Casieria instituției sau se poate descărca de
pe site-ul instituției: www.rosiadesecas.ro,

secțiunea -licitații, gratuit. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 12.11.2021, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
22.11.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Roșia de Secaș, Str.Principală, nr. 458, județul
Alba. 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: 22.11.2021, ora 13.00, Primăria Comunei
Roșia de Secaș, Str.Principală, nr.458, județul
Alba. 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 Alba,
Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, nr.24, județul
Alba, telefon 0258/813.511, fax 0258/811.184,
e-mail: tribunalulalba@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 28.10.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Primăria
Comunei Sascut, comuna Sascut, Str.Primăriei,
nr.4, județul Bacău, telefon 0234/280.639, fax
0234/280.408, e-mail: primariasascut@yahoo.
com, cod fiscal 4353161. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: spațiu în suprafață de 293mp și o
suprafață de teren aferentă construcției de
612mp din totalul de 474mp clădire și 2.000mp
teren, situat în locația fostei Școli primare
Contești, Comuna Sascut, sat Contești, județul
Bacău, aparținând domeniului public al
comunei Sascut, număr cadastral 60070.
Concesiunea se face conform O.U.G. nr.
57/03.07.2019, codului Administrativ și
conform Hotărârii Consiliului Local nr.46 din
data de 30.06.2020. 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:
documentația de atribuire se poate ridica la
cerere de la sediul Primăriei Comunei Sascut,
județul Bacău. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar

din documentaţia de atribuire: Birou Secretar
General al Comunei Sascut, comuna Sascut,
Str.Primăriei, nr.4, județul Bacău. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 10Lei ce se pot
achita cu numerar la Casieria Primăriei
Comunei Sascut. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.11.2021, ora 12.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 22.11.2021, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Sascut, Str.Primăriei, nr.4,
județul Bacău. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 22.11.2021,
ora 11.00, Primăria Comunei Sascut, Str.
Primăriei, nr. 4, județul Bacău. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Bacău, Municipiul Bacău, Str.Cuza Vodă, nr.1, județul Bacău,
cod poștal 600274, telefon 0234/207.604, fax
0234/207.601, e-mail: tr-bacau-info@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
28.10.2021.
l SC Holland Development SRL, prin lichidator judiciar Braudit SPRL, anunță vânzarea,
prin licitație în data de 05.11.2021, ora 12.00, a
imobilului compus din casă și teren în suprafață de 237mp, situat în Brașov, str.Alexandru
loan Cuza, nr.52, la prețul de pornire de
150.000Euro +TVA, plătibil în lei la cursul
BNR din ziua plății. Licitația se va ține la
sediul ales în Brașov, str.luliu Maniu, nr.47,
camera 1, parter, conform regulamentului de
licitație aprobat de adunarea creditorilor.
Participanții trebuie să achite Caietul de
sarcini în valoare de 1.500Lei +TVA și garanția
de participare în valoare de 10% din prețul de
pornire al licitației, în contul
RO90BREL0002001884120102, deschis la
Libra Bank. În caz de neadjudecare, licitația se
reia în fiecare zi de vineri, la aceeași oră.
Lnformații suplimentare la tel/fax:
0265.410.204 și mobil: 0723.451.951 sau adresa
email: brauditbraudit@gmail.com. Cererile de
înscriere se vor depune împreună cu dovada
achitării garanției de participare cu 24 ore
înainte de data licitației.

DECESE

