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l Republika Interactive S.R.L, cu sediul
social în București, Str.Barbu Văcărescu,
nr.137A, sector 2, înregistrată la Oficiul
R e g i s t r u l u i C o m e r ț u l u i s u b n r.
J40/9585/2008, CUI: 23981359, angajează:
Agent reclamă publicitară, cod COR
-333901-2 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: igen92241@gmail.com.
l Memdas Company SRL, cu sediul în
Sinaia, str.Tirul cu Porumbei, nr.2,
J29/2486/2017, CUI:28435404, angajează:
ospătar cod COR513102- 10 posturi,
ajutor ospătar cu cod COR513101- 10
posturi, spălător vase cu cod COR 9412015 posturi și cameristă cu cod COR 51620110 po st uri . Ce r in țe : s tu d ii m ed ii,
cunoștințe de limba engleză, nivel mediu.
Selecția are loc la sediul firmei în data de
30.08.2021-31.08.2021, orele 11.00-14.00.
l SC Blue Personal SRL, având
CUI:39747657, cu sediul în Comuna
Tunari, Strada Ceair, nr.34, tarla 35, parcela
117/31, lot 2, camera 1, Județ Ilfov, angajează: Maseur, cod COR 325501- 2 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor,
experiență 6 luni. Selecția are loc în data de
31.08.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l Primăria Comunei Mihăeşti, județul
Vâlcea, organizează concurs în vederea
ocupării următoarelor posturi contractuale temporare vacante, pe durată determinată: -șofer în cadrul Compartimentului
Administrativ – Gospodaresc; -asistent
medical comunitar (PL) - Compartimentul
Asistență Socială. Condiţii de desfăşurare
a concursului: 1. Data organizării concursului: -proba scrisă SOFER: 14.09.2021,
orele 09,00; -proba interviu în termen de
maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, anunțată în prealabil;
-proba scrisa asistent medical comunitar:
14.09.2021, orele 12,00; -proba interviu în
termen de maxim 4 zile lucratoare de la
data susținerii probei scrise, anunțată în
prealabil; 2. Dosarele se pot depune în
termen de 5 zile lucratoare de la data
afișării anunțului, la sediul Primăriei, în
sat Buleta, comuna Mihăești, judeţul
Vâlcea. Condiţii de participare: 1. condiții
generale: conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare: 2.
condiţii specifice : Pentru postul contractual, temporar vacant, de SOFER: - studii

generale, permis de conducere categoriile
D si D+; nu necesita vechime; Pentru
postul contractual, temporar vacant de
asistent medical comunitar: absolvent
studii medii absolvite – cu diplomă de
bacalaureat; - studii postliceale în domeniul asistentei medicale (asistent medical
generalist); - minim un an vechime ca
asistent medical; - certificat de membru si
aviz anual pentru autorizarea exercitarii
profesiei de asistent medical generalist
emis de Ordinul Asistentilor Medicali
Generalisti din Romania. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Mihăeşti, judeţul Vâlcea, tel:
0250.77.25.22, persoana de contact:
secretar comisie – Dumitrescu Mihaela.
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, localitatea Bucuresti, Șos.Vergului, Nr.12,
Sector 2, organizează la sediul spitalului
concurs pentru ocuparea următorului post
contractual de execuție, temporar vacant
perioadă determinată, conform H.G. Nr.
286/2011: -1 post Asistent medical generalist debutant (PL) -Secția Recuperare,
Medicină Fizică și Balneologie. Condițiile
generale specifice pentru ocuparea
postului sunt: Asistent medical generalist:
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă sau -diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997; -diplomă de bacalaureat; -concurs pentru ocuparea
postului. Data concursului: 14.09.2021,
ora 13.00 -proba scrisă; 20.09.2021
-interviu, ora 13.00. Data limită de depunere a dosarelor: 06.09.2021, ora 12.00.
Calendarul de desfasurare a concursului,
bibliografia și tematica se afișează la sediul
și pe site-ul spitalului: www.spitalmalaxa.
ro. Date de contact: Ec.Anghel Daniela,
tel.021/255.50.85.
l Primăria orașului Sebiș, jud.Arad, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual
de consilier, gradul profesional debutant,
in cadrul Compartimentului Cultură,
Muzeu, Bibliotecă din cadrul Primăriei
orașului Sebiș. Probele stabilite pentru
concurs sunt: selecția dosarelor, proba
scrisă și interviul. Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Sebiș, în
ziua de 22.09.2021, ora 10.00, interviul în
data de 24.09.2021, ora 10.00. Dosarele
complete de concurs întocmite conform
art.6 din HG nr.286/2011 modificată de
HG 1027/2014, se depun la sediul Primăriei orașului Sebiș în termen de maximum
10 zile lucrătoare de la data publicării în

Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a. Condițile specifice pentru ocuparea
postului vacant sunt: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă. Documentele pentru
întocmirea dosarului de concurs și bibliografia de concurs se afișează la sediul și pe
site-ul Primăriei orașului Sebiș: www.
primariasebis.ro. Relații suplimentare se
pot obține la telefon 0257.311.008 sau la
sediul Primăriei orașului Sebiș.
l Primăria Oraşului Petrila anunță
concurs pentru ocuparea următoarelor
funcții vacante: -4 funcții contractuale de
casier; -2 funcții contractuale de îngrijitor.
Condiții specifice de participare la concurs
pentru funcțiile de casier: a) studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; b) minimum 6 luni vechime în muncă
și experiență -casier. Condiții specifice de
participare la concurs pentru funcțiile de
îngrijitor: a) studii generale; b) nu se solicită vechime în muncă; c)disponibilitate
pentru program f lexibil. Proba scrisă a
concursului va avea loc în data de
20.09.2021 iar interviul în 23.09.2021; cele
două probe se vor desfășura începând cu
ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului
Petila din strada Republicii, nr.196. Dosarele de înscriere pentru participarea la
concurs se depun la Primăria Orașului
Petrila, la secretarul comisiei de concurs,
telefon 0254/550.977 sau 0254/550.760,
pâna la data de 10.09.2021, ora 13.00.
l În conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011 privind aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice. Primăria Comunei Voloiac,
județul Mehedinți, organizează concurs
pentru ocuparea următoarei funcţii
contractuale vacante: -1 post paznic de
noapte pe perioadă nedeterminată în
cadrul Primăriei Comunei Voloiac; Pentru
a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile
generale, conform art.3 al HG nr.286/2011,
cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare: -să aibă
studii generale; -să fie apt medical pt exercitarea funcției; -să nu aibă antecedente
penale pt infracțiuni săvârșite cu intenție;
-vechime– nu este cazul. Dosarele pentru
concurs vor cuprinde documentele prevă-
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zute de HG nr.286/2011, reactualizată.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
-Perioada de înscriere: 27.08- 09.09.2021
ora 12; -Selecție dosare: 10.09.2021 ora
10; -Proba scrisă: 21.09.2021 ora 10.00;
-Interviul: 22 .09.2021 ora 14.00. Relații
suplimentare se pot obține obtine la sediul
Primăriei Voloiac sau la tel. 0759033362.
l În data de 23-09-2021, ora 10 va avea
loc la sediul Primăriei orașului Mărășești,
jud. Vrancea, Concursul pentru ocuparea
a două posturi vacante, personal contractual, pe perioadă nedeterminată: unul de
paznic, în Compartimentul pază și
protecție din Serviciul poliție locală și un
post de muncitor calificat, tr.IV, în Serviciul public activități administrativ gospodărești și întreținere spații verzi, din
subordinea Consiliului local al orașului
Mărășești, jud. Vrancea. Condiții de participare: Generale: conform art.3 din HG
286/2011, modificată şi completată; Specifice: 1. Pt. postul de paznic: -diplomă
absolvire studii, minim generale; -Certificat de calificare pentru agent securitate/
pază și protecția și Atestat pentru exercitarea ocupației de agent securitate;
-Vechime în specialitatea studiilor: minim
1 an și 6 luni; -Adeverință de la medicina
muncii. 2. Pt. postul de muncitor calificat
tr.IV: -diplomă absolvire studii, minim
generale; -Certificat de calificare într-o
meserie; -Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an și 6 luni. În termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunțului în 30.08.2021, la sediul Primăriei
orașului Mărășești se vor depune dosarele
de participare la concurs, conform art.6
din HG nr.286/2011 modificată și completată. Concursul va avea următoarele
etape: 1. Selecția dosarelor: între
14-15.09.2021. 2. Proba scrisă: 23-09-2021,
ora 10.00. 3. Interviul- data va fi anunțată
odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Bibliografia și anunțul concursului vor fi
afișate pe site-ul și pe tabela de afișaj ale
instituției. Relații suplimentare, la sediul
Primăriei orașului Mărășești și telefon
0237260150- persoană de contact insp.
Dogaru Claudia.
l Școala Gimnazială Maria Rosetti, cu
sediul în București, str. G. Garibaldi nr.3,
sector 2, organizează concurs pentru
ocuparea în conformitate cu H.G. nr.
286/2011 modificată şi completată de H.G.
nr. 1027/2014 și O.U.G.90/2017 în cadrul
instituţiei a următorului post contactual:
1.) 0,5 post vacant contractual pe perioadă
nedeterminată de Administrator Financiar

cu indemnizaţie de conducere. Condiţii
specifice de participare la concurs pentruAdministrator Financiar cu indemnizaţie
de conducere: Nivelul studiilor= superioare economice. Vechime în învăţământ şi
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului= minim 3 ani. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului: -Proba scrisă
în data de 21.09.2021 ora 10, -Proba practică în data de 23.09.2021 ora 10, -Proba
interviu în data de 24.09.2021 ora 10. Data
limită până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
14.09.2021 ora 16, la sediul Școlii Gimnaziale Maria Rosetti. Date contact: Cuciureanu Georgeta= telefon: 0212305276.
l Liceul Teoretic CA Rosetti, cu sediul în
București, str. G. Garibaldi nr.11, sector 2,
organizează concurs pentru ocuparea în
conformitate cu H.G. nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014 și
O.U.G. 90/2017 în cadrul instituţiei a
următorului post contactual: 1.) 0,5 post
vacant contractual pe perioadă nedeterminată de Administrator Financiar cu
indemnizaţie de conducere. Condiţii specifice de participare la concurs pentruAdministrator Financiar cu indemnizaţie
de conducere: Nivelul studiilor= superioare economice; Vechime în învăţământ şi
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului= minim 5 ani. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului: -Proba scrisă
în data de 21.09.2021 ora 12, -Proba practică în data de 23.09.2021 ora 12, -Proba

interviu în data de 24.09.2021 ora 12. Data
limită până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
14.09.2021 ora 16, la sediul Liceului
Teoretic CA Rosetti. Date contact:
Runcan Sica= telefon: 0212304873.
l Anunţ privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare pe durată
nedeterminată a 15 posturi de personal
civil contractual vacante cu atribuții de
execuție. I. În baza prevederilor art. 27
alin. (3*) din Legea nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, cu
modificările și completările ulterioare, art.
7 alin. (1) și (4) din Regulamentul-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 României nr.
286 din 31.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare și aprobarea ministrului apărării naționale în rezoluție pe
raportul nr. P/S 4278 din 28.06.2021,
Unitatea Militară 02574 Bucureşti organizează concurs/examen pentru încadrarea
pe durată nedeterminată a 15 posturi de
personal civil contractual vacante cu atribuţii de execuție, astfel: a) la Centrul de
cazare tranzit și reprezentare al Ministerului Apărării Naționale: -1 post de
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„Muncitor calificat II (electrician) /M; G”,
cu atribuții de execuție, vacant în microstructura spălătorie și curătătorie chimică
fiind prevăzut cu studii generale (minim 8
clase) sau profesionale ori liceul cu
diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de electrician, cu o
vechime în muncă și în meseria de electrician de minim 6 ani; -1 post de „Muncitor
calificat II (croitor) /M; G”, cu atribuții de
execuție, vacant în microstructura croitorie fiind prevăzut cu studii generale
(minim 8 clase) sau profesionale ori liceale
cu diplomă de bacalaureat și calificare
profesională în meseria de croitor sau
confecționer îmbrăcăminte, cu o vechime
în muncă și în meseria de croitor sau
confecționer îmbrăcăminte de minim 6
ani; b) la Complexul militar de instruire,
reprezentare și tranzit “Munte”: -1 post de
„Muncitor calificat IV (bucătar) /M; G”,
cu atribuții de execuție, vacant în microstructura bucătarie a popotei Căminului
militar “Sinaia”, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori
liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de bucătar.
Nu se stabilesc condiții de vechime în
muncă și/sau specialitatea studiilor; -2
posturi de „Îngrijitor /M; G”, cu atribuții
de execuție, vacante în microstructura
personal administrativ a Căminului
militar “Sinaia”, prevăzute cu studii generale (minim 8 clase) sau liceale cu diplomă
de bacalaureat și o vechime în muncă de
minim 6 luni. c) la Centrul întreținere,
reparații și exploatare cazărmi: -2 posturi
de „Muncitor calificat I (electrician) /M;
G”, cu atribuții de execuție, vacante în
Grupa întreținere, instalații sanitare,
ventilatoare, puncte termice, grupuri electrice și climatizare din Formațiunea întreținere, reparații și exploatare, prevăzut cu
studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de
electrician, cu o vechime în muncă și în
meseria de electrician de minim 9 ani; -1
post de „Muncitor calificat I (electrician)
/M; G”, cu atribuții de execuție, vacant în
Grupa întreținere și reparații instalații
electrice și ascensoare din Formațiunea
întreținere, reparații și exploatare,
prevăzut cu studii generale (minim 8
clase) sau profesionale ori liceale cu
diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de electrician, cu o
vechime în muncă și în meseria de electrician de minim 9 ani; -1 post de „Muncitor
calificat I (sudor) /M; G”, cu atribuții de
execuție, vacant în Grupa întreținere,
instalații sanitare, ventilatoare, puncte
termice, grupuri electrice și climatizare
din Formațiunea întreținere, reparații și
exploatare, prevăzut cu studii generale
(minim 8 clase) sau profesionale ori liceale
cu diplomă de bacalaureat și calificare
profesională în meseria de electrician, cu o
vechime în muncă și în meseria de sudor
de minim 9 ani; -1 post de „Îngrijitor /M;
G”, cu atribuții de execuție, vacant în
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microstructura personal întreținere spații
exterioare din Formația întreținere spații,
prevăzut cu studii generale (minim 8
clase) sau liceale cu diplomă de bacalaureat și o vechime în muncă de minim 6
luni; -1 post de „Îngrijitor /M; G”, cu atribuții de execuție, vacant în microstructura
personal întreținere spații interioare din
Formația întreținere spații, prevăzut cu
studii generale (minim 8 clase) sau liceale
cu diplomă de bacalaureat și o vechime în
muncă de minim 6 luni. d) la Secția întreținere, reparații și exploatare cazărmi: -1
post de „Muncitor calificat I (electrician)
/M; G”, cu atribuții de execuție, vacant în
Grupa întreținere și reparații construcții și
instalații, prevăzut cu studii generale
(minim 8 clase) sau profesionale ori liceale
cu diplomă de bacalaureat și calificare
profesională în meseria de electrician, cu o
vechime în muncă și în meseria de electrician de minim 9 ani; -1 post de „Muncitor
calificat I (instalator) /M; G”, cu atribuții
de execuție, vacant în Grupa întreținere și
reparații construcții și instalații, prevăzut
cu studii generale (minim 8 clase) sau
profesionale ori liceale cu diplomă de
bacalaureat și calificare profesională în
meseria de instalator, cu o vechime în
muncă și în meseria de instalator apă
canal şi/sau instalaţii de încălzire sau
tehnico - sanitare de minim 9 ani; -1 post
de „Muncitor calificat II (lăcătuș mecanic)/M; G”, cu atribuții de execuție, vacant
în Grupa reparații, confecții metalice țși
strungărie /Formația reparații și confecții,
prevăzut cu studii generale (minim 8
clase) sau profesionale ori liceale cu
diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de lăcătuș mecanic, cu o
vechime în muncă și în meseria de lăcătuș
mecanic de minim 6 ani; -1 post de „Îngrijitor /M; G”, cu atribuții de execuție,
vacant în microstructura personal întreținere spații interioare din Formația întreținere spații, prevăzut cu studii generale
(minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de
bacalaureat și o vechime în muncă de
minim 6 luni. II. Data - limită până la care
se pot depune dosarele de concurs este:
18.09.2021 ora 14.00. III. Dosarele de
concurs se depun la sediul Unităţii Militare 02574 Bucureşti din B-dul. Drumul
Taberei, nr. 7B, sector 6. IV. Tipul probelor
de concurs/examen, data şi ora desfăşurării acestora: -selecția dosarelor de
concurs în perioada: 14.09.2021 ora 14.00
– 15.09.2021 ora 16.00. -proba practică în
data de: 22.09.2021 ora 11.00. -interviul în
data de: 28.09.2021 ora 11.00. V. Probele
de concurs/examen se desfăşoară, astfel:
-la sediul din B-dul Drumul Taberei, nr.
7B, București, sector 6 pentru posturile
din cadrul Secției întreținere, reparații și
exploatare cazărmi; -la sediul din Aleea
Haiducului, nr. 5-7, Bucureşti, sector 6
pentru posturile din cadrul Centrului de
cazare – tranzit și reprezentare al Ministerului Apărării Naționale și Complexului
militar de instruire, reprezentare şi tranzit
“Munte”; -la sediul din str. Izvor, nr. 110,

Bucureşti, sector 5 pentru posturile din
cadrul Centrului întreținere, reparații și
exploatare cazărmi. VI. Secretariatul
comisiilor de concurs/examen poate fi
contactat la telefon 021.315.54.85 interior
2217. VII. Prezentarea la post în data de:
18.10.2021 ora 08.00. VIII.Detalii privind
condiţiile generale şi specifice pentru
ocuparea posturilor, bibliografia şi tematica de concurs se pot obţine la sediul
Unităţii Militare 02574 Bucureşti din
B-dul Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, pe
portalul posturi.gov.ro, pe pagina de
internet „www.logmil.ro” sau la secretarul
comisiilor de concurs. Obligatoriu cerințele privind studiile absolvite, vechimea în
muncă și în meserie se probează de candidați prin documente justificative corespunzătoare (copia diplomei de studii, a
carnetului de muncă și/sau adeverințe).
l În conformitate cu Legea 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății cu
modificările și completările ulterioare şi
Ordinul MSP 284/2007, privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcțiilor specifice comitetului
director din spitalele publice, modificat de
art.1 din O.M.S. nr.954/2017. Spitalul
Județean de Urgență Alexandria, cu sediul
în localitatea Alexandria, județul
Teleorman, Str.Libertății, nr.1, organizează
concurs/examen pentru ocuparea funcției
specific comitetului director după cum
urmează: -1 post de director financiar
contabil. La concurs/examen se pot înscrie
condidații care îndeplinesc, cumulativ,
criteriile generale și specifice. Criteriile
generale sunt următoarele: a)au domiciliul
stabil în România; b)nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c)
au o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în
vigoare. Criterii specifice sunt următoarele: 1.sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în profil economic;
2.au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 3.deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul
Sistemului european de conturi, precum şi
de cunoaştere a reglementărilor europene
în domeniu*. Concursul/examenul pentru
ocuparea funcției specific comitetului
director al unității se va organiza în data
de 21.09.2021, ora 10.00 -proba scrisă,
respectiv data de 24.09.2021, ora 10.00
-susținerea orală a proiectului de speciali-

tate, ora 14.00 -interviul de selecție, la
sediul unității. Înscrierile se vor face la
sediul Spitalului Județean de Urgență
Alexandria, Str.Libertății, nr.1, dosarul de
concurs se poate depune până pe data de
13.09.2021, la Serviciul RUNOS al Spitalului. Temele-cadru pentru proiectul de
specialitate și bibliografia de concurs sunt
disponibile pe site-ul unității: www.spitalulalexandria.ro. (1)Candidații își aleg
tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de comisia de
concurs, prin publicația de concurs, și îl
depun odată cu înscrierea la concurs. (2)
Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie
să fie realizat/realizată individual de către
candidat, să rezolve problemele solicitate
într-un volum de maximum 8-10 pagini
tehnoredactate pe calculator cu fonturi de
14 și trebuie să fie depus/depusă la
înscriere. Pentru a fi declaraţi admişi
candidaţii trebuie să obţină în cadrul
concursului/examenului media finală cel
puţin 7, iar la fiecare probă minimum nota
6. Relaţii suplimentare la Serviciul
RUNOS, telefon 0247/306.723.
l Unitatea Executivă pentru Finanţarea
Învăţământului Superior a Cercetării,
Dezvoltării şi Inovării -UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
determinată, a şase funcţii contractuale
temporar vacante de Responsabil
tehnic-proiecte, în cadrul Serviciului Centru
de Politici pentru Învăţământ Superior,
Ştiinţă, Inovare şi Antreprenoriat. Responsabil tehnic-proiecte, în calitate de Punct
Naţional de Contact pentru progra-

mul-cadru Orizont Europa, în cadrul Serviciului Centru de Politici pentru Învăţământ
Superior, Ştiinţă, Inovare şi Antreprenoriat
-perioadă determinată de 3 ani (6 posturi).
Timp de lucru -8 ore/zi. Concursul se va
organiza conform calendarului următor: -13
septembrie 2021, ora 16.00, termenul limită
de depunere a dosarelor; -14 septembrie
2021 selecţia dosarelor, ora 16.00, afişare
rezultate; -15 septembrie 2021, 08.00-12.00,
primire contestaţii, ora 16.00 afişare rezultate; -16 septembrie 2021 proba scrisă, ora
10.00, Str.Mendeleev, nr.21-25, Etj.4, camera
425, Bucureşti, Sector 1; -17 septembrie
2021, 08.00-12.00, primire contestaţii, ora
16.00, afişare rezultate; -20 septembrie 2021
interviul, ora 10.00, Str.Mendeleev, nr.21-25,
Etj.4, camera 425, Bucureşti, Sect.1.
Dosarul de înscriere: Conform art.6 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011,
cu modificările și completările ulterioare.
Detalii privind condițiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând
pagina oficială. Relații suplimentare se pot
obține accesând pagina oficială www.
uefiscdi.gov.ro, la sediul UEFISCDI din
București, str. Mendeleev, nr.21-25, sector 1,
Compartiment Resurse Umane, telefon
021/308.05.25.

CITAȚII
l Mîncilă Verginica, este citată în calitate
de intimată în dosarul nr. 12889/233/2021,
aflat pe rolul judecătoriei Galați, la data
de 16.09.2021, ora 9.

l Livia-Roxana Dumitru, moștenitoarea
defunctului Dumitru S.Marin, convoacă
pentru data de 16.09.2021, orele 17.00, la
Cancelaria Parohiei Buna Vestire Belu din
Șos.Giurgiului nr.29A, sector 4, pe moștenitorii defunctei Mitu Maria, în vederea clarificării situației juridice a locului de veci, aflat
în Cimitirul Buna-Vestire, figura 3, loc 52.
l Laborde Liana Isabela este citată pentru
01.09.2021, ora 13.00, în dosarul
11920/215/2019 la Completul 19 la Judecătoria Craiova, în contradictoriu cu
Popescu Marian.
l Numita Haas Elisabeta, vaduva lui Hass
Adalbert, nascuta Weinberger, este chemata
la Judecatoria Arad, sala 146, pentru data de
14 septembrie 2021 ora 10,30, in calitate de
parata in dosarul civil nr. 4928/55/2021,
avand ca obiect solicitarea petentului Balla
Geza, domiciliat în municipiul Arad, str.
Octavian Goga nr. 26, ap. 2, de a se constata
de către instanta de judecată stingerea și
radierea dreptului de uzufruct viager pentru
neuz asupra apartamentului nr. 3 situat în
municipiul Arad, str. Octavian Goga nr. 26,
județul Arad, înscris în CF nr. 305243-C1-U7
ARAD (fostă CF nr. 56786 Arad) cu nr. top.
6732/568/III și apartamentului nr. 6 situat în
municipiul Arad, str. Octavian Goga nr. 26,
județul Arad, înscris în CF nr. 305243-C1-U6
Arad (fostă CF nr. 56791 Arad) cu nr. top.
6732/568/VIII., cunoscand faptul ca potrivit
dispozitiilor art. 167 C.proc.civ., in termen 15
zile de la aceasta publicatie, instanta va
putea pasi la judecarea cauzei.

Râzi în h h te!
Luni, 6 septembrie, Jurnalul îți oferă volumul 23 al

Enciclopediei umorului de buzunar:
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Lumea satului - cea mai bună sursă de
bancuri. Râzi de te prăpădești alături de eroii
moldoveni, munteni, ardeleni sau olteni!
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l Prin prezenta se citează potențialii
moștenitorii ai defunctului Bălănoiu E.
Constantin, decedat la data de 03.10.2020,
cu ultimul domiciliu în mun. Brașov, jud.
Braşov, care sunt rugați să se prezinte la
sediul Societății Profesionale Notariale
Korodi-Popa Aurelia-Nicoleta -Sabău
Carmen din Mun.Brașov, str.N.D. Cocea,
nr.2, Jud.Brașov, în vederea dezbaterii
succesiunii, ce va avea loc la data de 20
septembrie 2021, ora 10.00.
l Prin prezenta se citează potențialii
moștenitorii ai defunctului Corcheș
Gheorghe, decedat la data de 28.03.2021,
cu ultimul domiciliu în mun. Brașov, jud.
Braşov, care sunt rugați să se prezinte la
sediul societății profesionale notariale
Korodi-Popa Aurelia-Nicoleta -Sabău
Carmen din mun.Brașov, str.N.D. Cocea,
nr.2, jud.Brașov, în vederea dezbaterii
succesiunii, ce va avea loc la data de 20
septembrie 2021, ora 11.00.
l Numitul Horst Peter Bauling, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Mediaș, str.
Principele St.Bathory, nr.27, jud.Sibiu, este
citat la Judecătoria Mediaș, la data de
20.09.2021, ora 10.00, sala 1, în calitate de
pârât în dosarul civil nr.5736/257/2019,
având ca obiect rectificare de carte
funciară, în contradictoriu cu Mun.
Mediaș.
l Numita Petrache Florina, cu ultimul
domiciliu cunoscut în comuna Poroschia,
Cartierul Nou, județul Teleorman, este
citată la Judecătoria Alexandria, joi, pe
data de 16.09.2021, ora 11.00, în calitate
d e p â r â t ă î n d o s a r u l c i v i l n r.
8136/740/2019, în proces de divorț cu
reclamantul Petrache Elvis.

DIVERSE
l Domnul Dina Marian domiciliat în
București, Sector 1, str.Pieții, nr.37-39, bl.
A6, sc.1, et.-, ap.2, inițiază elaborarea unui
Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) situat în
București, Sector 1, Str.Muntele Găina,
nr.85, pentru obiectivul „Construire locuință unifamilială P+1E, împrejmuire,
branșare utilități, realizare puț forat și
fosă septică”, elaborator SC Verourban
Concept SRL. Persoanele interesate să
trimită observații/comentarii o pot face în
termen de 15 zile calendaristice de la data
publicării anunțului la sediul Primăriei
Sectorului 1 -Direcția de Urbanism.

l SC Elcata MHC SRL cu sediul în loc.
Ghimbav, str.Morii, nr.7, jud.Brașov, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizaţiei de mediu, în
scopul continuarea desfăşurării activităţii:
Amenajare hidroenergetică a pârâului
Sebeș, desfășurată în extravilan Sebeș,
comuna Hârseni, jud.Brașov. Observaţiile,
sugestiile şi/sau propunerile publicului se
primesc în scris, la sediul A.P.M.Brașov, str.
Politehnicii, nr.3, mun.Brașov, pe toată
perioada derulării procedurii.
l SC Ingka Investments Forest Assets
SRL, titular al Planului „Amenajament
silvic UP XXIV Mehedinți” anunţă
publicul interesat asupra disponibilizării
proiectului de plan şi finalizării Raportului
de Mediu şi Studiului de Evaluarea Adecvată. Consultarea planului, a Raportului
de Mediu şi Studiului de Evaluarea Adecvată se poate realiza pe site-ul https://
ingka-investments.ro/anunturi-de-interes-public sau http://apmmh.anpm.ro.
Comentariile şi propunerile se vor transmite în scris la sediul titularului Calea
Floreasca nr. 175, Floreasca Tower, partea
A, etaj 1, cod poştal 014459, sector 1,
Bucureşti (adresa de email contact@
ingka-investments.ro), tel. 0744350606 şi
la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Mehedinţi, str. Băile Romane nr.
3 Dr Tr Severin, tel. 0252320396;
0746248611 în termen de 48 zile calendaristice. SC Ingka Investments Forest
Assets SRL, titular al Planului „Amenajament silvic UP XXIV Mehedinți”, anunţă
publicul interesat asupra dezbaterii
publice a Raportului de Mediu şi Studiului
de Evaluarea Adecvată , care va avea loc
în data de 18.10.2021, ora 12:00 pe platforma Microsoft Teams, accesând următorul link: https://bit.ly/3yxdPdK
l Primăria Svinița, titular al Planului
„Amenajament silvic UP VIII Svinița”
anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan şi finalizării
Raportului de Mediu şi Studiului de Evaluarea Adecvată. Consultarea planului, a
Raportului de Mediu şi Studiului de Evaluarea Adecvata se poate realiza la sediul
titularului Comuna Svinița, Str. Pavel
Petrovici, NR. 26, Județul Mehedinți, zilnic
între orele 10- 15 sau pe site-ul http://
apmmh.anpm.ro. Comentariile şi propunerile se vor transmite în scris la sediul titularului (tel. 0744350606) şi la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Mehedinti, str.
Baile Romane nr. 3 Dr. Tr. Severin, tel.

0252320396; 0746248611 în termen de 48
zile calendaristice. Primăria Svinița, titular
al Planului „Amenajament silvic UP VIII
Svinița”, anunţă publicul interesat asupra
dezbaterii publice a Raportului de Mediu şi
Studiului de Evaluarea Adecvată, care va
avea loc în data de 18.10.2021, ora 12:00 pe
platforma Microsoft Teams, accesând
următorul link: https://bit.ly/3joEQvf
l Primăria Eșelnița, titular al Planului
„Amenajament silvic UP VI Eșelnița”
anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan şi finalizării
Raportului de Mediu şi Studiului de
Evaluarea Adecvată. Consultarea
planului, a Raportului de Mediu şi
Studiului de Evaluarea Adecvată se poate
realiza la sediul titularului Localitatea
Eșelnița, Str. Teilor, Nr. 542, Județul
Mehedinți, zilnic între orele 10.00- 15.00
sau pe site-ul http://apmmh.anpm.ro.
Comentariile şi propunerile se vor transmite în scris la sediul titularului (tel.
0744350606) şi la sediul Agentiei pentru
Protecţia Mediului Mehedinti, str. Baile
R omane nr. 3 Dr Tr Severi n, t el .
0252320396, 0746248611 în termen de 48
zile calendaristice. Primăria Eșelnița,
titular al Planului „Amenajament silvic
UP VI Eșelnița”, anunţă publicul interesat
asupra dezbaterii publice a Raportului de
Mediu şi Studiului de Evaluarea Adecvată, care va avea loc în data de
18.10.2021, ora 12:00 pe platforma Microsoft Teams, accesând următorul link:
https://bit.ly/3ztrUtF
l Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei – procedura simplificată.
Date privind dosarul: Număr dosar:
2728/115/2021, Tribunalul Caraş-Severin
Secţia a II-a Civilă, de Contencios, Administrativ şi Fiscal; Judecător sindic:
Deteșan Daniela. Debitor: Aly Four
Seasons Ambiental S.R.L.; Cod Unic de
Înregistrare: 36951708; Sediu social: Bozovici, nr.332, Jud. Caraş-Severin; Număr de
Ordine în Registrul Comerţului:
J11/22/2017. Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar
al debitorului Aly Four Seasons Ambiental
S.R.L., conform Încheierii Civile nr. 31/JS/
cc din data de 26.08.2021, pronunţată de
către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal, în dosarul nr. 2728/115/2021, Notifică Deschiderea procedurii insolvenţei –
procedura simplificată - împotriva
debitoarei Aly Four Seasons Ambiental
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S.R.L., prin Încheierea Civilă nr. 31/JS/cc
din data de 26.08.2021, pronunţată de
către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal, în dosarul nr. 2728/115/2021.
Termenul pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este: 11.10.2021. Termenul de verificare a creanţelor, de admitere, afişare şi
publicare a Tabelului preliminar al creanţelor este: 22.10.2021. Termenul pentru
întocmirea, depunerea și publicarea Tabelului definitiv al creanţelor admise este:
17.11.2021.Se notifică faptul că prima
şedinţă a Adunării Creditorilor debitoarei
va avea loc la data de: 28.10.2021, orele
09.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918,
nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraş-Severin, având
ca ordine de zi: prezentare situaţie debitor;
desemnare comitet creditori; confirmare
lichidator judiciar; stabilire onorariu lichidator judiciar; alte menţiuni.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii ISAF
-Societate de Semnalizări şi Automatizări
Feroviare S.A. Data 23.08.2021. Administratorul Unic al societăţii ISAF Societate
de Semnalizări şi Automatizări Feroviare
SA -cu sediul social în Bucureşti, Calea
Giuleşti nr.14, cod 060275, sector 6, nr. de
înregistrare în Registrul Comerţului
J40/1079/1991, C.U.I. RO473734, cu un
capital social subscris şi vărsat de 840.170
lei, divizat în 84.017 acţiuni, cu o valoare
nominală de 10 lei fiecare, denumită în
continuare “Societatea” -Domnul Christophe Guy Marcel Mansuy, în temeiul
art.117 din Legea 31/1990 privind Societăţile coroborat cu prevederile art.13 din
Actul constitutiv al Societăţii Convoacă: I.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii, pentru data de
01.10.2021, ora 10.00, la sediul social al
Societăţii af lat în Bucureşti, Calea
Giuleşti, nr.14, sector 6, cu următoarea
ordine de zi: a. Aprobarea schimbării
sediului social al Societăţii de la adresa
Calea Giuleşti nr.14, Sector 6 Bucureşti, la
adresa str. Copşa Mică, nr.25, Biroul 3,
Etaj 1, Sector 1, Bucureşti. b. Aprobarea
modificării art.3 paragraful 1 din Actul
Constitutiv al Societăţii care va avea
următorul conţinut: i. “Sediul societăţii
este în Str. Copşa Mică, nr.25, Biroul 3,
Etaj 1, sector 1, Bucureşti, România”. c.
Mandat pentru formalităţi: Aprobarea

împuternicirii: i. dlui Cognet Clarence
Matthieu Marie– Director General al
Societăţii să semneze Actul Constitutiv
actualizat; ii. dlui Alexandru Grigorie–
Avocat, să depună toate diligentele necesare în vederea înregistrării la Registrul
Comerţului a hotărârii ce se va elabora cu
privire la aspectele de pe ordinea de zi şi
să semneze orice înscrisuri vor fi necesare
pentru aducerea la îndeplinire a acestui
mandat; Invităm pe această cale acţionarii
Societăţii ISAF -Societate de Semnalizări
şi Automatizări Feroviare S.A. înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la data de referinţă indicată mai jos, să participe la
şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor,
în vederea întrunirii cvorumului cerut de
actul constitutiv si de Legea nr.31/1990
privind societăţile, în vigoare. La această
Adunare Generală sunt îndreptăţiţi să
participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de
10.09.2021 stabilită ca dată de referinţă.
Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă mentionată, îşi
pot exercita dreptul de vot direct sau prin
reprezentant. Acţionarii pot fi reprezentaţi
în Adunarea Generală de alţi acţionari sau
de către terţi, prin împuternicire specială,
dată chiar sub semnătură privată. Participarea la Adunarea Generală se face pe
baza actului de identitate şi a împuternicirii. Mandatele de reprezentare a acţionarilor trebuie înmânate Preşedintelui
Adunării în ziua desfăşurării acesteia,
înaintea începerii ei. Administratorul Unic
al ISAF– Societate de Semnalizări şi Automatizări Feroviare S.A. Domnul Christophe Guy Marcel Mansuy.

LICITAȚII
l Agenția Națională de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate declanșează
procedura privind închirierea a unui
imobil - spațiu de depozitare -cu o suprafață utilă de minimum 2000 mp, situat în
București sau pe o rază care să nu depășească 150 km de la km 0 al capitalei, pe
teritoriul României. Spațiul trebuie să fie
ușor accesibil, dotat cu utilități, acoperit,
păzit, să dețină autorizațiile necesare utilizării. Condițiile tehnice minime și documentele obligatorii sunt detaliate în caietul
de sarcini. Numărul minim de candidați:
un candidat. Departajarea candidaților
care îndeplinesc condițiile minime prevăzute în caietul de sarcini se va face în
funcție de prețul cel mai scăzut. Adresă
depunere oferte: Bucureşti, sector 3, bd.

Regina Elisabeta nr.3, etaj 3. Termen limită
pentru depunere oferte: 20.09.2021, ora:
15:00. Informații privind documentația de
atribuire: 0372.573.000, anabi.just.ro.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Municipiului Roșiori de Vede, municipiul
Roșiori de Vede, Str.Dunării, nr.58, județul
Teleorman, telefon 0247/466.519, fax
0247/466.141, e-mail: postmaster@primariarosioriidevede.ro, cod fiscal 4652694. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: -trei spații comerciale,
proprietate publică a Municipiului Roșiori
de Vede, identificate astfel: -spațiul nr.11
în suprafață de 34,90mp; -spațiul nr.35 în
suprafață de 33.20 mp; -spațiul nr.38 în
suprafață de 34,20mp; situate în imobilul
din Str.Nicolae Bălcescu, nr.2-4, municipiul Roșiori de Vede, înscris în cartea
funciară nr.24837, conform H.C.L.
nr.112/29.07.2021 și temeiul 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 Public ADPP
sau se poate consulta pe site-ul: www.
primariarosioriidevede.ro, secțiunea licitații. 3.2.Denumirea și 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 Serviciul
Public Administrarea Domeniului Public
și Privat din cadrul Primăriei Municipiului
Roșiori de Vede, Str.Dunării, nr.58, județul
Teleorman. 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:
100Lei și se achită numerar la Direcția de
Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Muncipiului Roșiori de Vede.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.09.2021, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 29.09.2021, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Municipiului Roșiori de Vede,
Str.Dunării, nr. 58, județul Teleorman
-Registratura Generală. 4.3.Numărul de
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exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: într-un singur exemplar, într-un
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 30.09.2021, ora 10.30, Primăria
Municipiului Roșiori de Vede, Str. Dunării,
nr.58, județul Teleorman. 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 Contencios Administrativ a Tribunalului
Teleorman, municipiul Alexandria, Str.
Independenței, nr.22, județul Teleorman,
telefon 0247/306.014, fax 0247/406.016,
e-mail: tribunaltr@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 27.08.2021.
l Primăria Orașului Petrila organizează
licitație publică în data de 23.09.2021, ora
11.00. 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail a persoanei de contact:
Consiliul Local al Orașului Petrila -Biroul
Patrimoniul Domeniului Public și
Cadastru -cu sediul în orașul Petrila, str.
Republicii, nr.196, județul Hunedoara, tel.
/fax. 0254/550.760, cod fiscal 4375097,
e-mail: primaria.petrila2008@yahoo.com,
persoană de contact insp. Neluta Maghier.
2.Informaţii generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Obiectul licitației publice îl constituie concesionarea a
șase parcele de teren, proprietate privată a
orașului Petrila, situate în str. Tudor Vladimirescu, nr.FN, oraș Petrila, jud.Hunedoara, identificate astfel: -parcela nr.1
-teren identificat în CF nr. 64653, nr.cadastral 64653, suprafață de 22mp; -parcela
nr.2 -teren identificat în CF nr.64654, nr.
cadastral 64654, suprafață de 22mp;
-parcela nr.3 -teren identificat în CF
nr.64655, nr.cadastral 64655, suprafață de
22mp; -parcela nr.4 -teren identificat în CF
nr.64656, nr.cadastral 64656, suprafața de
22 mp; -parcela nr.5 -teren identificat în
CF nr.64657, nr.cadastral 64657, suprafață
de 22mp; -parcela nr.6 -teren identificat în
CF nr.64658, nr.cadastral 646538, suprafață de 23 mp. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentația de
atribuire conține informații privind modalitatea de completare a ofertelor și criteriilor de atribuire a contractului de
concesiune. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate
vor putea intra în posesia documentației de
atribuire a contractului de concesiune,
după achitarea contravalorii acesteia,
direct la sediul primăriei. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului /compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Primăria Orașului Petrila, str.
Republicii, nr.196, Biroul Patrimoniul

Domeniului Public și Cadastru. 3.3.Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.57/2019: Valoarea documentației este 10Lei, se va achita la Caseria
unității sau prin OP în contul
RO68TREZ36821A300530XXXXX
deschis la Trezoreria Petroșani. 3.4.Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
16.09.2021, ora 13.00. 4.Informaţii privind
ofertele: oferta se va depune într-un plic
sigilat care va cuprinde documentele de
eligibilitate și un plic interior care va
conține formularul de ofertă. 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor: 23.09.2021,
ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Orașului Petrila, str.
Republicii, nr.196, județul Hunedoara.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
23.09.2021, ora 11.00, Primăria Orașului
Petrila, str.Republicii, nr.196, jud. Hunedoara, Biroul Patrimoniul Domeniului
Public și Cadastru, camera 13. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Deva, B-dul 1 Decembrie, nr.35,
județul Hunedoara, cod poștal 330005,
telefon 0254/234.755 sau 0254/211.574, fax
0254/216.333, e-mail: iniciu@just.ro.
Termenele pentru sesizarea instanței sunt
menționate în documentația de atribuire.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 27.08.2021. Primar, Vasile Jurca.
l Public aţie de vânz are N r. 280/
24.08.2021: Subscrisul C. I. I. Damian
Ioana Cristina, cu sediul în mun. Piteşti,
str. Profesor Nicolae Brânzeu nr. 3, et. 2,
ap. 10, jud. Argeş, tel: 0735.533.533, email:
oana.cristina.damian@gmail.com, lichidator judiciar al societăţii Sap Hayrom
Industry SRL, CUI 30739057, cu sediul în
sat Vărsătura, comuna Chiscani, str.
Lăcrămioarelor nr. 24, județul Brăila,
număr R.C. J9/599/2012, în Dosarul
1482/113/2018 al Tribunalului Brăila,
organizează licitaţie publică cu strigare
pentru valorificarea activelor imobile şi
mobile: I. Bunuri imobile: 1. Teren intravilan curți-construcții, în suprafață de
33615 mp, amplasat în comuna Vădeni,
județul Brăila, pe care se af lă edificate
construcțiile: hală cu suprafața construită
2644 mp; hală cu suprafața construită 495
mp; fânar I cu suprafața construită
1.824,55 mp; fânar II cu suprafața
construită 1.824,55 mp. Preț = 4.267.200
lei (866.000 €); 2. Teren curți-construcții,
în suprafață de 10824 mp, amplasat în
intravilanul comunei Vădeni, județul
Brăila, pe care se află edificate construcțiile: birou - regim de înălţime parter, cu
suprafața construită Sc = Scd = 17 mp,
magazie, construcție renovată şi utilizată

în prezent ca spațiu administrativ, regim
de înălţime parter, cu suprafața construită
380 mp; post trafo – construcție care
adăposteşte un post de transformare de
400kVA/130- 220/380 V. Preț = 769.000 lei
(156.000 €); 3. Teren intravilan arabil în
suprafață de 17000 mp amplasat în
comuna Vădeni, județ Brăila + Teren
intravilan arabil în suprafață de 21500 mp
amplasat în comuna Vădeni, județ Brăila.
Preț = 128.800 lei (26.140 €). 4. Apartament cu 2 camere în suprafaţă de 48,61
mp, situat în Oraş Aleșd, sat Pădurea
Neagră, bl. 2, et. 2, ap. 20, județ Bihor.
Preț = 40.950 lei (8.310 €). II. Bunuri
m o b i l e : 1 ) A u t o t u r i s m Vo l k s w a g e n
Touareg, BR-10-SAP, preț 11.330 lei (2.300
€); 2)Autoturism TOYOTA AYGO, BR-05SAP, 11.330 lei (2.300 €); 3)Autoturism
Citroen Nemo, BR-11-SAP, 14.290 lei
(2.900 €); 4)GOLF TRENDLINE 1,2TSI
110CP, B-201-SAP, 40.900 lei (8.300 €); 5)
Golf Trendline 1,2TSI 110CP, B-202-SAP,
45.330 lei (9.200 €); 6)MERCEDES BENZ
md VIANO, B-200-SAP, 83.270 lei (16.900
€); 7)Tractor John Deere 8360R, 340.000
lei (69.000 €); 8)Tractor NEW HOLLAND
TM190, 65.540 lei (13.300 €); 9)Amestecător furaje VERTI MIX, 117.000 lei
(23.745 €);10)Combinator EVAK ET 800074A, 32.660 lei (6,629 €); 11)Aplicator
lichid Selmech, 1840 lei (374 €); 12)Aplicator lichid Selmech, 1840 lei (374 €); 13)
Remorcă agricolă, 20.770 lei (4.214 €); 14)
Cisternă de apă – MOV, 3.870 lei (785 €);
15) Cisterna agricolă 2BBB, seriee 2395-

317 - CISTERNA VERDE, 2.270 lei (460
€);16)Încărcător frontal Terex Telelift
3713SX, 11.380 lei (2.310 €); 17) Încărcător frontal 3550SLT, SCHAFFER,
57.420 lei (11.653 €); 18)Manipulator telescopic MANITOU MT 1435HSL, 22.010
lei (4.467 €); 19) Motostivuitor Caterpillar,
3120 lei (634 €); 20)Motostivuitor GPL,
15.030 lei (3.050 €); 21)Motostivuitor
STILL, 4.480 lei (909 €); 22)Tractor tuns
gazon Husqvarna, 3.460 lei (702 €); 23)
Ventilator evacuare, 430 lei (87 €); 24)
Maşina de compresat baloţi, 121.640 lei
(24.686 €); 25)Bandă transportoare, 20.950
lei (4.251 €); 26)Utilaj tocat Bio 1250
Caravaggi, 215.210 lei (43.675 €); 27)Utilaj
produs baloţi AGRONIC MR1210 MultiBaler, 255.760 lei (51.904 €); 28)Coasă
rotativă, 1.100 lei (222 €); 29)Apucător
baloţi, 3.160 lei (642 €); 30)Kit înălţătoare,
2.700 lei (548 €); 31)Kit înălţătoare, 2.950
lei (599 €); 32)Cântar electronic, 2.230 lei
(453 €); 33)Bazin metalic 5000 litri, 3.630
lei (737 €); 34)Laptop INTEL, 660 lei (133
€); 35)Mobilier Daiana, 640 lei (130 €); 36)
Mobilier, 800 lei (162 €); 37)Mobilier, 1.670
lei (339 €); 38)TV led, 440 lei (88 €); 39)
TV led, 380 lei (78 €); 40)Copertină, 16490
lei (3.347 €). Preţurile NU includ TVA. Cu
privire la TVA, se vor aplica prevederile
legale în vigoare la data tranzacției. Licitaţia va avea loc în data de 13.09.2021, ora
15:00, la punctul de lucru al debitorului
din Comuna Vădeni, str. Zagna nr 4,
județul Brăila. Garanţia de participare la
licitaţie este în cuantum de 10% din preţul

de pornire al activelor ofertate şi se va
achita cu ordin de plată în contul de lichidare IBAN RO16BACX000000
1631001000 deschis pe seama debitoarei la
Unicredit Târgoviște. Condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească ofertanţii
pentru participarea la licitaţie sunt precizate în regulamentul de vânzare. Persoanele interesate pot solicita regulamentul de
vânzare şi alte informaţii referitoare la
bunuri sau procedura de vânzare de la
lichidatorul judiciar la adresa de email
oana.cristina.damian@gmail.com. Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută
în regulamentul de vânzare va trebui
depusă, sub sancţiunea decăderii, cu 24 de
ore înainte de data şi ora stabilite pentru
licitaţie, la sediul lichidatorului judiciar
din mun. Piteşti, str. Profesor Nicolae
Brânzeu nr. 3, et. 2, ap. 10, jud. Argeş.
Cabinet Individual de Insolvență Damian
Ioana Cristina.

PIERDERI
l Pierdut Act concesiune nr.7043, pe
numele: Mhagna Cornelia Aurelia,
Ciobanu Ana Maria Ioana, Ciobanu Elena
Gabriela, Ciobanu Mihai Alexandru și
Ciobanu Florin (decedat), Cimitirul Parohial Militari. Îl declar nul.
l Aro Palace SA Brașov anunță pierderea
Certificatului de Funcționare Anti-doping
cu Seria AD nr. 0002059. Declar nul.

