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VANZARI
GARSONIERE

Drumul Taberei, complex Favorit, MedLife,
bloc monolit de garsoniere cu 2 lifturi, etaj
intermediar,curata,libera pretabila ca
investitie pentru inchiriere, pozitie buna,
apropiere metrou. 079 945 5788 42 500 €

Proprietar Militari Residence -29070E la
cash-31mpc finalizat, Blocul este NOUcu lift.
Etaj 7/8consultanta financiara in vederea
obtinerii creditelor imobiliare si Prima Casa
Suprafata 31 mpc. posibilitate credit.
PROPRIETAR Comision 0% 0731 166 448
Pret 29070 Euro Garsoniera noua in
ansamblul rezidential Regnum Residence &
SPA! Garsoniera este decomandata,
spatioasa, ideala pentru orice familie si vine
finisata la cheie. Garsoniera are o suprafata
utila totala de 37.80 mp. 0723 726 686 45
900 €

Garsoniera, suprafata utila cu balcon inclus
39.1 mpu se preda finisata cu gresie, faianta
si parchet la alegere 10 variante fiecare,
centrala proprie de apartament cu incalzire
prin calorifere, Adresa Strada Nasaud

,nr.77 ,sector 5 ,Bucuresti 0769.450.000 56
695 €

Garsoniera* SUT 34.40 mp* Finisata la
cheie* Viscolului Residence*Pozitionarea in
N-V Capitalei pe strada Viscolului nr. 28-30
aduce complexului multe atu-uri, de la
mijloace de transport in comun, pana la o
multitudine de lanturi de magazine, sali de
sport, piscine sau parcuri. 0733 083 083 41
905 €

CASE-VILE BUCURESTI

CALARASILOR, 220mp, ultracentral,
S+P+E, 150.000 E , tel.0722.923.374**

BANU MANTA, vila S+P+2+M, 13 camere,
600mp, 470.000 E , tel.0762.282.472**

CASE-VILE PROVINCIE

OTOPENI City Gardens, vile 5 camere, P+2
etaje, 190mp, teren 330mp, 90.000 E ,
tel.0749.800.400**

TERENURI BUCURESTI

CALARASILOR, 500mp cu 2 case pe el,
ultracentral, 350.000 E , tel.0724.838.500**

BURSA AUTO

VANZARI

AUTO STRAINE

AUDI A3, fabricat 2010, full options, 2.0 tdi,
euro5, 8.500 E, negociabi l ,
tel.0740.588.805**

Vand Mercedes E200 diesel, 07.12.2018,
28700 km, cutie automata 30 800 € 074 014
7777

VW JETTA 2012,BENZINA, NAVI MARE,ff
multe dotari,distrib sch recent 5 750 €075
583 7575

Vând Volvo xc 90,al doilea proprietar ,
maºina este întreþinutã are ºapte locuri se
circula in fiecare zi cu ea ,preþul fiind uºor
negociabil , ofer cert i f icat f iscal pt
transcrierea autoturismului 4 999 € (0741)
661 925

Toyota aygo cu carte service 6000km 7 300
€ 07567 26508

Vand astra g an 2004 motor 1.7 cdti
climatronic geamuri electrice masina merge
foarte bine1 100 €0751 419 987

Volkswagen Golf 5 inmatriculat 1.9TDI
105cp 2008 E4 dotat ,intretinut? 2 699 €,
0725199997

Vw Passat B 6,an 2008, 2.0 tdi 140cp
BMP,Zoll 03.07.21 3 900 € 0767 659 500

Bmw E90/Navigatie/Trapa-Electrica/Benzi
na+Gpl//Piele/Import -Germania/ 5 290
€(0728) 992 373

Volvo C30 2008 1.6D Impecabil !!!
Proprietar ! 2 999 €073 097 6499

Peugeot 308 Hatchback Motor 1.6 Benzinã
120 Cp An Fabricaþie 2008 2 750 €074 528
1388

Vand Bmw F31 seria 3/euro 5 8 100 €075
553 5558

Nissan Qashqai Tekna//Automat//Euro 5//
4X4//2,0 DCI,//Panoramic 7 950 €075 245
3938

Bmw 320d M Pachet Xdrive Bixenon Navi
Piele Facelift 7 750 € 075 445 4422

Peugeot 308 Hatchback Motor 1.6 Benzinã
120 Cp An Fabricaþie 2008 2 750 € 074 528
1388

Vand vw lupo an 2001 motor 1.4 tdi1 800 lei,
073 418 5668

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

SERVICII PARTICULARI

CALARASILOR, inchiriez S+P+E, 220mp,
ultracentral, 1500 E/luna , tel.0722.
923.374**

LOCURI DE MUNCA-OFERTE

CANDIDAÞII depun la secretariatul comisiei
de concurs, dosarul pentru înscriere la
concurs/examen, în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data publicãrii anunþului de
concurs, pânã la ora 16.00 a ultimei zile de
înscriere inclusiv data de 05.11.2021.
Persoana de contact este economist
Vaduva Dorela, telefon 0767933392 sau
021/4600232 int. 112 . Concursul va avea
loc în data de 16.11.2021- proba scrisa si in
data de 22.11.2021 proba practica/interviu
la CNCRNC”DR.NICOLAE ROBANESCU”
din Strada Dumitru Minca, nr.44, Sectorul 4.
Tematica si bibliografia se pun la dispozitie
prin intermediul Biroului RUNOS sau pe
site-ul unitatii www.recuperarecopii.ro . *

PRIMARIA comunei Pantel imon
,organizeazã concurs în baza H.G.
286/2011 ºi H.G. 1027/2014, la sediul
Primariei din str. Principala , nr. 214, judeþul
Constanta, în data de 16.11.2021, ora 11:00
proba scrisã ºi în data de 17.11.2021, ora
11:00 interviul, pentru ocuparea postului
contractual vacant de referent, în cadrul
compartimentului bibliotecã ,culturã si
activitãþi pentru tineret. Condiþ i i de
participare: - nivelul studiilor: medii ; -
vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului: nu este cazul . Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul
Primariei Comunei Pantelimon în termen de
10 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Condiþiile de participare la
concurs ºi bibliografia stabilitã se afiºeazã la
sediul Primariei Comunei Pantelimon .
Relaþii suplimentare se pot obþine de la
sediul Primariei Comunei Pantelimon ºi la
telefon 0241874408. *

INSTITUTUL de Boli Cardiovasculare
„Prof.dr. George I.M. Georgescu” Iaºi
organizeazã concurs, în baza art. 7, alin. 4
din HG 286/2011, la sediul din Iaºi, B-dul
Carol I, Nr. 50, pentru ocuparea 1 post
contractual, vacant de asistent medical
generalist - PL, în cadrul Laboratorului de
explorari funct ionale neinvazive -
Compartiment probe efort, monitorizare
Holter si a TA, în data de 22.11.2021, ora
9.00 - proba scrisa si in data de 24.11.2021,
ora 9.00, interviul; Conditii de participare: -
nivelul studiilor - scoala postliceala sanitara,
specialitataea medicina generala; -
vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului - minim 6 luni experienta in
specialitate; Dosarele de înscriere se depun
la sediul spitalului la Biroul RUNOS în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii prezentului anunþ în Monitorul
Oficial al Romaniei partea a III-a; Condiþiile
de participare la concurs ºi bibliografia se
af iºeazã la sediul unitãþ i i . Relaþ i i
suplimentare se pot obþine de la sediul
institutiei din B-dul Carol I, Nr. 50, et. VI -
Biroul RUNOS si la nr. tel. 0232/ 211834
int.110. *

ªCOALA Popularã de Artã ºi Meserii
Vámszer Géza organizeazã concurs, în
baza HG 286/2011 ºi HG 1027/2014, la
sediul Miercurea Ciuc din str. Gal Sandor nr.
9, judeþul Harghita, în data de 16.11.2021.
ora 10,00 proba scrisã ºi în data de
23.11.2021.ora 10,00 interviul, pentru
ocuparea postul contractual vacant de: 1
post inspector de specialitate debutant,
contractual vacant - coordonator program
Scoala Naturii. Condiþii de participare:. 1
post inspector de specialitate debutant,
contactual vacant ? studii superioare de
lungã duratã, specializare geografie; ?
cunoaºterea unei limbi de circulaþie
internaþionalã nivel de baza ? cunoaºte
limba românã, scris ºi vorbit-nivel avansat; ?
cunoaºte limba maghiarã, scis ºi vorbit-nivel
avansat; Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul ºcolii în termen de 10 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ, în
Monitorul Oficial al României Partea a III-a.
Condiþiile de participare la concursuri ºi
bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul
ºcolii. Relaþii suplimentare se pot obþine de
la sediul ºcolii ºi la telefon 0266-310884. *

ªCOALA Popularã de Artã ºi Meserii
Vámszer Géza organizeazã concurs, în
baza HG 286/2011 ºi HG 1027/2014, la
sediul Miercurea Ciuc din str. Gal Sandor nr.
9, judeþul Harghita, în data de 16.11.2021.
ora 10,00 proba scrisã ºi în data de
23.11.2021.ora 10,00 interviul, pentru
ocuparea postul contractual termporar
vacant de: 1 post inspector de specialitate
IA, contractual temporar vacant -
responsabi l market ing Condiþ i i de
participare: 1 post inspector de specialitate
IA, contactual temporar vacant ? studii
superioare de lungã duratã, ? vechime în
muncã minim 6 ani; ? cunoºtinþe de utilizare

a calculatorului; ? cunoºtinþe de marketing ºi
online marketing; ? cunoaºterea unei limbi
de circulaþie internaþionalã. ? cunoaºte
limba românã, scris ºi vorbit-nivel avansat; ?
cunoaºte limba maghiarã, scis ºi vorbit-nivel
avansat; Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul ºcolii în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ, în
Monitorul Oficial al României Partea a III-a.
Condiþiile de participare la concurs ºi
bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul
ºcolii. Relaþii suplimentare se pot obþine de
la sediul ºcolii ºi la telefon 0266-310884. *

ANUNÞ privind selecþia unui membru în
Consiliul de Administraþie al S.C. Aeroportul
Arad S.A., conform O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanþa corporativã întreprin-
derilor publice cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Consiliul Judeþean Arad, în
calitate de autoritate publicã tutelarã pentru
S.C. Aeroportul Arad S.A., organizeazã
concurs pentru selecþia unui membru în
Consil iului de Administraþie ai S.C.
Aeroportul Arad S.A. Procedura de selecþie
cuprinde urmãtoarele etape succesive:
Etapa I - selecþia dosarelor candidaþilor.
Etapa a II-a - interviu pentru candidaþii
declaraþi “admiºi” (lista scurtã) dupã etapa I.
Condiþii obligatorii de participare: 1. Studii
universitare finalizate, respectiv studii
superioare de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã; 2.
Experienþã în îmbunãtãþirea performanþei
societãþilor sau regiilor autonome pe care
le-a administrat sau condus, conf. art. 28,
alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011; 3.
Cunoaºterea limbii române: scris, citit,
vorbit; 4. Stare de sãnãtate corespun-
zãtoare postului , atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberatã de cãtre
medicul de familie sau de unitãþile sanitare
abilitate; 5. Respectarea prevederilor
articolelor 6 ºi 33 din O.U.G. nr. 109/2011
privind guvernanþa corporativã întreprin-
derilor publice cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Dosarul de participare va conþine
în mod obligatoriu: 1. Opis - 2 exemplare; 2.
Curriculum Vitae - model european conf.
H.G. nr. 1021/2004; 3. Copie act de
identitate; 4. Copie documente care atestã
pregãtirea profesionalã ºi vechimea; 5.
Documente care atestã experienþa în
administrarea/ managementul societãþilor
comerciale/ regiilor autonome, al altor
entitãþi din sectorul public sau privat (Carte
de muncã sau Adeverinþã, dupã caz); 6.
Cazier judiciar; 7. Cazier f iscal; 8.
Adeverinþa medicalã (eliberatã de cãtre
medicul de familie sau unitãþile sanitare
abi l i tate); 9. Declaraþ ie pe proprie
rãspundere datã în conf. cu prev. art. 326
Cod Penal, din care sã rezulte îndeplinirea
condiþiilor legale pentru dobândirea calitãþii
de administrator într-o societate comercialã
pe acþiuni, conf. prev. Legii nr. 31/1990
privind societãþ i le comerciale ºi a
prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare
(Declaraþia se obþine ºi se completeazã la
depunerea dosarului); 10. Declaraþie pe
propria rãspundere privind acordul ca datele
personale sã fie procesate în scopul
proceduri i de recrutare ºi selecþ ie
(Declaraþia se obþine ºi se completeazã la
depunerea dosarului). Criterii de evaluare/
selecþie: 1. Competenþe specifice sectorului
de activitate; 2. Competenþe profesionale de
importanþã strategicã; 3. Cunoºtinþe de
Guvernanþã Corporativã; 4. Competenþe
sociale ºi personale; 5. Alinierea cu
Scrisoarea de Aºteptãri a Autoritãþii Publice
Tutelare; 6. Trãsãturi; 7. Condiþii prescriptive
ºi proscriptive. Criteriile detaliate se
regãsesc pe site-ul www.cjarad.ro la
Informaþii utile/ Guvernanþã corporativã/
Societãþi comerciale/ Selecþia unui membru
în Consiliul de Administraþie al S.C.
Aeroportul Arad S.A./ Matricea Consiliului
de Administraþie. Bibliografie: O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanþa corporativã a
întreprinderilor publice, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, H.G. nr. 722/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanþa corporativã a
întreprinderilor publice ºi Legea nr. 31/1990
privind socitãþ i le. Dosarele pentru
candidaturã se prezintã la Registratura
Consiliului Judeþean Arad, str. C. Coposu,
nr. 22 cu documentele în copie ºi original
pentru conformitate. Informaþii suplimentare
puteþi obþine la numãrul de telefon
0357-731182 sau 0357-731214. Data limitã
pentru depunerea dosarelor: 25.11.2021,
ora 16.00. Declaraþia de intenþie a
candidatului va fi solicitatã ulterior doar
candidaþilor confirmaþi pe lista scurtã. *

ANUNÞ CONCURS. DGAPMFP, cu sediul
pe str.Polonã nr.24-26, organizeazã în data
de:09.11.2021, ora 10.00, concurs/examen
pentru ocuparea unei funcþii contractuale de
execuþie vacante:1.Inspector de specia-
litate.IA(S):Studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã în
domeniul ºtiinþe umaniste: istorie, filologie,

studii culturale;Vechime în specialitatea
studiilor:minim 3.ani;Experienþã minimã
necesarã pentru executarea operaþiilor
specifice postului:vechime de minim
3.ani;Cunoaºterea legislaþiei în domeniu;
Cunoaºterea la nivel avansat a unei limbi
strãine de circulaþ ie internaþionalã;
Capacitate de lucru în echipã, abilitãþi de
comunicare;Cunoaºterea profilului specific
al Direcþiei Generale de Arhitecturã
Peisagisticã ºi Monumente de For Public
(DGAPMFP);Perioadã de probã, conform
legii. Dosarele de concurs se depun pânã la
data de 02.11.2021, ora 12.00 la sediul
Direcþ iei Generale de Arhitecturã
Peisagisticã ºi Monumente de For Public
(DGAPMFP) din Str. Polonã, nr.24-26,
Sect.1, la secretariatul institu?iei, de luni
pânã joi între orele 8.30-16.00 ºi vineri între
orele 8.30- 13.00. Detalii privind condiþiile
specifice ºi bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând pagina oficialã:
www.ampt.ro. Persoana contact:Radu
Mariana, Tel:021.318.37.67/int.103. *

ANUNÞ public. Consiliul de Administraþie al
SC Goldterm Mangalia SA organizeazã prin
Comitetul de nominalizare ºi remunerare la
sediul SC Goldterm Mangalia SA, situat în
Mangalia, str.Vânãtori, nr.1, et.1, procedura
de selecþie prealabilã în vederea desemnãrii
directorului general ºi al directorului adjunct
din cadrul S.C.Goldterm Mangalia S.A.
Selecþia prealabilã se organizeazã în
condiþiile respectãrii prevederilor OUG
nr.109/2011 -privind guvernanþa corporativã
a întreprinderilor publice. Procedura de
selecþie prealabilã cuprinde douã etape:
Etapa I -Evaluarea prealabilã a dosarelor de
candidaturã care alcãtuiesc lista lungã;
Etapa II -Evaluarea finalã a candidaþilor
selectaþi în lista scurtã: -interviul. Interviul se
va susþine în limba românã. Criteriile de
evaluare ºi selecþie sunt: 1.îndeplinirea
condiþiilor de participare, dovedite prin
conþinutul dosarului de part icipare;
2.abilitãþile de comunicare; 3.cunoºtiinþe
specifice în management; 4.capacitate
managerialã. Condiþ i i obligatori i de
participare pentru postul de Director
General: 1.cetãþenia românã; 2.cunoaº-
terea limbii române scris ºi citit; 3.studii
superioare de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã;
4.experienþã în consultanþã în management
sau în activitatea de conducere a unor
întreprinderi publice ori societãþi în domeniul
privat de cel puþin 3 (trei) ani; 5.stare de
sãnãtate corespunzãtoare funcþiei ºi
capacitate deplinã de exerciþiu; 6.nu a fost
destituit dintr-o funcþie publicã sau nu i-a
încetat contractul individual de muncã
pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
7.cazier fiscal ºi judiciar fãrã menþiuni.
Cerinþe care constituie avantaj: 1.Studii
postuniversitare; 2.Experienþã similarã la
societãþi comerciale sau companii naþionale
din domeniul de activitate al SC Goldterm
Mangalia SA; 3.Cunoºtinþe de guvernanþã
corporat ivã. Condiþ i i obl igatori i de
participare pentru postul de Director
Adjunct: 1.cetãþenia românã; 2.cunoaºterea
limbii române scris ºi citit; 3.studii superioare
de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã; 4.experienþã în
consultanþã în management sau în
activitatea de conducere a unor întreprinderi
publice ori societãþi în domeniul privat de cel
puþin 3 (trei) ani; 5.stare de sãnãtate
corespunzãtoare funcþiei ºi capacitate
deplinã de exerciþiu; 6.nu a fost destituit
dintr-o funcþie publicã sau nu i-a încetat
contractul individual de muncã pentru
motive disciplinare în ultimii 5 ani; 7.cazier
fiscal ºi judiciar fãrã menþiuni. Cerinþe care
constituie avantaj: 1.Studii postuniversitare;
2.Experienþã similarã la societãþi comerciale
sau companii naþionale din domeniul
activitate al SC Goldterm Mangalia SA;
3.Cunoºtinþe de guvernanþã corporativã.
Dosarele de participare trebuie sã conþinã în
mod obligatoriu: 1.Cererea de înscriere;
2.Curriculum Vitae (model European);
3.Copie dupã actul de identitate; 4.Copii
dupã documentele care atestã educaþia ºi
pregãtirea profesionalã (diplomã de licenþã,
master, doctorat ºi al te cursuri de
specializare ºi perfecþionare); 5.Cazier
judiciar; 6.Cazier fiscal; 7.Copie dupã
carnetul de muncã ºi extras din REVISAL
sau adeverinþã, dupã caz; 8.Adeverinþã
medicalã din care sã rezulte starea de
sãnãtate corespunzãtoare; 9.Copii dupã
documentele care atestã experienþa
profesionalã cerutã; 10.Declaraþie de
consimþãmânt care sã confirme acordul
candidatului de a se procesa datele sale
personale în scopul procedurii de recrutare
ºi selecþie; 11.Declaraþia de intenþie.
Declaraþia de intenþie a candidatului va fi
solicitatã ulterior doar candidaþilor confirmaþi
pe lista scurtã. Dosarele de participare se
depun pânã la data de 24.11.2021, ora
16.00, la sediul SC Goldterm Mangalia S.A.,
situat în Mangalia, str.Vânãtori,nr.1, et.1,
Secretariatul Comitetului de nominalizare ºi

remunerare în vederea procedurii de
selecþ ie prealabi lã pentru numirea
directorului general/adjunct din cadrul
S.C.Goldterm Mangalia S.A. Candidaþii
care, conform prevederilor legale, au fost
declaraþi „admis” dupã etapa I -Selecþia
dosarelor, vor fi anunþaþi cu privire la data,
locul ºi ora la care va avea loc etapa II-
Interviul, de cãtre Secretariatul comisiei de
selecþie la numãrul de telefon precizat în
Curriculum Vitae. *

ÎN conformitate cu prevederile O.U.G.
nr.109/2011, Consiliul de administraþie al
societãþii Infrastructurã S5 S.A.prin decizia
nr.22/17.05.2021 organizeazã, prin comisia
de selecþie desemnatã prin Hotãrârea de
Consiliu Local Sector 5 nr.55/31.07.2013,
modificatã ºi completatã prin Hotãrârea de
Consiliu Local Sector 5 nr.129/31.08.2017,
Hotãrârea de Consiliu Local Sector 5
nr.195/27.08.2018, prin Hotãrârea de
Consiliu Local Sector 5 nr.67/ 08.04.
20192019 ºi prin Hotãrârea de Consiliu
Local Sector 5 nr.206/02.12.2020,
procedura de evaluare/selecþie prealabilã
pentru numirea directorului general adjunct
la Societatea Infrastructurã S5 S.A.
societate la care Consiliul Local Sector 5
este acþionar majoritar, funcþii care necesitã
experienþã relevantã de minimum 5 ani în
consultanþã în management sau în
activitatea de conducere a unor întreprinderi
publice ori societãþi comerciale cu capital
mixt din sectorul privat ºi va consta în
depunerea de cãtre candidaþi a unui dosar
de candidaturã ºi susþinerea unui interviu de
selecþie. I.Organizare. Înscrierea se va face
pânã la data de 23.11.2021, ora 16.00, la
sediul Primãriei Sectorului 5 Bucureºti, din
strada fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5,
Bucureºti, la secretarul comisiei. II.Condiþii
de înscriere. În vederea participãrii la
procedura de selecþie, candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: 1.Sã
aibã cetãþenie românã, cetãþenie a altor
state membre ale Uniunii Europene, cu
condiþia sã aibã domiciliul în România;
2.Cunoaºterea foarte bunã a limbii române
(vorbit ºi scris); 3.Sã fi absolvit un program
de studii superioare de lungã duratã finalizat
cu diplomã de licenþã în cadrul unei instituþii
de învãþãmânt superior; 4.Sã nu fi fost
destituit/ã dintr-o funcþie din cadrul unor
instituþii publice sau a unor întreprinderi cu
capital majoritar de stat, sau sã nu îi fi încetat
contractul individual de muncã pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani; 5.Stare
corespunzãtoare de sãnãtate, atestatã prin
documente medicale; 6.Capacitate deplinã
de exerciþiu; 7.Sã nu fie într-o situaþie
prevãzutã de art.6 din O.U.G.nr.109/2011
actualizatã prin Legea nr.111/2016; 8.Sã nu
fi fãcut poliþie politicã, aºa cum este definitã
prin lege; 9.Sã nu facã parte concomitent din
mai mult de 3 (trei) consilii de administraþie
ale întreprinderilor publice (regii autonome
sau societãþi comerciale), conform art.7 din
O.U.G.nr.109/2011 actualizatã prin Legea
nr.111/2016; 10.Sã nu aibã înscrieri în
cazierul fiscal ºi cazierul judiciar. III.Acte
necesare în vederea întocmirii dosarului de
înscriere: 1.Formularul de înscriere;
2.Curriculum Vitae, potrivit modelului comun
European; 3.Adeverinþã care sã ateste
starea de sãnãtate corespunzãtoare,
eliberatã cu cel mult 3 luni anterior
desfãºurãrii concursului de cãtre medicul de
familie al candidatului sau de cãtre unitãþile
sanitare abilitate. Aceasta trebuie sã
conþinã, în clar, numãrul, data, numele
emitentului ºi calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sãnãtãþii
Publice; 4.Cazierul judiciar; 5.Cazierul
fiscal; 6.Copie dupã actul de identitate;
7.Copii ale diplomelor de studii ºi ale altor
acte care atestã efectuarea unor
specializãri, conform cerinþelor postului
pentru care candideazã; 8.Copii ale
documentelor care dovedesc experienþa
profesionalã cerutã: -Copie a carnetului de
muncã pentru perioada lucratã pânã la data
de 01.01.2011; -Adeverinþã pentru perioada
lucratã dupã data de 01.01.2011;
9.Declaraþie pe propria rãspundere privind
conformitatea documentelor ºi a
informaþiilor prezentate în dosar; 10.
Declaraþie pe propria rãspundere privind
neîncadrarea în situaþia de conflict de
interese/incompatibilitate; 11.Declaraþie pe
propria rãspundere cã nu a desfãºurat
activitãþi de poliþie politicã; 12.Declaraþie de
consimþãmânt prin care candidatul este de
acord cu utilizarea datelor sale în scopul
procesului de recrutare ºi selecþie;
13.Declaraþie privind situaþiile prevãzute la
art.6 din O.U.G.nr.109/2011 privind
guvernanþa corporativã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; 14.Declaraþie privind
apartenenþa la consiliile de administraþie,
conform art.7 din O.U.G.nr.109/2011 privind
guvernanþa corporativã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; 15.Declaraþie pe
propria rãspundere care sã ateste cã nu a
fost destituit/ã dintr-o funcþie publicã sau a
unor întreprinderi cu capital majoritar

de stat, sau sã nu îi fi încetat contractul
individual de muncã pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani. Copiile actelor
din dosarul de participare se prezintã
însoþite de documentele originale, care se
certificã pentru conformitate de cãtre
secretarul comisiei, sau în copii legalizate.
IV.Criterii de evaluare a candidaþilor:
1.Etapa I -selecþia dosarelor depuse
-verificarea îndeplinirii condiþiilor de partici-
pare, dovedite prin conþinutul dosarului
depus de candidat; 2.Etapa II -candidaþii ai
cãror dosare de candidaturã îndeplinesc
cerinþele minime vor fi înºtiinþaþi pentru a
depune Declaraþia de intenþie, document ce
va fi evaluat în cadrul interviului de selecþie;
3.Etapa III -susþinerea interviului de cãtre
candidaþii rãmaºi în lista scurtã, în cadrul
cãruia se vor evalua competenþele ºi
trãsãturile necesare postului pentru care
candideazã. În cadrul procedurii de selecþie
criteriile folosite vor fi diferenþiate dupã cum
urmeazã: Criterii de evaluare a competen-
þelor profesionale: -Competenþe specifice
sectorului de activitate; -Competenþe
profesionale de importanþã strategicã;
-Gândire strategicã ºi previziuni, guver-
nanþa întreprinderii, cultura organiza-
þionalã, managementul riscului; -Compe-
tenþã de guvernanþã corporativã -înþelege-
rea principiilor ºi a practicilor de guvernanþã
corporativã; -Competenþe sociale ºi inter-
personale; -Monitorizarea perfor- manþei;
-Experienþa profesionalã. Interviu: -Cunoº-
tinþe privind guvernanþa corporativã;
-Cunoºtinþe privind funcþionarea societãþilor
comerciale; -Abilitãþi manageriale evaluate
prin urmãtoarele competenþe: -Leadership;
-Viziune ºi planificare strategicã; -Manage-
mentul bugetelor; -Managementul riscurilor;
-Conºtientizare organizaþionalã; -Marketing
strategic; -Legislaþie; -Competenþe sociale ºi
personale; -Luarea deciziilor; -Perspicacitate;
-Managementul conflictelor; -Relaþii inter-
personale; -Negociere; -Alinierea declaraþiei
de intenþie la scrisoarea de aºteptãri.
V.Candidaþii care vor fi selectaþi pentru a fi
înscriºi pe lista scurtã vor fi ulterior invitaþi sã
elaboreze o declaraþie de intenþie pe baza
scrisorii de aºteptãri aprobatã prin H.C.L.
Sector 5 nr.12/31.01.2020 ºi care va fi
transmisa candidaþilor în data de 09.12.
2021. VI.Bibliografia: 1.Legea nr.31/ 1990
privind societãþile comerciale, republicatã ºi
actualizatã; 2.Ordonanþa de Urgenþã
nr.109/2011 privind guvernanþa corporativã
a întreprinderilor publice, modificatã ºi
aprobatã prin Legea nr.111/2016; 3.Hotãrâ-
rea de Guvern nr.722/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a unor prevederi din O.U.G.
nr.109/2011 privind guvernanþa corporativã
a întreprinderilor publice; 4.Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal; 5.Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedurã
fiscalã; 6.Ordonanþa nr.26/2013 privind
întãrirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau
unitãþile administrativ-teritoriale sunt
acþionari unici ori majoritari sau deþin direct
ori indirect o participare majoritarã; 7.Legea
Contabilitãþii nr.82/1991; 8.Hotãrârea de
Guvern nr.26/2003 privind transparenþa
relaþiilor financiare dintre autoritãþile publice
ºi întreprinderile publice, precum ºi
transparenþa financiarã în cadrul anumitor
întreprinderi; 9.Legea nr.78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea ºi sancþionarea
faptelor de corupþie; 10.Legea nr.656/2002
pentru prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii
banilor, precum ºi pentru instituirea unor
mãsuri de prevenire ºi combatere a
finanþãrii actelor de terorism; 11.Legea
nr.241/2005 pentru prevenirea ºi comba-
terea evaziunii fiscale; 12. Ordonanþa de
Urgenþã a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ. Relaþii suplimentare se
vor obþine la numãrul de telefon: 021.
314.46.80, interior: 1021 ºi la e-mail:
elena.avieritei@sector5.ro. *

ÎN conformitate cu prevederi le
O.U.G.nr.109/2011, Consiliul Local Sector 5
Bucureºti organizeazã, prin Comisia de
selecþie desemnatã prin Hotãrârea de
Consiliu Local Sector 5 nr.55/31.07.2013,
modificatã ºi completatã prin Hotãrârea de
Consiliu Local Sector 5 nr.129/31.08.2017,
Hotãrârea de Consiliu Local Sector 5
nr.195/27.08.2018, prin Hotãrârea de
Consi l iu Local Sector 5 nr.67/
08.04.20192019, prin Hotãrârea de Consiliu
Local Sector 5 nr.206/02.12.2020 ºi
Hotãrârea de Consiliu Local Sector 5
nr.229/30.12.2020, procedura de
desemnare a unui administrator unic al
Societãþ i i Economat Sector 5
S.R.L.societate comercialã la care Consiliul
Local Sector 5 este acþionar majoritar, dupã
cum urmeazã: -1 membru cu studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã ºi
experienþã în îmbunãtãþirea performanþei
societãþilor sau regiilor autonome pe care
le-au administrat ºi condus. I.Organizare.
Înscrierea la concurs se va face pânã la data
de 23.11.2021, ora 16.00, la sediul Primãriei
Sectorului 5 Bucureºti, din strada Fabrica de
Chibrituri nr.9-11, Sector 5, Bucureºti, la
secretarul comisiei. II. Condiþii de înscriere.
În vederea participãrii la procedura de
selecþie, candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: 1.Sã aibã cetãþenie
românã, cetãþenie a altor state membre ale
Uniunii Europene, cu condiþia sã aibã
domiciliul în România; 2.Cunoaºterea foarte

bunã a limbii române (vorbit ºi scris); 3.Sã fi
absolvit un program de studii superioare de
lungã duratã finalizat cu diplomã de licenþã
în cadrul unei instituþii de învãþãmânt
superior; 4.Sã nu fi fost destituit/ã dintr-o
funcþie din cadrul unor instituþii publice sau a
unor întreprinderi cu capital majoritar de
stat, sau sã nu îi fi încetat contractul
individual de muncã pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani; 5.Stare
corespunzãtoare de sãnãtate, atestatã prin
documente medicale; 6.Capacitate deplinã
de exerciþiu; 7.Sã nu fie într-o situaþie
prevãzutã de art.6 din O.U.G.nr.109/2011
actualizatã prin Legea nr.111/2016; 8.Sã nu
fi fãcut poliþie politicã, aºa cum este definitã
prin lege; 9.Sã nu facã parte concomitent din
mai mult de 3 (trei) consilii de administraþie
ale întreprinderilor publice (regii autonome
sau societãþi comerciale), conform art.7 din
O.U.G.nr.109/2011 actualizatã prin Legea
nr.111/2016; 10.Sã nu aibã înscrieri în
cazierul fiscal ºi cazierul judiciar. III.Acte
necesare în vederea întocmirii dosarului de
înscriere: 1.Formularul de înscriere;
2.Curriculum Vitae, potrivit modelului comun
European; 3.Adeverinþã care sã ateste
starea de sãnãtate corespunzãtoare,
eliberatã cu cel mult 3 luni anterior
desfãºurãrii concursului de cãtre medicul de
familie al candidatului sau de cãtre unitãþile
sanitare abilitate. Aceasta trebuie sã
conþinã, în clar, numãrul, data, numele
emitentului ºi calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sãnãtãþii
Publice; 4.Cazierul judiciar; 5.Cazierul
fiscal; 6.Copie dupã actul de identitate;
7.Copii ale diplomelor de studii ºi ale altor
acte care atestã efectuarea unor
specializãri, conform cerinþelor postului
pentru care candideazã; 8.Copii ale
documentelor care dovedesc experienþa
profesionalã cerutã: -Copie a carnetului de
muncã pentru perioada lucratã pânã la data
de 01.01.2011; -Adeverinþã pentru perioada
lucratã dupã data de 01.01.2011;
9.Declaraþie pe propria rãspundere privind
conformitatea documentelor ºi a
informaþi i lor prezentate în dosar;
10.Declaraþie pe propria rãspundere privind
neîncadrarea în situaþia de conflict de
interese/incompatibilitate; 11.Declaraþie pe
propria rãspundere cã nu a desfãºurat
activitãþi de poliþie politicã; 12.Declaraþie de
consimþãmânt prin care candidatul este de
acord cu utilizarea datelor sale în scopul
procesului de recrutare ºi selecþie;
13.Declaraþie privind situaþiile prevãzute la
art.6 din O.U.G.nr.109/2011 privind
guvernanþa corporativã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; 14.Declaraþie privind
apartenenþa la consiliile de administraþie,
conform art.7 din O.U.G.nr.109/2011 privind
guvernanþa corporativã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; 15.Declaraþie pe
propria rãspundere care sã ateste cã nu a
fost destituit/ã dintr-o funcþie publicã sau a
unor întreprinderi cu capital majoritar de
stat, sau sã nu îi fi încetat contractul
individual de muncã pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani. 16.Documente
din care sã reiasã cã aþi condus ºi
administrat o societate sau regie autonomã,
dovada aportului dvs.la îmbunãtãþirea
performanþelor societãþii/regiei autonome pe
care aþi administrat-o sau condus-o. Copiile
actelor din dosarul de participare se prezintã
însoþite de documentele originale, care se
certificã pentru conformitate de cãtre
secretarul comisiei, sau în copii legalizate.
IV.Criterii de evaluare a candidaþilor:
1.Etapa I -selecþia dosarelor depuse
-verificarea îndeplinirii condiþiilor de
participare, dovedite prin conþinutul
dosarului depus de candidat; 2.Etapa II
-candidaþii ai cãror dosare de candidaturã
îndeplinesc cerinþele minime vor fi înºtiinþaþi
pentru a depune Declaraþia de intenþie,
document ce va fi evaluat în cadrul interviului
de selecþie; 3.Etapa III -susþinerea interviului
de cãtre candidaþii rãmaºi în lista scurtã, în
cadrul cãruia se vor evalua competenþele ºi
trãsãturile necesare postului pentru care
candideazã. În cadrul procedurii de selecþie
criteriile folosite vor fi diferenþiate dupã cum
urmeazã: Cri ter i i de evaluare a
competenþelor profesionale: -Competenþe
specif ice sectorului de act ivi tate;
-Competenþe profesionale de importanþã
strategicã; -Gândire strategicã ºi previziuni,
guvernanþa întreprinderi i , cultura
organizaþionalã, managementul riscului;
-Competenþã de guvernanþã corporativã
-înþelegerea principiilor ºi a practicilor de
guvernanþã corporativã; -Competenþe
sociale ºi interpersonale; -Monitorizarea
performanþei; -Experienþa profesionalã.
Interviu: -Cunoºtinþe privind guvernanþa
corporat ivã; -Cunoºt inþe privind
funcþionarea societãþilor comerciale;
-Abil i tãþ i manageriale evaluate prin
urmãtoarele competenþe: -Leadership;
-Viziune ºi planif icare strategicã;
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-Managementul bugetelor; -Managementul
riscurilor; -Conºtientizare organizaþionalã;
-Market ing strategic; -Legislaþ ie;
Competenþe sociale ºi personale: -Luarea
deciziilor; -Perspicacitate; -Managementul
confl ictelor; -Relaþi i interpersonale;
-Negociere; -Alinierea declaraþiei de intenþie
la scrisoarea de aºteptãri. V.Candidaþii care
vor fi selectaþi pentru a fi înscriºi pe lista
scurtã vor fi ulterior invitaþi sã elaboreze o
declaraþie deintenþie pe baza scrisorii de
aºteptãri aprobatã prin H.C.L.Sector 5
nr.12/31.01.2020 ºi care va fi transmisã
candidaþilor în data de 09.12.2021.
VI.Bibliografia: 1.Legea nr.31/1990 privind
societãþile comerciale, republicatã ºi
actualizatã; 2.Ordonanþa de Urgenþã
nr.109/2011 privind guvernanþa corporativã
a întreprinderilor publice, modificatã ºi
aprobatã prin Legea nr.111/2016;
3.Hotãrârea de Guvern nr.722/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de
apl icare a unor prevederi din
O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanþa
corporativã a întreprinderilor publice;
4.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
5.Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedurã fiscalã; 6.Ordonanþa nr.26/2013
privind întãrirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care
statul sau unitãþile administrativ-teritoriale
sunt acþionari unici ori majoritari sau deþin
direct ori indirect o participare majoritarã;
7.Legea Contabi l i tãþ i i nr.82/1991;
8.Hotãrârea de Guvern nr.26/2003 privind
transparenþa relaþiilor financiare dintre
autoritãþile publice ºi întreprinderile publice,
precum ºi transparenþa financiarã în cadrul
anumitor întreprinderi; 9.Legea nr.78/2000
pentru prevenirea, descoperirea ºi
sancþionarea faptelor de corupþie; 10.Legea
nr.656/2002 pentru prevenirea ºi
sancþionarea spãlãrii banilor, precum ºi
pentru instituirea unor mãsuri de prevenire ºi
combatere a finanþãrii actelor de terorism;
11.Legea nr.241/2005 pentru prevenirea ºi
combaterea evaziunii fiscale; 12.Ordonanþa
de Urgenþã a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ. Relaþii suplimentare se
vor obþ ine la numãrul de telefon:
021.314.46.80, interior: 1021 ºi la e-mail:
elena.avieritei@sector5.ro. *

PRIMÃRIA comunei Balºa, cu sediul în
Balºa nr.175, com.Balºa, jud.Hunedoara,
organizeazã concurs pentru ocuparea unui
post contractual de execuþie, pe perioadã
nedeterminatã, vacant, de Consilier
debutant, aprobat prin H.G.nr.286/2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,în
cadrul Compartimentului Bibliotecã ºi Cãmin
cultural din aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Balºa. Condiþii specifice
de part ic ipare la concurs:-nivelul
studiilor-studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã;-vechime în muncã-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-16.11.2021, ora
10.00, la sediul Primãriei comunei
Balºa;-proba de interviu:-se va susþine la
sediul Primãriei comunei Balºa, într-un
termen de maximum 4 zile lucrãtoare de la
data susþinerii probei scrise. Data ºi ora
susþinerii interviului se va afiºa odatã cu
rezultatele la proba scrisã. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este-08.11.2021, ora
14.00,la sediul Primãriei comunei Balºa.
Alte detalii se pot obþine de la secretariatul
Primãriei Comunei Balºa. Persoanã de
contact-Cãvãcian Liliana, tel.0254648002. *

PRIMÃRIA comunei Grãniceºti, cu sediul în
Grãniceºti, jud.Suceava, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-ºef formaþie
pompieri-post vacant, contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de part ic ipare la concurs:-nivelul
studiilor-medii liceale;-vechime în muncã-3
ani. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-17.11.2021, ora
10.00, la sediul inst i tuþ iei ;—proba
interviu-19.11.2021, ora 11.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþ iei. Date contact-secretariat,
tel.0230414552, int.204. *

LICEUL Teoretic Special „Iris”,cu sediul în
Timiºoara, str.Cosminului nr.40, jud.Timiº,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-infirmierã-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
17.11.2021, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-proba practicã-17.11.2021, ora
13.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
17.11.2021, ora 14.00,la sediul instituþiei.
Denumirea postului-muncitor calificat-post
vacant contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
17.11.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba practicã-17.11.2021, ora 13.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu-17.11.2021,
ora 14.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare respectiv 26.10.2021-08.11.2021,
orele 10.00-14.00,la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.0256489700. *

AGENÞIA Judeþeanã pentru Plãþi ºi
Inspecþie Socialã Prahova, cu sediul în
Ploieºti, str.Nicolae Iorga nr.1, jud.Prahova,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-expert extern proiect INTESPO-
post temporar vacant contractual,pe
perioadã determinatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-studii
universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã-minim 3
ani;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-2 ani. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-10.11.2021, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu în maxim 4 zile
lucrãtoare de la data probei scrise,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 5 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact: resurse-
umane: 0748097752. *

LICEUL Teoretic Eugen Pora, cu sediul în
Cluj-Napoca, str.Mogoºoaia nr.6, jud.Cluj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-secretar-post vacant contractual,
pe perioadã nedeterminatã-normã 0,5.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor -superioare;-
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-experienþa în domeniul
postului (secretar învãþãmânt) constituie un
avantaj. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-22.11.2021, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã-
22.11.2021, ora 12.30,la sediul instituþiei;-
proba interviu-23.11.2021, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare-
05.11.2021, la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.0264459702. *

LICEUL Tehnologic ,,Mihai Eminescu?
Dumbrãveni, cu sediul în Dumbrãveni,
str.Principalã nr.1732, jud.Suceava,
organizeazã concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant de îngrijitor,pe
perioadã nedeterminatã la Liceul
Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Dumbrãveni,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor, post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-pregãtirea profesionalã impusã
ocupantului postului-studii medii (minim 10
clase);-vechime în muncã-minim 3 ani.
Concursul va avea loc în-17.11.2021,
începând cu ora 09.00 la sediul
unitãþii.-proba scrisã-ora 09.00;-proba
practicã-ora 12.00. Perioada pentru
depunerea actelor pentru dosarul de
concurs este 25.10.2021-05.11.2021, la
secretariatul liceului. Date contact-Liceul
Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Dumbrãveni,
secretariat, tel.0230535014. *

UNITATEA Administrativ Teritorialã
comuna Drãgãneºti, cu sediul în Drãgãneºti,
str.Principalã nr.196, jud.Galaþi, organi-
zeazã concurs, pentru ocuparea unui post
contractual de conducere vacant la
„Consiliul Local Drãgãneºti-serviciul
salaubrizare”,pe perioadã nedeterminatã,
normã întreagã-8 ore/zi, dupã cum
urmeazã: Denumirea postului-ºef serviciu.
Condiþii le generale pentru ocuparea
postului: conform prevederilor art.3 din
anexa la H.G.R.nr.286/2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Condiþii le
specifice de participare la concurs:-studii
superioare de lungã duratã în specialitatea
tehnic/economic/juridic cu diplomã de
licienþã sau echivalentã, studii universitare
de l icenþã absolvi te cu diplomã în
specialitatea tehnic/economic/ juridic;
-cunoºtinþe operare calculator-utilizare
Windows, operare în Word, Excel-nivel
mediu;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului:5 ani. Condiþiile
de desfãºurare a concursului:-înscrierea la
concurs se face în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a,la sediul Primãriei comunei Drãgãneºti,
jud.Galaþi. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-17.11.2021, ora 10.00-proba
scrisã;-19.11.2021, ora 10.00-proba
interviu.-locul de desfãºurare-Primãria
comunei Drãgãneºti, jud.Galaþi. Anunþul
privind concursul ºi bibliografia sunt afiºate
la sediul Primãriei comunei Drãgãneºti ºi pe
site-ul:https://www.primaria-draganesti.ro.
Datele de contact ale persoanei care
asigurã secretariatul comisiei de
concurs:-Drãgan Mariana, tel.0236820130;
0760035894. Relaþii suplimentare se obþin
la Primãria comunei Drãgãneºti, str.
Principalã nr.196, jud.Galaþi, tel.02368
20130, e-mail:draganesti@gl.e-adm.ro,
pdraganesti@yahoo.com. *

LICEUL Teoretic ”Aurel Vlaicu”, cu sediul în
Orãºt ie, str.Gheorghe Lazãr nr.8,
jud.Hunedoara, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului- ingri j i tor
curãþenie-post vacant, contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
minim 8 clase;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-17.11.2021, ora
9.00,la sediul instituþiei;-proba practicã-
18.11.2021, ora 9.00,la sediul instituþiei;
-proba interviu-19.11.2021, ora 9.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0254241196. *

GRÃDINIÞA cu Program Normal
,,Dumbrava Minunatã” Dumbrãveni, cu
sediul în Dumbrãveni, Calea Naþionalã
nr.2179, jud.Suceava, organizeazã concurs
pentru ocuparea postului contractual vacant
de muncitor,la Grãdiniþa cu Program Normal
,,Dumbrava Minunatã” Dumbrãveni,
perioadã nedeterminatã, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-muncitor-post vacant contractual,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-
pregãtirea profesionalã impusã ocupantului
postului:-studi i generale (minim 10
clase);-nu necesitã vechime. Concursul va
avea loc în-17.11.2021, începând cu ora
9.00,la sediul unitãþii.-proba scrisã-ora
9.00;-proba practicã-ora 12.00. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare: 25.10.2021-5.11.2021, la sediul
unitãþii. Date contact-Grãdiniþa cu Program
Normal ,,Dumbrava Minunatã” Dumbrãveni,
secretariat, tel.0230535014. *

UNIVERSITATEA Tehnicã din
Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Memorandumului, nr.28, jud. Cluj,
organizeazã,în baza H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.1027/2014,
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale: Denumirea postului-
Asistent de cercetare doctorand, studii
superioare, vacant, perioadã determinatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-Studii de masterat
în domeniul Ingineria Sistemelor;-doctorand
în domeniul Ingineria Sistemelor;-vechimea
în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã; Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: -Proba
scrisã-17.11.2021, ora 09.00, str.George
Bariþ iu nr.26-28, sala C2;-Interviul-
17.11.2021, ora 11.00, str.George Bariþiu
nr.26-28, sala C2; Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare.
Documentele care compun dosarele de
concurs se transmit în format scanat pe
e-mail:resurse.umane@staff.utcluj.ro, în

intervalul orar 7:30-15:30, în fiecare zi
lucrãtoare pânã la data limitã de înscriere la
concurs. Date contact: tel.0264202330,
email:resurse.umane@staff.utcluj.ro
Denumirea postului-Tehnician, studii
liceale, vacant, perioadã determinatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-studii liceale;-
candidatul trebuie sã fie înscris la un
program de studii universitare de licenþã în
domeniul Calculatoare ºi Tehnologia
Informaþiei sau Ingineria Sistemelor;-
vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã; Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-Proba
scrisã-17.11.2021, ora 09.00, str.George
Bariþ iu nr.26-28, sala C2;-Interviul-
17.11.2021, ora 11.00, str.George Bariþiu
nr.26-28, sala C2; Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare.
Documentele care compun dosarele de
concurs se transmit în format scanat pe
e-mail:resurse.umane@staff.utcluj.ro, în
intervalul orar 7:30-15:30, în fiecare zi
lucrãtoare pânã la data limitã de înscriere la
concurs. Date contact: tel.0264202330,
email:resurse.umane@staff.utcluj.ro
Denumirea postului-Tehnician, studii
liceale, perioadã determinatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii liceale-candidatul trebuie sã
f ie înscris la un program de studi i
universitare de licenþã în domeniul
Calculatoare ºi Tehnologia Informaþiei sau
Ingineria Sistemelor;-vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã; Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: -Proba
scrisã-17.11.2021, ora 09.00, str.George
Bariþiu, nr.26-28, sala C2;-Interviul-
17.11.2021, ora 11.00, str.George Bariþiu,
nr.26-28, sala C2; Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare.
Documentele care compun dosarele de
concurs se transmit în format scanat pe
e-mail:resurse.umane@staff.utcluj.ro, în
intervalul orar 7:30-15:30, în fiecare zi
lucrãtoare pânã la data limitã de înscriere la
concurs. Date contact: tel.0264202330,
email:resurse.umane@staff.utcluj.ro. *

ªCOALA Gimnazialã Nr.11,cu sediul în
Oradea, str.Moldovei nr.55, jud.Bihor,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-secretar-post temporar vacant,
contractual,pe perioadã determinatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-studii superioare;-
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-2 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: -proba
scrisã-10.11.2021, ora 14.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-10.11.2021, ora
15.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 5 zile de la
afiºare,la sediul instituþiei. Date contact-
secretariat, tel.0359413170. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit Poieniþa,
cu sediul în Cluj-Napoca, str.Alverna nr.63,
jud.Cluj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului : -administrator
patr imoniu-1 post temporar vacant
contractual,pe perioadã determinatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare:
domeniul economic sau tehnic;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-2 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
10.11.2021, ora 9.00,la sediul instituþiei;-
proba practicã-10.11.2021, ora 10.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu-10.11.2021,
ora 12.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs,la sediul
inst i tuþ iei , între orele 10-12, este-
03.11.2021. Date contact:poienitacj
@yahoo.com, tel./ fax: 0264443418/
0264442466. *

SPITALUL Orãºenesc Jibou Dr.Traian
Herta, cu sediul în Jibou, str.Libertãþii nr.28,
jud.Sãlaj, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei de director financiar-
contabil, funcþie specifica Comitetului
Director, conform O.M.S.nr.284/ 2007.
Condiþii specifice:-sunt absolvenþi de
învãþãmânt universitar de lungã duratã, cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în profil
economic;-au cel puþin 5 ani vechime în
specialitatea studiilor;-deþin certificatul de
atestare a cunoºtinþelor dobândite în
domeniul Sistemului european de conturi,
precum ºi de cunoaºtere a reglementãrilor
europene în domeniu. Concursul/examenul
pentru ocuparea funcþiei de Director
Financiar-Contabil va avea loc la sediul
Spitalului Orãºenesc Jibou Dr.Traian Herta,
str.Libertãþii nr.28, Sala de ªedinþe aflatã la
parterul instituþiei, ºi cuprinde urmãtoarele
probe de evaluare:-test-grilã/lucrare scrisã
de verificare a cunoºtinþelor din legislaþia
specificã postului;-susþinerea proiectului de
specialitate pe o temã din domeniul de
activitate al postului;-interviul de selecþie.
Concursul/examenul se va organiza
conform calendarului urmãtor:-pânã
la-08.11.2021, ora 15.00-depunerea
dosarelor de concurs;-16.11.2021, ora
10:00-test grilã/lucrare scrisã;-17.11.2021,
ora 09:00-susþinerea proiectului de
specialitate;-17.11.2021, ora 12,00-
susþinerea interviului de selecþie. Condiþiile
ºi documentele necesare pentru înscriere,
bibliografia de concurs, temele-cadru pentru
proiectul de specialitate se afiºeazã la sediul
instituþiei ºi pe site-ul spitalului:www.
spitaljibou.ro. Date contact: ec.Moldovan
Anca-Compartiment RUNOS, tel. 0260
644710 int.104. *

LICEUL Teoretic “Emil Racoviþã”,cu sediul
în Techirghiol, str.Nicolae Bãlcescu nr.14,
jud.Constanþa, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorelor posturi contractuale,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea posturilor-îngrijitoare ºi 0,50
normã informatician II S-posturi contrac-
tuale vacante permanent,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs ingrijitoare:-nivelul
studiilor-medii;-vechime în specialitate
studiilor necesare ocupãrii postului-nu
necesitã. Condiþii specifice de participare la
concurs 0.50 norma informatician II
S:-nivelul studiilor-superioare;-vechime în
specialitate studiilor necesare ocupãrii
postului-minim 2 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: -proba
scrisã-17.11.2021, ora 09.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-17.11.2021, ora
12.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
17.11.2021, ora 13.30,la sediul instituþiei;
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul

instituþiei, respectiv 25.10.2021-05.11.2021.
Date contact-Liceul Teoret ic „Emil
Racoviþã”, tel.0241735764. *

LICEUL Teoretic Sanitar, cu sediul în
Bistriþa, Bd.Republicii nr.18 jud.Bistriþa
Nãsãud, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor I-M-post
vacant, contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor- medii;-vechime-
minim 5 ani. Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba practicã-17.11.2021,
ora 10.00,la sediul instituþiei;- interviu-
18.11.2021, ora 09.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-a.
Relaþii suplimentare la tel.0263212919,
avizier ºi pe site-ul:www.sanitarbn.ro. *

ªCOALA Gimnazialã Crasna Viºeului, cu
sediul în Crasna Viºeului, nr.57
jud.Maramureº, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-îngrijitor-1
normã-post vacant,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-nu necesitã;-
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu necesitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-17.11.2021, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-17.11.2021, ora
12.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
17.11.2021, ora 14.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este-11.11.2021,la sediul instituþiei. Date
contact: tel.0262363063, e-mail:scoala
crasna_viseului@yahoo.com. *

ªCOALA Gimnazialã ,,Mihai Eminescu”, cu
sediul în Ghermãneºti, ªos.Ghermãneºti
nr.67, jud.Ilfov, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-informatician-0,5 post
vacant contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor- superioare;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursurilor:-proba
scrisã-17.11.2021, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-17.11.2021, ora
13.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
17.11.2021, ora 14.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþ iei. Date contact-secretariat,
tel.021351510. *

PRIMÃRIA oraºului Cãzãneºti, cu sediul în
Cãzãneºt i , ªos.Bucureºt i nr.93,
jud.Ialomiþa, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-ºef serviciu-Serviciul
Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã-post
vacant contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-minim studii medii
absolvite cu diplomã de bacalaureat;-permis
de conducere pentru categoriile B,C ºi
D;-curs de ºef serviciu voluntar pentru
situaþii de urgenþã ºi cadru tehnic P.S.I.,cu
cert i f icat de absolvire;-vechime în
muncã-minim 5 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-selecþ ia
dosarelor-09.11.2021, orele 10.00-afiºare
rezultate orele 14.00;-proba sportivã-
17.11.2021, orele 10.00,conform O.M.A.I.
nr.75/2019). Adresa I.S.U.Ialomiþa
n r . 3 3 0 9 5 4 7 / 3 0 . 0 3 . 2 0 2 1 ; - p r o b a
scrisã-18.11.2021, orele 10.00, afiºare
rezultate-orele 14.00;-interviul-19.11.2021,
orele 10.00-afiºare rezultate-orele 14.00.
Dosarele de concurs se pot depune pânã la
data de 08.11.2021,la sediul Primãriei.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul
Primãriei oraºului Cãzãneºti, Comparti-
mentul Juridic ºi Resurse-Umane, ºi la
tel.0243264010. *

GRÃDINIÞA nr.69,cu sediul în Bucureºti,
bd.Pictor Nicolae Grigorescu, nr.14, Sector
3, organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale-aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modif icata ºi
completata de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea posturilor:-Ingrijitoare-6 posturi,
Bucatar-1 post, Muncitor necalif icat
(Bucatarie)-1 post, Spalatoreasa-1 post,
Muncitor calificat (mecanic intretinere cu
autorizat ie de fochist clasa C)-1
post-vacante contractual,pe perioada
nedeterminata. Condiþii specifice de
participare la concurs:1.Ingrijitoare:-nivelul
studi i lor:-studi i medi i ; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului:-nu se solicitã;-experienþã în
domeniul postului pentru care se
organizeazã concurs:-nu se solicita.
2.Bucatar:-nivelul studiilor:-studii medii,
insotite de certif icat care sa ateste
calificarea Bucatar;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului:-se
solicitã;-experienþã în domeniul postului
pentru care se organizeazã concurs:-se
solicita. 3.Muncitor necalificat (Bucatarie):
-nivelul studiilor:-studii medii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului:-se solicitã;-experienþã în domeniul
postului pentru care se organizeazã
concurs:-se solicita. 4.Spalatoreasa:-nivelul
studiilor:-studii medii,in domeniul industrial/
al confectiilor;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului:-se
solicitã;-experienþã în domeniul postului
pentru care se organizeazã concurs:-nu se
solicita. 5.Muncitor calificat (mecanic
intretinere cu autorizatie de fochist clasa
C);-nivelul studiilor:-studii medii,in domeniul
mecanic, insotite de dovada finalizarii
cursurilor de specializare pentru ocupatia
fochist clasa C;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului:-nu se
solicitã;-experienþã în domeniul postului
pentru care se organizeazã concurs:-nu se
solicita. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-Proba scrisa:-17.11.2021, ora
10.00,la sediul instituþiei;-Proba practica:-
22.11.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Informaþii suplimentare se pot
obþine la urmãtoarele date contact:-Radu
Mariana, tel.0213244141. *

ªCOALA Gimnazialã Jupâneºti, cu sediul
în Jupâneºti, str.Principalã, jud.Gorj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-îngrijitor-0,25 normã,la Gradiniþa cu
Program Normal Vierºani-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.

Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
23.11.2021, ora 12.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-24.11.2021, ora 12.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0253230507. *

DIRECÞIA Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Brãi la,cu sediul în Brãi la,
str.Ghioceilor bl.A14 parter, jud.Brãila,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-administrator I-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
câmpul muncii-10 ani;-permis categoria B;
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-16.11.2021, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
22.11.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este-05.11.2021, sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.0239612006. *

SPITALUL Municipal Câmpulung, cu sediul
în Câmpulung, str.Dr.Costea nr.8,
jud.Argeº, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-1 post de asistent
medical generalist debutant PL,în cadrul
Compart imentului ORL-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor:-diplomã de
absolvire a unei forme de învãþãmânt care
atestã formarea în profesia de asistent
medical generalist;-certificat de membru
OAMGMAMR însoþit de avizul anual, pentru
persoanele care exercitã profesia;-
adeverinþã pentru participare la concurs,
eliberatã de OAMGMAMR Arges, pentru
persoanele care nu profeseazã la momentul
înscrierii;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-17.11.2021, ora
12.00,la sediul administrativ al spitalului;-
proba de interviu-22.11.2021, ora 10.00,la
sediul administrativ al spitalului. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare,la sediul insituþiei. *

LICEUL Teoretic Ion Mihalache, cu sediul în
Topoloveni, Calea Bucureºti nr.131,
jud.Argeº, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-muncitor-1 post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-studii profesionale/
studii medii;-varsta minima-18 ani;-vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã;-curs de specialitate,
privind paza obiectivelor, bunurilor ºi
protecþia persoanelor. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
17.11.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-19.11.2021, ora 12.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,
respectiv 8.11.2021,la sediul instituþiei. Date
contact:-servic iul secretariat-Radu
Georgeta, tel.0248667554; -administrativ-
Ene Cristina, tel.0248667880. *

ªCOALA Gimnazialã ”Nicolae Labiº”,cu
sediul în Bucureºti, str.Firidei nr.2, sectorul
3, organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-îngrijitoare-post vacant, contrac-
tual,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-gimnazial;- vechime în specialita-
tea studiilor necesare ocupãrii postului-nu
se solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-17.11.2021, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã-
17.11.2021, ora 11.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-17.11.2021, ora 12.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact: scoala
nicolaelabis@gmail.com, telefon secreta-
riat-0213486271. *

MUZEUL Naþional de Artã Timiºoara, cu
sediul în Timiºoara, Piaþa Unirii nr.1,
jud.Timiº, organizeazã în perioada
22.11.2021-26.11.2021, concurs pentru
ocuparea pe perioadã nedeterminatã a
urmãtoarelor funcþii contractuale vacante de
execuþie/de conducere:-3 muzeograf, grad
profesional debutant (S):-studii universitare
absolvi te cu diplomã de l icenþã în
domeniile:-Arte vizuale ºi Istorie cu
specializarea:-Istoria artei;-fãrã vechime.-2
restaurator, grad profesional debutant
(S):-studii universitare absolvite cu diplomã
de licenþã în domeniul:-Arte vizuale cu
specializãrile:-Conservare ºi restaurare ºi
Artã sacrã;-fãrã vechime.-1 muncitor
calificat II(G)-întreþinere:-diplomã sau
adeverinþã pentru studii generale (8
clase);-diplomã de calificare în meseria
de:-tâmplar sau zidar sau zugrav sau
instalator;-vechime:1 an.-1 ºef birou II(S),la
Biroul Administrativ.-studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã de licenþã în
domeniul:-ºtiinþe inginereºti;-vechime:
minim 2 ani. Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-22.11.2021, ora
10.00, la sediul inst i tuþ iei ; -proba
practicã-24.11.2021, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-26.11.2021, ora
10.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrãtoare
de la afiºare,la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.0256491592. *

UNIVERSITATEA de Medicinã ºi Farmacie
,,Iuliu Haþieganu”, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Victor Babeº, nr.8, jud.Cluj, organizeazã
concurs, pentru ocuparea a 2 posturi
contractuale, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea posturilor-îngrijitoare,
studii medii sau generale,la Direcþia
Social-Administrativã, posturi vacante,
contractuale,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor:-studii medii sau
generale;-experienþã-nu se sol ic i tã
experienþã;-seriozitate, responsabilitate,
adaptabilitate, punctualitate;-cunoaºterea
normelor de igienã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba practicã
-17.11.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba de interviu-19.11.2021, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Concursul se va organiza la

sediul universitãþii, str.Victor Babeº, nr.8,
Cluj-Napoca. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,
respectiv-08.11.2021, în intervalul orar
8.30-15.30,la sediul Universitãþii. Date
contact-Direcþia Resurse-Umane, str.Victor
Babeº, nr.8, et.2, cam.209. Relaþ i i
supl imentare se pot obþ ine la
tel.0264-597256, int .2164 ºi pe
site-ul:www.umfcluj.ro. *

UAT Scobinþi, cu sediul în Scobinþi,
com.Scobinþ i , jud.Iaºi, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
posturilor:1 post vacant de bucatar,
perioada determinata;5 posturi vacante de
membru comisie selectie a planurilor de
afaceri, perioada determinata. Condiþii
specifice de participare la concurs:
-Vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii posturilor: a)Pentru postul de
bucãtar se solicitã calificare bucãtar, fãrã
experienþã, studii medii. b)Pentru postul de
membru comisie de selectie a planurilor de
afaceri,se solicita experienþã peste 10 ani în
domeniul antreprenorial, financiar, bancar,
patronal, studii medii. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
17.11.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-19.11.2021, ora 9.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþ iei. Date contact-secretariat,
tel.0232/720310. *

GRÃDINIÞA ,,STROP DE ROUÃ”,cu sediul
în Bucureºti, sector 4, str.Emil Racoviþã,
nr.23bis, tel./fax-0214610336, organizeazã
concurs pentru ocuparea pe perioadã
derminatã (2 ani), a 1 post vacant îngrijitoare
conform H.G.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014: Condiþii
specifice de participare concurs:-nivel minim
studii-gimnaziale;-vechime în muncã-minim
5 ani; Concursul se va desfãºura la sediul
unitãþii astfel:-Proba scrisã-19.11.2021, ora
10:00;-Probã interviu-19.11.2021, ora
12:00. Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs pânã la data
de-10.11.2021 ora 10:00,la sediul unitãþii.
Relaþii suplimentare se pot obþine la
tel.0214610336. *

MAR-INA – PRODPREST SRL cu sediul in
MUNICIPIUL GALATI, STR. SALISTE, NR.
20, JUDET GALATI, angajeaza 5 persoane,
funct ia de Muncitor necal i f icat la
asamblarea, montarea pieselor, COR
932906, cu experienta, studii generale,
cunostinte l imba engleza, perioada
determinata, program 8 ore/zi, luni-vineri,
contact: 0799555219. CV-ul se va transmite
la adresa serene.settl ing.services@
outllok.com. *

MAIA FOOD DISTRIBUTION SRL cu sediul
in COMUNA JILAVA, STRADA GARII, NR.
157E, JUDET ILFOV, angajeaza angajeaza
15 persoane, functia de Muncitor necalificat
la ambalarea produselor sol ide si
semisolide, COR 932904, cu experienta,
studii generale, cunostinte limba engleza,
perioada determinata, program 8 ore/zi,
luni-vineri, contact: 0799555219. CV-ul se
va transmite la adresa serene.settling.
services@outllok.com. *

PROPUNERI AFACERI

INVENTOR, caut investitor experimentare
“Scafandru greu cu autonomie energetica
&mobilitate marite, 4customersoffice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Electr ic
SOLID-STATE pentru Platforme
Submerse”, 4customersoffice@gmail.com ,
tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Valorificare Hidrogen
Sulfurat Maritim”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Generare Apa si
Irigare”-PROJECT, 4customersoffice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Apa Zone
Desertificate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Contracarare
Imponderabilitate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Electro-
Space Mobile House”, 4customersoffice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Centru Comanda &
Control Aeropurtat”, 4customersoffice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “RADAR Opto-
Electronic Aeropurtat”, 4customersoffice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Space Iron & Steel
Industry”- PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Aero-Centru
Comanda si Control” , 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare
“Aero-Spital DE CAMPANIE”, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Vila
Zburatoare”, 4customersoffice@gmail.com
, tel.0765.645.381**

TRADUCERI

TRADUC scrisori de afaceri si personale din
Franceza si Engleza in romana, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

(urmare din pagina 5)
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ANUNTURI DIVERSE

VANZARI
VIDEO/FOTO/TV

FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP,
4customersoff ice@gmail .com ,
tel.0765.645.381**

ELECTRONICE

VAND acumulatori si incarcatoare laptop,
de la 389 Lei, globstar@globstar.ro. Livrare
prin curier , tel.0213.263.347**
INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, gpbatter ies.ro ,
tel.0722.500.884, tel.0766.379.858**

DIVERSE

SCRIERE, zece caractere pe marmura/
granit, 11 lei, 15 lei, romarmura.com.
Tel.0766.860.854**

CUMPARARI
CARTI/REVISTE

CUMPAR carti vechi, diverse obiecte de
colect ie, 500 Lei, negociabi l ,
tel.0723.711.102**

COLECTII DIVERSE

CUMPAR fotografii si vederi vechi, anii
1900, aparate foto vechi, 500 Lei, negociabil
, tel.0723.711.102**

DIVERSE
SE NOTIFICA deschiderea procedurii
insolventei debitorului EURO CONSTRUCT
INTERNATIONAL SRL -în insolvenþã, in
insolvency, en procédure collective, cu
sediul in Bucureºti, Sector 1, P-ta. Walter
Maracineanu nr. 1-3, avand CUI 11412619,
J40/957/1999, conform Hotarari i
Intermediare nr. 4961 /13.10.2021,
pronunþatã de Tribunalul Bucuresti, secþia a
VII-a Civila, în dosar nr. 18465/3/2021, prin
care a fost desemnat administrator judiciar,
Victrix Capital SPRL, cu sediul in Bdul Ion
Mihalache nr. 65, Corp A, et.3, apart.7,
sector 1, Bucuresti. Cererea de inscriere a
creantei in tabelul preliminar va fi completata
si transmisa la Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila, in format scriptic la grefa Sectiei
a VII-a Civila a Tribunalului Bucuresti si
format electronic PDF de maxim 4MB
fiecare, pe adresa de e-mail a Sectiei a VII-a
Civi la a Tribunalului Bucurest i
(trb-insolventa@just.ro), insotita de
documentele justificative ale creantei, in
copii certificate si in dublu exemplar, unul
pentru lichidatorul judiciar si unul pentru a
ramane la dosar. Termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor
este 24.11.2021. Termenul limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului preliminar al
creantelor este 08.12.2021. Termenul
pentru intocmirea si afisarea tabelului
definitiv al creantelor este 22.12.2021.
Prima sedinta a adunarii creditorilor este in
data de 14.12.2021, ora 14:00, cu
urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea
masurilor efectuate de la declansarea
procedurii; prezentarea activului si a
pasivului societatii; prezentarea concluziilor
raportului de cauze si imprejurari care au
condus la starea de insolventa; 2.
Desemnarea comitetului creditorilor si a
presedintelui comitetului de creditori; 3.
Confirmarea administratorului judiciar si
stabilirea onorariului acestuia. Cererea de
admitere a creantei va fi insotita de dovada
platii taxei judiciare de timbru in suma de 200
lei. De la data deschiderii procedurii se
suspenda de drept toate actiunile judiciare,
extrajudiciare sau masurile de executare
silita pentru realizarea creantelor asupra
averii debitorului. *
INVITATIE DE PARTICIPARE LA
PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU
ACTIVE CORPORALE - LINIE
PRODUCTIE TAMPLARIE DE ALUMINIU
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND
SOLICITANTUL Denumire solicitant: Casa
Noastra SRL Sediu social: Sat Pielesti,
Comuna Pielesti, Calea Bucuresti nr. 113,
judetul Dolj Persoana de contact: Mihãiþã
ªerban Telefon: 0799103378 Email:
proiect807@casanoastra.ro 2. INFOR-
MATII PRIVIND PROIECTUL Societatea
Casa Noastra SRL intentioneaza sa
achizitioneze echipamentele aferente
“LINIE PRODUCTIE TAMPLARIE DE
ALUMINIU” pentru implementarea
proiectului “Extindere capacitate de
productie tamplarie din profile de aluminiu
de catre Casa Noastra SRL prin construire
hala de productie, tamplarie aluminiu,
vopsitorie, sistem depozitare profile
aluminiu automatizat, copertina metalica si
platforme circulatie in comuna Pielesti,
judetul Dolj” finantat prin schema de ajutor
de stat reglementata prin H.G. nr. 807/2014.
3. PROCEDURA APLICATA Atribuirea
contractului de furnizare se va realiza
conform procedurii interne a Casa Noastra
SRL. Criteriul de atribuire al contractului este
oferta ce prezinta pretul cel mai scazut,
aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc
cerintele minime de calificare prevazute in
documentatia de ofertare. 4. OBIECTUL
CONTRACTULUI Pentru a at inge
obiectivele proiectului f inantat, vom
achizitiona active corporale – LINIE
PRODUCTIE TAMPLARIE DE ALUMINIU
ce va asigura toate conditiile pentru
desfasurarea activitatii la parametrii optimi si
in conditii de eficienta ridicata. Productia de
aluminiu este compusa din mai multe zone
astfel: - zona sertizare; - zona stocare
cercevea; - zona stocare toc; - zona
manipulare cercevea; - zona stocare sticla; -
zona calare sticla; - zona ambalare
cercevea; - zona imperechere; - zona
stocare piese imperecheate; - zona
ambalare piese; - zona asamblare cercevea
culisanta; - zona ambalare toc culisanta; -
zona gestiune productie. Rolul echipa-
mentelor este de a imbina, echipa,
imperechea si ambala ferestre si culisante
usoare din aluminiu. Echipamentele sunt
conectate prin intermediul unui sistem de
transport automat si semiautomat care
reduce posibilitatea deteriorarii pieselor prin
manipulare. Stocarea si sortarea
subansamblelor si pieselor finite se
realizeaza cu ajutorul unor buffere ce
asigura uniformizarea fluxului de lucru. Ca
urmare, sunteti invitati sa depuneti oferta
dumneavoastra si datele dumneavoastra de
identificare pentru echipamentele solicitate.
Oferta trebuie sa respecte cerintele
minimale solicitate (sau echivalente) prin
Specif icat i i le Tehnice si prezenta
documentatie. 5. VALOAREA ESTIMATA
Valoarea estimata a achizitiei este de:
27.194.433,78 LEI (fara TVA) echivalentul a
5.497.490 euro, la cursul BNR valabil in data
de 25.10.2021 (1 EURO = 4,9467 LEI).
Pretul agreat este fix si nu mai poate fi
ajustat. 6. DATA DE LIVRARE A
ECHIPAMENTULUI In urma atribuirii
contractului se va semna un contract de

furnizare care va prevedea data de livrare a
echipamentului: 12 luni de la comanda
ferma respectiv 17 luni de la comanda
ferma, conform graficului de livrare din
documentatia de ofertare. 7. PREZEN-
TAREA OFERTELOR Documentatia ce
trebuie avuta in vedere de potentialii
ofertanti pentru realizarea ofertei poate fi
sol ic i tata prin e-mail la adresa
proiect807@casanoastra.ro, sau poate fi
ridicata de la sediul solicitantului, respectiv:
Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Calea
Bucuresti nr. 113, judetul Dolj. Ofertele se
vor depune intr-un exemplar original,
personal, la registratura solicitantului sau se
vor transmite prin posta/curier intr-un plic
sigilat la sediul solicitantului. Restul
comunicarilor dintre potentialii ofertanti si
solicitant se vor face in scris, prin email. 8.
TERMENUL DE DEPUNERE A
OFERTELOR Termenul limita pentru
depunerea ofertelor: 15.11.2021, ora 17.00.
9. INFORMATII SUPLIMENTARE Orice
informatie suplimentara referitoare la
prezenta procedura se pot solicita de la
sediul social al solicitantului sau la
urmatoarele date de contact: Persoana de
contact: Mihãiþã ªerban Email: proiect807
@casanoastra.ro. INVITATION TO THE
PROCEDURE FOR CORPOREAL
ASSETS ACQUISITION – ALUMINUM
CARPENTRY PRODUCTION LINE 1.
GENERAL INFORMATION REGARDING
THE APPLICANT Applicant’s name: Casa
Noastra SRL Registered office: Pielesti
Village, Pielesti Commune, 113 Bucuresti
Street, Dolj County Contact person:Mihãiþã
ªerban Phone: 0799103378 Email :
proiect807@casanoastra.ro 2. INFORMATION
REGARDING THE PROJECT Casa
Noastra SRL intends to purchase the
“ALUMINUM CARPENTRY PRODUCTION
LINE” equipment in order to implement the
“Expansion of aluminium carpentry
production capacity by Casa Noastra SRL
by building aluminium carpentry production
hall, painting, automated aluminium profile
storage system, metal canopy and
circulation platforms in Pielesti Commune,
Dolj County” project, financed by the State
aid scheme regulated by GD no. 807/2014.
3. APPLIED PROCEDURE The award of the
supply contract will be made according to
the internal procedure of Casa Noastra SRL.
The contract award criterion is the bid with
the lowest price, applicable to all bids that
meet the minimum quali f icat ion
requirements provided in the bid
documentation. 4. SUBJECT OF THE
CONTRACT To achieve the objectives of
the funded project, we will acquire corporeal
assets - ALUMINUM CARPENTRY
PRODUCTION LINE that will ensure all the
conditions for carrying out the activity at the
optimal parameters and in conditions of high
eff ic iency. Aluminum product ion is
composed of several areas as follows: -
crimping area; - sash storage area; - frame
storage area; - sash handling area; - glass
storage area; - sash glazing area; - sash
wrapping area; - pairing area; - paired parts
storage area; - parts wrapping area; - sliding
doors assembling area; - sliding doors frame
wrapping area; - production management
area. The role of the equipment is to join,
equip, pair and wrap light aluminum
windows and light sliding doors. The
equipment is connected by means of an
automatic and semi-automatic transport
system that reduces the possibility of
damage to the parts by handling. The
storage and sorting of subassemblies and
finished parts is done with the help of buffers
that ensure the uniformity of the workflow. As
a result, you are invited to submit your offer
and your identification data for the requested
equipment. The offer must meet the
minimum required (or equivalent)
requirements through the Technical
Specifications and this documentation. 5.
ESTIMATED VALUE The estimated value
ofthe acquisition is: 27.194.433,78 LEI
(without VAT) equivalent to 5.497.490,00
EURO (without VAT), at BNR exchange rate
available on October 25th (1 EUR = 4.9467
LEI) The agreed price is fixed and can no
longer be adjusted. 6. DATE OF DELIVERY
OF THE EQUIPMENT Following the award
of the contract, a supply contract will be
signed which will stipulate the delivery date
of the equipment: 12 months from the firm
order, respectively 17 months from the firm
order, according to the delivery schedule
from the tender documentat ion. 7.
PRESENTATION OF OFFERS The
documentation that must be taken into
account by the potential bidders for the
realization of the offer can be requested by
e-mail at the address projet807@
casanoastra.ro, or can be picked up from the
applicant’s headquarters, respectively:
Pielesti Village, Pielesti Commune, Calea
Bucuresti no. 113, Dolj county. The offers
will be submitted in an original, personal
copy, at the applicant’s registry or will be
sent by mail / courier in a sealed envelope at
the applicant’s premises. The rest of the
communications between the potential
bidder and the applicant will be made in
writing, by email. 8. DEADLINE FOR
SUBMISSION OF OFFERS Deadline for
submission of bids: November 15th, 17.00
o’clock. 9. ADDITIONAL INFORMATION
Any additional information regarding this
procedure can be requested from the
applicant’s registered office or at the
following contact details: Contact: Mihãiþã
ªerban Email: proiect807@casanoastra.ro.*

“NACORNIC SPRL – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº,
administrator judiciar al STUDIO DI
CONSULENZA LEGALE INTERNAZIONALE
SRL, J24/573/2014, CIF 33301646, Dosar
nr. 249/100/2021 al Tribunalului
Maramureº, notificã, termenele stabilite:
înregistrarea cereri lor de creanþã:
03.12.2021; veri f icarea creanþelor,
întocmirea ºi publicarea tabelului preliminar
de creanþe: 23.12.2021; depunerea
contestaþiilor la tabelul preliminar de
creanþe: în 7 zile de la publicarea în BPI;
întocmirea ºi publicarea tabelului definitiv de
creanþe: 17.01.2022; termenul administrativ
de control: 24.02.2022; prima adunare a
creditorilor: 28.12.2021 (reconvocare
04.01.2022, pentru lipsã de cvorum), ora
10:00, la sediul lichidatorului; raportul art.
92: 08.11.2021; raportul de cauze:
29.11.2021.” *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator Turmac Mihaela, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului WINEFUL
S.R.L., desemnat prin Sentinta civila
nr.5141 din data de 20.10.2021, pronuntata
de Tribunalul Bucuresti – Secþia a VII-a
Civila in Dosarul nr.7865/3/2021, notifica
deschiderea falimentului prin procedura
generala, ridicarea dreptului de administrare
al debitorului si dizolvarea societatii
debitoare conf. Legii nr. 85/2014 împotriva
WINEFUL S.R.L., cu sediul in Bucureºti,
Sectorul 1, Strada GEORGE ENESCU, Nr.
11-13, CORP B PARTER, avand CUI

39163623, nr. de ordine in registrul
comertului : J40/4943/2018. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept
de creanta impotriva WINEFUL S.R.L. vor
formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti-
Secþia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
7865/3/2021 si va fi comunicata in format
electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe
adresa e-mail a Secþiei a VII-a Civilã a
Tribunalului Bucureºti (trb-insolventa
@just.ro), in urmatoarele conditii : a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii
de admitere a creantelor in tabelul
suplimentar al creantelor: 06.12.2021; b)
termenul limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului supl imentar al creantelor
05.01.2022; c) termenul de depunere a
contestatiilor – 7 zile de la publicarea in BPI
a tabelului suplimentar; d) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv
consolidat 04.02.2022. Nedepunerea
declaraþiei de creanþa la termenul fixat este
sancþionata conform art. 114 din Legea
nr.85/2014. *

S.C. TELEKOM ROMANIA COMUNICA-
TIONS S.A titular al proiectului “RACORD
FO L2C CLIENT ORANGE ROMANIA
SOSEAUA CHICIULUI NR. 13,
MUNICIPIUL CALARASI, JUDETUL
CALARASI”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul ”RACORD FO L2C CLIENT
ORANGE ROMANIA SOSEAUA
CHICIULUI NR. 13, MUNICIPIUL
CALARASI, JUDETUL CALARASI”, propus
a fi amplasat in jud. Calarasi, mun. Calarasi,
Soseaua Chiciului, nr. 13, D.N. 3, Km
126+210. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul A.P.M. Calarasi
Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, în
zilele de luni-vineri, între orele 10-14,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet:
www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicãrii anunþului pe
pagina de internet a autoritãþii competente
pentru protecþia mediului. Prezentul anunþ
va fi publicat atat in presa cat si la sediul
administratiei locale pe teritoriul careia se va
realiza investitia. *

ORAªUL Nãvodari anunþã plata dobânzii
aferentã cuponului 25 (22.04.2021-
21.10.2021) în valoare de 0,51Lei/
obligaþiune ºi a 25 ratã de principal în
valoare de 2,70Lei/obl igaþ iune, al
obligaþiunilor emise în anul 2009, conform
Prospectului de Ofertã Publicã Primarã de
Vânzare de Obligaþiuni, autorizatã prin
decizia CNVM nr.975/18.06.2009. Plata
dobânzi i se va efectua în data de
22.10.2021, prin intermediul BT Capital
Partners, în calitatea sa de Agent de Platã,
care va efectua plãþi cãtre deþinãtorii de
obl igaþ iuni înregistraþ i în registrul
deþinãtorilor de obligaþiuni la data de
19.10.2021. Rata dobânzii Obligaþiunilor
oraºului Nãvodari, calculatã ºi plãtitã
semestrial, pentru perioada 22.10.2021-
21.04.2022, 22.04.2022 -prima zi de platã,
calculatã conform prospectului de ofertã
publicã, este de 3.53%. Rata dobânzii este
calculatã dupã formula ROBOR+1,15%,
unde ROBOR reprezintã ratele dobânzilor
interbancare considerate la 6 luni, cotate cu
douã zile lucrãtoare anterior începutului
perioadei de dobândã, respectiv din data de
20.10.2021. Pentru acest cupon, data de
referinþã este 19.04.2022. *

CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**

COMPUN scurte poezii in Limba Engleza, 5
E, 4customersoff ice@gmail .com ,
tel.076.645.381**

ORGANIZATIE non profit ofera consulting/
servicii informatica, 1 Leu, http://h4p.biz/ ,
tel.0747.658.646**

LICITATII
LICHIDATORUL I.M.U.M. S.A. vinde prin
licitaþie publicã cu strigare organizatã în
fiecare zi de vineri, începând cu data de
10.09.2021, ora 1500, imobilul Uzina
I.M.U.M., compus din teren în suprafaþã de
250.321 mp ºi 63 de construcþii în suprafaþã
totalã construitã la sol de 68.045 mp, situat
în mun. Medgidia, str. Independenþei, nr. 12,
jud. Constanþa, la preþul de 20.000.000 lei,
fãrã TVA. Documentele ºi garanþia de
participare se depun pânã în preziua
licitaþiei, ora 1100. Informaþii suplimentare la
tel. 0730 081956, e-mail: rominsol@
yahoo.com. *

PRO MANAGEMENT INSOLV I.P.U.R.L.,
lichidator judiciar al GEOECOTEST S.R.L.
anunta organizarea licitatiei publice in data
de 20.10.2021, ora 13:00 la sediul din
Bucuresti, Bd. Octavian Goga nr.23, bloc
M106, scara 3, et.1, ap.72, pentru vanzarea
urmatoarelor bunuri: instalatie foraj IF 120
-pret 2687 lei, instalatie foraj IF 120 SER48-
pret 1935 lei, Penetrometru SPT -pret 159
lei, Penetrometru SPT (2 buc) pret 177
lei/buc, instalatie foraj Dando -pret 15.498
lei, instalatie foraj prin percutie motor THE (2
buc) -pret 2150 lei/bucata, generator EC
5000 GV -pret 248 lei, cititor cartele SITCO
Digital -pret 71 lei, GPS Explorist 600 -pret
67 lei. La aceste preturi se adauga TVA.
Daca bunurile nu se vand, se vor organiza
noi licitatii, in aceleasi conditii, pe 27
octombrie si 3 noiembrie. Informatii privind
regulamentul de vanzare la tel 0722.
715.706 sau irina.marin@pminsolv.ro. *

EURO Insol SPRL, administrator judiciar al
Prospectiuni S.A. - in reorganizare judiciara,
organizeaza in data de 29.10.2021, ora
12:00, la sediul sau din Bucuresti, str.
Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5,
licitatie publica, competitiva, cu strigare, cu
pret in urcare avand ca obiect vanzarea
terenului in suprafata de 13.736 m.p. situat
in str. Coralilor nr. 31, sector 1, Bucuresti la
pretul de 3.021.920 Euro (exclusiv T.V.A.).
Terenul este liber de constructii, este
imprejmuit cu gard pe fundatie continua de
beton, stalpi metalici si panouri de sarma,
are deschidere dubla, atat la str. Coralilor cat
si la str. Neajlovului, are forma dreptun-
ghiulara si acces la toate utilitatile. Caietul de
sarcini privind conditiile de participare la
licitatie poate fi achizitionat de la sediul Euro
Insol SPRL din Bucuresti, str. Costache
Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, pana in data de
28.10.2021, inclusiv, in intervalul orar 09:00
- 17:00 la pretul de 5.000 lei + T.V.A. care se
achita in contul de insolventa al Prospectiuni
S.A. deschis la Banca Comerciala Romana
S.A. RO56RNCB0082044172770031 ROL
Persoanele interesate pot obtine informatii
suplimentare la telefonul: 0723.613.516 sau
e-mail: office@euroinsol.eu si adrian.
munteanu@euroinsol.eu. *

AA TOTAL INSOLVENCY IPURL,
identificatã cu CIF 25931349, nr. de ordine
în tabloul practicienilor în insolvenþã: 0399,

în calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al
debitoarei TANA’S TRANS INTERNA-
TIONAL SRL, ident i f icatã prin CUI
14750983, nr. înreg. la Reg.Com.:
J40/5904/2002, anunþã vânzarea prin
l ic i taþ ie publ icã a bunuri lor mobi le
(Autotractoare, Semiremorci ºi Autoturism)
ale debitoarei.. Preþul de pornire al licitaþie
este de 50% din preþul stabilit prin raportul
de evaluare. Doritorii pot achiziþiona caietul
de sarcini de la sediul lichidatorului. Licitaþiile
vor avea loc la datele de 22.11.2021,
29.11.2021, 06.12.2021, 13.12.2021,
20.12.2021, la biroul lichidatorului judiciar,
s i tuat în Bucureºt i , str . Grigore
Alexandrescu, nr.83, Sector 1, la ora 13.00.
Informaþii suplimentare la telefonul:
021.212.17.36; Email: office@aatotal.ro. *

AA TOTAL INSOLVENCY IPURL,
identificatã cu CIF 25931349, nr. de ordine
în tabloul practicienilor în insolvenþã: 0399,
în calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al
debitoarei FRIG-INSTAL SRL, identificatã
prin CUI 14749199, nr. înreg. la Reg.Com.:
J40/5852/2002, anunþã vânzarea prin
licitaþie publicã a bunurilor mobile ºi stocuri
ale debitoarei. Preþul de pornire al licitaþie
este de 50% din preþul stabilit prin raportul
de evaluare. Doritorii pot achiziþiona caietul
de sarcini de la sediul lichidatorului. Licitaþiile
vor avea loc la datele de 22.11.2021,
29.11.2021, 06.12.2021, 13.12.2021,
20.12.2021, la biroul lichidatorului judiciar,
s i tuat în Bucureºt i , str . Grigore
Alexandrescu, nr.83, Sector 1, la ora 12.00.
Informaþii suplimentare la telefonul:
021.212.17.36; Email: office@aatotal.ro. *

SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY
IPURL, identificatã prin CIF 25931349, nr.
de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenþã: 0399, Lichidator Judiciar al
debitoarei CRISEN 94 COMEXIM SRL,
identificatã prin CUI 5793225, nr. înreg. la
Reg.Com.: J40/11077/1994, vinde prin
licitaþie publicã bun mobil al debitoarei -
Autoturism marca VOLVO S40. Preþul de
pornire al licitaþiei este de 40% din valoarea
de evaluare. Doritorii pot achiziþiona caietul
de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar.
Licitaþiile vor avea în urmãtoarele date:
16.11.2021, 23.11.2021, 02.12.2021,
07.12.2021, 14.12.2021, la ora 14.00, la
biroul lichidatorului judiciar, situat în Mun.
Bucureºti, str. Grigore Alexandrescu nr. 83,
sector 1. Informaþii suplimentare la telefon:
021.212.17.36; e-mail:office@aatotal.ro. *

B.E.J. BRAD T. Gheorghe, Moldova Noua,
str. M. Viteazu, nr. 36A, cam. E11, Jud.
Caras-Severin, anunta licitatie publica in
dosarul cu nr. 339/EX/2013, in data de
09.11.2021, la adresa din Moldova Nouã,
str. Mihai Viteazu, nr. 36A, cam. E11, Jud.
Caraº-Severin, astfel: 1. orele 11:00 - cota
de 1 din imobilul bun comun al debitorilor,
pentru cota de sub B3, imobil situat in
sat/com. Socol, Jud. Caraº-Severin,
identificat în CF nr. 32856/SOCOL, nr. Top.
32856, reprezentând teren extravilan în
suprafaþã de 6.559 mp, la preþul de 5.000,00
lei; 2. orele 11:30 - cota de 9/100 din imobilul
bun comun al debitorilor, pentru cota de sub
B2, imobil situat in sat/com. Dumbrãviþa,
Jud. Timiº, ident i f icat în CF nr.
411164/DUMBRÃVIÞA, nr. Top./CAD
A197/5/8/56, reprezentând teren intravilan –
drum de acces în suprafaþã de 10.674 mp, la
preþul de 2.500,00 lei; 3. orele 12:00 imobil
situat in Socol, jud. Caraº-Severin, înscris în
C.F. nr. 32855/Socol, nr. top 32855, imobil
reprezentând teren extravilan, in suprafata
de 2.800 mp, la preþul de 5.000,00 lei; 4.
orele 12:30 - imobil situat in sat/com.
Dumbrãviþa, Jud. Timiº, identificat în CF nr.
410818/DUMBRÃVIÞA, nr. Top./CAD
209/b/1/2, 208/b/1, 208/c/2, 190/1/11,
190/1/12/1/1/12/2, reprezentând teren
intravilan – drum de acces în suprafaþã de
366 mp, la preþul de 2.500,00 lei; 5. orele
13:00 - imobil situat in sat/com. Dumbrãviþa,
Jud. Timiº, ident i f icat în CF nr.
411157/DUMBRÃVIÞA, nr. Top./CAD
209/b/1/2, 208/b/1, 208/c/2, 190/1/11,
190/1/12/1/1/15/1, reprezentând teren
intravilan – drum de acces în suprafaþã de
342 mp, la preþul de 2.500,00 lei; 6. orele
13:30 - imobil situat in sat/com. Dumbrãviþa,
Jud. Timiº, ident i f icat în CF nr.
414109/DUMBRÃVIÞA, nr. Top./CAD
209/b/1/2, 208/b/1, 208/c/2, 190/1/11,
190/1/12/1/1/10, reprezentând teren
intravilan – drum de acces în suprafaþã de
300 mp, la preþul de 2.500,00 lei; 7. orele
14:00 - imobil situat in sat/com. Dumbrãviþa,
Jud. Timiº, ident i f icat în CF nr.
410609/DUMBRÃVIÞA, nr. Top./CAD
209/b/1/2, 208/b/1, 208/c/2, 190/1/11,
190/1/12/1/1/20-21/2, reprezentând teren
intravilan – drum de acces în suprafaþã de
587 mp, la preþul de 3.700,00 lei; 8. orele
14:30 - cota de 1 din imobilul bun comun al
debitorilor, de sub B1, imobil situat in
sat/com. Dumbrãviþa, Jud. Timiº, identificat
în CF nr. 411267/DUMBRÃVIÞA, nr.
Top./CAD Cc233/1/1/1/40, reprezentând
teren intravilan – drum de acces în suprafaþã
de 6.440 mp la preþul de 9.500,00 lei.
Preþurile a fost stabilite prin incheiere.
Preturile de pornire ale licitaþiilor sunt cele
mentionate mai sus, avand in vedere ca
licitaþiile sunt la primul termen. Bunurile se
vând libere de sarcini. Pot participa la licitatie
numai persoanele care vor inregistara la
CEC BANK cel târziu pânã la data ºi ora
licitaþiei, în contul general de consemnare
RO29CECETM0103RON0000001, pe
seama si la dispozitia B.E.J. BRAD T.
Gheorghe, CIF 28392940, o garantie
reprezentând 10% din preþul de începere a
licitaþiei, iar dovada consemnãrii, în original,
împreunã cu oferta de cumpãrare – scrisã,
va fi depusã la executorul judecãtoresc, in
ziua premergatoare a licitatiei sau in ziua
licitatiei in conditiile in care oferta de
cumparare este cel putin egala cu pretul de
incepere al licitatiei În cazul în care cei care
ptind a avea vreun drept asupra imobilului,
t rebuie sã-l anunþe executorului
judecãtoresc, înainte de data fixatã pentru
vânzarea imobilului, sub sancþiunea de a nu
li se mai lua în considerare. Informatii la
telefon 0371323846 Executor judecãtoresc
BRAD Gheorghe. *

B.E.J. BRAD T. Gheorghe, Moldova Noua,
str. M. Viteazu, nr. 36A, cam. E11, Jud.
Caras-Severin, anunta licitatie publica in
dosarul cu nr. 55/EX/2021, in data de
09.11.2021, la adresa din Moldova Nouã,
str. Mihai Viteazu, nr. 36A, cam. E11, Jud.
Caraº-Severin, astfel: 1. imobil situat în
Dumbrãviþa, Jud. Timiº, identificat în CF nr.
413533/DUMBRÃVIÞA, nr. TOP 413533,
reprezentând 6.835 mp teren intravilan
extins neîmprejmuit, categoria de folosinþã
arabil în folosinþã; 2. imobil situat în
Dumbrãviþa, Jud. Timiº, identificat în CF nr.
406161/DUMBRÃVIÞA, nr. TOP 406161,

reprezentând 12.772 mp teren intravilan,
categoria de folosinþã arabil; 3. imobil situat
în Dumbrãviþa, Jud. Timiº, identificat în CF
nr. 406162/DUMBRÃVIÞA, nr. TOP 406162,
reprezentând 12.772 mp teren intravilan,
categoria de folosinþã arabil; 4. imobil situat
în Dumbrãviþa, Jud. Timiº, identificat în CF
nr. 406163/DUMBRÃVIÞA, nr. TOP 406163,
reprezentând 12.772 mp teren intravilan,
categoria de folosinþã arabil în folosinþã; 5.
imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 406164/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP 406164, reprezentând 12.772 mp
teren intravilan, categoria de folosinþã arabil;
6. imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 406165/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP 406165, reprezentând 12.765 mp
teren intravilan, categoria de folosinþã arabil;
7. imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 406166/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP 406166, reprezentând 28.067 mp
teren intravilan, categoria de folosinþã arabil
(spaþiu verde); 8. imobil situat în Dumbrãviþa,
Jud. Timiº, ident i f icat în CF nr.
406170/DUMBRÃVIÞA, nr. TOP 406170,
reprezentând 3.675 mp teren intravilan,
categoria de folosinþã arabil (spaþiu verde);
9. imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 411980/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP 411980, reprezentând 1.089 mp
teren intravilan, categoria de folosinþã arabil;
10. imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 411977/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP 411977, reprezentând 2.860 mp
teren intravilan, categoria de folosinþã arabil;
11. imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 411976/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP 411976, reprezentând 1.901 mp
teren intravilan, categoria de folosinþã arabil;
12. imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 411975/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP 411975, reprezentând 1.855 mp
teren intravilan, categoria de folosinþã arabil;
13. imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 411981/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP 411981, reprezentând 1.309 mp
teren intravilan, categoria de folosinþã arabil;
14. imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 411985/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP 411985, reprezentând 2.023 mp
teren intravilan, categoria de folosinþã arabil;
15. imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 406527/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP A233/1/12/22, reprezentând 733
mp teren intravilan, categoria de folosinþã
arabil; 16. imobil situat în Dumbrãviþa, Jud.
Timiº, identif icat în CF nr. 406526/
DUMBRÃVIÞA, nr. TOP A233/1/12/25,
reprezentând 3.610 mp teren intravilan,
categoria de folosinþã spaþiu verde; 17.
imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 406528/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP A233/1/12/21, reprezentând 734
mp teren intravilan, categoria de folosinþã
arabil; 18. imobil situat în Dumbrãviþa, Jud.
Timiº, identif icat în CF nr. 404073/
DUMBRÃVIÞA, nr. TOP A233/1/12/23,
reprezentând 804 mp teren intravilan,
categoria de folosinþã arabil; 19. imobil situat
în Dumbrãviþa, Jud. Timiº, identificat în CF
nr. 404074/DUMBRÃVIÞA, nr. TOP
A233/1/12/24, reprezentând 702 mp teren
intravilan, categoria de folosinþã arabil; 20.
imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 406519/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP 233/1/13/a/31, reprezentând 4.675
mp teren intravilan, categoria de folosinþã
spaþiu verde; 21. imobil situat în Dumbrãviþa,
Jud. Timiº, identificat în CF nr. 406522/
DUMBRÃVIÞA, nr. TOP 233/1/13/a/32,
reprezentând 156 mp teren intravilan,
categoria de folosinþã spaþiu verde; 22.
imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 406594/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP Cc233/1/13/a/26-/30, reprezentând
4.555 mp teren intravilan extins- curþi
construcþii; 23. imobil situat în Dumbrãviþa,
Jud. Timiº, identificat în CF nr. 405726/
DUMBRÃVIÞA, nr. TOP405726, reprezen-
tând 1.001 mp teren intravilan, categoria de
folosinþã curþi construcþii; 24. imobil situat în
Dumbrãviþa, Jud. Timiº, identificat în CF nr.
405725/DUMBRÃVIÞA, nr. TOP 405725,
reprezentând 343 mp teren intravilan extins,
categoria de folosinþã spaþiu verde; 25.
imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 400872/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP A190/1/12/1/2/1/1/1/1, reprezen-
tând 962 mp teren intravilan, categoria de
folosinþã arabil; 26. imobil situat în
Dumbrãviþa, Jud. Timiº, identificat în CF nr.
406862/DUMBRÃVIÞA, nr. TOP 406862,
reprezentând 1.914 mp teren arabil
extravilan; 27. imobil situat în Dumbrãviþa,
Jud. Timiº, ident i f icat în CF nr.
407116/DUMBRÃVIÞA, nr. TOP 407116
reprezentând 3.280 mp teren arabil
extravilan; 28. imobil situat în Dumbrãviþa,
Jud. Timiº, ident i f icat în CF nr.
405714/DUMBRÃVIÞA, nr. TOP CC190/1/
14/1, reprezentând 632 mp teren intravilan,
categoria de folosinþã curþi construcþii; 29.
imobil situat în Dumbrãviþa, Jud. Timiº,
identificat în CF nr. 413001/DUMBRÃVIÞA,
nr. TOP 413001, reprezentând 17.300 mp
teren arabil extravilan; Preþul a fost stabilit
prin incheiere, la suma de 400.000,00 euro
(2.000.000,00 lei). Preþul de pornire al
l ic i taþ iei este de 400.000,00 euro
(2.000.000,00 lei), avand in vedere ca
licitaþiile sunt la primul termen. Bunurile se
vând libere de sarcini. Pot participa la licitatie
numai persoanele care vor inregistara la
CEC BANK cel târziu pânã la data ºi ora
licitaþiei, în contul general de consemnare
RO29CECETM0103RON0000001, pe
seama si la dispozitia B.E.J. BRAD T.
Gheorghe, CIF 28392940, o garantie
reprezentând 10% din preþul de începere a
licitaþiei, iar dovada consemnãrii, în original,
împreunã cu oferta de cumpãrare – scrisã,
va fi depusã la executorul judecãtoresc, in
ziua premergatoare a licitatiei sau in ziua
licitatiei in conditiile in care oferta de
cumparare este cel putin egala cu pretul de
incepere al licitatiei În cazul în care cei care
ptind a avea vreun drept asupra imobilului,
t rebuie sã-l anunþe executorului
judecãtoresc, înainte de data fixatã pentru
vânzarea imobilului, sub sancþiunea de a nu
li se mai lua în considerare. Informatii la
telefon0371323846 Executor judecãtoresc
BRAD Gheorghe. *

BIROUL Executorului Judecatoresc Chizec
Maria Victoria Silvia, reprezentat legal prin
executor judecatoresc Chizec Maria Victoria
Silvia, numita in functie conform Ordinului
Ministrului Justitiei nr.605/C/17.02.2012,
anunta vanzarea la licitatie publica in data de
18.11.2021, ora 09.30, va avea loc in
Oradea, str. G. Enescu, nr. 12, judetul Bihor,
vanzarea la licitatie publica a imobilului
situat in loc. Oradea - 410174, Str. Iasomiei
nr. 30, Judetul Bihor, inscris in CF 165838
Oradea, nr.cad. 5010/7-C2, reprezentand
casa cu suprafata construita la sol de 68,24

mp, proprietatea debitorului SABAU
Carmen Gabriela, cu domiciliul in Oradea -
410174, Str. Iasomiei nr. 30, Judetul Bihor.
Pretul de pornire a licitatiei este de 56.600 lei
– reprezentand pretul de evaluare al
imobilului. Imobilul se vinde liber de sarcini.
Pot participa la licitatie numai persoanele
care vor inregistra in contul de consemnare,
cont IBAN nr. RO67BRDE050SV
56654890500 DESCHIS LA BRD SUC
ORADEA beneficiar Birou Executor
Judecatoresc Chizec Maria - CUI 29857490
o cautiune reprezentand 10% din pretul de
pornire a licitatiei precum si oferta de
cumparare a imobilului cu mentionarea
pretului oferit inregistrata la B.E.J Chizec
Maria Victoria Silvia. Termenul-limita pentru
depunerea ofertei de cumparare insotite de
dovada consemnari i este ziua
premergatoare licitatiei, cu exceptia
ofertelor de cumparare cel putin egale cu
pretul de incepere a licitatiei, care pot fi
depuse inclusiv in ziua licitatiei. Toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului, sunt
somati sa i l anunte executorului
judecatoresc, inainte de data stabilita pentru
vanzarea imobilului, sub sanctiunea de a nu
li se mai lua in considerare. 20.10.2021
EXECUTOR JUDECÃTORESC CHIZEC
MARIA VICTORIA SILVIA. *

BIROUL Executorului Judecatoresc Chizec
Maria Victoria Silvia, reprezentat legal prin
executor judecatoresc Chizec Maria Victoria
Silvia, numita in functie conform Ordinului
Ministrului Justitiei nr.605/C/17.02.2012,
anunta vanzarea la licitatie publica in data de
25.11.2021, ora 09.30, va avea loc in
Oradea, str. G. Enescu, nr. 12, judetul Bihor,
vanzarea la licitatie publica a imobilului
situat in loc. Sanmartin, str. A. Saguna, nr. 1,
judetul Bihor, inscris in CF 53939 Sanmartin,
nr.cad. 53939 si C1 pe cad 53939, casa
P+M, suprafata construita la sol 120 mp si
teren intravilan 524 mp, proprietatea
debitorilor POPOVICI Daniel si POPOVICI
Rahela, ambii cu domiciliul in Sanmartin -
417495, Str. Andrei Saguna nr. 1, Judetul
Bihor. Pretul de pornire a licitatiei este de
873.000 lei – reprezentand pretul de
evaluare al imobilului. Imobilul se vinde liber
de sarcini. Pot participa la licitatie numai
persoanele care vor inregistra in contul de
consemnare, cont IBAN nr. RO67BRD
E050SV56654890500 DESCHIS LA BRD
SUC ORADEA beneficiar Birou Executor
Judecatoresc Chizec Maria - CUI 29857490
o cautiune reprezentand 10% din pretul de
pornire a licitatiei precum si oferta de
cumparare a imobilului cu mentionarea
pretului oferit inregistrata la B.E.J Chizec
Maria Victoria Silvia. Termenul-limita pentru
depunerea ofertei de cumparare insotite de
dovada consemnari i este ziua
premergatoare licitatiei, cu exceptia
ofertelor de cumparare cel putin egale cu
pretul de incepere a licitatiei, care pot fi
depuse inclusiv in ziua licitatiei. Toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului, sunt
somati sa i l anunte executorului
judecatoresc, inainte de data stabilita pentru
vanzarea imobilului, sub sanctiunea de a nu
li se mai lua in considerare. 10.08.2021
EXECUTOR JUDECÃTORESC CHIZEC
MARIA VICTORIA SILVIA. *

BIROUL Executorului Judecatoresc Chizec
Maria Victoria Silvia, reprezentat legal prin
executor judecatoresc Chizec Maria Victoria
Silvia, numita in functie conform Ordinului
Ministrului Justitiei nr.605/C/17.02.2012,
anunta vanzarea la licitatie publica in data de
09.11.2021, ora 12.00, va avea loc in
Oradea, str. G. Enescu, nr. 12, judetul Bihor,
vanzarea la licitatie publica a imobilului
situat in Satu Mare, Aleea Humulesti, nr. 11,
bl. 7, ap. 14, judetul Satu Mare, inscris in CF
151327-C1-U47 Satu Mare, nr. top.
13618/23/14, reprezentand apartament cu 2
cam. si dependinte, suprafata de 33,22 mp
si cota de 13/770 parte teren folosinta,
proprietatea debitorului NYIRI Aniko Judith
si NYIRI Gyula Ferenc, ambii cu domiciliul in
Satu Mare - 440129, Aleea Humulesti nr. 11,
bl. 7, sc. A, et. 3, ap. 14, Judetul Satu Mare.
Pretul de pornire a licitatiei este de
78.194,20 lei, reprezentand pretul de
evaluare, pret determinat prin expertiza de
specialitate. Imobilul se vinde liber de
sarcini. Pot participa la licitatie numai
persoanele care vor inregistra in contul de
consemnare, cont IBAN nr. RO67BRD
E050SV56654890500 DESCHIS LA BRD
SUC ORADEA beneficiar Birou Executor
Judecatoresc Chizec Maria - CUI 29857490
o cautiune reprezentand 10% din pretul de
pornire a licitatiei precum si oferta de
cumparare a imobilului cu mentionarea
pretului oferit inregistrata la B.E.J Chizec
Maria Victoria Silvia. Termenul-limita pentru
depunerea ofertei de cumparare insotite de
dovada consemnari i este ziua
premergatoare licitatiei, cu exceptia
ofertelor de cumparare cel putin egale cu
pretul de incepere a licitatiei, care pot fi
depuse inclusiv in ziua licitatiei. Toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului, sunt
somati sa i l anunte executorului
judecatoresc, inainte de data stabilita pentru
vanzarea imobilului, sub sanctiunea de a nu
li se mai lua in considerare. 13.10.2021
EXECUTOR JUDECÃTORESC CHIZEC
MARIA VICTORIA SILVIA. *

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator
judiciar al SC CARPATINA FORESTCOM
SRL - în faliment, organizeazã licitaþie
publicã cu strigare în data de 24.11.2021,
ora 1200, la sediul lichidatorului din Deva,
str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru
vânzarea urmãtoarelor imobile situate în loc.
Ilia, str. Gãrii, nr. 12, jud. Hunedoara: -
CONSTRUCÞII ªI TEREN CF 60203 ILIA,
cuprinzând teren intravilan în suprafaþã de
5.951 mp ºi construcþii : anexe cu supraf. de
40 mp, depozit cu supraf. de 446 mp ºi
sopron cu supraf. de 245 mp, la preþul de
pornire de 313.219 lei; - CONSTRUCÞII ªI
TEREN CF 60202 ILIA, cuprinzând teren
intravilan în supraf de 6.589 mp ºi
construcþii: birouri ºi atelier mecanic, vestiar,

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

(continuare în pagina 8)



PAGINA 8 Luni, 25 octombrie 2021 BURSA, NR. 206

ANUNTURI DIVERSE

dormitor +mansardã, halã producþie, atelier
ascuþitori, halã gater + magazie, clãdire
centralã termicã, clãdire aburire lemn ºi
uscãtorie lemn, la preþul de pornire de
826.690 lei. Garanþia de participare la
licitaþie este de 10% din preþul de pornire.
Caietul de sarcini ºi orice informaþii la tel
0254.226006, precum ºi pe e-mail la
insolventconsult@gmail.com. *

SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY
IPURL, identificatã prin CIF 25931349, nr.
de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenþã: 0399, lichidator judiciar al
debitoarei RUSTIC HOUSE SRL,
identificatã cu CUI 15353558, nr. înreg. la
Reg.Com.: J40/4853/2003, vinde prin
licitaþie publicã bunul imobil aparþinând
debitoarei constand in terenul arabil in
suprafaþã de 25.200 mp, situat in
extravilanul Comunei Conþeºti – Judeþ
Dâmboviþa, T-16, P-102/2/27, înscris în C.F.
nr. 763, având nr. Cadastral provizoriu 1118.
Preþul de pornire al licitaþiei este de 40% din
valoarea de evaluare. Dori tor i i pot
achiziþiona caietul de sarcini de la sediul
lichidatorului judiciar. Licitaþiile vor avea loc
în urmãtoarele date: 22.11.2021,
29.11.2021, 06.12.2021, 13.12.2021,
20.12.2021, 10.01.2022, 17.01.2022,
25.01.2022, 31.01.2022 ºi 07.02.2022, la
ora 14.00, la biroul lichidatorului judiciar,
situat în Mun. Bucureºti, str. Grigore
Alexandrescu nr. 83, sector 1. Informaþii
suplimentare la telefon: 021.212.17.36;
Email: office@aatotal. *

SUBSCRISA EUROSMART Filiala Prahova
SPRL, (fosta CITR Filiala Prahova SPRL) cu
sediul procesual de comunicare a actelor
ales în Bucureºti, str. Maior Gheorghe
ªonþu, nr. 6, parter, sector 1, înregistratã în
registrul UNPIR sub numãrul RFO II - 0882
din data de 24.02.2017, având cod de
identificare fiscalã RO37193458 desemnatã
în calitate de lichidator judiciar al Societãþii
GENERAL CONSTRUCT BUCUREªTI
SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite),
sediul în Bucureºti, str.Smaranda Brãescu
nr.16, parter, sector 1, CUI 8410332 ºi
J40/3700/1996,prin sentinþa civilã nr.341
pronunþatã la data de 20.01.2016 în dosarul
nr.9350/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Bucureºti Secþia a VII-a Civilã, organizeazã
licitaþie publicã competitivã cu preþ în urcare
în baza AC din data de 23.04.2021, pentru
valorificarea urmãtoarelor active: 1. Teren
extravilan arabil Com. Butimanu, jud
Dâmboviþa CF 70972, nr.cad.1416, in
suprafaþã de 5.975 mp. Preþ de pornire
2.090 Euro fãrã TVA 2. Teren extravilan
arabil Com. Butimanu, jud Dâmboviþa CF
70973, nr.cad.1408, in suprafaþã de 4.702
mp. Preþ de pornire 1.650 Euro fãrã TVA 3.
Teren extravilan arabil Com. Butimanu, jud
Dâmboviþa CF 70974, nr.cad.1496, in
suprafaþã de 15.175 mp. Preþ de pornire
5.335 Euro fãrã TVA Cu privire la TVA se vor
aplica prevederile legale în vigoare. Licitaþia
va avea loc prin mijloace de comunicare la
distanþã, în data de 01.11.2021, ora 14:00.
În cazul neadjudecãrii, se vor mai organiza
licitaþii în data de 15.09.2021, 08.11.2021,
15.11.2021, 22.11.2021, 29.11.2021,
06.12.2021, 13.12.2021 ºi 20.12.2021, în
aceleaºi condiþii de preþ, orã ºi locaþie.
Garanþia de participare este de 10% din
preþul de pornire fãrã TVA. Garanþia nu este
purtãtoare de TVA. Detalierea completã a
activelor ºi condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã ofertanþii pentru participarea
la licitaþie se regãsesc în Caietul de sarcini
aferent proceduri i de valori f icare.
Achiziþionarea Caietului de sarcini este
obligatorie pentru participarea la licitaþie.
Documentaþia de înscriere la licitaþie va
trebui depusã electronic, cu opis semnat, pe
adresa de email serban.araboaei@
eurosmart.ro, pânã la ora 14:00 a zilei
lucrãtoare anterioare ºedinþei de licitaþie. Cei
interesaþi pot obþine date suplimentare ºi
informaþii la telefon 0721.331.854 sau la
adresa de e-mail serban.araboaei@
eurosmart.ro. *

DEBITORUL SC IMAR MOB DESIGN SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar
DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL, scoate la
vanzare: 1. Bunuri mobile: sufragerie
renastere spaniola –4.021,2 lei; sufragerie
MD29 -bufet 3 usi –2.421 lei; sufragerie
MD29 -vitrina 2 usi –2.745,9 lei; sufragerie
MD29 -masa ext –1.643,4 lei; sufragerie
MD29 scaun anfora –2.055,6 lei; sufragerie
MD29 -rama oglinda –801,9 lei; aeroterma
R15 –857,7 lei; aparat aer conditionat
Inverter –1.091,7 lei; aparat aer conditionat
Inverter –1.091,7 lei; aplicator manual cu
rola cauciuc –288 lei; casa marcat Amef
Datecs MP55b –294,3 lei; casa marcat
Expert SX 02 serie zex029597 –416,7 lei;
cuptor cu microunde –109,8 lei; espressor
automat –972,9 lei; freza cd profilata cms
2611.5107.5cm2 –177,3 lei; freza cd
profilata cms 2611.5107.5cm2- 63 lei; freza
cd profilata cms 2619115cm2 -206,1 lei;
freza de indreptat cd cms 4080180cm2 z2
–252 lei; multifunctional HP laserjet pro mfp
m127fn –424,8 lei; pistol aplicat aracet
–579,6 lei; pistol pneumatic 80.16 bh –255,6
lei; pistol vop. rez sus 162a –92,7 lei;
slefuitor cu vibratii bo3710 –196,2 lei;
stampila q 30 –50,4 lei; stampila q 30 –50,4
lei. Pretul de pornire este diminuat cu 10%
fata de pretul stabilit prin raportul de
evaluare, pentru fiecare bun in parte. 2.
Stocuri materii prime: poliuretan N2538alb,
panglica bumbac alba, fermoar, cursori, ata
astra, ata scala radio, ata pt cusut 20, ata
cusut 40, snur rasucit art. 140 10 cul 019,
grund alb poliuretanic, protodur 303, pal brut
22mm, placaj fag 18mm C, furnir radacina
nuc reconstituit, agatator simplu zi, sild auriu
al fm10, buton auriu, agrafe fixat spatar,
cheie l40 AAL1, tragator rado cu placa lata
AAL, tragator rado cu placa ingusta AAL,
balama 04-56 100/100, sild B 3347BV0.21
OV, cheie C 4417042.21 OV, cepuri
canelate 1040, cepuri canelate 1240, capse
metalice 380/10 SL, balama stil cilindrica
20AAL, flori decor, barilotto diam. 14s bordo
int.9 bronz, astina d8 int.30 lung.46 fil.m8
zinc, grano m811 bronzato, mensolina f.
bronzata 5/8, cricchetto a 2 rulli econ.
bronzato, cerniera art 16/a 4040 piana oro,
busso. a8 maxi 5 grezza c/esagono, chei
md69 aal 765-69, reggiripiano art.140
c/ventosa ott, scaletta legno 2511 passo
lungo, reggitubo ovale ottonato, bocchetta
art. 8114 antica Firenze, chiave art. 7017
mm.42 antica Firenze, perno art. 5112mm
70falsa squ ott, perno art. 5115mm 70 falsa
squ ott, copriforo diam 14 h3 in plastica
marro, tubo ovale diam 1530 in asta 2/3 mt
ott, mecanism pendula podea. Se vand in
bloc la pretul de pornire de 8.543,7 lei (pret
diminuat cu 10% fata de pretul total stabilit
prin Raportul de Evaluare). Pretul Caietului
de Sarcini este: -100 lei +TVA pentru oferte
care privesc bunuri cu un pret de pornire
pana la 2.000 lei inclusiv; -500 lei +TVA
pentru oferte care privesc bunuri cu un pret
de pornire intre 2.000 lei si 10.000 lei

inclusiv; -1.000 lei +TVA pentru oferte care
privesc bunuri cu un pret de pornire peste
10.000 lei; Bunurilor li se va aplica regimul
de TVA conform dispozitiilor Codului Fiscal.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata la data
de 04.11.2021, ora 15.00, iar daca bunurile
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor avea loc in urmatoarele
date: 11.11.2021, 18.11.2021, 25.11.2021
si 02.12.2021, ora 15.00 la acelasi pret de
pornire. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO96BACX0000001172434000 deschis la
UNICREDIT BANK ARAD pe seama
debitoarei SC IMAR MOB DESIGN SRL cel
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru sedinta de licitatie, a garantiei de
10% din pretul de pornire al licitatiei;
-achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie
a Caietului de sarcini. -pretul caietului de
sarcini se achita prin OP in contul nr. RO 43
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING
BANK –Sucursala Dorobanti, pe seama
lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et.
5, cam. 504, sector 1. Toate sedintele de
l ic i tat i i se vor desfasura la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr. 71, et.5, cam. 504, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. *

SOCIETATEA S.C. Maestro Investment
Company S.R.L.- în fal iment/ in
bunkruptcy/en faillite, prin Lichidator judiciar
S.C.P. INSOLBIS S.P.R.L – FILIALA
BUCUREªTI., anunþã scoaterea la vânzare
prin licitaþie publicã deschisã cu strigare,
competitivã, a urmãtoarelor active imobiliare
proprietatea debitoarei: Teren intravilan în
suprafaþã totalã de de 72.259 mp, lotizat în
29 de parcele, Situat în loc. Valea Argovei,
jud. Cãlãraºi Bunul va fi vândute prin licitaþie
publicã deschisã cu strigare, competitiva.
Preþul de pornire al licitaþiei este de 98.272
Euro (exclusiv TVA). Licitaþia va avea loc la
data de 05.11.2021, ora 18.00 în Bucureºti,
str. Lt. Av. Vasile Fuica, nr. 15, sector 1 Dacã
bunurile nu vor fi vândute la acest termen,
licitaþia se va repeta în acelasi loc ºi la aceaºi
ora, la un interval de 14 zile în urmãtoarele
date de 19.11.2021, 03.12.2021 ºi
17.12.2021. Persoanele care pretind vreun
drept asupra activelor ce urmeaza a fi
scoase la vanzare au obligatia, sub
sanctiunea decaderii, sa faca dovada
acestui fapt, la sediul administratorului
judiciar, în maxim 10 zile înainte de data
primei licitaþii. Relaþii suplimentare se pot
obþine la: Lichidator judiciar: Tel: 0723
569386, E-mail : off ice@insolbis.ro,
perosana de contact Adriana CINDREA. *

SPITALUL Orãºenesc Huedin, cu sediul în
Huedin, str.Spitalului nr.42, jud.Cluj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
asistent medical pr incipal-asistent
coordonator-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de part ic ipare la concurs:-nivelul
studiilor-diplomã de ºcoalã sanitarã
postlicealã;-gradul profesional- principal;-
vechime în funcþia de asistent medical
necesarã ocupãrii postului-5 ani. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-17.11.2021, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-17.11.2021, ora
13.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
17.11.2021, ora 14.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþ iei. Date contact-secretariat,
tel.0264351815, int.228. *

1.INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã,în special denumirea, CIF,
adresa, tel./fax ºi/sau adresa de e-mail,
persoanã de contact:-Comuna Gâdinþi,
str.Principalã nr.25, sat Gâdinþi, jud.Neamþ,
tel./fax-0233765155, email:primaria_
gadint i@yahoo.com, persoana de
contact:-Luiza Buga, consilier achiziþii
publice. 2.Informaþii generale privind
obiectul procedurii de licitaþie publicã, în
special descrierea ºi identificarea bunului
care urmeazã sã fie închiriat:-Teren situat în
extravilanul comunei Gâdinþi, Tarla 93,
parþ ial din parcela 594, denumirea
amplasamentului ,,AGUD”, aparþinând
domeniului privat al Comunei Gâdinþi,
jud.Neamþ, categoria de folosinþã-arabil, în
suprafaþã de 61900mp. Închirierea se face
conform art.333,art.335 din O.U.G.57/2019,
ºi conform H.C.L.nr.45/29.07.2021.
3.Informaþii privind documentaþia de
atribuire:-se regãsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitaþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþ iei de
atribuire:-documentaþia de atribuire se poate
ridica de la sediul Primãriei Comunei
Gâdinþi. 3.2.Denumirea ºi datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituþiei de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþia de atribuire:-
Compartimentul de achiziþii publice al
Primãriei comunei Gâdinþi, str.Principalã
nr.25, com.Gâdinþi, jud.Neamþ. 3.3.Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ:-20 lei,se poate achita
cu numerar,la compartimentul Impozite ºi
Taxe Locale din cadrul Primãriei comunei
Gâdinþi. 3.4.Data-limitã pentru solicitarea
clarif icarilor:-10/11/2021, ora 12.00.
4.Informaþii privind ofertele:-4.1.Data-limitã
de depunere a ofertelor:-18/11/2021, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele:-Primãria comunei Gâdinþ i ,
str.Principalã nr.25, comuna Gâdinþi,
jud.Neamþ. 4.3.Nr.de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã:-un exemplar.
5.Data ºi locul la care se va desfãºura
ºedinþa publ icã de deschidere a
ofertelor:-18/11/2021, ora 13.00,la Primãria
comunei Gâdinþi. 6.Denumirea, adresa, tel.
ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute
ºi termenele pentru sesizarea instanþei:-
Tribunalul Neamþ, Bd.Decebal 8,
Piatra-Neamþ, jud.Neamþ, tel.0233212717,
fax-0233232363, email:tr-neamt@just.ro.
7.Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre
instituþiile abilitate,în vederea publicãrii:-
22/10/2021. *

MUREª INSOLVENCY SPRL, cu sediul
social în Tîrgu-Mureº, str. G-ral Gheorghe
Avramescu nr.4, judeþul Mureº, înregistratã
în Registrul Societãþilor Profesionale din
evidenþa U.N.P.I .R. sub nr. RFO
0252/31.12.2006, cod fiscal RO13577109,
în calitate de administrator judiciar al
debitorului FORTUS S.A., cu sediul în Iaºi,
B-dul Poitiers nr.10, judeþul Iaºi, dosar
nr.2291/99/2007 al Tribunalului Specializat
Cluj, în conformitate cu prevederile Legii
85/2006 privind procedura insolvenþei,
coroborat cu Codul de procedurã civilã,
ANUNÞÃ ORGANIZAREA de licitaþie

publicã, cu strigare, pentru valorificarea
urmãtoarelor bunuri: 1. Deºeu metalic
provenit din dezafectare maºinã de frezat
longitudinal cu portal tip LINE -aproximativ
240 tone. Pod dezafectat aproximativ 60
tone. Preþul de strigare este de 1.100
lei/tona. Cantitatea efectivã se va stabili prin
cântãrire la livrare. 2. Teren intravilan în
suprafaþã de 243.283 mp, edificat cu
construcþii industriale. Preþul de strigare este
de 6.724.944,26 EUR; 3. Cale Feratã
Uzinalã în lungime totalã de 1.542 ml.
Acostamentul de cale feratã este de 1.542
ml ºi conþine: ºinã cale feratã tip 49, material
mãrunt metalic, traverse beton cu prindere
directã sau indirectã ºi piatrã spartã; Se
impune demontarea ºi încãrcarea acesteia
de cãtre cumpãrãtor cu preluarea în
integralitate a tuturor componentelor
menþionate mai sus. Preþul de strigare este
de 47.181 EUR. Preþurile nu cuprind T.V.A.
Lista completã cu descrierea bunurilor poate
fi studiatã pe site-urile: www.smdamures.ro,
www.licitatii-insolventa.ro, www.storia.ro ºi
www.olx.ro. Toþi cei care posedã un drept
real asupra bunurilor scoase la vânzare au
obligaþia, sub sancþiunea decãderii, de a
face administratorului judiciar dovada
acestuia, pânã în preziua licitaþiei ora 13:00.
Bunurile scoase la licitaþie se vând libere de
orice sarcini sau garanþii. Licitaþia publicã va
avea loc la data de 29.10.2021, ora 13:00, la
sediul administratorului judiciar din
Târgu-Mureº, str. G-ral Gheorghe
Avramescu nr.4. În cazul nevalorificãrii
bunurilor, licitaþiile se vor relua în fiecare zi
de vineri la aceeaºi orã pânã la valorificarea
bunurilor. Pot participa la licitaþie, acele
persoane fizice ºi/sau juridice care achitã
garanþia de participare de 10% din preþul de
strigare, caietul de sarcini ºi taxa de
participare la licitaþie ºi îºi anunþã intenþia de
participare la licitaþie, pânã în ziua anterioarã
organizãrii licitaþiei, ora 13:00. Garanþia de
participare la licitaþie este în valoare de 10%
din preþul de pornire a licitaþiei, pentru fiecare
activ în parte, sumã ce va fi depusã în contul
de lichidare al societãþii FORTUS S.A., nr.
RO81BRDE240SV09536352400 deschis în
lei la BRD-Groupe Societe Generale
-Sucursala Iaºi –pentru persoane juridice
române sau în contul nr. RO50BRDE
240SV06886932400 deschis în euro, la
BRD-Groupe Societe Generale -Sucursala
Iaºi. Activele pot fi vizualizate de cãtre
persoanele interesate care au achiziþionat
caietul de sarcini, în fiecare zi lucrãtoare,
între orele 10:00-15:00 cu acceptul
administratorului judiciar, la sediul
debitorului. Informaþii suplimentare se obþin
la numerele de telefon: 0265/269270,
0745/146096. *

PUBLICATIE DE VANZARE NR.407/
22.10.2021. PROF CONSULT INTERNA-
TIONAL IPURL, lichidator judiciar al
debitoarei A A E S - OAK S.R.L.-în faliment,
cu sediul social in Sat Nucet, jud.
Dambovita, in dosarul 506/120/2016 aflat pe
rolul Tribunalului Dambovita, organizeaza
licitatie publica, pentru vanzarea in
individuala a bunurilor debitoarei, la
urmatoarele preturi de pornire reprezentand
40% din valoarea evaluata si anume: 1.
154.165,85 EUR pentru IMOBIL compus din
halã producþie prelucrare lemn, în suprafaþã
construitã la sol 2.514 mp ºi suprafatã utilã
estimatã 2.262,20 mp ºi teren intravilan
9.924 mp, ce se vinde împreuna cu utilajele
de prelucrare lemn, preþul de pornire a
licitaþiei alcatuit din: -104.221 EUR -preþ
construcþie halã de producþie, -9.814 EUR
-preþ teren intravilan aferent, -40.130,85
EUR (TVA inclus) -preþ utilaje prezentate in
Anexa nr.1. 2. 31.030 EUR pentru IMOBIL
compus din construct i i C1-Sediu
administrativ TIP P+1, in suprafata
construita la sol de 247 mp si Constructia
C2-BRUTARIE (DEPOZIT) TIP P, in
suprafata construita la sol de 220 mp si teren
intravilan in suprafata de 744 mp. Pasul
ascendent este de 1000 EUR pentru
imobilele de la pct.1. si pct.2. Licitatia va
avea loc in data de 16.11.2021, ora 14:00, la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
str. Ienachita Vacarescu nr.18, etaj 2, sector
4. In caz de neadjudecare, licitatia se repeta
in data de 23.11.2021 si 30.11.2021, ora
14:00, avand aceleasi preturi de pornire.
Conditiile de participarea la licitatie sunt cele
precizate in Dosarul de prezentare al
bunurilor, care poate fi achizitionat de la
sediul lichidatorului judiciar pentru suma de
595 lei. Dosarul de participare intocmit de
ofertant se va transmite la sediul
lichidatorului judiciar, pana cel tarziu ora
12:00 din data sedintei de licitatie. Informatii
suplimentare la telefon 0744.331.685. *

RISE INSOLVENCY - lichidator judiciar al
debitoarei ROAD CONSULTING & DESIGN
SRL organizeaza licitatii publice in fiecare zi
de joi la ora 15.00 la sediul lichidatorului
judiciar pentru urmatoarele bunuri
imobile:1.Teren situat in Com. Dorna- Arini,
Sat Ortoaia, Judetul Suceava, in suprafata
de 1,6660 mp, Nr. Carte Funciara 31270, nr.
Cadastral 595 – 53.460,75 LEI. 2. Bunuri
mobile – mobilier deteriorat, calculatoare
defecte etc. - 35.021,70 LEI. 3. DACIA
SOLENZA – NEFUNCTINALA AN
FABRICATIE 2003 – 2.561,47 LEI. Cei
interesati pentru participarea la licitatie
trebuie sa se inscrie cel mai tarziu cu 24 de
ore inainte de inceperea licitatiei si sa
achizitioneze regulamentul de vanzare de la
sediul lichidatorului judiciar contra sumei de
1.000 lei si sa depuna in contul de lichidare
al societatii echivalentul a 10% din pretul de
incepere al licitatiei.Pentru informatii tel
0727.828.823 intre orele 10-16. *

RISE INSOLVENCY S.P.R.L. lichidatorul
judiciar al societat i i IL FORTE
MANAGEMENT SRL, organizeaza licitatii
publice pentru urmatoarele bunuri : A. bunuri
mobile – echipamente retea apa, pompe,
sistem securitate, tv, combina etc. –
nefunctinale - Val.piata lei – 62,344,93 lei
+tva si B. bunurile mobile – marfuri vinuri -
Val.piata lei – 61,170,60 lei +tva. Licitatiile
vor avea loc in fiecare zi de vineri ora 14.00
la sediul lichidatorului judiciar. Cei interesati
pentru participarea la licitatie trebuie sa se
inscrie cel mai tarziu cu 24 de ore inainte de
inceperea licitatiei si sa achizitioneze caietul
de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar
contra sumei de 300 lei si sa depuna in
contul de lichidare al societatii echivalentul a
10% din pretul de incepere al licitatiei.
Pentru informatii tel 0770548517 intre orele
10 -16. *

RISE INSOLVENCY SPRL, LICHIDATOR
JUDICIAR AL SOCIETATII CUB DESIGN
S.R.L., ORGANIZEAZA LICITATII
PUBLICE IN FIECARE ZI DE MIERCURI
ORA 13.00 LA SEDIUL LICHIDATORULUI
JUDICIAR PENTRU URMATOARELE
BUNURI: Fiat Doblo – DEFECT 2008
7.405,50 LEI +TVA SUZUKI WAGON –
DEFECT 2004 1.641,90 LEI + TVA Masina
de cantuit – DEFECT 2003 1.823,10 LEI
+TVA Circular – DEFECT 2005 3.289,20 LEI
+ TVA Compresor aer 100/394 – DEFECT
2005 59,70 LEI +TVA Centrala – DEFECT
2004 240 LEI + TVA Cei interesati pentru
participarea la licitatie trebuie sa se inscrie

cel mai tarziu cu 24 de ore inainte de
inceperea licitatiei si sa achizitioneze caietul
de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar
contra sumei de 200 lei si sa depuna in
contul de lichidare al societatii echivalentul a
10% din pretul de incepere al licitatiei.
Pentru informatii tel 0770548517 intre orele
10 -16. *

DIRECÞIA Naþionalã de Probaþiune, cu
sediul în Bucureºti, str. Apolodor, nr.17,
sector 5, demareazã procedura de închiriere
a unui spaþiu pentru utilizarea ca sediu
principal al Serviciului de Probaþiune Gorj.
Documentaþ ia de atribuire aferentã
contractului de închiriere, este pusã la
dispoziþia persoanelor interesate de cãtre
Direcþia Economicã –Compartimentul
Achizitii Publice din cadrul DNP camera 7
–secretariat, etajul 6, între orele 8.00-16.30,
telefon 0726.755.246/0372041293 e-mail:
achizitiidnp@just.ro, sau se poate regãsi pe
site-ul www.just.ro, accesând secþiunea
Informaþii de interes public/achiziþii publice.
Ofertele vor respecta cerinþele tehnice din
documentaþia de atribuire. Criteriul de
atribuire al contractului de închiriere este
„cel mai mic preþ/metru pãtrat”, aplicat la
oferta care îndeplineºte toate cerinþele de
selecþie ºi calificare solicitate. Durata
contractului de închiriere: estimat 5 ani, cu
posibilitatea prelungirii prin act adiþional
pentru o perioadã de încã 5 ani. Ofertele pot
fi depuse pânã la data de 15.11.2021 orele
10.00, la secretariatul Direcþiei Naþionale de
Probaþiune. *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL în calitate de lichidator judiciar al
debitorului H.F.G.ROM. SRL, cu sediul in
Bucureºti Sectorul 5, Str. Silfidelor, Nr. 4,
Etaj P, Ap. 1, avand CUI 17976935, nr. de
ordine in registrul comertului J40/16087/
2005, anunta scoaterea la vanzare a 6 loturi
de teren in suprafata totala de 1.365 mp
situate in Com. Adunatii Copaceni, Jud.
Giurgiu si doua constructii P+1+M tip
Abbinata si tip Schiera, avand Sc. 341,51
mp, Sd. 831,30 mp, nefinalizate, cu o
valoare de 130.410 lei exclusiv tva. Prima
vanzare a bunurilor se va organiza in data de
02.11.2021, ora 12.00, prin licitatie publica
cu strigare. In cazul in care bunurile nu se
vor vinde la primul termen de licitatie, se vor
organiza alte 3 licitatii, bisaptamanale, in
data de 04.11.2021, 09.11.2021,
11.11.2021, la aceeasi ora si in aceleasi
conditii. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel. 031.805.21.25, email: office@turmac
insolvency.ro. *
SUBSCRISA, Trust Insolvency S.P.R.L., cu
sediul în Bucuresti, str. Pitarul Hristache nr.
5, et.2, Sector 1, fax: 031/436.26.79, e-mail:
office@trustinsolvency.ro, site: www.
trustinsolvency.ro, înscrisã în Registrul
Formelor de Organizare sub nr. RFO II
0743, reprezentatã prin pract ic ian
coordonator Marius Huþanu, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei S.C. AMRO
INC S.A. cu sediul social în Str. ªoseaua de
Centurã nr. 65, fostã Tarlaua 22, Parcela
501/11, bl. I, sc. A, parter, ap. 1, Popeºti
Leordeni, jud. Ilfov, înmatriculatã la Registrul
Comerþului sub nr J23/266/2011, având CUI
14901458, conform Hotãrârii intermediare
nr. 841/2021 din data de 11.03.2021,
pronunþatã în dosarul nr. 3576/93/2019,
aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Secþia Civilã,
scoate la vânzare prin licitaþie publicã
bunurile aflate în patrimoniul debitoarei
reprezentand produse de carierã aflate în
jud. Tulcea, comuna Jijila, sat Gârvan, în
incinta Carierei “Dealul Nisiparie-Gârvan” la
urmãtoarele valori de pornire: Denumire
produs Unitatea de masura Pret de vanzare
CRIBLURA 8/16 tone 8 lei/to NISIP 0/4 tone
8 lei/to PIATRA BRUTA IN AMESTEC tone
3 lei/ to CRIBLURA 16-31,5 tone 4 lei/to
Participarea la licitaþie este condiþionatã de
avansarea garanþiei de participare la licitatie
de 10% din preþul de pornire si de achitarea
caietului de sarcini in valoare de 1.000 Lei.
Licitaþiile se vor organiza în urmãtoarele zile:
29 octombrie, 5 noiembrie, 12 noiembrie, 19
noiembrie 2021 orele 14:00. Data limitã
pentru înscriere ºi transmitere a
documentelor necesare este în ziua
premergãtoare organizãrii licitaþiei, pânã la
orele 16:00. Relaþii suplimentare se pot
obþine la telefon 0758.883.888 sau la e-mail:
office@trustinsolvency.ro. *

VENDOR SPRL, lichidator judiciar al
SFERA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. - în
faliment, cu sediul în Str.Plopului nr.21, et.1,
ap. camera 1, sector 1, Bucureºt i ,
inregistratã la ORC sub nr. J40/8095/2005,
Cod unic de inregistrare: 17545665,
debitoare in dosarul nr. 21831/3/2016 aflat
pe rolul Tribunalului Bucureºti – Secþia a
VII-a Civilã, anunþã vânzarea la licitaþia
publicã din data 12.11.2021 care va avea loc
la sediul lichidatorului judiciar VENDOR
SPRL din loc. Craiova, str. Brestei, nr. 21,
clãdirea Mira Construct, et. 2, cam. 4, jud.
Dolj, a urmãtoarelor terenuri categoria curþi
construcþii situate în comuna Jilava Tarlaua
50, Parcela 181,judeþul Ilfov: (1) Teren în
suprafaþã de 750,01 mp nr.cadastral 58128
CF 58128 Jilava (2) Teren în suprafaþã de
667 mp nr.cadastral 58124 CF 58124 Jilava
(3) Teren în suprafaþã de 767 mp
nr.cadastral 58126 CF 58126 Jilava (4)
Teren în suprafaþã de 890 mp nr.cadastral
58125 CF 58125 Jilava (5) Teren în
suprafaþã de 668mp nr.cadastral 58127 CF
58127 Jilava (6) Teren în suprafaþã de 725
mp nr.cadastral 58123 CF 58123 Jilava (7)
Teren în suprafaþã de 189 mp nr.cadastral
58120 CF 58120 Jilava Accesul la loturile de
teren mentionate mai sus se realizeazã pe
lotul nr.13 reprezentând drum de acces în
suprafaþã totalã de 1025,36 mp fiecãrui lot
fiindui atribuitã o cotã indivizã de 1/12 din
drumul de acces. Pretul de pornire la licitaþie
este de 73.560 EURO pentru întreaga
suprafaþã. Preþul nu include TVA. În caz de
neadjudecare, licitaþia se va relua în data de
19.11.2021 , 26.11.2021 ºi 3.12.2021 în
acelaºi loc ºi la aceeaºi orã. Informaþii
suplimentare email: off ice@vendor-
insolvency.ro. *

S.C. Serafini Mobili S.R.L. - în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul social în
mun. Curtea de Argeº, str. Frasinului, nr. 1,
jud. Argeº, J03/568/2000, CIF: RO
13627142, Dosar nr. 1133/1259/
2013-Tribunalul Specializat Argeº, prin
lichidator judiciar S.P. Bio Consult S.P.R.L.,
organizeazã licitaþie publicã deschisã cu
strigare pentru bunul imobil din patrimoniul
debitoarei: Proprietate industrialã formatã
din TEREN în suprafaþã de 122.300 mp
împreunã cu CONSTRUCÞII (C1-C94) cu
destinaþia de sediu administrativ, spaþii
industriale ºi construcþii speciale situatã în
mun. Curtea de Argeº, str. Frasinului, nr. 1,
jud. Argeº, ºi identificatã cu numerele
cadastrale: 1) Imobil identificat cu NC
620/13 în CF 80884 a loc. Curtea de Argeº;
2) Imobil identificat cu NC 620/2 în CF 88983
a loc. Curtea de Argeº; 3) Imobil identificat
cu NC 620/14 în CF 81619 a loc. Curtea de
Argeº; 4) Imobil identificat cu NC 620/10 în
CF 80858 a loc. Curtea de Argeº; 5) Imobil
identificat cu NC 620/11 în CF 80856 a loc.
Curtea de Argeº; 6) Imobil identificat cu NC

620/7 în CF 80857 a loc. Curtea de Argeº; 7)
Imobil identificat cu NC 620/5 în CF 81102 a
loc. Curtea de Argeº; 8) Imobil identificat cu
NC 620/3 în CF 80003 a loc. Curtea de
Argeº; 9) Imobil identificat cu NC 620/8 în
CF 80003 a loc. Curtea de Argeº.
Proprietatea se vinde în bloc, la preþul de
pornire al licitaþiilor de 1.553.397 EURO,
exprimat în lei RON la cursul BNR valabil la
data licitaþiei, preþ la care se va adãuga TVA
conform prevederilor legale, respectiv la
100% din preþul estimat prin raportul de
evaluare întocmit de evaluatorul autorizat
–membru t i tular ANEVAR Cãtãnoi
Mirel-Vasile la data de 06.10.2021, depus la
dosarul cauzei. Licitaþia va avea loc în data
de 24.11.2021 ora 12.00, la sediul
profesional al lichidatorului judiciar din mun.
Piteºti, str. Maior Gh. ªonþu, bl. D6, sc. B1,
ap. 1, jud. Argeº. Toþi cei care posedã un
drept real asupra bunurilor scoase la
vânzare au obligaþia, sub sancþiunea
decãderii, sã facã lichidatorului dovada
acestuia pânã în ziua licitaþiei. În vederea
participãrii la licitaþie, ofertanþii vor depune la
sediul lichidatorului, cu cel puþin 5 (cinci) zile
lucrãtoare înainte de data licitaþiei oferta de
cumpãrare, dovada plãþii cauþiunii în
cuantum de 30 % din preþul de pornire al
licitaþiei, dovada cumpãrãrii caietului de
sarcini în cuantum de 50.000 lei; cererea de
participare la licitaþie publicã ºi oferta de
cumpãrare cu specif icarea bunului;
împuternicire în cazul persoanelor juridice;
acordul de acceptare a documentaþiei,
condiþiilor, termenilor ºi clauzelor caietului
de sarcini. Cauþiunea va fi achitatã în contul
unic de insolvenþã al debitoarei cu IBAN:
RO78 BREL 0002 0008 9119 0100 deschis
la LIBRA BANK Piteºti. Relaþii la tel.
0248.217428. *

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
ORGANIZEAZALICITATIEPUBLICAINDATA
DE 18.11.2021, ORA 1100 1. Informaþii
generale privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de
telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail a persoanei
de contact: Consiliul Local al Oraºului Petrila –
Biroul Patrimoniul Domeniului Public ºi
Cadastru- cu sediul în oraºul Petrila, str.
Republicii, nr. 196, judeþul Hunedoara, tel./fax.
0254/550760, cod fiscal 4375097,
e-mail:primaria.petrila2008 @yahoo.com,
Persoana de contact insp. Neluta Maghier . 2.
Informaþii generale privind obiectul procedurii de
licitaþie publicã, în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
concesionat: Obiectul licitaþiei publice îl
constituie concesionarea a doua parcele de
teren, proprietate privatã a oraºului Petrila,
situate în str. ªcolii, nr. FN, oraº Petrila, jud.
Hunedoara, identificate astfel: - 1 parcelã de
teren identificatã în CF nr. 65001, nr. cadastral
65001, în suprafaþã de 146 mp, proprietate
privatã a oraºului Petrila; - 1parcelã de teren
identificatã în CF nr. 65002, nr. cadastral 65002,
în suprafaþã de 178 mp, proprietate privatã a
oraºului Petrila; 3. Informaþii privind
documentaþia de atribuire: Documentaþia de
atribuire conþine informaþii privind modalitatea de
completare a ofertelor ºi criteriilor de atribuire a
contractului de concesiune.. 3.1. Modalitatea
sau modalitãþile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire: Persoanele
interesate vor putea intra în posesia
documentaþiei de atribuire a contractului de
concesiune, dupã achitarea contravalorii
acesteia, direct la sediul primãriei. 3.2.
Denumirea ºi adresa serviciului/
compartimentului dincadrul concedentului, de la
care se poate obþine un exemplar din
documentaþia de atribuire: Primãria oraºului
Petrila, str. Republicii, nr. 196, Biroul Patrimoniul
Domeniului Public ºi Cadastru. 3.3. Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.57/2019:
Valoarea documentaþiei este 10 lei, se va achita
la caseria unitãþii sau prin OP în contul
RO68TREZ36821A300530XXXXX deschis la
Trezoreria Petroºani. 3.4. Data limitã pentru
solicitarea clarificãrilor: 09.11.2021, ora 1500. 4.
Informaþii privind ofertele: oferta se va depune
într-un plic sigilat care va cuprinde documentele
de eligibilitate ºi un plic interior care va conþine
formularul de ofertã. 4.1. Data limitã de
depunere a ofertelor: 18.11.2021, ora 0900. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primãria
Oraºului Petrila, str. Republicii nr. 196, judeþul
Hunedoara. 4.3. Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã: 1 exemplar. 5.
Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa
publicã de deschidere a ofertelor: 18.11.2021,
ora 1100, Primãria Oraºului Petrila, str.
Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara, Biroul
Patrimoniul Domeniului Public ºi Cadastru,
camera 2. 6. Denumirea, adresa, numãrul de
telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail a
instanþei competente în soluþionarea litigiilor
apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei:
Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie nr.35,
judeþul Hunedoara, cod poºtal 330005, telefon
0254/234755 sau 0254/211574, fax
0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele
pentru sesizarea instanþei sunt menþionate în
documentaþia de atribuire. 7. Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în
vederea publicãrii 22.10.2021. PRIMAR
VASILE JURCA. *

PRIMARIA ORASULUI PETRILA
ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA IN
DATA DE 16.11.2021, ORA 1100 1.
Informaþii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa,
numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact: Consiliul
Local al Oraºului Petrila – Biroul Patrimoniul
Domeniului Public ºi Cadastru- cu sediul în
oraºul Petrila, str. Republicii, nr. 196, judeþul
Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal
4375097, e-mail:primaria.petrila2008@
yahoo.com, Persoana de contact insp.
Neluta Maghier . 2. Informaþii generale
privind obiectul procedurii de licitaþie
publicã, în special descrierea ºi identificarea
bunului care urmeazã sã fie concesionat:
Obiectul licitaþiei publice îl constituie
concesionarea a cinci parcele de teren,
proprietate privatã a oraºului Petrila, situate
în str. Tudor Vladimirescu, nr. FN, oraº
Petrila, jud. Hunedoara, identificate astfel: -
parcela nr. 1- teren identificat în CF nr.
64653, nr. cadastral 64653, suprafaþa de 22
mp; - parcela nr. 2- teren identificat în CF
nr.64654, nr. cadastral 64654, suprafaþa de
22 mp; parcela nr. 3- teren identificat în CF
nr. 64655, nr. cadastral 64655, suprafaþa de
22 mp; - parcela nr. 4- teren identificat în CF
nr. 64656, nr. cadastral 64656, suprafaþa de
22 mp; - parcela nr. 5- teren identificat în CF
nr. 64657, nr. cadastral 64657, suprafaþa de
22 mp. 3. Informaþii privind documentaþia de
atribuire: Documentaþia de atribuire conþine
informaþii privind modalitatea de completare
a ofertelor ºi criteriilor de atribuire a
contractului de concesiune.. 3.1.
Modalitatea sau modalitãþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþiei de atribuire:
Persoanele interesate vor putea intra în
posesia documentaþiei de atribuire a
contractului de concesiune, dupã achitarea
contravalorii acesteia, direct la sediul

primãriei. 3.2. Denumirea ºi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþia de atribuire:
Primãria oraºului Petrila, str. Republicii, nr.
196, Biroul Patrimoniul Domeniului Public ºi
Cadastru. 3.3. Costul ºi condiþiile de platã
pentru obþinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr.57/2019:
Valoarea documentaþiei este 10 lei, se va
achita la caseria unitãþii sau prin OP în
contul RO68TREZ36821A300530XXXXX
deschis la Trezoreria Petroºani. 3.4. Data
limitã pentru solicitarea clarificãrilor:
05.11.2021, ora 1500. 4. Informaþii privind
ofertele: oferta se va depune într-un plic
sigilat care va cuprinde documentele de
eligibilitate ºi un plic interior care va conþine
formularul de ofertã. 4.1. Data limitã de
depunere a ofertelor: 16.11.2021, ora 0900.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primãria Oraºului Petrila, str. Republicii nr.
196, judeþul Hunedoara. 4.3. Numãrul de
exemplare în care trebuie depusã fiecare
ofertã: 1 exemplar. 5. Data ºi locul la care se
va desfãºura ºedinþa publicã de deschidere
a ofertelor: 16.11.2021, ora 1100, Primãria
Oraºului Petrila, str. Republicii, nr. 196, jud.
Hunedoara, Biroul Patrimoniul Domeniului
Publ ic ºi Cadastru, camera 13. 6.
Denumirea, adresa, numãrul de telefon,
telefax ºi/sau adresa de e-mail a instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute
ºi termenele pentru sesizarea instanþei:
Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie nr.35,
judeþul Hunedoara, cod poºtal 330005,
telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax
0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro.
Termenele pentru sesizarea instanþei sunt
menþionate în documentaþia de atribuire. 7.
Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre
instituþiile abilitate, în vederea publicãrii
22.10.2021. PRIMAR VASILE JURCA. *

CITATII
NUMIÞII Kovacs Richard ºi Kovacs Silvia
Olga sunt citaþi în dosarul 1483/268/2021 al
Judecãtoriei Odorheiu Secuiesc, având ca
obiect partaj judiciar, în calitate de pârâþi,
pentru data de 23.11.2021, ora 08.30. *

NUMIÞII Gergely Istvan, Gergely Mozes,
Gergely Gyorgy, Gergely Maria, Gergely
Jozsef, Gergely Imre- cu domici l iu
necunoscut, sunt ci taþ i în dosarul
1356/268/2021 al Judecãtoriei Odorheiu
Secuiesc, având ca obiect uzucapiune, în
cal i tate de pârâþ i , pentru data de
10.11.2021, ora 08.30. *

SOMAÞIE! În dosarul nr.1770/268/2021 al
Judecãtoriei Odorheiu Secuiesc cei
interesaþi sunt invitaþi sã facã opoziþie într-o
lunã de la data prezenþei împotriva cererii de
uzucapiune formulatã de reclamanta Denes
Lujza privind imobilul situat în Com Zetea,
Sat Sub Cetate zona Kovesdomb, înscris în
CF nr.55321 Zetea, nr. top 8636/3
proprietatea tabularã a defuncþilor Abran
Mozes, Abran Istvan, Abran Ilona. *

SE citeazã Irofti Radu cu ultimul domiciliu
cunoscut în Fãgãraº, str. Parcului, bl. 4, ap.
16, jud. Braºov, la Judecãtoria Fãgãraº, cu
sediul în Fãgãraº, str. D-na. Stanca, nr. 27,
jud. Braºov, în dosar 4049/226/2020 al
Judecãtorie Fãgãraº cu termen la data de
15.12.2021, ora 10.30, în calitate de pârât
având ca obiect exercitarea autoritãþii
pãrinteºti în contradictoriu cu Han Cristina.
Oricine cunoaºte date sau informaþii cu
privire la aceste persoane este invitat sã
comunice la dosarul civil 4049/226/2020 al
Judecãtoriei Fãgãraº cu termen de judecatã
la 15.12.2021, ora 10.30. *

SE citeazã Haneº Elisafta ºi Rogoz Sandor
cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Drãguº,
nr. 48, com. Drãguº, jud. Braºov, la
Judecãtoria Fãgãraº, cu sediul în Fãgãraº,
str. D-na. Stanca, nr. 27, jud. Braºov, în
dosar 4508/226/2019 al Judecãtorie
Fãgãraº cu termen la data de 09.02.2022,
ora 8.30, în calitate de pârât având ca obiect
uzucapiune în contradictoriu cu Codrea
Viorel. Oricine cunoaºte date sau informaþii
cu privire la aceste persoane este invitat sã
comunice la dosarul civil 4508/226/2019 al
Judecãtoriei Fãgãraº cu termen de judecatã
la 09.02.2022, ora 8.30. *

SE aduce la cunoºtinþa celor interesaþi cã
petenþii Coaciu Rodica ºi Coaciu Gheorghe
cu domiciliul în com. Sâmbãta de Sus, nr.
75, jud. Braºov ºi cu domiciliul procesual
ales la Cab Av. Lucian Ivaºcu din Fãgãraº,
B-dul. Unirii, bl. 15, sc. A, ap. 4, jud. Braºov,
a introdus la Judecãtoria Fãgãraº acþiune,
dosar 4085/226/2021, prin care solicitã sã
se constate cã a dobândit dreptul de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului casã, curte situat în com.
Sâmbãta de Sus, nr. 75, jud. Braºov, identic
cu cel înscris în CF 100130 Sâmbãta de Sus
(CF vechi 3411 Sâmbãta de Sus), nr. Top
125/7 cu îndeplinirea condþiilor prevãzute de
dispoz. Art . 130 din DL 115/1938.
Persoanele interesate pot sã facã opoziþie la
Judecãtoria Fãgãraº în termen de o lunã de
la data afiºãrii ºi publicãrrii prezentei
somaþii. *

CEI interesati a face opozitie la dobandirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune al
petentei BOTEA ANA cu privire la terenul
faneata in suprafata de 10446 mp, situat in
Comuna Bran, sat Poarta, jud. Brasov,
inscris in Cf. nr. 108707 Bran (CF vechi 183
Poarta), nr. Top. 2039 sunt chemati la
Judecatoria Zarnesti, str. Aleea Uzinei, nr.9,
jud. Brasov, in 24.11.2021, ora 09,00, dos.
509/338/2021. *

(urmare din pagina 7)

LICITATII

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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