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l Siha Knit Fashion SRL Satu Mare angajăm
programator cu experiență minim 3 ani la
mașini STOLL și programare M1+, cunoștințe
foarte bune limba engleză. CV-urile la: resurseumane@siha.ro
l SC Addisons Turism, cu sediul în Bran, str.
Ing.Nicolae Boboc, nr.10, J08/1282/2006, CUI:
15439200, angajează 1 bucătar COR 512001, 1
cameristă COR 516201, 1 îngrijitor spații hoteliere 911202. angajari@centralrecruit.ro
l SC Fortland Structures SRL, având CUI:
37070218, cu sediul în Loc. Huedin, Oraș
Huedin, Strada Zorilor, Nr. 40, Județ Cluj,
angajează: zidar rosar tencuitor, cod COR
711205- 4 posturi; fierar betonist, cod COR
711402- 2 posturi; dulgher, cod COR 711501- 22
posturi; mașinist pod rulant, cod COR 8343021 post; magaragiu, cod COR 834301- 1 post.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de 03.08.2021, ora 08.00,
la sediul societății.
l Laborpool SRL, cu sediul în Ploiești, str.
Nicolae Titulescu, nr. 66, jud. Prahova,
J29/865/2021, CUI: 44021668, angajează
manager resurse umane- cod COR121207- post.
Cerințe: studii superioare, cunoștințe de limbă
engleză, nivel avansat. Selecția are loc în data
de 03.08.2021, ora 10.00, la sediul firmei.
l S.C. Patiseria Meriton SRL, cu sediul in localitatea Ineu, jud. Arad, angajeaza 6 lucratori
bucatarie (spalator vase mari) COD COR
941201. Cerinte: studii 8 clase, cunoscator al
bucatariei sarbesti (prajitura burek). CV-urile se
depun la adresa de e-mail zoran_mutavschi@
yahoo.com pana la data de 03.08.2021, selectia
candidatilor va avea loc in data de 04.08.2021.
Info tel: 0745330061.
l Primăria Clinceni cu sediul în str. Principală
nr. 107A, comuna Clinceni, județ Ilfov organizează în data de 24.08.2021 concurs recrutare
pentru ocuparea posturilor: Administrator–
Serviciul Administrare Spații și Imobile de
Învățământ și Șofer– Compartiment Transport.
Conditii de participare pentru Administrator:
studii medii, vechime in munca 15ani. Conditii
de participare pentru Sofer: studii medii/ generale, vechime in munca 15 ani, permis conducere categoria C, D, C1E, BE, CE, DE, D1E.
Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei
Clinceni în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului, respectiv de la data
de 02.08.2021 până la data de 13.08.2021, ora
16:00. Detalii suplimentare la 021-369.40.41.
l Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, cu sediul în
municipiul Deva, Strada 22 Decembrie, Nr.226,
județul Hunedoara, în baza H.G.286/2011 și a
O.G.42/2004 organizează concurs în vederea
ocupării pe perioadă determinată a funcției

contractuală de execuție vacantă după cum
urmează: -1 funcție administrator I în cadrul
Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
24.08.2021, ora 10; -Proba interviu în data de
26.08.2021, ora 12. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Condiții de studii -studii
medii absolvite cu diplomă de bacalalaureat;
Condiții de vechime în muncă -minim 10 ani.
Aptitudini: -abilități de comunicare; -îndemânare; -alte abilități, calități și aptitudini necesare: corectitudine, rigurozitate; -perseverență,
promptitudine, inteligență, rezistentă la stres,
f lexibilitate; -creativitate, adaptabilitate la
schimbare; -disponibilitate la program de lucru
prelungit, în anumite situații; -prezență la
sediul instituției în situații deosebite. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, cu sediul în Municipiul Deva, Strada 22
Decembrie, Nr.226, județul Hunedoara. Relații
suplimentare: la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor Hunedoara; numărul de telefon 0722.929.234,
persoana de contact Domnul Jr.Popon Dragoș
Claudiu -Consilier Juridic.
l Administraţia Domeniului Public Sector 1,
Bucureşti anunţă: Concurs/examen de recrutare
organizat în data de 24.08.2021, ora 11.00,
proba scrisă şi în data de 26.08.2021, ora 11.00,
proba interviului pentru ocuparea funcţiei
contractuale de conducere vacante de: Director
economic, gradul II: -studii universitare de
licenţă; absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic; -studii universitare de master în
domeniul economic; -vechimea în specialitate
necesară: minim 3 ani. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituţiei, din Bd.Poligrafiei,
nr.4, sector 1, în perioada 03.08.202116.08.2021. Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei și pe site-ul
Administraţiei Domeniului Public Sector 1.
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de
concurs, telefon 021.96.60.
l În conformitate cu prevederile H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale cu sediul în București, sector 3, bd.
Carol I, nr.2-4, anunță organizarea concursului
în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată
a unui post vacant de natură contractuală de
conducere de director general al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Proba scrisă va
avea loc în data de 24.08.2021, ora 10.00, la
sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, iar interviul se va susține în maximum
patru zile lucrătoare de la data susținerii probei
scrise, conform art.24 alin.(5) din Regulamentul- cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011.
Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-Studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din
domeniile: îmbunătățiri funciare și dezvoltare
rurală, amenajări și construcții hidrotehnice,
agricultură; -Vechime în specialitatea studiilor–
minimum 7 ani. Dosarele de înscriere la concurs
se depun la sediul Ministerului Agriculturii si
Dezvoltării Rurale, la secretarul comisiei de
concurs– Rodica Borodatîi, telefon 0213072484,
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv din data de 03.08.2021 până la
data de 16.08.2021 inclusiv. Bibliografia, condiţiile specifice de participare precum şi actele
solicitate candidaţilor pentru dosarul de
înscriere vor fi afişate la sediul instituţiei şi vor
fi publicate pe pagina web www.madr.ro, la
secțiunea posturi scoase la concurs.
l În conformitate cu prevederile H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale cu sediul în București, sector 3, bd.
Carol I, nr.2-4, anunță organizarea concursului
în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată
a unui post vacant de natură contractuală de
consilier debutant. Proba scrisă va avea loc în
data de 24.08.2021, ora 10.00, iar interviul se va
susține în maximum patru zile lucrătoare de la
data susținerii probei scrise, conform art.24
alin.(5) din Regulamentul- cadru aprobat prin
H.G. nr. 286/2011.Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -nivelul studiilor- studii
universitare de licență absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; -vechime: –. Dosarele
de înscriere la concurs se depun la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, la
secretarul comisiei de concurs– Maria Nica,
telefon 0213072484, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării. Bibliografia, condiţiile specifice de participare precum şi actele
solicitate candidaţilor pentru dosarul de
înscriere vor fi afişate la sediul instituţiei şi vor
fi publicate pe pagina web www.madr.ro, la
secțiunea posturi scoase la concurs.
l Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” localitatea
București, Șos.Vergului, Nr.12, Sector 2, organizează la sediul spitalului concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale de execuție, perioadă nedeterminată,
conform H.G. nr.286/2011 și Dispoziția Primarului General al Capitalei 1709/29.12.2014 de: -1
post asistent medical generalist( PL) -Secția
Clinică Alergologie și Imunologie; -1 post asistent medical generalist (S) -Secția Clinică Alergologie și Imunologie; -1 post asistent medical
principal (PL) -balneofizioterapie -Laborator
Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie; -1
post asistent medical generalist principal (PL)
-Compartiment ATI; -1 post kinetoterapeut (S)
-Laborator Recuperare, Medicină Fizică și
Balneologie; -1 post infirmieră debutant(G)
-Secția Clinică Obstetrică Ginecologie; -1 post
infirmieră debutant (G) -Secția Recuperare,
Medicină Fizică și Balneologie; -1 post infirmieră
debutant (G) -Secția Clinică Alergologie și
Imunologie; -1 post infirmieră (G) -Bloc
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Operator obstetrică ginecologie; -1 post infirmieră (G) -Compartiment ATI; -1 post infirmieră
(G) -Secția Clinică Medicină internă; -1 post
îngrijitoare (G) -Laborator Recuperare, Medicină
Fizică și Balneologie; -1 post îngrijitoare (G)
-Bloc operator chirurgie generală; -1 post îngrijitoare (G) -Camera de gardă; -1 post îngrijitoare
(G) -Compartiment ATI; -1 post îngrijitoare (G)
-Secția Clinică Alergologie și imunologie; -1 post
referent de specialitate debutant (S) -Biroul
management al calității serviciilor de sănătate.
Pentru participare la concurs, candidații trebuie
să îndeplinească următoarele condiții generale și
specifice: -Pentru postul de asistent medical
generalist (S): -diplomă de licență în specialitate;
-6 luni vechime ca asistent medical; -concurs
pentru ocuparea postului. -Pentru postul de
asistent medical generalist principal (PL):
-diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997
privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare; -5 ani vechime ca asistent medical;
-certificat de grad principal; -concurs pentru
ocuparea postului. -Pentru postul de asistent
medical generalist (PL): -diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea
studiilor absolvenților liceelor sanitare; -6 luni
vechime ca asistent medical; -concurs pentru
ocuparea postului. -Pentru postul de asistent
principal, specializarea balneofizioterapie (PL):
-diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997
privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare; -5 ani vechime ca asistent medical;
-certificat de grad principal; -concurs pentru
ocuparea postului. -Pentru posturile de infirmieră debutant (G): -școală generală; -nu necesită vechime; -concurs pentru ocuparea postului;
-Pentru posturile de infirmieră (G): -școală
generală; -curs de infirmiere, organizat de
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților Medicali din România
sau curs de infirmiere organizat de furnizori
autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale cu aprobarea Ministetului
Sănătății -Direcția Generală Resurse Umane și
Certificare; -6 luni vechime în activitate; -concurs
pentru ocuparea postului. -Pentru posturile de
îngrijitoare (G): -școală generală; -nu necesită
vechime; -concurs pentru ocuparea postului.
-Pentru postul de referent specialitate debutant:
-diplomă de licență (specialiate juridic,
economic); -fără vechime în specialitate; -concurs
pentru ocuparea postului. Data concursului:
24.08.2021 -Proba scrisă; -ora 09.30 -asistent
medical generalist PL, S, infirmieră debutant,
infirmieră, îngrijitoare. -ora 12.30 -asistent
medical balneofizioterapie, kinetoterapeut; -ora
14.00 -referent specialitate debutant. 30.08.2021
-Interviu. -ora 09.30 -asistent medical generalist
PL, S, infirmieră debutant, infirmieră, îngrijitoare. -ora 12.30 -asistent medical balneofizioterapie, kinetoterapeut; -ora 14.00 -referent
specialitate debutant. Data limită de depunere a

dosarelor -13.08.2021, ora 15.00. Calendarul de
desfășurare a concursului, bibliografia şi tematica se afișează la sediul și pe site-ul spitalului:
www.spitalmalaxa.ro. Date de contact: Ec.
Anghel Daniela, tel: 021/255.50.85.
l Consiliul de Administraţie al Institutului
Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr.Matei
Balș”, Bucuresti, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
manager persoană fizică, durată determinată, în
conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006,
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul
M.S. nr.1.520 din 22 decembrie 2016, privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a concursului pentru ocuparea
funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului
Sănătăţii şi H.G. 286/2011. Concursul va avea
loc la sediul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr.Matei Balș”, București în perioada 06.09.2021-20.09.2021, desfăşurându-se în
două etape: 1.Etapa de verificare a îndeplinirii
de către candidaţi a condiţiilor stabilite în
anunţul de concurs, care va avea loc pe data
06.09.2021, etapă eliminatorie; 2.Probă interviu
de susţinere publică şi evaluare a proiectului de
management, care se va desfăşura la sediul
Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.
Dr.Matei Balș” -Academia Europeană HIV/
SIDA și Boli Infecțioase, Sala Nicolae Cajal pe
baza temelor-cadru, în data de 20.09.2021, ora
10.00 (probă unică). Dosarele de înscriere vor fi
depuse la sediul administrativ al Institutului
Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei
Balș” -Serviciu R.U.N.O.S până la data de
06.09.2021, ora 15.00. La concurs pot participa
persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii: a) cunosc limba română, scris şi
vorbit; b)sunt absolvenţi ai unei instituţii de
învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; c)sunt absolvenţi ai unor
cursuri de perfecţionare în management sau
management sanitar, agreate de Ministerul
Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului
sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat
sau doctorat în management sanitar, economic
ori administrativ organizat într-o instituţie de
învăţământ superior acreditată, potrivit legii; d)
au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute
cu studii universitare de lungă durată, conform
legii; e)nu au fost condamnate pentru săvârşirea
unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; f)sunt
apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); g)nu au împlinit vârsta standard de
pensionare, conform legii. Dosarul de înscriere
trebuie să conţină în principal următoarele
documente: a) cererea de înscriere la concurs în
care candidatul menţionează funcţia pentru
care doreşte să candideze; b) copia certificată
pentru conformitate a actului de identitate,
aflat în termen de valabilitate; c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă
sau echivalente; d)copia certificată pentru
conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în manage-

ment sau management sanitar prevăzute la
art.1, alin.(1), lit.c) ori a diplomei de masterat
sau doctorat în management sanitar, economic
sau administrativ, organizat într-o instituţie de
învăţământ superior acreditată, potrivit legii; e)
Curriculum Vitae; f) adeverinţa care atestă
vechimea în posturi cu studii universitare de
lungă durată sau copie certificată pentru
conformitate a carnetului de muncă; g) cazierul
judiciar sau declaraţia candidatului prin care
acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către
comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004
privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; h) adeverinţa
din care rezultă că este apt medical, fizic şi
neuropsihic; i)declaraţia pe propria răspundere
privind necolaborarea cu Securitatea înainte de
anul 1989; j)copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin
care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de
candidat; I)declaraţie pe propria răspundere a
candidatului că proiectul de management este
conceput şi realizat integral de către candidat;
m)declaraţie pe propria răspundere ca in ultimii
3 ani nu a fost constatată de către instituţia
competentă existenţa conflictului de interese ori
starea de incompatibilitate cu privire la
candidat; n) declaraţie pe propria răspundere
privind conformitatea cu originalul a copiilor
de pe documentele depuse la dosarul de
înscriere. În perioada 30.07.2021-10.08.2021, în
intervalul orar 10.00-15.00, candidaţii vor
efectua o vizită la Institutului Național de Boli
Infecțioase „Prof. Dr.Matei Balș”, sub îndrumarea Directorului Medical. Pe adresa de
e-mail: concursmanager2021@mateibals.ro
orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de
a participa la susţinerea publică a proiectului de
management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management în
perioada 18.09.2021, ora 12.00-19.09.2021, până
la ora 10.00. Pe pagina web a Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr.Matei Balș”,
respectiv: www.mateibals.ro, se af lă afişate:
Anunţul de participare; Bibliografia de concurs.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof.
Dr. Matei Balș”, București, Biroul Resurse
Umane, tel 021/20.10.980/ int.3055, 3953.

CITAȚII
l Succesibilii defunctei Todan Elena Maria,
născută la data de 16 Octombrie 1934, în
Salonta, județul Bihor, fiica lui Cosor Ioan-Emil
și a lui Cosor Maria, decedată la 22 Mai 2020,
cu ultimul domiciliu în București, str.Victor
Eftimiu, nr.4-6, sector 1, CNP 2341016400728,
sunt citați să se prezinte în data de 10 August
2021, ora 10.00, la sediul Biroului Individual
Notarial „DANILA”, din București, sector 1,
str. Washington, nr.11A, parter, ap. 1 (telefon
031.425.28.05) pentru dezbaterea succesiunii
defunctei Todan Elena Maria, care face obiectul
dosarului nr.7/2021.

ANUNȚURI
DIVERSE
l Unitatea Militară 02248 București anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Lucrări de intervenție și modernizare la pavilioane și rețele de apă și canalizare în cazarma
917 Florești”, cod lucrare: 2021 -C/I -917,
propus a fi amplasat în județul Cluj, localitatea
Florești, str.Avram Iancu, nr.374, incinta
cazărmii 917 Florești. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, calea
Dorobanților, nr.99 și la sediul Unității Militare
02248 București, str.Drumul Taberei, nr.7H,
sector 6, în zilele de luni și joi, între orele 09.0016.00 și vineri între orele 09.00-12.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:
1.U.A.T. Municipiul Câmpina, municipiul
Câmpina, B-dul Culturii, nr.18, județul
Prahova, telefon 0244/336.134, fax
0244/371.458, email: petruta.dobrin@primariacampina.ro, programe@primariacampina.ro,
cod fiscal 2843272. Invită persoanele fizice și
juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.
350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii
contractelor de finanţare nerambursabilă,
pentru domeniile: Activități Sportive de Utilitate Publică (Sportul pentru toți) și Activități
Culturale și de Tineret. 2.Procedura aplicată
pentru atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă a proiectelor din domeniile
Activități Sportive de Utilitate Publică (Sportul
pentru toți) și Activități Culturale și de Tineret
pe anul 2021 este prevăzuta de art.6 din Legea
nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general. 3.Sursa
de finanţare a contractului si valoarea: Bugetul
Local, defalcat pe domeniile: Activități Sportive
de Utilitate Publică (Sportul pentru toți):
50.000Lei şi Activități Culturale și de Tineret:
50.000Lei. 4.Durata proiectelor: pâna la 30
noiembrie 2021. 5.Data limită pentru depunerea
propunerilor de proiect: 10 septembrie 2021, ora
12.00. 6.Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: B-dul Culturii, nr.18, Registratura U.A.T.Municipiul Câmpina. 7.Data, ora și
locul deschiderii propunerilor de proiect:
13.09.2021, ora 10.00, sediul U.A.T. Municipiul
Câmpina. 8.Selecţia și evaluarea proiectelor în
vederea obţinerii finanţării nerambursabile se
va face de către comisia de evaluare în perioada
14-16.09.2021.
l Simion Maria, proprietara a terenului situat
în Jud. Ilfov, Oras Otopeni, T18, P279/2/2, Nr.
Cadastral. 102888, în suprafață măsurată de
17.661 mp, anunţă publicul interesat asupra
intenției de elaborare a documentaţiei de urbanism: P.U.Z.-„introducere teren in intravilan,
lotizare pentru construire locuinte individuale,
cuplate si colective cu regim de inaltime de
maxim P+ 2E +M si functiuni complementare”.
Publicul interesat este rugat să trimită observaţii/ comentarii în scris, la adresa: Primaria
Orasului Otopeni, Str. 23 August nr. 10, Oras
Otopeni, Jud. Ilfov. Consultarea publicului se
va realiza pentru o perioada de 25 zile calendaristice de la data publicării anunțului iar
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raspunsul la observatiile transmise va fi afisat la
sediul Primariei in max. 15 zile de la incheierea
perioadei de consultare a publicului, cel mai
tarziu in 03.09.2021.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact: Autoritatea finanţatoare, Comuna Ișalnița, cu sediul
în comuna Ișalnița, str. A.I.Cuza, nr.1, judeţul
Dolj, telefon 0351/448.004, fax 0251/448.635,
e-mail: achizitii@isalnita.ro, contact@isalnita.
ro, site web: www.isalnita.ro. Face cunoscută
intenţia de a atribui contracte de finanţare
nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2021, prima sesiune de selecție, în baza
Legii nr.350/2005, privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general.
Finanţările nerambursabile se acordă conform
bugetului general al Comunei Ișalnița, pe anul
2021, aprobat prin H.C.L. nr.32/22.04.2021.
Sesiunea de selecție, a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Ișalnița,
pentru activităţi nonprofit de interes general în
domeniul Sport, pentru anul 2021. Suma totală
în valoare de 50.000Lei se alocă pentru
programe/proiecte sportive: 50.000Lei. Data
limită de depunere a propunerilor de proiecte
este 02.09.2021, ora 12.00. Informaţii privind
condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a
proiectelor sunt prevăzute în „Ghidul solicitanţilor” pentru domeniul Sport. Acestea se pot
obţine de la Primăria Comunei Ișalnița,
Compartimentul Contabilitate și Achiziții
Publice, str. A.I.Cuza, nr.1, telefon 0251/448.004
sau de pe site-ul instituţiei: www.isalnita.ro.
Criteriile pe baza cărora se atribuie contractele
de finanţare nerambursabilă pentru domeniul
sport sunt următoarele: -documentaţia care
însoţeşte cererea de finanţare nerambursabilă
conţine toate elementele solicitate şi a fost
depusă în termenul menţionat în anunţul de
participare; -proiectele sunt din domeniul
sportiv; -există o succesiune logică a activităţilor
prin care proiectul va atinge obiectivul ales;
-solicitantul a respectat obligaţiile asumate prin
contracte de finanţare nerambursabilă anterioare. Solicitanţii vor depune documentaţia
prevăzută în „Ghidul solicitanţilor” la Registratura Primăriei Comunei Ișalnița situată la
parterul Primăriei Comunei Ișalnița, A.I.Cuza,
nr.1. Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în
vederea finanţării nerambursabile se va face de
către comisiile de evaluare în perioada
03.09.2021-08.09.2021, conform prevederilor
Legii nr. 350/2005 și criteriilor de evaluare
prevăzute în Regulamentul privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri ale
bugetului comunei Ișalnița pentru activităţi
nonprofit, disponibil pe site-ul: www.isalnita.ro,
lista finală a beneficiarilor finanţării nerambursabile urmând a fi aprobată prin hotărâre a
Consiliului Local al Comunei Ișalnița.

ADUNĂRI GENERALE
l În conformitate cu art.9 din Statut, Consiliul
Director al Asociației Clubul de Dans Phoenix
convoacă Adunarea Generală Ordinară de
alegeri a Asociației, pentru data de 19 septembrie 2021, ora 14.30, la Complexul Zar, Șos.
Mihai Bravu, nr.530, sector 3, București și
online pe platforma zoom. În cazul în care nu se
întrunește cvorumul de jumătate din numărul
total al membrilor cu drept de vot, se convoacă
o a doua Adunare Generală pentru data de 19

septembrie 2021, ora 17.00, la Complexul Zar,
Șos.Mihai Bravu, nr.530, sector 3, București și
online pe platforma zoom, care se va desfășura
cu membrii cu drept de vot prezenți. Ordinea de
zi: -Alegerea membrilor Consiliului Director pe
funcții; -Alegerea Cenzorului. Propunerile
pentru Consiliul Director și Cenzor se fac în
scris pana la data de 1 septembrie 2021.

LICITAŢII
l Agritransver SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie
publică Semiremorca Wielton pornind de la
pretul de 18.138 lei TVA inclus. Persoanele
interesate vor achita taxa de participare in
suma de 238 lei cu TVA şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei pana la ora 15.00,
insotite de taxa de garantie de 1.815 lei. Licitaţia va avea loc în 12.08.2021, ora 11/00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
datele de 19.08.2021 si 26.08.2021 la aceeaşi oră,
în acelaşi loc.
l Par Rom SRL prin lichidator judiciar Via
Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie
publică: teren de 8.038 mp situat in Costinesti,
parcela 314/18/1/1, nr. cadastral 920, CF
100538, jud. Constanta pornind de la pretul de
143.460,24 lei fara TVA si teren de 570 mp
situat in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr.
cadastral 918/2, CF 100536, jud. Constanta
pornind de la pretul de 20.494,76 lei fara TVA.
Regimul TVA se stabileste conform prevederilor
fiscale in vigoare. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie pana la data de 18.08.2021, ora
14.00. Licitatia va avea loc in data de
19.08.2021, ora 12.00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
l Insolvein SPRL, cu sediul în Timişoara, str.
Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1, în calitate de lichidator judiciar al Cipalser SRL, CUI 10280510,
organizează licitație publică cu strigare în
fiecare zi de luni a fiecărei săptămâni, începând
cu data de 16.08.2021, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar, pentru vânzarea bunurilor
mobile după cum urmează: Excavator Hitachi
Ex 700 -84.350Lei, Concasor mobil +stație
Pegson, 1100x800 Premier -129.450Lei, Excavator Liebherr -100.750Lei, Autobasculantă
Komatsu HD 465-5 -82.850Lei. Prețurile nu
conțin TVA. Cei interesaţi să participe la licitaţia publică cu strigare, vor depune ofertele de
cumpărare, la sediul lichidatorului judiciar
indicat mai sus. Prețul integral al bunurilor se
va achita în termen de maxim 2 zile de la data
vânzării. Toţi cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile licitate să anunţe lichidatorul judiciar, înainte de data stabilită pentru
licitaţie (16.08.2021) sub sancţiunea de a nu mai
fi ţinuţi în seamă după această dată. Alte informaţii le puteţi afla de la lichidatorul judiciar la
tel: 0722.703.385.
l Primaria comunei Helegiu, cu sediul in
Localitatea Helegiu, str. Preot Constantin
Badiu, nr. 29, scoate la licitaţie publica cu
oferte in plic sigilat, concesiunea suprafaţei de
2500 mp teren, proprietate privată a comunei
Helegiu, judeţul Bacau. 1. Informaţii privind
concedentul: Comuna Helegiu, CUI 4535821,

adresa - localitatea Helegiu, str. Preot
Constantin Badiu, nr. 29, tel. 0234 333 000, fax
0234 333 420, persoana de contact Boaca Nuţa
- consilier achiziţii publice, tel. 0234 333 000. 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii; Obiectul concesiunii il constituie suprafaţa de 2500 mp, teren proprietate privata a
comunei Helegiu identificat prin cartea
funciara specificata in caietul de sarcini,
respectiv: 1. T nr. 75, P nr. 2584/1/60, CF nr.
61619, 2500 mp. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire. Documentaţia de atribuire compusa din caiet de sarcini, formulare,
model de contract, se pot obţine gratuit de la
sediul Primariei Helegiu. 3.1 Persoanele interesate pot intra in posesia documentaţiei de
atribuire printr-o solicitare scrisa adresata
primariei comunei Helegiu. 3.2. Denumirea
compartimentului din cadrul primariei de la
care se paote obţine documentaţia - compartiment Achiziţii Publice. 3.3. Costul si conditiile
de plata pentru obţinerea documentaţiei gratuit de la sediul primariei Helegiu, compartiment Achiziţii Publice. 3.4. Data limita de
solicitare a clarificarilor privind documentaţia
de atribuire este 17.08.2021. 4. Informaţii
privind ofertele. 4.1. Data limita de depunere a
ofertelor este 24.08.2021, ora 10:00, la sediul
Autoritatii contractante, cu sediul in localitatea Helegiu str. Preot Constantin Badiu, nr.
29, tel. 0234 333 000, fax 0234 333 420. 4.2.
Ofertele se vor depune intr-un singur exemplar.
5. Data si locul la care se va desfasura sedinţa
publica de deschidere a ofertelor; Sedinţa
publica de deschidere a ofertelor va avea loc la
sediul Primariei Helegiu in data de 24.08.2021,
ora 11:00. 6. Toate contestaţiile referitoare la
desfasurarea procedurii vor fi soluţionate de
catre comisia de soluţionare a contestaţiilor
numita prin Dispoziţie de primar. 7. Prezentul
anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare
in data de 30.07.2021.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu
datele de identificare din antet, reprezentata
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al ROMSIM 2002
SRL, desemnat prin sentinta civila nr.
3691/14.06.2018, pronunţată de Tribunalul
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr.
8200/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a
bunului imobil aflat in proprietatea ROMSIM
2002 SRL constand in proprietate imobiliara
reprezentata de imobil - Lotul nr. 4 identificat
cu numarul cadastral 210309-C1-U76 apartamentul nr. 68, situat in Mun. Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Sincai nr.15B, et.9 (duplex)
Sector 4, inscris in CF 210309-C1-U76 a Mun.
Bucuresti Sector si imobil Lotul nr. 8 identificat cu numarul cadastral 210309-C1-U80,
situat in Mun. Bucuresti, Bulevardul Gheorghe
Sincai nr.15B (terasa), Sector 4, inscris in CF
210309-C1-U80 a Mun. Bucuresti Sector 4, in
valoare totala de 363.000 euro +TVA (conform
normelor din Codul fiscal in vigoare la data
valorificarii). Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de
10.08.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde
la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in
datele de 17.08.2021, 24.08.2021, 31.08.2021,
07.09.2021, 14.09.2021, 21.09.2021, 28.09.2021,
05.10.2021, 12.10.2021 la aceeasi ora, in acelasi
loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare
a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde

se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot obtine din caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3. Costul caietului de sarcini este de
2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81/0721.236.313.
l Consiliul Local al comunei Bogaţi, cu sediul
ȋn comuna Bogaţi, sat Bogaţi, nr.133, judeţul
Argeş, organizează licitaţie publică pentru
concesionarea unui teren intravilan, categoria
de folosinţă curţi-construcţii, situat ȋn satul
Suseni, pentru o durată de 49 de ani, ȋn perioada 2021-2070. Terenul ce se concesionează,
proprietate imobiliară de tip teren intravilan,
situată ȋn comuna Bogaţi, sat Suseni, judeţul
Argeş, ȋn suprafaţă de 330 m.p., categoria de
folosinţă “curţi-construcţii”, proprietate
publică a comunei Bogaţi, ȋnscrisă ȋn C.F. nr.
80138, cu o redevenţă anuală de minim 588 lei.
Persoanele interesate pot intra ȋn posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire, contra
sumei de 10 lei, de la Compartimentul Secretariat. Garanţia de participare la licitaţie este de
100 lei; garanţiile de participare se depun ȋn
contul RO14TREZ0515006XXX000039
deschis la Trezoreria Topoloveni sau la casieria
primăriei. Ofertele cu documentaţia solicitată
se depun la registratura Primăriei Bogaţi, pană
ȋn data de 18.08.2021, ora 14.00. Ofertanţii se
ȋnscriu la licitaţie depunând o scrisoare de
ȋnaintare ȋnsoţită de ofertele ȋn două plicuri
sigilate, unul exterior şi unul interior. Pe plicul
exterior se va indica obiectul concesiunii
pentru care este depusă oferta şi trebuie să
conţină documentele specificate din caietul de
sarcini. Plicul interior conţine oferta propriuzisă, constand ȋn formular completat menţionandu-se oferta. Licitaţia va avea loc pe data
de 19.08.2021, ora 10.00, ȋn sala mare a Primăriei. Relaţii suplimentare se pot obţine la te.
0248-655003.
l U.A.T. Comuna Zăvoaia, C.I.F. 4342790,
localitatea Zăvoaia, str. Dr. Al. Vechiu, nr.51,
județul Braila, tel/fax 0239/638790, e-mail:
zavoaiabr@yahoo.com, organizează licitație
publică în vederea concesionării unui teren
intravilan, proprietate privată a comunei
Zăvoaia în suprafaţă totală de 40.000 mp, situat
în localitatea Dudescu, fost CAP Dudescu,
având nr. cadastral 78152- lot 1=20.000mp. și
nr. cadastral 78153- lot 2=20.000mp, situat în
T4, P 117, conform HCL. 28/2021. Documentatia de atribuire se poate obține de la sediul
primăriei după achitarea sumei de 300 lei, la
casieria unitații. 1. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16 August 2021, ora 10,00.
2. Data limită de depunere a ofertelor: 24
August 2021, ora 16,30, la sediul Primăriei
Zăvoaia, judetul Brăila, într-un singur exemplar. 3. Data si locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 25
August 2021, ora: 10,00, la sediul Primăriei
Zăvoaia din localitatea Zăvoaia, str. Dr. Al
Vechiu, nr.51, județul Brăila. 4. Informatii suplimentare se pot obține la sediul primăriei sau la
tel. 0239/638790.
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
l Anunţ vânzare licitaţie publică. 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: UAT Oraș Călimănești, Calea lui
Traian nr. 380, Călimănești, judeţul Vâlcea,
telefon 0250750080, fax 0250750082, email
primaria_calimanesti@yahoo.com. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 8
unități locative, respectiv nr. 2, 4, 7, 9, 19, 17,
24 și 27 ce fac parte din imobilul condominiu
(bloc) înscris în CF 39114 Călimănești, nr
CAD 39114 - C1 situat în localitatea Păuşa,
strada Neagoe Basarab nr 27, imobil ce aparține domeniului privat al Orașului Călimănești, împreună cu cota parte indiviză de 1/27
din terenul aferent în suprafață totală de 784
mp și părțile comune, în baza art 363 din
OUG 57/2019 și a HCL nr. 41 din 31.05.2021.
3.Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere,
contra cost de la Direcţia Economică a Primăriei Călimănești. 3.2 Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire:

Direcţia Economică a Primăriei orașului Călimănești - Logăscu Liana tel. 0250751063. 3.3
Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: 5 lei/exemplar, se achită în
numerar la casierie sau prin virament în
contul RO14TREZ67121360250XXXXX. 3.4
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
16/08/2021, ora 16.00. Informații privind
ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini. 4.1
Data-limită de depunere a ofertelor:
23.08.2021, ora 16.00. 4.2 Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian
nr. 380. 4.3 Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: un singur exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 24.08.2021,
ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380. 6.
Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea,
Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1,
Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207,
e-mail: tribunalul-valcea@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
30/07/2021.

Publicitate

l Anunț pentru închirierea prin licitație
publică a unui spațiu, situat în incinta Pieței
Agroalimentare din Cartierul Magnolia, din
Comuna Pielești, Sat Pielești, Jud.Dolj. 1.
Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefon,fax
şi/sau adresa de e-mail a persoanei de
contact: Comuna Pielești, cu sediul în
Pielești, str. Gheorghiță Geolgău, nr.188, Jud.
Dolj, cod fiscal 4553992, telefon /fax:
0251.459.545, email: primariacomuneipielesti@yahoo.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: închirierea prin licitație publică
a unui spațiu în suprafață de 70mp, situtat în
incinta Pieței Agroalimentare din Cartierul
Magnolia, din Comuna Pielești, Sat Pielești,
Jud.Dolj, conform caietului de sarcini, bun
proprietate publică, conform Hotărârii Consiliului Local nr.24 din data de 25.03.2021 și
temeiului legal OUG nr. 57/03.07.2019. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se găsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: documentaţia
de atribuire se poate ridica de la sediul
Primăriei Comunei Pielești, Compartimentul
Achiziții Publice, Compartimentul Registratură, se poate transmite prin e-mail, în urma

Dunărea,
aurul României
O carte - document despre una dintre
cele mai mari resurse ale țării

- cum ar putea deveni România un actor important pe
”autostrada maritimo-fluvială” care leagă Europa, Asia și Africa.
- de ce ungurii exploatează aurul aluvionar și noi nu.
- cine s-a opus reluarii lucrărilor la canalul Dunăre - București.
- Ada-Kaleh și ce oraș ar putea să preia din măreția insulei
dispărute în urma construirii barajului Porțile de Fier.

Preț:
25 de lei
ziarul +
cartea

- de ce trebuie reintroduse în Delta Dunarii animalele din
speciile dispărute: antilopa Saiga, marmota, măgarul
sălbatic, calul sălbatic european, elanul, ursul şi dropia.
Miercuri, 4 august, exclusiv cu Jurnalul

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

unei solicitări scrise sau prin accesarea
adresei web: http://primariapielesti.ro.
3.2.Denumirea şi datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice, Compartimentul
Registratura din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Com. Pielești, localitatea
Pielești, str.Gheorghiță Geolgău, nr. 188, Jud.
Dolj, e-mail: primariacomuniapielesti@
yahoo.com, tel/fax: 0251.459.545. 3.3. Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019: Gratuit. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 17.08.2021, ora
16.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor: 25.08.2021,
ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Com.Pielești, Biroul Registratură, localitatea Pielești, str.Gheorghiță
Geolgău, nr. 188, Jud.Dolj. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior și unul
interior. 5.Data şi locul la care se vadesfăşuraşedinţapublică de deschidere a ofertelor:
26.08.2021, ora 10.30, sediul Primăriei Com.
Pielești, Sala de ședință a Consiliului Local,
localitatea Pielești, str.Gheorghiță Geolgău,
nr.188, Jud. Dolj. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail a instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Dolj, Secţia Contencios
Administrativ, localitatea Craiova, Strada
Brestei 12, judeţulDolj, Telefon/Fax:
0251.415.323 E-mail: arhiva.dj.caf@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, învederea publicării:
22.07.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Ciocănești, sat Ciocănești, Str.
Cantacuzino, nr.79, județul Dâmbovița,
telefon 0245/261.336, fax 0245/891.530, email:
primaria_ciocanesti@yahoo.co.in, cod fiscal
4402736. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Teren în suprafață totală de
89.023 mp, situat în intravilanul Comunei
Ciocănești, județul Dâmbovița, identificat
după cum urmează: a)teren în suprafață de
14.319mp, situat în T.34/1, P.417/3, având
categoria de folosință curți-construcții, nr.
cadastral 70410, înscris în cartea funciară a
localității Ciocănești nr.70410; b)teren în
suprafață de 62.194mp, situat în T.34/1, P.417,
având categoria de folosință curți-construcții,
nr. cadastral 70448, înscris în cartea funciară
a localității Ciocănești nr.70488; c) teren în
suprafață de 12.510 mp, situat în T.34/2,

P.420/12, având categoria de folosință
curți-construcții, nr.cadastral 70458, înscris în
cartea funciară a localității Ciocănești
nr.70458; bunuri proprietate privată ale
Comunei Ciocănești, conform Hotărârii
Consiliului Local Ciocănești nr.29/25.06.2021
și temeiul legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Ciocănești. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Ciocănești, sat Ciocănești,
Str.Cantacuzino, nr. 79, județul Dâmbovița.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 500 Lei
la Casieria Primăriei Ciocănești.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.08.2021, ora 16.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 25.08.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi
depusă la Registratura Primăriei Comunei
Ciocănești, sat Ciocănești, Str.Cantacuzino,
nr.79, județul Dâmbovița. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare
copii. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
25.08.2021, ora 14.00, la sediul Primăriei
Comunei Ciocănești, sat Ciocănești, Str.
Cantacuzino, nr.79, județul Dâmbovița. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea
în justiție se poate introduce la Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Dâmbobvița, Târgoviște, Calea București,
nr.3, județul Dâmbovița, telefon 0245/612.344,
fax 0245/216.622, e-mail: tb-dambovita-arh@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 30.07.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: U.A.T. Comuna
Berezeni, Str. Principală, județul Vaslui, telefon/
fax 0235/431.326 /0235/431.122, 0760.259.101,
0760.259.109, e-mail: berezeniprimaria@yahoo.
com, cod fiscal 3552085. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: suprafață de 96,8886 Ha teren
categoria de folosință „arabil”, aparținând
domeniului privat al Comunei Berezeni, județul
Vaslui, -trup I -număr cadastral 75411 -suprafață de 91,57Ha T45, P734 (Fălciu) vecinătăți:

N -DE 735, E -DE 736,V -DE 732, S -proprietăți particulare; -trup II -număr cadastral 72592
-suprafață de 2,27Ha T86, P2076A vecinătăți: N
-CN 2061, E -CN 1533,V -CN 2061, S -DE 748;
-trup III -număr cadastral 75343 -suprafață de
2,3338Ha T89, P317 vecinătăți: N -proprietăți
particulare, E -DE, V -DJ244A, S -Școala
Mușata; -trup IV -număr cadastral 75344
-suprafață de 0,7148Ha T89, P315 vecinatăți: N
-Școala Mușata, E -DE, V -DJ244A, S -DE;
conform O.U.G. nr.57/03.07.2019 şi conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data de
23.06.2021. 3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica, la cerere,
de la sediul Primăriei Comunei Berezeni,
județul Vaslui. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartimentul
agricol al Primăriei Comunei Berezeni, Str.
Principală, județul Vaslui. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 20 lei/exemplar, se poate achita
cu numerar la Casieria Primăriei Comunei
Berezeni. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 16.08.2021, ora 16.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 30.08.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Berezeni, Str.Principală, județul Vaslui.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: două exemplare (original
și copie). 5.Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
31.08.2021, ora 10.00, Sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Berezeni, Str.Principală, județul Vaslui. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Vaslui, Vaslui, Str.Ștefan
cel Mare, nr.54, județul Vaslui, cod poștal
730171, telefon/fax 0235/311.582, e-mail:
mirela.pavel@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 30.07.2021.

PIERDERI
l Pierdut documente originale societate GGC
WEB DESIGN SRL, CUI: 35116343,
J23/5720/2020, (Rezoluție ONRC, CUI și Certificate constatatoare). Le declar NULE.

DECESE
l Conducerea SCDP Iași regretă profund stingerea din viață a domnului prof. dr. Gheorghe
Sin, președintele ASAS în perioada 2009-2017,
membru corespondent al Academiei Române,
Secretar de Stat în MADR. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei!

