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OFERTE SERVICIU
l Huang Tina Shop SRL, CUI 39389370, anga-
jează manipulant marfă. Cerințe: școală gene-
rală. Relații la tel. 0771.041.532.

l Eurologistic Hub SRL, CUI 43691554, anga-
jează conducători auto trasnport rutier de 
mărfuri. Cerințe: școală generală, lb.engleză. 
Relații la tel. 0762.324.233.

l Palamarciuc Lob Serv SRL angajează șofer de 
autoturisme și camionete având cunoștințe 
minime/medii de limba engleză și ucraineană. 
Tr a n s m i t e r e  C V  ș i  d e t a l i i  l a  n r.  d e 
tel.0738.321.473 sau pe email: wr.team@
workand-roll.com

l SC Toga Serv SRL Bacău angajează munci-
tori necalificați pentru lucrări de marcaje 
rutiere. CV-urile se trimit la adresa de email: 
office@togaserv.ro.

l Societate românească, cu sediul în Constanța, 
angajează muncitori în construcții pentru 
Franța, în vederea executării lucrărilor de 
construcții noi și lucrărilor de renovare, în 
special finisaje construcții, montat parchet, 
gresie, faianță, rigips. Oferim contract de muncă 
pe perioadă nedeterminată, salariu avantajos, 
transport atât România-Franța, Franța-Ro-
mânia, cât și de la locul de cazare la locul de 
muncă și retur, cazare în timpul șederii dvs.în 
Franța. Pentru detalii ne puteți contacta la nr.de 
telefon 0769.525.532.

l (bold + chinar) SC Roman Impex Prest SRL, 
având CUI: RO8375340, cu sediul în Municipiul 
Bacău, str.Nicolae Lascăr Bogdan, nr. 25, județul 
Bacau, angajez: Sudor, cod 721208- 1 post, șef 
formație, cod șef formație- 1 post, muncitor 
necalificat, cod 931203- 15 posturi, Lăcătuș 
Mecanic, cod 721410- 1 post, Mecanic Utilaje- 
cod 723302- 2 posturi. Cerințe: experiență în 
domeniu. Selecția are loc la data de 03.06.2021, 
ora 12.00, la sediu. Număr de telefon de contact: 
0745.293.038.

l Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecți-
onarea Personalului din Transporturi Navale 
-CERONAV, cu sediul în Constanța, Str.Pesca-
rilor, nr.69A, județul Constanța, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante de: -Muncitor treaptă I în cadrul Servi-
c i u l u i  a d m i n i s t r a t i v,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la 
sediul CERONAV, astfel: -Proba scrisă în data 
de 24.06.2021, ora 10.00; -Proba orală (Interviu) 
în data de 25.06.2021, ora 10.00. Această probă 
va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi 
admiși la proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: a) studii medii; b) vechime 
în muncă de minim 6 ani și 6 luni; c) posesor 
permis de conducere categ.B. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs până 

la data de: 15.06.2021, ora 14.00, la sediul din 
Str.Pescarilor, Constanța. Relaţii suplimentare la 
sediul: CERONAV, Str. Pescarilor, nr. 69A, 
persoana de contact: Pop Ionela, telefon 
0241/639.595, E-mail: ionelapop@ceronav.ro.

l Casa Oamenilor de Știință cu sediul în Calea 
13 Septembrie nr.13, sector 5, Bucuresti, unitate 
reînființată prin HG. 347/1990 subordonată 
Academiei Române, organizează în condițiile 
Regulamentului aprobat prin HG 286/2011 
actualizat, concursuri pentru ocuparea, pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă a unui 
post contractual vacant, pentru unitatea de 
alimentație publică Clubul Oamenilor de Știință 
finanțat integral din venituri proprii, cu sediul în 
București, P-ța Lahovari, nr.9, sector 1: 1 post 
Muncitor calificat I –Bucătar. Condiții specifice 
Muncitor calificat I– Bucătar: •Studii medii de 
specialitate/ profesionale/ calificare în domeniu; 
•Cunoașterea noțiunilor fundamentale de 
igienă; •Cunoștinţe de legislaţie specifică locului 
de muncă; •Vechime în domeniu minim  3 ani. 
Concursul se organizează la sediul unității 
Clubul Oamenilor de Știință din Pța. Lahovari, 
nr.9, sector 1, București, după cum urmează: 1. 
Afișarea anunțului la sediul unității se face în 
data de 31.05.2021; 2. Data limită până la care 
se pot depune actele pentru dosarele de concurs  
la sediul unității din Calea 13 Septembrie nr.13, 
sector 5, București este 15.06.2021 ora 14.00; 3. 
Etapa I –selecție dosare–16.06.2021 ora 15.00; 4. 
Etapa II –proba practică-  24.06.2018, ora 11.00; 
5. Etapa III  –interviul– 30.06.2021, ora 11.00. 
Secretariatul comisiei de concurs între orele 
10.00-14.00  zi lucrătoare este asigurat de dna. 
Rebeca Macovei și dnul. Mihai Stelian tel 
021.318.81.45, 021.318.24.40, email rebeca.
macovei@acad.ro. Anunțul detaliat, care conține 
Bibliografia și Tematica de concurs, va fi afișat și 
pe site-ul: http://www.cos-restaurant-bucuresti.
ro/

l Direcția Generală de Administrare a Unită-
ților de Învățământ și de Sport Sector 4 cu 
sediul în Bld. Metalurgiei nr. 12-18, Grand 
Arena etaj 1, sector 4, organizează concurs de 
recrutare pe perioadă nedeterminată a funcți-
ilor contractuale vacante: -1 post, consilier, 
treapta profesională IA, Biroul Dezvoltare și 
U r m ă r i r e  C o n t r a c t e ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, condiții pentru participarea la 
concurs: studii superioare– universitare de 
licență absolvite cu diplomă, vechime în specia-
litatea studiilor– nu este cazul, vechime muncă– 
10 ani.  Direcția Generală de Administrare a 
Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 cu 
sediul în Bld. Metalurgiei nr.12-18, Grand 
Arena etaj 1, sector 4, organizează concurs de 
recrutare pe perioadă determinată  de 1 an a 
funcțiilor contractuale vacante: -1 post, consi-
lier, treapta profesională IA, Biroul Resurse 
Umane și Control Intern, conform HG 
286/23.03.2011, condiții pentru participarea la 
concurs: studii superioare– universitare de 
licență absolvite cu diplomă,  vechime în speci-

alitatea studiilor– nu este cazul, vechime 
muncă– 10 ani. -1 post, consilier, treapta profe-
sională IA, Biroul Buget, Financiar-Contabil, 
conform HG 286/23.03.2011, condiții pentru 
participarea la concurs: studii superioare– 
universitare de licență absolvite cu diplomă,  
vechime în specialitatea studiilor– nu este cazul, 
vechime muncă– 10 ani. Concursul se va desfă-
șura la sediul D.G.A.U.I.S. S4, astfel: -selecția 
dosarelor: 16.06.2021; -proba scrisa în data de 
24.06.2021, ora 10.00; -proba interviu în data de 
29.06.2021, ora 10.00. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în perioada 
02.06.2021- 15.06.2021 (de luni până joi între 
orele 9:00–16:30 și vinerea între orele 9:00–
13:30) la sediul Direcției Generale de Adminis-
trare a Unităților de Învățământ și de Sport 
Sector 4 cu sediul în Bld. Metalurgiei nr. 12-18, 
Grand Arena etaj 1, sector 4. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul D.G.A.U.I.S.  S4, 
persoana de contact Lupu Anca, e-mail: office@
dgauis.ro, telefon: 0786.883.180.

l Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învă-
ţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și 
Inovării -UEFISCDI organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 
4 funcţii contractuale vacante de Expert I A S  
în cadrul Direcţiei Învăţâmant Superior și a 2 
funcţii contractuale temporar vacante de 
Expert I A S în cadrul Direcţiei Învăţâmant 
Superior. Condiţii generale: Pentru a ocupa un 
post contractual vacant sau temporar vacant 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale, conform art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 1.Funcţia Expert IA S -Expert 
modelare și prognoză (Serviciul Finanţarea 
Învăţământului Superior) -1 post -perioadă 
nedeterminată. 2.Funcţia Expert IA S -Expert 
documentare și analiză (Serviciul Finanţarea 
Învăţământului Superior) -1 post -perioadă 
nedeterminată. 3.Funcţia Expert IAS -Expert 
prelucrare baze de date (Serviciul Finanţarea 
Învăţământului Superior) -1 post -perioadă 
nedeterminată. 4.Funcţia Expert IA S -Expert 
comunicare universităţi și consilii consultative 
(Biroul analiză date instituţionale și secretariat 
consilii consultative învăţâmant superior) -1 
post -perioadă nedeterminată. 5. Funcţia 
Expert IA S -Expert comunicare universităţi și 
consilii consultative (Biroul analiză date insti-
tutionale și secretariat consilii consultative 
învăţâmant superior) 1 post -perioadă determi-
nată, până în decembrie 2021. 6. Funcţia 
Expert IA S -Expert documentare și analiză 
(Biroul analiză date institutionale și secretariat 
consilii consultative învăţâmant superior) -1 
post -perioadă determinată, până în decembrie 
2021. Calendar: Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -22.06.2021, ora 
16.00, termenul limită de depunere a dosarelor; 
-23.06.2021 selecţia dosarelor; -24.06.2021, ora 
16.00, afișare rezultate la selecția de dosare; 
-25.06.2021, 08.00-12.00, primire contestaţii, 

ora 16.00, afișare rezultate; -28.06.2021 proba 
scrisă, ora 10.00, Str. Mendeleev, nr.21-25, Etj.4, 
camera 425, București, Sector 1; -29.06.2021, 
ora 16.00, afișare rezultate proba scrisă; 
-30.06.2021, 08.00-12.00, primire contestaţii, 
ora 16.00, afișare rezultate; -01.07.2021 inter-
viul: începând cu ora 10.00, Str.Mendeleev, 
nr.21-25, Etj.4, camera 425, București, Sector 1, 
afișare rezultate. 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 condiţiile specifice și bibliografia 
de concurs sunt disponibile accesând pagina 
oficială. Relații suplimentare se pot obține 
accesând pagina oficială www.uefiscdi.gov.ro, la 
sediul U.E.F.I.S.C.D.I. din București, str.
Mendeleev, nr.21-25, sector 1, Compartiment 
Resurse Umane, telefon 021/308.05.25.

CITAȚII
l Copou City Garden SRL, cu ultimul sediu 
cunoscut în Municipiul Iași, Strada Bucium, 
T176, P7667/2/2/8/1, parter, camera 1, județ Iași, 
în prezent cu sediu necunoscut, este chemată la 
Judecătoria Iasi, cu sediul în Iasi, str.Anastasie 
Panu, nr.25, județul Iași, în calitate de pârâtă, în 
proces cu Eon Energie Romania SA în calitate 
de Reclamant, cerere de valoare redusă -dosar 
numărul 24379/245/2020.

l Stanescu Portocala, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Com.Grajduri, Str.Grajduri, cod 
poștal 707215, judeș Iași, în prezent cu domiciliu 
necunoscut, este chemată la Judecătoria Iași, cu 
sediul în Iasi, str.Anastasie Panu, nr.25, județul 
Iași, în calitate de pârâtă, în proces cu Eon 
Energie Romania SA în calitate de reclamant, 
obiect cerere de valoare redusă în dosarul 
nr.30344/245/2020.

l Se citează Costea Alina Mihaela cu ultim 
domiciliu cunoscut în Bârlad, str. Ghe.Emandi, 
nr.50,  jud.Vaslui ,  pentru termenul din 
17.06.2021, ora 08.30, la Judecătoria Bârlad, în 
calitate de pârâtă în dosarul nr.3418/189/2019, 
având ca obiect partaj succesoral -ieșire din 
indiviziune, și constatare drept creanță, recla-
manți fiind Patriche Eugen și Patriche Maria.

l Citație. Numitul Soualmia Abdessatar, cu 
ultimele domicilii cunoscute în România: 
comuna Coșoveni, satul Coșoveni, strada Revo-
luției, numărul 35,  județul Dolj; municipiul 
Craiova, cartier 1 Mai, blocul 10, scara 6, apar-
tamentul 6, județul Dolj și municipiul Craiova, 
str.Grigore Pleșoianu, nr.11, județul Dolj, este 
chemat la Judecătoria Craiova, Secția a II-a 
Civilă, localitatea Craiova, str.Brestei, nr.12, 
județul Dolj,  țara România, în ziua de 
16.06.2021, ora 13.25, la Completul CMF 6, în 
calitate de pârât, în proces cu Ciobanu Mihaela, 
î n  c a l i t a t e  d e  r e c l a m a n t  î n  d o s a r u l 
nr.8138/215/2021 având ca obiect Ordonanță 
președințială-suplinire consimțământ. Citarea 

se face și prin afișare la ușa instanței și prin 
publicare pe portalul instanțelor de judecată. În 
caz de neprezentare a părților, judecata se va 
face în lipsă, dacă se solicită acest lucru, în scris, 
de către una din părți.

l Numitul Shala Patriot, cu ultimul domiciliu 
în Republica Kosovo, Gjorgjevik I.Madh, este 
citat la Judecătoria Tg-Jiu pe data de Joi, 
09.09.2021, ora 10.00, completul C10, în calitate 
de pârât dosarul civ. nr.2906/318/2020, în 
procesul de divorț cu reclamanta Stanciu Diana.

l Numiții Kereki Ioan și soția Meszaros 
Marisca sunt citați în data de 15.06.2021, la 
Judecătoria Turda în calitate de pârâți în 
dosarul 4947/328/2020.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială Moțăței, 
din judeţul Dolj, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr. 11 și 19, începând cu data de 
07.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Moțăței, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea procedurii simplificate 
de insolvenţă a debitorului SC Villa Pub Restau-
rant SRL, CIF: 41049591; J2/867/2019, dosar nr. 
1604/108/2021 -Tribunalul Arad Secţia a II - a 
Civilă. Termen pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 30.06.2021; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
la 09.07.2021; Termen pentru depunerea eventu-
alelor contestații este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar și pentru afișarea tabelului definitiv 
al creanţelor la 30.07.2021. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Bucuresti.

l Anunţ public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu. (S.C. LEV OR 
IMPEX S.R.L.). S.C. S.C. LEV OR IMPEX 
S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „modificare solutie autorizata 
c o n f o r m  a u t o r i z a t i e  c o n s t r u i r e  n r. 
449/24.09.2020, cu preluare avize obtinute 
pentru: construire imobil parter cu functiunea 
de comert, amenajare acces in incinta, realizare 
imprejmuire teren, construire totem, elemente 
de semnalistica, bransamente utilitati, post 
trafo, si bazine de incendiu.”, propus a fi 
amplasat în Comuna Tunari, sat Tunari, str. 
Calea Bucuresti, nr.71, jud. Ilfov. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, din Bucuresti, sector 6, Aleea 

Lacul Morii, nr. 1, și la sediul titularului S.C. 
LEV OR IMPEX S.R.L.  Bucuresti, Str. Occiden-
tului, Nr. 25, Sector 1, în zilele de luni-vineri, 
între orele 9.00-12.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de administrator judiciar al Long Teng 
Impex 2002  SRL desemnat prin Hotararea 
nr.2874 din data de 26.05.2021, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 4640/3/2021, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Long Teng Impex 2002 SRL, 
cu sediul social in București, Sectorul 5, Str. 
Amurgului, Nr. 20, Bloc P2, Scara 1, Etaj 1, Ap. 
24, CUI  14568036, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/2840/2002. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Long Teng Impex 2002 SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului București - secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
4640/3/2021, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii debitorului 
12.07.2021; b) termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 02.08.2021; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 27.08.2021; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 09.08.2021, ora 
14.00; e) adunarea generala a asociatilor la data 
de 09.06.2021, ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l C- Gaz & Energy Distributie S.R.L. si Gas & 
Power Trading S.R.L.(contract de asociere in 
participatiune), având sediul în Bucuresti, 
Sectorul 1, Bulevardul Poligrafiei, nr. 75, etaj 6, 
camera 61, titular al P.U.Z. si R.L.U. – “parc 
fotovoltaic, industrie si depozitare”, amplasat in 
mun. Arad, str. 6 Vanatori, FN, CF nr. 338919 
Arad, anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a avizului de mediu 
pentru P.U.Z.- ul  menţionat și declanșarea 
etapei de încadrare.Prima versiune a P.U.Z.-ului  
poate fi consultată la sediul APM Arad, strada 
Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul 
Arad, de luni până joi între orele 09 – 16.00, 
vineri între orele 09 – 13.00. Observaţii /comen-
tarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM 
Arad, în termen de 15 zile de la data publicării 
anunţului.

l SC Basarabia Import Export SRL, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: 
“Exploatare agregate minerale cu refacerea 
mediului- perimetrul Basa.9 ”, propus a fi 
amplasat  în Com. Luna, sat. Gligorești, extra-
vilan, fnr., jud. Cluj,  Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului.Cluj, str. Doro-
bantilor nr. 99 si la sediul SC Basarabia Import 
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Export SRL, Turda, str. Ion Corvin nr. 5, în zilele 
de luni- joi , între orele:9,00-14,00 şi vineri între 
orele:9,00-13,00. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protectia 
Mediului Cluj

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: Comuna 
Cenei, cu sediul în comuna Cenei, nr. 134, 
județul Timiş, telefon 0256/366.101, fax 
0256/366.416, e-mail: primaria.cenei@cjtimis.ro, 
cod fiscal 5286753. Anunță sesiunea pentru 
acordarea de contracte de finanțare nerambur-
sabilă pentru anul de execuție bugetară 2021 
privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate activităților nonprofit de 
interes general în baza Legii nr. 350/2005. Finan-
țările nerambursabile se acordă conform HCL 
nr.37 din 14.05.2021 privind aprobarea Planului 
anual al finantărilor nerambursabile de la 
bugetul propriu al Comunei Cenei pentru activi-
tățile nonprofit -culte şi sport, pentru anul 2021, 
suma alocată fiind 95.000,00Lei, pentru urmă-
toarele domenii: -Sport: 20.000,00Lei şi Culte: 
75.000,00Lei. Informațiile privind condițiile de 
finanțare şi procedura de selecție a proiectelor 
sunt prevăzute în Regulamentul privind regimul 
finanțărilor nerambursabile acordate de la 
bugetul local al Comunei Cenei, județul Timiş, 
alocate pentru susținerea unor activități 
nonprofit de interes general aprobate prin 
H.C.L. nr.37 din 14.05.2021. Acestea se pot 
obține de la Primăria Comunei Cenei. Solici-
tanții vor depune documentația prevăzută în 
Regulamentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile acordate de la bugetul local al 
Comunei Cenei, în două exemplare (original şi 
copie) la Registratura Comunei Cenei. Termenul 
limită de depunere a propunerilor de proiecte: 
16.06.2021, ora 12.00, în conformitate cu art.20 
alin.(2) din Legea nr.350/2005, din motive de 
urgență, respectarea termenului prevăzut la 
alin.(1) ar cauza prejudicii autorității finanța-
toare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea 
procedurii de selecție de proiecte prin reducerea 
numărului de zile, dar nu mai puțin de 15 zile. 
Motivele reducerii termenului prevăzut la alin.
(1) se datorează faptului că publicarea anun-
țului de participare s-a facut la jumătatea anului 
calendaristic, iar timpul rămas pentru derularea 
proiectelor este scurt. Selecția şi evaluarea 
propunerilor de proiecte se va efectua în peri-
oada 17.06.2021-22.06.2021.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: 1. Oraşul 
Hârlău, str.Muşatini, nr.1, oraşul Hârlău, județul 
Iaşi, telefon/fax 0232/720.412, email: primaria-
hirlau@yahoo.com, cod fiscal 4541190. Pentru 
finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din 
cadrul programului sportiv de utilitate publică 
„Promovarea sportului de performanţă”, 
proiecte înaintate de către structuri sportive fără 
scop lucrativ din Oraşul Hârlau, pentru anul 
2021. 2. Obiectivul: finanţarea nerambursabilă a 
unor proiecte din cadrul programului sportiv de 
utilitate publică „Promovarea sportului de 
performanţă”, proiecte înaintate de către struc-
turi sportive fără scop lucrativ din oraşul 
Hârlau, pentru anul 2021. 3. Procedura aplicată: 
Selecţie publică de proiecte -organizată în baza 
prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general. 4. Bugetul Local al Oraşului Hârlău 
prevede pentru anul 2021 acordarea sumei de 
100.000Lei pentru domeniul sport. 5. Înscrierea 
candidaţilor: după publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României. 6. Data limită 
pentru depunerea propunerilor de proiecte: 
01.07.2021, ora 12.00. 7.Transmiterea documen-
taţiei: la solicitarea scrisă (adresată Comparti-
mentului Programe, Dezvoltare locală şi 
Achiziții publice). 8. Verificarea eligibilităţii, 
înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referi-
toare la capacitatea tehnică şi financiară: 
02.07.2021. 9. Selecția şi evaluarea propunerilor 
de proiecte: 05.07.2021, ora 12.00. 10. Comuni-
carea rezultatelor: 07.07.2021. 11. Încheierea 
contractului sau a contractelor de finanţare 
nerambursabilă: 09.07.2021. 12. Durata finan-
ţării: anul 2021. 13. Criteriile şi condiţiile de 
acces la fondurile publice pentru finanţările de 
mai sus sunt cuprinse în Documentaţiile pentru 
elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, 
care se pot obţine de la Compartimentul 
Programe, Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice 
din cadrul Primăriei Oraşului Hârlău. Selecţia şi 
evaluarea proiectelor depuse în vederea finan-
ţãrii nerambursabile se face de către comisia de 
evaluare. Atribuirea contractelor de finanţare se 
va face în ordinea punctajului total obţinut de 
către fiecare solicitant şi în limita bugetului 
alocat. Programul anual al finanțării nerambur-
sabile a fost publicat în Monitorul Oficial 
-Partea a VI-a, numărul 98/24.05.2021.

SOMAȚII
l Somație. Pe rolul Judecătoriei Rupea, dos. 
civ. 377/293/2021, petenții Tantea Marcel şi 
Tantea Simona au formulat cerere de înscriere a 
dreptului de proprietate, instituit de art. 130 din 
D.Lg. nr. 115/1938, prin care solicită să se 
constate că au dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapine asupra terenului de 425mp, 
situat în Comana de Jos, jud.Braşov, înscris în 
CF nr.101818 Comana, nr. vechi 18 Comana de 
Jos- nr. top. 85/1, 85/2, să se dispună intabularea 
acestei suprafețe pe numele petenților, cu titlu 
de uzucapiune, aparținând numiților Tănase 
Janos a fost înscris în CF în 22.08.1908/3201, la 
data respectivă având 18 ani, în prezent sunt 
131 ani, Costea Paraszkiva a fost înscrisa în CF 
în 22.08.1908/3201, la data respectivă având 18 
ani, în prezent sunt 131 ani. Să constatați că pe 
terenul uzucapat am construit anexe gospodă-
reşti- magazii, anexe cu cadre de beton armat cu 
pereți exteriori din cărămidă arsă şi să dispuneți 
intabularea acesteia în cartea funciară cu titlu 
de drept construire şi uzucapiune. Cu termen de 
judecată în data de 15.09.2021, ora 13.00, Jude-
cătoria Rupea. Cei interesați pot formula 
opoziție în termen de 30 de zile de la publicare.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: În temeiul prevederilor articolului 
117 din Legea societăților nr.31/1990, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare 
(„Legea 31/1990”) si ale articolului 14 din Actul 
Constitutiv, Preşedintele Consiliului de Admi-
nistrație al Societății ENGIE Romania S.A., 
societate română pe acțiuni, cu sediul social în 
Bucureşti, Bd. Mărăşeşti, nr.4-6, sector 4, 
România, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului cu nr. J40/5447/2000, Cod Unic de 
Înregistrare RO 13093222, având un capital 
social subscris şi vărsat de 199.245.540 lei, 
(„Societatea” sau „ENGIE Romania”), la solici-
tarea acţionarului Ministerul Energiei convoacă 
în data de 5 Iulie 2021, ora 14.00 (ora Româ-

niei), la sediul social al Societății, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A”) 
Societății. În cazul în care, la data menţionată 
mai sus ca fiind data primei convocări a 
A.G.O.A., nu se întrunesc condiţiile de validitate 
prevăzute de Legea Societăţilor sau/şi de Actul 
Constitutiv al Societăţii, A.G.O.A. este convo-
cată pentru data de 6 Iulie 2021 (a doua convo-
care), începând cu ora 14.00 (ora României), la 
sediul social al societăţii cu aceeaşi ordine de zi 
ca la prima convocare. Ordinea de zi a A.G.O.A. 
este următoarea: 1. Aprobarea revocarii din 
poziţia de administrator al Societăţii, ca urmare 
a încetării mandatului, a dlui. Marin Stefanel 
Dan. 2. Numirea în funcţia de administrator al 
Societăţii, pe durata actuală a mandatului, 
respectiv până la 31.05.2025, a persoanelor 
propunse de către acţionarul Ministerul Ener-
giei. Informaţiile cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu şi calificarea profesională a 
persoanelor propuse pentru funcţia de adminis-
trator vor fi puse la dispoziţia acţionarilor. 3. 
Împuternicirea dlui Eric Joseph Stab, Preşedinte 
Director General, pentru a semna în numele 
acţionarilor hotărârile A.G.O.A. şi pentru a 
îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege 
pentru înregistrarea hotărârilor A.G.O.A.. Dl. 
Eric Joseph Stab poate delega toate sau o parte 
din puterile conferite mai sus, oricărei/oricăror 
persoane competente pentru a îndeplini acest 
mandat. Doar acţionarii care sunt înregistraţi ca 
acţionari ai ENGIE Romania în Registrul Acţi-
onarilor la data de 28.06.2021 au dreptul de a 
participa şi de a vota în cadrul A.G.O.A. 
Prezenta convocare, documentele suport 
aferente punctelor prevăzute la ordinea de zi şi 
formularele de buletin de vot pentru votul prin 
corespondență („Buletinul de Vot”) pentru 
A.G.O.A. vor fi disponibile, începând cu data de 
04 Iunie 2021, la sediul social al Societăţii, şi pe 
adresa de web:  https://www.engie.ro/actiona-
riat/. Unul sau mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social al Societății au dreptul de a 
introduce noi puncte pe ordinea de zi a 
A.G.O.A.. Propunerile privind introducerea de 
puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A., însoţite 
de o justificare sau un proiect de hotărâre 
propus spre aprobarea A.G.O.A., pot fi trans-
mise, în conformitate cu prevederle art.117 
indice 1 din Legea 31/1990 cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum urmează: a) 
prin depunere la registratura sediului social sau 
trimise prin poştă sau curierat cu confirmare de 
primire către registratură, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă în clar: “PENTRU Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din 5/6 Iulie 
2021”, sau b) prin e-mail cu semnătură electro-
nică extinsă încorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electronică, la 
adresa: aga.ro@engie.com, menţionând la 
subiect: “PENTRU Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor din 5/6 Iulie 2021”. Acţio-
narii Societăţii, indiferent de participaţia 
deţinută în capitalul social, pot adresa întrebări 
în scris privind punctele de pe ordinea de zi a 
A.G.O.A.. Întrebările în scris pot fi transmise, 
dacă e cazul, după cum urmează: a) prin depu-
nere la registratura sediului social sau prin poştă 
sau curierat cu confirmare de primire către 
Registratură, până cel târziu la data de 18 Iunie 
2021, ora 16:00, în plic închis, cu menţiunea 
scrisă în clar: “PENTRU Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din 5/6 Iulie 2021”, sau 
b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, până cel târziu la data de 
18 Iunie 2021, ora 16:00, la adresa: aga.ro@

engie.com menţionând la subiect: “PENTRU 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 
5/6 Iulie 2021”. Acţionarii pot fi reprezentaţi în 
cadrul A.G.O.A. de reprezentantul lor legal sau 
de un reprezentant desemnat („Mandatar”) 
căruia i s-a acordat o procură specială. Procura 
specială trebuie să conţină instrucţiuni specifice 
de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a 
A.G.O.A. pentru care Mandatarul urmează să 
voteze în numele acţionarului (adică vot 
„pentru” sau „împotrivă” sau, după caz, să 
menționeze „abţinere”). Un original al procurii 
speciale, în română sau engleză, completată şi 
semnată de acţionar, însoțită de o copie a actului 
de identitate valabil al acţionarului (in cazul 
persoanelor juridice, carte de identitate/ paşa-
port a reprezentantului legal) vor fi transmise, 
după cum urmează: a) prin depunere la registra-
tura sediului social sau prin poştă sau curierat 
cu confirmare de primire către Registratură, nu 
mai târziu de 48 de ore înainte de data şi ora 
primei convocări A.G.O.A., în plic închis, cu 
menţiunea scrisă în clar: “PENTRU Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din 5/6 Iulie 
2021”, sau b) prin e-mail cu semnătură electro-
nică extinsă încorporată conform Legii 
nr.455/2001 privind semnătura electronică, nu 
mai târziu de 48 de ore înainte de data şi ora 
primei convocări A.G.O.A., la adresa: aga.ro@
engie.com, menţionând la subiect: “PENTRU 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 
5/6 Iulie 2021”. Acţionarii Societăţii înregistraţi 
în registrul acţionarilor au posibilitatea de a 
vota prin corespondenţă, înainte de A.G.O.A., 
prin utilizarea Buletinului de Vot. În cazul 
votului prin corespondență, Buletinele de Vot, în 
română sau engleză, completate şi semnate, 
însoțite de o copie a actului de identitate valabil 
al acţionarului (in cazul persoanelor juridice, 
carte de identitate /paşaport al reprezentantului 
legal) pot fi transmise, după cum urmează: a) 
prin depunere la registratura societăţii sau prin 
poştă sau curierat cu confirmare de primire 
către Registratură, nu mai târziu de 48 de ore 
înainte de data şi ora primei convocări 
A.G.O.A., în plic închis, cu menţiunea scrisă în 
clar: “PENTRU Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor din 5/6 Iulie 2021”, sau b) prin 
e-mail cu semnătură electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr.455/2001 privind semnă-
tura electronică, nu mai târziu de 48 de ore 
înainte de data şi ora primei convocări 
A.G.O.A., la adresa: aga.ro@engie.com, menţio-
nând la subiect: “PENTRU Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din 5/6 Iulie 2021”. 
Buletinele de Vot care nu vor fi primite la Regis-
tratură sau prin e-mail până la data şi ora sus 
menţionate nu vor fi luate în calcul pentru deter-
minarea cvorumului şi majorităţii în A.G.O.A. 
În situația în care acționarul care şi-a exprimat 
votul prin Buletin de Vot participă personal sau 
prin reprezentant la A.G.O.A., votul prin cores-
pondență exprimat pentru acea A.G.O.A. va fi 
anulat, fiind luat în considerare doar votul 
exprimat personal sau prin reprezentant. În 
cazul acționarilor persoane juridice, dovada 
calităţii de reprezentant legal se face cu un certi-
ficat constatator eliberat de Registrul Comer-
ţului sau orice alt document, emis de către o 
autoritate publică competentă, în original sau în 
copie conformă cu originalul, aflat în termenul 
său de valabilitate. Pentru detalii referitoare la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi exer-
citarea drepturilor conexe în contextul organi-
zării şi desfăşurării adunărilor generale ale 
acționarilor, puteți consulta Politica de confiden-
țialitate disponibilă pe website-ul societății 
(www.engie.ro) şi puteți contacta Responsabilul 

cu Protecția Datelor (DPO) direct prin e-mail la 
dpo@ro.engie.com, prin curier la adresa de 
corespondență a societății cu mențiunea „În 
atenția DPO”. Având în vedere recomandările 
autorităților publice române în legătură cu 
prevenirea/ limitarea răspândirii COVID-19, 
ENGIE Romania recomandă acționarilor săi ca 
în măsura posibilului: •să voteze prin corespon-
dență, prin utilizarea Buletinului de Vot; •să 
utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu 
semnătură electronică extinsă încorporată. 
Preşedinte al Consiliului de Administrație, Eric 
Joseph Stab.

l Către: Sarkis Pascale; Tohme Mirna; Laoun 
Youssef; Berro Sami -Asociaţi ai Grand Moulin 
S.R.L. Convocator respectând prevederile Legii 
societăţilor nr. 31/1990 republicată şi comple-
tată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale Actului constitutiv al societăţii 
Grand Moulin S.R.L. cu sediul social în 
Romania, loc.Rudeni, Oraş Chitila, Strada 
Rudeni, nr.76, Judeţ Ilfov, înregistrata la O.R.C. 
sub nr.J23/2317/13.08.2012, C.U.I.30012503 
(denumită „Societatea”): administratorul socie-
tăţii Ziad Chidiac, în temeiul art.195 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990 cu modificările şi 
completările ulterioare, convoacă Adunarea 
Generala a Asociaţilor a acestei Societăţi, pentru 
data de 31 mai 2021, ora 11.00, la sediul social al 
Societăţii din Rudeni, oraş Chitila, Strada 
Rudeni, nr.76, Judeţ Ilfov. La adunare sunt 
îndreptățiți să participe toți asociaţii Societăţii. 
Pentru această Adunare Generală a Asociaţilor, 
ordinea de zi va fi următoarea: 1.Aprobarea 
Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere şi 
Notele explicative la 31.12.2020. 2.Aprobarea 
modalităţii de repartizare a rezultatului finan-
ciar pentru anul 2020. 3.Aprobarea Raportului 
de gestiune al Administratorului. În cazul neîn-
deplinirii cvorumului, Adunarea Generală a 
Asociaţilor se va întruni, având aceeaşi ordine 
de zi, la data de 1 iunie 2021, ora 11.00, la sediul 
social al Societăţii din Rudeni, Oraş Chitila, 
Strada Rudeni, nr. 76, Judeţ Ilfov. Prezentul 
convocator a fost semnat atât în limba română 
cât şi în limba engleză, şi comunicat personal/
publicitate asociaţilor societăţii Grand Moulin 
S.R.L., astăzi, 15.05.2021. Administrator Ziad 
Chidiac.

l To: Sarkis Pascale; Tohme Mirna; Laoun 
Youssef; Berro Sami -Shareholders of Grand 
Moulin S.R.L nottice to attend. In accordance 
with the provisions of Companies’ Law 
nr.31/1990 republished and supplemented, as 
subsequently amended and supplemented, as 
well as those of the Articles of Incorporation of 
the Company Grand Moulin S.R.L headquar-
tered in Romania, Rudeni Locality, Chitila City, 
nr.76 Rudeni Street, Ilfov County, registered 
with the TRC under no.J23/2371/13.08.2012, 
C.U.I.30012503 (hereinafter „The Company”): 
the Administrator of the Company, Mr.Ziad 
Chidiac, as per art.195 of the Companies’ Law 
nr.31/1990, as subsequently amended and 
supplemented, hereby calls the Generale 
Meeting of Shareholders of the Company, to be 
held on the May 31th 2021, at 11.00 a.m., at the 
Company’s headquarters in Rudeni, Chitila 
City, nr.76, Rudeni Street, Ilfov County. The 
meeting may be attended by all  of the 
Company’s shareholders. The items to be 
discussed by this General Meeting of Sharehol-
ders shall be the following: 1.Approval of 
Balance Sheet, Income loss and Explanatory 
Notes 31.12.2020. 2.Approval of sharing moda-
lity Financial result for 2020. 3.Approval of 

annual report administrator. Should the quorum 
not be met, the General Meeting of Shareholders 
shall gather, having the same agenda, on June 
1th 2021, at 11.00 a.m., at the headquarters of 
the Company in Rudeni, Chitila City, Nr.76, 
Rudeni Street, Ilfov County. The herein Notice 
to Attend was signed both in Romanian and 
English languages, and personally/advertising 
communique to the shareholders of the 
Company Grand Moulin S.R.L. ,  today 
15.05.2021. Administrator Ziad Chidiac.

l Societatea ANCO STAR SA, denumită în 
continuare „Societatea”, persoană juridică 
română, cu sediul în Jud.Prahova, loc.Ploieşti, 
str.Gh. Grigore Cantacuzino, nr.352, înmatricu-
lată la Registrul Comerțului Ploieşti sub nr.
J29/3246/1992, CUI:2991945, reprezentată prin 
administrator unic Johannes Wolf, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționa-
rilor Societății, la sediul Societății pentru data 
de 01.07.2021, ora 12.00, cu următoarea Ordine 
de zi: 1.Aprobarea schimbării sediului Societății 
din Jud.Prahova, loc.Ploieşti, str.Gh. Grigore 
Cantacuzino, nr.352, în Jud. Caraş-Severin, Loc.
Buchin, Str.Lunca Grofului, nr.1, clădirea C7, 
etaj 2, biroul 210. 2.Aprobarea înființării unui 
sediu secundar în Jud.Prahova, loc. Ploieşti, str.
Gh. Grigore Cantacuzino nr.352. 3.Aprobarea 
modificării actului constitutiv al Societății ca 
urmare a celor hotărâte la punctele 1 şi 2 şi actu-
alizarea acestuia cu toate modificările înregis-
trate la zi în registrul comerțului. În cazul 
neîntrunirii condițiilor prevăzute de lege pentru 
validarea deliberărilor, Adunarea Generală a 
Acționarilor se va întruni în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi la data de 
02.07.2021. Având în vedere evoluția situației 
epidemiologice determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS CoV-2 la nivelul a peste 
150 de țări (inclusiv în România) precum şi 
instituirea stării de alertă pe întreg teritoriul 
României şi limitările privind adunările de 
persoane, în vederea protejării acționarilor săi, 
precum şi a celorlalți participanți, Societatea 
doreşte să limiteze, pe cât mai mult posibil, în 
limitele cadrului legislativ aplicabil în prezent, 
interacțiunile umane în legătură cu evenimen-
tele corporative ale Societății, inclusiv adunările 
generale ale acționarilor. În acest sens, Socie-
tatea recomandă cu tărie acționarilor să utilizeze 
mijloacele electronice de interacțiune la distanță 
cu privire la Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor, precum: 1.accesarea materialelor 
aferente Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor pe suport în format electronic, mai 
degrabă decât în copie fizică (pe suport hârtie) 
transmisă prin poştă, servicii de curierat sau 
personal la sediul societății. Toate materialele 
aferente punctelor de pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 
vor fi puse la dispoziția acționarilor care le vor 
solicita prin e-mail, utilizând semnătura electro-
nică extinsa încorporată, conform Legii 
nr.455/2001 privind semnătură electronică, la 
adresa: officeancostar@gmail.com. 2.transmi-
terea de către acționari (i) a propunerilor 
privind introducerea de noi puncte pe ordinea 
de zi sau, după caz, prezentarea proiectelor de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a 
fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor, precum şi (ii) a 
întrebărilor cu privire la Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor, prin e-mail utili-
zând semnătura electronică extinsă încorporată, 
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, la adresa: officeancostar@gmail.
com, potrivit celor menționate în prezentul 
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convocator, mai degrabă decât prin poștă, 
servicii de curierat sau personal la registratura 
Societății; 3. transmiterea de către acționari a 
procurilor generale sau, după caz, a procurilor 
speciale prin e-mail, utilizând semnătura elec-
tronică extinsă încorporată, conform Legii 
nr.455/2001 privind semnătura electronică, la 
adresa: officeancostar@gmail.com, potrivit celor 
menționate în prezentul convocator, mai 
degrabă decât prin poștă, servicii de curierat sau 
personal la registratura Societății; 4.votarea prin 
corespondență și, de preferință, prin e-mail la 
adresa: officeancostar@gmail.com, utilizând 
semnătura electronică extinsă încorporată, 
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, potrivit celor menționate în 
prezentul convocator, mai degrabă decât prin 
poștă, servicii de curierat sau personal la regis-
tratura Societății.

LICITAȚII
l SC Mannheim Oil SRL - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren/constructii, inscris in C.F. nr. 
30101/Slatina-Timis, nr. top : 31 –Sadova Veche, 
Cad : C1, Top : 31, aflat in proprietatea debi-
toarei S.C. Mannheim Oil S.R.L., situat admi-
nistrativ in Comuna Slatina Timis, sat Sadova 
Veche, nr.158, denumita generic “Statie distri-
butie carburanti”. Pretul de pornire al licitatiei  
este de 70% din pretul de evaluare, respectiv 
1.042.340 lei + T.V.A conform cod fiscal. Caie-
tele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Se-
verin, telefon  0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 23.06.2021, orele 12.00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va 
organiza o noua licitatie in data de 23.07.2021, 
in data de 23.08.2021, in data de 23.09.2021, in 
data de 22.10.2021 si respectiv in data de 
23.11.2021, orele 12.00.

l Consiron SRL - în faliment anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunurilor imobile, repre-
zentand: - Teren acces CF 40023, cad: 5531 top 
1146/4 Reșița, în suprafață de 1.440 mp, situat 
în Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud. 
Caraș Severin, la prețul de 7.703 lei, -Teren 
acces CF33684/cad: 3288 top 1173/1174/22 
Reșița, în suprafață de583 mp, situat în Reșița 
zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș Severin, 
la prețul de 3.119 lei, -Teren acces CF33685, 
cad: 3289 top 1173/1174/23 Reșița, în suprafață 
de 1.430 mp, situat în Reșița zona Calea Caran-
sebeșului, Jud. Caraș Severin, la prețul de 7.650 
lei, -Teren arabil CF36089, cad:3267 top 
1173/1174/1 Reșița, în suprafață de 4.477 mp, 
situat în Reșița zona Calea Caransebeșului, 
Jud. Caraș Severin, la prețul de 47.892 lei, 
-Teren arabil CF 40066, cad: 3268 top 
1173/1174/2 Reșița, în suprafață de 1.578 mp, 

situat în Reșița zona Calea Caransebeșului, 
Jud. Caraș Severin, la prețul de 16.880 lei, 
-Teren CF36091 Țerova, top 809/2/a/57/2, în 
suprafață de 71 mp, situat în Reșița în apro-
piere de Calea Caransebeșului, jud. Caraș-
Sverin, la prețul de 567 lei,  -Teren CF36092 
Țerova, top 809/2/a/57/3, în suprafață de 2.732 
mp, situat în Reșița în apropiere de Calea 
Caransebeșului, jud. Caraș-Sverin, la prețul de 
21.759 lei,  -Teren CF 39948, top 809/2/a/60/1, în 
suprafață de 5.754 mp, situat în Reșița zona 
Calea Caransebeșului, jud. Caraș-Severin, la 
prețul de 48.427 lei. Pretul de pornire al licita-
tiei  este de 40% din pretul de evaluare, la care 
se adauga T.V.A. conform cod fiscal. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Se-
verin, telefon  0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 14.06.2021, orele 12.30, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va 
organiza o noua licitatie in data de 28.06.2021, 
orele 12:30.

l Consiliul Local al Comunei Măgurele, judeţul 
Prahova, în conformitate cu HCL nr.26 din 
21.04.2021 anunţă organizarea licitaţiei, în 
vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani, a 
terenurilorîn suprafaţă totală de 366.531 mp 
situate în extravilanul Comunei Măgurele, sat 
Măgurele, nr.cadastrale: 23163, 23161, 23156, 
23159, 23158, proprietate privată a Consiliului 
Local al comunei Măgurele, în vederea desfașu-
rării de lucrari de amenajari piscicole. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
14.06.2021, ora 15,00 de la compartimentul 
Achizitii publice din cadrul Primariei Magurele, 
judetul Prahova. Ofertele si documentatia de 
participare la licitatie se depun, intr-un exem-
plar original, pana la data limita de 22.06.2021, 
ora 16,00 la sediul Primariei Magurele,sat 
Măgurele, nr.226, comuna Măgurele jud. 
Prahova, iar licitatia va avea loc in data de 
23.06.2021, ora 10ºº in aceeasi locatie. Relatii 
suplimentare la telefon 0244217701 si de la 
compartimentul Achizitii publice din cadrul 
Primariei Magurele, judetul Prahova.

l Emalt SRL, societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare urmatoarele bunuri 
mobile:  autoutilitara Ford Transit, nr. inmatri-
culare PH-60-ELM, an fabricatie 2005, la pretul 
de 812 euro, fara TVA si Dacia Logan, nr. inma-
triculare PH-24-ELM, an fabricatie 2011, la 
pretul de 227 euro, fara TVA. Bunurile sunt 
nefunctionale, au piese, componente lipsa si nu 
pot fi transportate prin mijloace proprii de loco-
motie. Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 
24 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine de la sediul 

lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
numerele  de te lefon/fax:  0787344547/ 
0244.597.808, email: office@andreiioan.ro sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va 
organiza in data de 04.06.2021, ora 12:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
07.06.2021, 09.06.2021, 11.06.2021. 14.06.2021, 
16.06.2021, 18.06.2021, 23.06.2021, 25.06.2021., 
28.06.2021.

l Debitorul Anconi Construct SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Skoda 
Octavia, nr. inmatriculare B-06-POU, an fabri-
catie 2008, pret pornire licitatie –1.050,00 Euro 
exclusiv TVA; 2. Dacia Logan, nr. inmatriculare 
B-05-POU, an fabricatie 2005, pret pornire lici-
tatie –450,00 Euro exclusiv TVA; 3. Fiat Punto, 
nr. inmatriculare B-74-BMK, an fabricatie 2007, 
pret pornire licitatie –480,00 Euro exclusiv 
TVA; Autovehiculele se vand in mod individual.  
4. Bunuri mobile de tip mijloce fixe apartinand 
Anconi Construct SRL in valoare de 3.924,9 
Euro exclusiv TVA. Bunuri mobile de tip 
mijloce fixe se vand in bloc sau individual. 
Pretul de pornire al licitatilor pentru autotu-
risme si pentru bunurile mobile de tip mijloace 
fixe apartinand Anconi Construct SRL repre-
zinta 30% din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare, listele cu 
aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul 
judiciar  cu un telefon in prealabi l  la 
021.318.74.25. Pretul Caietului de sarcini 
pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de 
tip mijloace este fixe de 500,00 Lei exclusiv 
TVA. Participarea la licitatie este conditionata 
de: -consemnarea in contul nr. RO02 BUCU 
1081 2159 5197 1RON deschis la Alpha Bank 
Romania, cel mai tarziu cu o zi inainte de data 
si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al licitatiei pentru 
bunurile pentru care se liciteaza; -achizitionarea 
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, 
ce poate fi achitat in contul lichidatorului judi-
ciar nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING BANK – Sucursala Dorobanti 
sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti 
str. Buzesti nr.71, et.5, cam.502-505, sector 1. 
Pentru autovehicule si pentru bunurile mobile 
de tip mijloace fixe, prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 09.06.2021, ora 15:00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 
16.06.2021; 23.06.2021; 30.06.2021; ora 15:00. 
Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru re lat i i  supl imentare  sunat i  la 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul SC Valleriana Medics Consult SRL 
-in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
si Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: Bunul 

mobil apartinand SC Valleriana Medics Consult 
SRL -in faliment, pretul de pornire al licitatiei 
fiind diminuat cu 80% fata de cel stabilit prin 
Raportul de evaluare, exclusiv TVA, respectiv 
Echipament Multix Select Dr. Pretul caietului de 
sarcini este de 500 de lei, exclusiv TVA si se 
achita prin OP in contul nr. RO43INGB 
551499990051 3726 deschis la Ing Bank –Sucur-
sala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar 
Dinu Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucu-
rești, Str. Buzesti nr.71, et.5, sector 1. Garantia 
de participare la licitatie, in valoare de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei pentru bunul mobil 
pentru care se liciteaza, va fi platita in lei la 
cursul BNR din data efectuarii platii, pe seama 
debitoarei SC Valleriana Medics Consult SRL in 
c o n t u l  d e  l i c h i d a r e  n r.  R O 9 0 B R E L 
0002000930180101 deschis la Libra Internet 
Bank. Participarea la licitatie este conditionata 
de depunerea dovezii de achitare a caietului de 
sarcini cat si de dovada achitarii garantiei de 
participare la licitatie care se vor depune in 
original la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, sector 1, 
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabi-
lite pentru sedinta de licitatie. Prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 08.06.2021, ora 
14.00 iar daca acestea nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de: 15.06.2021, 22.06.2021, 29.06.2021, 
06.07.2021, ora 14.00. Toate sedintele de licitatii 
se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et. 5, sector 1. 
Pentru  re lat i i  supl imentare  sunat i  la 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

l SC DHC CO SRL, din Municipiul Craiova, 
Calea Unirii, nr.169, Județul Dolj, România, cod 
poștal 200330, vă invită să participați la proce-
dura concurențială pentru atribuirea contrac-
tului privind servicii de consultanță în 
management în cadrul proiectului „Construire 
centru de vinificaţie Domeniile Dascălu”, 
proiect cofinanțat prin Programul Național de 
Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023. 
Obiectul contractului de consultanță în manage-
ment: Servicii de managementul investiției 
pentru obiectivul de investiții „Construire 
centru de vinificație Domeniile Dascălu”. 
Durata contractului: 24 luni. Valoarea estimată 
a contractului: 190.000,00Lei fără TVA. Crite-
riul atribuirea: prețul cel mai scăzut. Data și 
ora-limită de depunere a ofertelor: Data: 
07.06.2021, ora 16.00. Data și ora ședinței de 
deschidere: Data: 08.06.2021, ora 09.00. Adresa 
și modul de obținere a documentației de atri-
buire: Documentația de atribuire se poate obține 
printr-o solicitare scrisă la următoarea adresa de 
e-mail: florin.opris@doomeniiledascalu.ro. Ofer-
tele se vor depune la următoarea adresă: Muni-
cipiul Craiova, Strada Râului, nr.429, Județul 
Dolj, România. Modul de prezentare al ofer-
telor: Ofertantul trebuie să prezinte un (1) exem-
plar al ofertei în original, în plic sigilat, pe care 
să fie trecute adresa achizitorului. Pentru infor-

mații suplimentare legate de contract vă invităm 
să ne contactați la telefonul 0725.005.500 și sau, 
la adresa de e-mail: florin.opris@doomeniiledas-
calu.ro, persoană de contact este Florin Opriș.

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: 
Comuna Dobrești, comuna Dobrești, nr.323a, 
județul Bihor, cod poștal 417240, telefon 
0259/325.400, fax 0359/198.870, e-mail: prim.
dobresti@yahoo.com, cod fiscal 5628791. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
-imobil -construcție cu destinație spațiu comer-
cial, în suprafață de 78,37 mp, situat în comuna 
Dobrești, localitate Cornișești, județul Bihor 
-Cămin Cultural, conform caietului de sarcini, 
af lat în proprietatea publică a Comunei 
Dobrești, conform H.C.L. nr. 29/20.04.2021 și 
temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 
art.332-333. 3. Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la cerere, de 
la sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 
3.2. Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/ compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: se poate obține de la 
Compartimentul Secretariat din cadrul Primă-
riei Comunei Dobrești, comuna Dobrești, nr. 
323/A, județul Bihor. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 16 lei/ 
exemplar, se achită numerar la Casieria Primă-
riei Comunei Dobrești. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 14.06.2021, ora 14.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 23.06.2021, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Dobrești, comuna Dobrești, Comparti-
mentul Secretariat, nr. 323/A, județul Bihor. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun în două exemplare -1 
(unu) exemplar original și 1 (unu) exemplar 
copie, în două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5. Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
23.06.2021, ora 12.00, Primăria Comunei 
Dobrești, comuna Dobrești, nr. 323/A, județul 
Bihor. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, 
Parcul Traian, nr.10, județul Bihor, telefon 
0259/414.896, fax 0359/432.750, e-mail: tr-bi-
hor-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 28.05.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Dobrești, comuna Dobrești, nr.323a, 
județul Bihor, cod poștal 417240, telefon 
0259/325.400 fax 0359/198.870, e-mail: prim.
dobresti@yahoo.com, cod fiscal 5628791. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
-imobil -construcție cu destinație spațiu salon 
frizerie, în suprafață de 20,80mp, situat în 
comuna Dobrești, localitatea Hidișel, județul 
Bihor -Cămin Cultural, înscris în CF nr. 51347 
Dobrești, sub nr.cadastral 51347, aflat în propri-
etatea publică a Comunei Dobrești, conform 
H.C.L. nr. 24/20.04.2021 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 332-333. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: la cerere, de la sediul institu-
ț ie i ,  Compart imentul  Secretariat .  3 .2 . 
Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: se poate obține de la Compar-
timentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Dobrești, comuna Dobrești, nr. 323/A, 
județul Bihor. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 16 lei /exemplar, se 
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Dobrești. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 14.06.2021, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 23.06.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Dobrești, comuna Dobrești, Compartimentul 
Secretariat, nr. 323/A, județul Bihor. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun în două exemplare -1 
(unu) exemplar original și 1 (unu) exemplar 
copie, în două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
23.06.2021, ora 12.00, Primăria Comunei 
Dobrești, comuna Dobrești, nr.323/A, județul 
Bihor. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, 
Parcul Traian, nr.10, județul Bihor, telefon 
0259/414.896, fax 0359/432.750, e-mail: tr-bi-
hor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 28.05.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
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Consiliul Local Scrioaștea, comuna Scrioaștea, 
Str.Principală, nr.103, județul Teleorman, 
telefon/fax 0247/459.406, e-mail: primariacom-
scrioastea@yahoo.com, cod fiscal 6853317. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
spațiu în suprafață de 57,00 mp din imobilul 
aparţinând domeniului public al Comunei Scri-
oaștea, situat în satul Scrioaștea, Str.Principală, 
nr. 96, conform H.C.L. nr. 27/24.05.2021 și art. 
332-333 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completă-
rile ulterioare. 3.Informații privind documen-
tația 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 -Compartiment 
Secretariat. 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 Compartimentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Scrioaștea, Str. Principală, 
nr.103, județul Teleorman. 3.3. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria Primă-
riei Comunei Scrioaștea. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 14.06.2021, ora 10.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 22.06.2021, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Scrioaștea, Compartiment Secretariat, 
Str. Principală, nr.103, județul Teleorman. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigilate: unul exterior și unul 
interior. 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
23.06.2021, ora 10.00, Primăria Comunei Scri-
oaștea,  Str.Principală,  nr.  103,  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 de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Teleorman, Alexandria, Str.Ion Creangă, nr.53, 
județul Teleorman, telefon 0247/406.016, fax 
0247/317.322, e-mail: tribunaltr@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 28.05.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Serviciul Public Administrare Baze Sportive și 
de Agrement al Municipiului Sibiu, cu sediul în 
Sibiu, Piața Mică, nr. 22, județul Sibiu, telefon 
0269/208.958, fax 0269/208.949, E-mail: 
bazesportive@sibiu.ro, cod fiscal 42156448. 2. 
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
spațiu neamenajat în suprafață de 2,00mp, 
situat în cadrul Complexului de agrement Lacul 
lui Binder din Sibiu, Str.Lacul lui Binder, FN, 
județul Sibiu, pentru amplasarea de automate 
pentru vânzarea de băuturi calde sau de gustări 
și băuturi reci, spațiu ce aparține domeniului 
public al Municipiului Sibiu, în temeiul legal al 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 332-333 și H.C.L. 
nr. 183/27.05.2021. 3.Informații privind docu-
mentația 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 Serviciului Public Adminis-
trare Baze Sportive și de Agrement al Munici-
piului Sibiu. 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 sediul Serviciului Public Administrare 
Baze Sportive și de Agrement al Municipiului 
Sibiu, Sibiu, Piața Mică, nr.22, Camera 11, 
județul Sibiu. 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: 50,00 lei/exemplar, 
se achită numerar la Casieria Serviciului Public 
Administrare Baze Sportive și de Agrement al 
Municipiului Sibiu. 3.4. Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 14.06.2021, ora 13.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 23.06.2021, ora 13.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Serviciul 
Public Administrare Baze Sportive și de Agre-
ment al Municipiului Sibiu, Sibiu, Piața Mică, 
nr.22, Camera 11, județul Sibiu. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 29.06.2021, 
ora 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, 
Str.Samuel Brukenthal, nr.2, Sala 313, județul 
Sibiu. 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 Sibiu, Sibiu, 
Strada Ocnei, nr.33, județul Sibiu, telefon 
0269/217.104, fax 0269/217.702, e-mail: tribu-
nalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 28.05.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Serviciul Public Administrare Baze Sportive și 
de Agrement al Municipiului Sibiu, cu sediul în 
Sibiu, Piața Mică, nr. 22, județul Sibiu, telefon 
0269/208.958, fax 0269/208.949, E-mail: 
bazesportive@sibiu.ro, cod fiscal 42156448. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
spațiu amenajat situat în cadrul Complexului de 
agrement Lacul lui Binder din Sibiu, Str.Lacul 
lui Binder, FN, județul Sibiu, compus din: -bar 
în suprafață de 58,26mp; -terasă neacoperită în 
suprafață de 137mp; pentru desfășurarea de 
activități comerciale, activități de alimentație 
publică, spațiu ce aparține domeniului public al 
Municipiului Sibiu, în temeiul legal al O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art. 332-333 și H.C.L. nr. 
182/27.05.2021. 3.Informații privind documen-
tația 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 Serviciului Public Adminis-
trare Baze Sportive și de Agrement al Munici-
piului Sibiu. 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 sediul Serviciului Public Administrare 

Baze Sportive și de Agrement al Municipiului 
Sibiu, Sibiu, Piața Mică, nr.22, Camera 11, 
județul Sibiu. 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: 50,00 lei/exemplar, 
se achită numerar la Casieria Serviciului Public 
Administrare Baze Sportive și de Agrement al 
Municipiului Sibiu. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 14.06.2021, ora 13.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 23.06.2021, ora 13.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Servi-
ciul Public Administrare Baze Sportive și de 
Agrement al Municipiului Sibiu, Sibiu, Piața 
Mică, nr.22, Camera 11, județul Sibiu. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior 
și unul interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 29.06.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Municipiului Sibiu, Str.Samuel Brukenthal, nr.2, 
Sala 313, județul Sibiu. 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 Tribuna-
lului Sibiu, Sibiu, Str.Ocnei, nr.33, județul Sibiu, 
telefon 0269/217.104, fax 0269/217.702, e-mail: 
tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 28.05.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Serviciul Public Administrare Baze Sportive și 
de Agrement al Municipiului Sibiu, cu sediul în 
Sibiu, Piața Mică, nr. 22, județul Sibiu, telefon 
0269/208.958, fax 0269/208.949, E-mail: 
bazesportive@sibiu.ro, cod fiscal 42156448. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
magazin situat în incinta Pavilionului Multi-
funcțional din cadrul Complexului de agrement 
Lacul lui Binder din Sibiu, Str.Lacul lui Binder, 
FN, județul Sibiu, în suprafață de 26,63mp, 
pentru desfășurarea de activități comerciale, 
comerț cu amănuntul a articolelor sportive și a 
altor articole specifice activităților de agrement, 
suveniruri, spațiu ce aparține domeniului public 
al Municipiului Sibiu, în temeiul legal al O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019, art. 332-333 și H.C.L. nr. 
181/27.05.2021. 3. Informații privind documen-
tația 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 Serviciului Public Adminis-
trare Baze Sportive și de Agrement al Munici-
piului Sibiu. 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 sediul Serviciului Public Administrare 
Baze Sportive și de Agrement al Municipiului 
Sibiu, Sibiu, Piața Mică, nr.22, Camera 11, 
județul Sibiu. 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: 50,00 lei/ exemplar, 
se achită numerar la Casieria Serviciului Public 
Administrare Baze Sportive și de Agrement al 
Municipiului Sibiu. 3.4. Data-limită pentru soli-

citarea clarificărilor: 14.06.2021, ora 13.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 23.06.2021, ora 13.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Serviciul 
Public Administrare Baze Sportive și de Agre-
ment al Municipiului Sibiu, Sibiu, Piața Mică, 
nr.22, Camera 11, județul Sibiu. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 29.06.2021, 
ora 09.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, 
Str.Samuel Brukenthal, nr.2, Sala 313, județul 
Sibiu. 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 Sibiu, Sibiu, Str.
Ocnei, nr.33, județul Sibiu, telefon 0269/217.104, 
fax 0269/217.702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
28.05.2021.

l  Licitaț ie  închiriere cabinet  medical 
Săldabagiu de Munte, jud.Bihor. 1.Autoritatea 
contractantă: Primăria Paleu, Paleu nr. 18, 
Paleu, judeţul Bihor, tel/fax: 0259.451.007, 
email: primaria@paleu.ro. 2.Obiectul licitației 
publice: imobil cu destinaţia de cabinet medicină 
de familie, situat în comuna Paleu, sat 
Săldabagiu de Munte, nr.18, proprietatea privată 
a comunei Paleu, înscris în CF nr.54154 Paleu 
sub nr. cad. 54154-C1 cabinet medical rural în 
suprafaţă de 102mp. Închirierea a fost aprobată 
prin HCL nr.75/23.04.2021, în baza OUG 
57/2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: conform caietului de sarcini. 
3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: direct, la sediul Primăriei 
Comunei Paleu, localitatea Paleu, nr.18 sau prin 
e-mail. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: primaria@paleu.ro 
sau sediul organizatorului licitaţiei: localitatea 
Paleu, nr.18, județul Bihor, telefon 0259.451.007. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10Lei 
prin ordin de plata în contul RO08TREZ 
0765006XXX010722 deschis la Trezoreria 
Oradea, Comuna Paleu, cod fiscal 15304644 sau 
numerar depus la casieria Primăriei Paleu. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
17.06.2021, ora 10.00. 4. Informații privind ofer-
tele: oferta va fi depusă în plic. Fiecare exemplar 
al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant. 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
24.06.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Localitatea Paleu, nr.18, judeţul 
Bihor. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 2. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 24.06.2021, ora 11.00, la sediul Primă-
riei Paleu, localitatea Paleu, nr.18, judeţul Bihor. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/ sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bihor, 
Parcul Traian, nr.10, cod 410033, jud. Bihor, 
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro, tel. 0259.414.896. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație în 
vederea publicării: 27.05.2021.

l Licitație închiriere cabinet medical în sat 
Uileacu de Munte, jud.Bihor. 1.Autoritatea 
contractantă: Primăria Paleu, Paleu nr.18, 
Paleu, judeţul Bihor, tel/fax: 0259.451.007, 
email: primaria@paleu.ro. 2.Obiectul procedurii 
de licitație publică: imobil cu destinaţia de 
cabinet medicină de familie, situat în comuna 
Paleu, sat Uileacu de Munte, nr.72/A, proprie-
tatea privată a comunei Paleu, înscris în CF 
nr.54160 Paleu sub nr. cad. 54160-C1 cabinet 
medical rural în suprafaţă de 102 mp. Închiri-
erea a fost aprobată prin HCL nr.74/23.04.2021, 
în baza OUG 57/2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: conform caietului de 
sarcini. 3.1.Modalitatea prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: direct, la sediul 
Primăriei Comunei Paleu, localitatea Paleu, nr. 
18 sau prin e-mail. 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: 
primaria@paleu.ro sau sediul organizatorului 
licitaţiei: localitatea Paleu, nr.18, județul Bihor, 
telefon 0259.451.007. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, potrivit 
prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 10Lei prin ordin de plata în 
contul RO08TREZ 0765006XXX010722 deschis 
la Trezoreria Oradea, Comuna Paleu, cod fiscal 
15304644 sau numerar depus la casieria Primă-
riei Paleu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificarilor: 17.06.2021, ora 10.00. 4.Informații 
privind ofertele: oferta va fi depusă în plic. 
Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat 
de către ofertant. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 24.06.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Localitatea Paleu, 
nr.18, judeţul Bihor. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 24.06.2021, ora 13.00 la 
sediul Primăriei Paleu, localitatea Paleu, nr.18, 
judeţul Bihor. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Bihor, Parcul Traian, nr.10, cod 410033, jud.
Bihor,  e-mail :  tr-bihor-reg@just.ro,  tel . 
0259.414.896. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație în vederea publicării: 27.05.2021.

PIERDERI
l Documente pierdute -imprimanta fiscală, din 
cadrul companiei Carrefour, magazin Market 
Timișoara-Mureș. Nr.tel info: 0757.033.022.

l Pierdut Certificat de înregistrare fiscală și 
Certificat constatator, Mappamonde Innova-
tions SRL, CUI: 37564815, din data de 
15.07.2017, eliberate de ORC. Le declarăm nule.

l Becaj Burek SRL, CIF: RO32185420, anunț 
pierderea Certificatului de înregistrare în 
scopuri de TVA, seria B nr. 1413782 eliberat la 
15.10.2015. Îl declarăm nul.

l Declar pierdut si nul procesul verbal de punere 
in posesie nr. 3512/01 aprilie 2002, privind dispo-
zitia nr. 237/12 februarie 2002 emisa de Primarul 
General al Mun. Bucuresti pe numele Manea 
Florentina in baza Legii nr.10/2001 pentru imobi-
lulul din str. Vasie Lascar nr. 135B (in prezent nr. 
135) sector 2, Bucuresti care a fost preluat pe 
baza decretului 92/1950.


