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OFERTE SERVICIU
l 2000Euro/lună. Colaborare/coordonare/ 
execuție racorduri apă canal. Mediaș, Sibiu. 
Firme, Persoane fizice, PFA. 0765.398.148.

l Angajăm instrumentist muzical, studii 
superioare, master pian și vioară, vechime 
peste 10 ani, engleză avansat (scris + vorbit). 
Telefon- 0723.674.520.

l Cargo Trans International SRL angajează: 
Muncitori necalificați la demolarea clădirilor, 
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, 
parchet (10 posturi) -cod COR 931301 -Limba 
Engleză/Studii medii; Dulgheri (6 posturi) -cod 
COR 711501, Instalatori (2 posturi) -cod COR 
712602, Zidari (6 posturi) -cod COR 711205. 
Rugăm persoanele interesate să trimită CV la 
adresa: cargo.trans.international@gmail.com.

l Fabrica de biscuiți din Comuna Găneasa, 
sat Șindrilița, Județul Ilfov, angajează amba-
lator manual COD COR-932101- 10 Posturi. 
Rog CV la adresa: lauraguler@hotmail.com

l B&A Prefabricate SRL, cu sediul în sat 
Runc, comuna Ocoliș, jud.Alba, angajează 
muncitor necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții. CV-urile se pot 
depune la adresa de mail: baprefabricate@
yahoo.com până la data de 03.08.2022.

l Seradria CO SRL cu sediul în str. Finlanda 
17, et 2, ap 3, sector 1, București, înregis-
trată la Registrul Comerțului cu nr. 
J40/24671/1994, angajează: 1 paznic (COR 
962907), 1 femeie de serviciu (COR 911201). 
Condiție esențială este limba engleză. Inter-
viul va avea loc in 04.08.2022, ora 12, la 
sediul firmei sau prin video conferință 
online. contact@seradria.ro; 0212303289.

l SC Adicom Group 2003 SRL, având CUI: 
15168470, cu sediul în Loc.Năvodari, Oraș 
Năvodari, Str. Crizantemelor, Nr.1, Bloc 42, 
Scara A, Etaj 1, Ap. 10, Județ Constanța, 
angajează: Bucătar cu cod COR 512001- 2 
posturi, Ajutor bucătar cu cod COR 941101- 
2 posturi, Barman cu cod COR 513201- 2 
posturi, Femeie de serviciu cu cod COR 
911201- 2 posturi, Lucrător bucătărie 
(spălător vase mari) cu cod COR 941201- 2 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limbă engleză, cunoștințe în domeniul servi-
ciilor. Selecția are loc în data de 03.08.2022, 
ora 10.00, la sediul societății.

l Timis Calin Intreprindere Individuala, cu 
sediul în județul Maramureș, localitatea 
Vișeu de Sus, oraș Vișeu de Sus, strada 
Rândunelelor nr.41/B, scoate la concurs 
următorul post: mecanic auto. Informații se 
pot obține de luni-vineri la nr.de telefon: 
0730.551.955, între orele 9.00-15.00.

l Consiliul Local al municipiului Giurgiu anunță 
începerea procesului de recrutare și selecție a 
membrilor Consiliului de administrație al socie-
tății Administrația Zonei Libere Giurgiu SA, în 
conformitate cu Ordonanța de Urgență 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, modificată și aprobată 
prin Legea nr.111/2016. Toate informațiile se 
găsesc pe site-ul www.primariagiurgiu.ro 
-Informații de interes public -Anunțuri -Anun-
țuri urgente. Persoana de contact: Neacșu 
Mirela, tel.: 0246/213.587/int.138.

l SC Checkin Coffee SRL, cu sediul în Năvo-
dari, jud.Constanța, angajează 3 barmani, 2 
ospătari și 2 lucrători în bucătărie. Cerințe: 
studii generale, lb.engleză nivel conversați-
onal. Relații la tel.0763.222.111.

l SC Bitcoin Smart Solution SRL caută 2 
curieri. Condiții minime: experiență minim 3 
ani în domeniu, studii medii, limba engleză. 
Tel.contact: 0727.606.772.

l Societatea Dolce Sofa S.R.L., cu sediul în 
mun.Vulcan, str.Nicolae Titulescu nr.75, 
județul Hunedoara, următoarele 20 posturi 

-muncitor necalif icat la asamblarea, 
montarea pieselor. Informații se pot obține 
de luni-vineri la nr.de telefon 0722.118.686, 
între orele 9.00-15.00.

l S.C.Sanaf Productions S.R.L, cu sediul 
social în oraș Bragadiru, Șos. Alexandriei, 
nr.251, lot nr.8, ap.8, jud.Ilfov, înregistrată 
sub nr. J23/3526/2018, CUI: 39678921, anga-
jează: lucrător comercial cod COR-522303 -2 
posturi; încărcător-descărcător cod 
COR-933301 -2 posturi. Pentru CV, la adresa 
de e-mail: igen92241@gmail.com

l Liceul Tehnologic Special Beethoven cu 
sediul în Craiova, str.Beethoven, nr.2, jud.
Dolj, organizează concurs conform temeiului 
legal HG 286/23.03.2011 modificată și 
completată de HG nr.1027/2014 pentru 
ocuparea posturilor contractuale vacante pe 
perioadă nedeterminată de: Îngrijitor (cură-
țenie), 1 post cu normă întreagă; Muncitor 
calificat (întreținere), 2 post cu normă 
întreagă. Condiții specifice de participare la 
concurs: -Absolvire școală profesională; 
-Vechime: minim 1 an. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -proba scrisă în 
data de: 24.08.2022, ora 09.00, la sediul 
instituției; -proba practică în data de: 
26.08.2022, ora 09.00, la sediul instituției; 
-proba interviu în data de: 30.08.2022, ora 
09.00, la sediul instituției. Data limită până la 
care candidații vor depune dosarele de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul unității din Craiova, 
str. Beethoven, nr.2. Relații suplimentare la 
sediul unității, persoana de contact: Geor-
geta Vanaucec tel. 0251.414.884.

l Anunț privind selecția candidaților pentru 
funcția de Director executiv al S.C.Medserv 
Min S.A. S.C.Medserv Min S.A. organizează 
procedura de selecție a candidaților pentru 
funcția de Director executiv al S.C.Medserv 
Min S.A., în conformitate cu prevederile 
OUG nr.109/2011, privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, modi-
ficată și aprobată prin Legea nr.111/2016, 
prin comisia pentru recrutarea și evaluarea 
candidaților. Anunțul extins cuprinzând 
condițiile, criteriile de selecție și lista docu-
mentelor ce trebuie depuse în vederea 
candidaturii pot fi accesate pe site-ul S.C.
Medserv Min S.A., la adresa: https://www.
medservminsa.ro/. Termenul-limită pentru 
depunerea/transmiterea dosarului de candi-
datură la secretariatul S.C.Medserv Min S.A., 
cu sediul în strada Calea Severinului nr.38A, 
Târgu Jiu, județul Gorj, cod 210204, este 
data de 31.08.2022, ora 15.00.

VÂNZÂRI TERENURI
l Vând teren construibil, împrejmuit, vis a 
vis de Cabana Voina-Câmpulung Mușcel. 
Relații la telefon 0728.846.290.

CITAȚII
l Paratul Victor Florin Stanciulescu cu 
domiciliul in comuna Telesti, str. Cristian Tell, 
nr. 3, 30, jud. Gorj, Judecatoria Targu Jiu in 
dosar nr. 12373/318/2020, Ordonanta de 
plata, in proces cu Vodafone Romania SA.

l Marica Vasile, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in sat Randunica, com. Mihail 
Kogalniceanu, jud. Tulcea, este citat, in cali-
tate de parat, pentru a se prezenta personal 
in data de 20.09.2022, ora-9:00, complet C2, 
la judecatoria Babadag, str. Mihai Viteazu, 
nr.22, cod postal 825100, judetul Tulcea, in 
dosarul civil 12/179/2022, ce are ca obiect 
declarararea mortii sale pe cale judecato-
reasca, unde reclamant este Marica 
Ana-Maria.

l Se citează numiții Turiceanu Ion, domici-
liat în sat Gara Bobocu, com.Cochirleanca, 
jud.Buzău, Rădulescu Ștefana, domiciliată în 
sat Vernești, com.Vernești, jud. Buzău și 
Turiceanu Iulian-Maricel, domiciliat în sat 

Gara Bobocu, com. Cochirleanca, jud.Buzău, 
în calitate de nepoți, în cauza succesorală 
privind pe defunctul Lefter Marin, decedat la 
data de 31.01.2002, în dosarul succesoral 
nr.191/2022, pentru data de 30.08.2022, ora 
10.00, la Biroul Individual Notarial Mariana 
Mocanu din orașul Babadag, str.Mihai 
Viteazu, nr. 9, jud. Tulcea.

DIVERSE
l SC Ekoagrikrop SRL, loc. Vinga, nr. 366, 
județul Arad, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „înfiin-
țare exploatație creștere bovine“ - 
construire grajd, fânar, împrejmire și 
platformă betonată, propus a fi amplasat pe 
teren arabil extravilan, loc. Belotint, FN (CF 
303437, 310099, 310098, 306819. Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Arad din Arad, str.Splaiul 
Mureș, FN, jud. Arad și la sediul titularului 
din loc. Vinga, nr. 366, județul Arad, județul 
Arad, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. 
Observațiile publicului transmise electronic 
se primesc zilnic la sediul APM Arad din 
Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad.

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în 
comuna Mușătești, judetul Argeș, în calitate 
de proiectant pentru: Amenajamentului 
Fondului Forestier proprietate privată apar-
ținând persoanelor fizice Cichirdan Modest, 
Parvanescu Susana Nicoleta, Ciobla Laura 
Petruta, Puscasu Eugen-Mihail -Radu, 
Puscasu Victor Mircea, Boicea Oliviana Elena 
Mladen, Boicea Alexandra Beatrice, asociate 
cu persoanele juridice SC Stimas Tour 
S.R.L.SI S.C. Groupe Terra Blanca SRL, din 
județul Dolj – U.P. I Stimas Tour, cu sediul în 
comuna Bradesti  judetul Dolj, în suprafață 
de 126,85 ha, situata pe raza comunelor 
Coțofenii din Dos, Cotofenii din Fata, 
Brădești  și Almăj din judetul Dolj anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menționat și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Dolj, din mun. Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, 
jud. Dolj, de luni până joi între orele 9 – 11. 
Observații/ comentarii și sugestii se primesc 
în scris la sediul A.P.M. Dolj, în termen de 15 
zile de la data publicării primului anunțului.

l Anunț de selecție experți pentru imple-
mentarea proiectului FUTURE - educație 
prin programe de a doua șansă pentru un 
viitor mai bun ID 136179. Inspectoratul 
Școlar Județean Alba (BENEFICIAR) anunță 
demararea procedurii de selecție a unui 
expert pentru implementarea proiectului cu 
titlul FUTURE - educație prin programe de a 
doua șansă pentru un viitor mai bun ID 
136179, proiect finanțat din Fondul Social 
European, Programul Operațional Capital 
Uman. Pentru detalii privind condițiile gene-
rale, condițiile specifice, modalitatea de 
depunere a dosarelor, conținutul dosarului 
de concurs, a criteriilor de selecție, precum 
și a calendarului de desfășurarea a concur-
sului, vă rugăm să accesați site-ul Inspecto-
ratului Școlar Județean Alba (www.isjalba.
ro).

l Anunț invitație de participare. Comuna 
Chiajna, cu sediul în jud.Ilfov, comuna 
Chiajna, sat Dudu, Str. Speranței nr.1 bis, 
România, cod fiscal 4364527, prin prezenta, 
aduce la cunoștința celor interesați inițierea 
procedurii de atribuire pentru achiziția unui 
„imobil teren în suprafață de maxim 160mp, 
în scopul construirii „Parțial/Tronson strada 
Drumul Bacriului (tronsonul A.I.Cuza-Str.
Macului), necesar în vederea extinderii 
rețelei apa potabilă în comuna Chiajna”. 
Prezentele caracteristici reprezintă cerințele 
tehnice, funcționale și calitative minime 
solicitate de autoritatea contractantă: 
Obiectiv de investiții; Descriere zonă. Adresă 
poștală a imobilelor și vecinătățile; Supra-

față minimă/maximă; Caracteristici tehni-
co-funcționale minime. P.O.T.maxim; 
C.U.T.maxim; Posibile restricții: Parțial/
Tronson „strada Drumul Bacriului” (tron-
sonul A.I.Cuza-Str.Macului); Comuna Chiajna, 
sat Roșu, str.Drumul Bacriului, nr.35; 
130-160 mp; UTR- Lpm -(locuințe cu regim 
de înălțime mediu) -subzona locuințelor 
individuale și (semi)colective mici cu P 
-P+3+m niveluri (15 m- la streașina sau la 
partea superioară a parapetului) situate în 
noile extinderi (noi poli de interes) sau în 
zone de intravilan neconstruite (inserții) 
formând de regulă ansambluri preponde-
rent rezidențiale, cu posibilitatea inserțiilor 
de dotări pentru învățământ de orice grad și 
dotări pentru administrație publică. POT 
maxim=30%, C.U.T.maxim 1,35. Ofertanții 
pot formula separat propuneri pentru 
fiecare obiectiv în parte. Imobilul poate fi 
alcătuit din mai multe parcele alăturate. 
Imobilul poate aparține mai multor proprie-
tari. Mai mulți proprietari pot face împreună 
oferte pentru același obiectiv. Această 
procedură de achiziție se va realiza în 
conformitate cu Regulamentul privind 
procedura de atribuire a contractelor care 
au ca obiect cumpărarea sau închirierea de 
imobile pentru Consiliul Local Chiajna, astfel 
cum a fost aprobat prin HCL Chiajna nr.75 
din 30.09.2016. Perioada minimă de valabili-
tate a ofertei: minim 60 de zile de la data 
deschiderii ofertelor. Data-limită de primire 
a solicitărilor de clarificări: 07.08.2022. 
Data-limită de transmitere a răspunsului la 
clarificări: 08.08.2022. Termenul-limită (data 
și ora) și locul de depunere al ofertelor: data 
16.08.2022, ora 09.00; locul de depunere: 
Sediul Primăriei Comunei Chiajna, din jud.
Ilfov, comuna Chiajna, sat Dudu, Str. 
Speranței nr. 1bis, România; Data, locul și ora 
de deschidere a ofertelor: data 16.08.2022, 
ora 09.10; locul de depunere: Sediul Primă-
riei Comunei Chiajna, din jud.Ilfov, comuna 
Chiajna, sat Dudu, Str. Speranței nr. 1bis, 
România. Limba în care trebuie elaborată 
oferta: Limba română. Documentația de 
atribuire, Regulamentul privind procedura 
de atribuire a contractelor care au ca obiect 
cumpărarea sau închirierea de imobile 
pentru Consiliul Local Chiajna, astfel cum a 
fost aprobat prin HCL Chiajna nr.75 din 
30.09.2016, sunt puse la dispoziția celor 
interesați la sediul Primăriei Comunei 
Chiajna, din jud.Ilfov, comuna Chiajna, sat 
Dudu, Str.Speranței nr.1bis, Romania, înce-
pând cu data prezentei.

l Anunt public privind decizia etapei de 
incadrare OMV Petrom SA, titular al proiec-
tului „Instalare sisteme facla“ -MP SKID 
(Parc)26 Cosmesti, propus a fi amplasat in 
extravilanul comunei Cosmesti, jud. 
Teleorman, anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
APM Teleorman, nu se supune evaluarii 
impactului asupra mediului in cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul Instalare sisteme 
facla“ -MP SKID (Parc)26 Cosmesti, propus a 
f i amplasat in extravilanul comunei 
Cosmesti, judetul Teleorman Proiectul deci-
ziei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot f i consultate la sediul 
A.P.M.Teleorman, din mun.Alexandria, str. 
Dunarii, nr.1, jud.Teleorman de luni pana joi 
intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, 
precum si la urmatoarea adresa de internet 
http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat 
poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 
10 zile de la data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a A.P.M. Teleorman.

l S.C.Cit One S.R.L. anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul 
„Centru procesare valori și împrejmuire 
teren”, propus a fi amplasat în orașul Balș, 
str.N.Bălcescu nr.113-115, jud.Olt. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Olt, din Slatina, str.Ion 
Moroșanu nr.3, județul Olt și la S.C. Cit One 

S.R.L., cu sediul în București, str.Splaiul Inde-
pendenței nr.319L, Clădirea Paris, Corp A, 
et.1, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
14.00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Olt.

l SC Viti Pomicola Samburesti SA, cu sediul 
în comuna Dobroteasa, sat Câmpu Mare, 
strada Bisericii nr.1, județul Olt, vă invită să 
participați la procedura concurențială 
pentru atribuirea contractului privind 
servicii de consultanță în management în 
cadrul proiectului „Dotare Combinat de 
Vinificație Domeniile Sâmburești”, proiect 
cofinanțat prin Programul Național de Sprijin 
în sectorul vitivinicol 2019-2023. Obiectul 
contractului de consultanță în management: 
Servicii de managementul investiției pentru 
obiectivul de investiții „Dotare Combinat de 
Vinificație Domeniile Sâmburești”. Durata 
contractului: 12 luni; Valoarea estimată a 
contractului: 139.800,00Lei fără TVA; Crite-
riul atribuirii: prețul cel mai scăzut; Data și 
ora-limită de depunere a ofertelor: Data: 
08.08.2022, ora 16.00. Data și ora ședinței 
de deschidere: Data: 08.08.2022, ora 17.00. 
Adresa și modul de obținere a documenta-
ției de atribuire: Documentația de atribuire 
se poate obține printr-o solicitare scrisă la 
următoarea adresă de e-mail: office@
samburesti.com. Ofertele se vor depune la 
următoarea adresă: Comuna Dobroteasa, 
sat Câmpu Mare, strada Bisericii nr. 1, 
județul Olt. Modul de prezentare al ofer-
telor: Ofertantul trebuie să prezinte un (1) 
exemplar al ofertei în original, în plic sigilat, 
pe care să fie trecută adresa achizitorului. 
Pentru informații suplimentare legate de 
contract vă invităm să ne contactați la tele-
fonul: +40249.469.180 și sau la adresa de 
e-mail: office@samburesti.com. Persoană 
de contact este dl.Ioan Manea.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub nr. 
722/238/2022 pe rolul Judecatoriei Gura-
hont reclamantii Merisan Mihaita si Merisan 
Andreea Emanuela solicita sa se constate ca 
au dobandit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului evidentiat in 
CF 308244 Buteni cu nr top. 219-220/a/1, 
intravilan in suprafata de 450 mp, imobil 
asupra caruia figureaza ca si proprietar 
Stepan Ioan, prezumat decedat. Toti cei 
interesati sunt somati ca in termen de 30 de 
zile de la publicarea prezentei somatii sa 
faca opozitie la Judecatoria Gurahont, in ca 
contrar se va prceda la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul Unic al Societății Musura 
Travel SA, persoană juridică română, cu 
sediul în Sat Cozmești, Comuna Cozmești, 
nr.54, Jud.Iași, înmatriculată la ORC Iași sub 
nr. J22/1065/2011, CUI: 28555249, (denu-
mită în continuare „Societatea”), în confor-
mitate cu prevederile art.117 din Legea nr. 
31/1990 privind societățile, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
precum și ale Actului Constitutiv al Socie-
tății, convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor în data de 02.09.2022, ora 
12.00, în Municipiul Galați, str.Brăilei nr.163, 
Bl.A4, sc.1, ap.9, Județul Galați. În cazul în 
care Adunarea nu se întrunește legal și 
statutar în data menționată, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 03.09.2022 
la aceeași oră și în același loc. Au dreptul să 
participe și să voteze în cadrul adunării 
generale toți acționarii înregistrați înregis-
trati în evidențele Societății- în registrul 
acționarilor și în evidențele Oficiului Regis-
trului Comerțului la sfârșitul zilei de 
20.08.2022 considerată, în conformitate cu 
prevederile art. 123 alin.(2) din Legea 
nr.31/1990 privind societățile, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
drept Dată de Referință pentru ținerea 
Adunărilor. ORDINE DE ZI: 1.Aprobarea 
prelungirii mandatului administratorului unic 
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pentru un mandat de 4 (patru) ani. 2.Apro-
barea politicii de remunerare a administra-
torul unic al societății. 3.Aprobarea 
împuternicirii, cu posibilitate de substituire, 
a adminstratorului  unic pentru a redacta și 
semna hotărârea AGOA adoptată, și să efec-
tueze orice formalități necesare pentru a 
menționa/înregistra hotărârea la Oficiul 
Registrului Comertului și pentru publicarea 
hotărârii în Monitorul Oficial al României- 
Partea a IV-a. Acționarii se vor putea 
prezenta personal sau își pot numi reprezen-
tant la adunările generale. Reprezentarea 
acționarilor se poate face și prin alte 
persoane decât acționarii, pe bază de 
procuri speciale. Procurile speciale și buleti-
nele de vot prin corespondență completate 
și semnate de către acționari se vor depune 
în original la sediul din Galati ales in Convo-
cator până cel târziu la data de 30.08.2022, 
ora 15.00, prin înregistrarea acestora sau 
prin poștă cu confirmare de primire, astfel 
încât să poată fi înregistrate la societate 
până la data și ora anterior menționate. 
Accesul acționarilor îndreptățiti să participe 
la adunarea generală este permis prin simpla 
probă a identității acestora, făcută cu actul 
de identitate, iar în cazul acționarilor repre-
zentați cu o copie a procurii speciale și actul 
de identitate al reprezentantului. Materia-
lele de ședință pot fi consultate la sediul din 
Galati ales in Convocator, în zilele de luni-vi-
neri în intervalul orar 10.00-15.00, începând 
cu data publicării prezentului convocator în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 
Începând cu aceeași dată acționarii intere-
sați pot solicita transmiterea procurilor 
speciale și buletinelor de vot prin corespon-
dență. Informațiile suplimentare precum și 
solicitările se pot obține/transmite prin  
e-mail: office.secretariat.sa@gmail.com

LICITAȚII
l UAT Comuna Joseni organizează licitație 
publică pentru închirierea imobilului-casă de 
locuit cu suprafața de 120 mp, parter, aflat 
în domeniul privat al Comunei Joseni, 
evidențiat în CF nr. 50836 Joseni, nr. cad. 
50838, A.1.1. și licitație publică pentru închi-
rierea imobilului-casă de locuit cu suprafața 
de 120 mp, etaj 1, aflat în domeniul privat al 
Comunei Joseni, evidențiat în CF nr. 50836 
Joseni, nr. cad. 50838, A.1.1. Licitația va avea 
loc la data de 08 septembrie 2022 ora, 11.00 
la sediul Primăriei Joseni, Comuna Joseni, str. 
Horváth Károly nr. 1. Termenul limită pentru 
depunerea ofertelor este 07 septembrie 
2022, ora 10.00. Caietul de sarcini se poate 
obține de la Primăria Joseni. Informații supli-
mentare se pot obține la numărul de 
telefon: 0740375329

l S.C. CITADIN S.A. Iasi, cu sediul in Bd. T. 
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organi-
zeaza la sediul sau procedura de „licitatie 
deschisa”, cu oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului „furnizare 
material antiderapant: clorura de calciu 
pentru deszapezire - granule”. Procedura de 
achizitie se va desfasura conform prevede-
rilor “Regulamentului privind organizarea si 
desfasurarea achizitiilor” al SC CITADIN SA 
Iasi. Pentru participare la procedura de 
achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca 
conditiile cerute in „Documentatia de achi-
zitie“. Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.citadinis.ro 
si va fi accesata pana pe data de 12.08.2022 
pe baza de cod unic de acces, ce va fi comu-
nicat doar persoanelor care solicita in scris 
accesul la documentatie cu date de identifi-
care clara si cu declaratie pe propria raspun-
dere privind siguranta informatiilor pentru 
evitarea introducerii unor virusi in sistemul 
informatic al societatii. Criteriul care va fi 
aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul cel 
mai scazut. Documentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC CITADIN SA pana la data 
de 17.08.2022 ora 10:00. Deschiderea ofer-
telor va avea loc la data de 17.08.2022, ora 
12:00, la sediul S.C. CITADIN S.A. Relatii 
suplimentare privind procurarea documen-
tatiei si conditiile de participare se pot 
obtine la tel.: 0751048290.

l Noi, Spineanu Marius - Eleodor, executor 
judecatoresc in circumscriptia Judecatoriei 
Constanta, cu sediul in Constanta, Str. Traian 
nr. 32, bl. C2, sc. C, parter, ap. 32, Judetul 
Constanta, facem public ca in data de 
18.08.2022, ora 1100, va avea loc la sediul 
biroului, vanzarea la licitatie publica a imobi-
lului situat în Constanta, Str. Crasna nr. 6C, 
Judetul Constanta, compus din teren intra-
vilan in suprafata de 501 mp si constructiile: 

C1 – locuinta P+1, cu suprafata construita la 
sol de 102 mp si suprafata construita desfa-
surata de 212 mp si C2 – anexa cu suprafata 
construita la sol de 6 mp. Prețul de pornire a 
licitației este de 1.481.970,00 Lei, stabilit 
prin expertiza. Invitam pe toti cei care vor sa 
cumpere imobilul sa se prezinte la termenul 
stabilit pentru vanzare, la sediul biroului, iar 
pana la termen sa prezinte oferta de cumpa-
rare si sa depuna o garantie de participare 
reprezentand 10% din pretul de pornire a 
licitatiei. Executor judecatoresc, Spineanu 
Marius - Eleodor.

l Regia Autonomă ”Administrația Patrimo-
niului Protocolului de Stat” prin Sucursala 
pentru Administrarea și Întreținerea 
Fondului Imobiliar, cu sediul în București, 
Şos. Fabrica de Glucoză, nr. 3A, sector 2, Cod 
p o ș t a l :  0 2 0 3 3 1 ,  N r . R e g . C o m . : 
J40/7597/14.08.2002, C.I.F.: RO 2351555, 
C.U.I.: 14814939, organizează licitație 
publică cu strigare privind închirierea urmă-
toarelor spații din Piața Presei Libere,  nr. 1, 
sector 1, București: 1. Spațiu administrativ în 
suprafață de 19.62 mp (Cam.13-Etaj1-
CorpC3). Tariful de pornire a licitației: 
9.00Euro/mp/lună. Garanția de participare 
la licitație: 353.16 Euro. 2. Spațiu adminis-
trativ în suprafață de 40.79mp (Cam. 14/1, 
14/2-Parter-CorpC3). Tariful de pornire a 
licitației: 9.00 Euro /mp/ lună. Garanția de 
participare la licitație: 734.22 Euro. 3. Spațiu 
administrativ în suprafață de 57.00 mp 
(Cam. 17, 18, 19-Etaj1-CorpC2). Tariful de 
pornire a licitației: 9.00 Euro/mp/lună. 
Garanția de participare la licitație: 1026.00 
Euro. 4. Spațiu administrativ în suprafață de 
30.56 mp (Cam. 6-Parter-CorpA4). Tariful de 
pornire a licitației: 9.00 Euro/ mp/ lună. 
Garanția de participare la licitație: 550.08 
Euro. 5. Spațiu administrativ în suprafață de 
63.91 mp (Cam.13, 14-Parter-CorpC1). 
Tariful de pornire a licitației: 9.00 Euro/ mp/ 
lună. Garanția de participare la licitație: 
1150.38 Euro. 6. Spațiu administrativ în 
suprafață de 26.65mp (Cam.37-Subsol-
CorpD1). Tariful de pornire a licitației: 9.00 
Euro/mp/lună. Garanția de participare la 
licitație: 479.70Euro. 7. Spațiu administrativ 
în suprafață de 761.86 mp (Cam 3/2, 5, 
6-Etaj2-CorpA4). Tariful de pornire a licita-
ției: 8.50 Euro/ mp/ lună. Garanția de partici-
pare la licitație: 12951.62 Euro. 8. Spațiu 
administrativ în suprafață de 154.16 mp 
(Cam.15/2, 46, 48-Etajul2-CorpA1). Tariful 
de pornire a licitației: 8.50 Euro/mp/lună. 
Garanția de par ticipare la l icitație: 
2620.72Euro. 9. Spațiu administrativ în 
sup r a f a ț ă  d e  41 .0 6  mp (C am. 20, 
21-Etajul1,CorpC3). Tariful de pornire a lici-
tației: 9.00Euro/mp/lună. Garanția de parti-
cipare la licitație: 739.08Euro. Licitația va 
avea loc la sediul S.A.I.F.I din Şos. Fabrica de 
Glucoză, nr. 3A, sector 2, București, în data 
de 31.08.2022, la ora 10:00. Prețul Dosarului 
de licitație este de 300 lei și se poate achizi-
ționa de la sediul S.A.I.F.I. Data limită de 
obținere a dosarului de licitație și de solici-
tare a clarificărilor este de 23.08.2022. Data 
limită de înscriere este 29.08.2022 ora 
15:00. Persoanele interesate se pot adresa 
către S.A.I.F.I., serviciul F.I.S.A.D - date de 
contact:  Email: cosmina.frincu@saifi.ro; 
Telefon 021/4091217.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu 
datele de identificare din antet, reprezen-
tata prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al 
Dumalex Group SA, desemnat prin Hota-
rarea din data de 03.07.2014 pronuntata in 
dosar nr. 866/93/2014 aflat pe rolul Tribuna-
lului Ilfov, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea Dumalex 
Group SA, constand  in teren in suprafata de 
5200 mp  si constructie -hala industriala – in 
suprafata de 5089 mp  edificata pe acesta 
avand destinatie „Sectie bauturi” inscrise in 
Cartea Funciara  nr. 52581 a localitatii Glina, 
Judet Ilfov si numar cadastral 137/1 situate 
in Com. Glina, Intrarea Abatorului, Nr.1, 
Judet Ilfov la suma de 487.200 Euro (TVA 
aplicabil conform normelor din Codul fiscal 
in vigoare la data valorificarii).Vanzarea 
bunului imobil apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 16.08.2022 ora 14.00, 
prin licitatie publica cu strigare. In cazul in 
care bunul imobil nu se va adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor organiza 
alte 7 (sapte)  licitatii, saptamanale,  in data 
de 23.08.2022, 30.08.2022, 06.09.2022, 
13.09.2022, 20.09.2022, 27.09.2022 si 
04.10.2022 la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a lici-
tatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului 

judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de inscriere la lici-
tatie 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. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul 
unui caiet de sarcini este de 3000 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la lici-
tatie. Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Celaru, comuna Celaru, 
Str. Înv. M. Georgescu nr.525, județul Dolj, 
telefon 0351/430.213, fax 0351/430.213, 
e-mail: primariacelaru@yahoo.com, cod 
fiscal 5046629. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren intravilan în suprafață de 
115 mp, Tarla 29, parcela 1563, număr 
cadastral 30158, aparținând domeniului 
public al Comunei Celaru, conform caietului 
de sarcini, H.C.L. nr. 19/31.03.2022 și teme-
iului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, de la sediul Comunei Celaru. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Registratura 
Comunei Celaru, comuna Celaru, Str.Înv.M.
Georgescu nr.525, județul Dolj. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 50 Lei/ exemplar, 
ce se achită prin virament în contul conce-
dentului: RO06 TREZ 5242 1330 250X XXXX, 
deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal al 
concedentului: 5046629. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 12/08/2022, 
ora 15.00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
23/08/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura 
Comunei Celaru, comuna Celaru, Str.Înv.M.
Georgescu nr.525, județul Dolj. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare 
copii. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
23/08/2022, ora 12.00, la sediul Comunei 
Celaru, comuna Celaru, Str. Înv. M. Geor-
gescu nr.525, județul Dolj. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, 
Str.Brestei nr.12, județul Dolj, telefon 
0351/430.213, fax 0351/430.213, e-mail: 
inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 01/08/2022.

l Închiriere 12 loturi de teren aparținând 
domeniului public al Comunei Miroslava in 
vederea amplasarii de panouri publicitare. 1. 
Informații generale privind autoritatea 
contractanta: denumire: UAT Comuna Miro-
slava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miro-
slava, str. Constantin Langa nr. 93, Comuna 
Miroslava, cod 707305, jud. Iași, E-mail: 
secretariat@primariamiroslava.ro 2. Infor-
mații generale privind obiectul închirierii: 12 
loturi de teren aparținând domeniului public 
al comunei Miroslava, în vederea amplasării 
de panouri publicitare. Prețul chiriei este de 
minim: -17,54 lei/ lună pentru suprafata de 
12 mp –sat Uricani; -17,54 lei/luna pentru 
suprafata de 12 mp –stadion Uricani; -10,23 
lei/luna pentru suprafata de 7 mp –sat 
Bratuleni; -4,38 lei/luna pentru suprafata de 
3 mp –sat Miroslava; -4,38 lei/luna pentru 
suprafata de 3 mp –sat Miroslava; -4,38 lei/
luna pentru suprafata de 3 mp –sat Miro-
slava; -7,31 lei/luna pentru suprafata de 5 
mp –sat Uricani; -13,15 lei/mp pentru supra-
fata de 9 mp –sat Uricani; -13,15 lei/mp 
pentru suprafata de 9 mp –sat Uricani; 
-13,15 lei/mp pentru suprafata de 9 mp –sat 
Uricani; -26,31 lei/mp pentru suprafata de 

18 mp –sat Uricani; -26,31 lei/mp pentru 
suprafata de 18 mp –sat Uricani. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: 
Modalitatea prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: persoanele intere-
sate pot înainta o solicitare pe suport hârtie 
pentru obținerea unui exemplar al docu-
mentației de atribuire; Denumirea și adresa 
compartimentului de la care se poate obține 
un exemplar al documentației de atribuire: 
birou achiziții publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, județul Iași. 4. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
costul documentației este de 50 lei și se 
poate achita odata cu solicitarea efectuată 
în acest sens; 5. Data limită pentru solicitare 
clarificări: 12.08.2022, orele 13.30. Data 
limită solicitare prin cerere scrisă documen-
tație de atribuire: 12.08.2022, orele 13.30. 6. 
Informații privind ofertele: Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 22.08.2022, 
orele 16.00; Adresa la care trebuie depusă 
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat 
Miroslava, comuna Miroslava, județul Iasi, 
cod postal 707305; Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar în două plicuri sigilate unul exte-
rior și unul interior. 7. Data și locul unde se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 23.08.2022, orele 10.00 la sediul 
Primăriei com. Miroslava, județul Iași. 8. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax, și adresa de e-mail a instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Județean Iași, Secția contencios 

administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. 
Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332; fax. 
0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. 
Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
29.07.2022.  

l Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - în fali-
ment, in bancruptcy, en faillite, cu sediul în 
Dr. Tr. Severin, str. George Cosbuc nr.3A, 
Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud.Mehe-
dinti, CIF: 15195512, J25/302/2016, prin 
lichidator judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant asociat 
coordonator Serban Valeriu, conform 
Sentintei nr. 51/2021 din data de 
03.11.2021, pronunțată de Tribunalul 
Mehedinti Secția a II - a Civilă de Conten-
cios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 
2726/101/2018 si Debitoarea, SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL - în faliment, in 
bancruptcy, en faillite, cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str. George Cosbuc nr.3A, sc.1, 
subsol, ap.3, cam.2, jud. Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin lichi-
dator judiciar, Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr. Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, conform Sentintei nr. 
43/2021 din data de 06.10.2021, pronun-
țată de Tribunalul Mehedinti Secția a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, 
în dosarul nr. 1726/101/2019, Vând in bloc 

Debitorul MERCATORUM FINANACE SRL societate in faliment, prin li-
chidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare 
urmatoarele terenuri situate in com. Moroeni, jud. Dambovita aflate in 
proprietatea debitoare, respectiv:   

Teren Suprafata m² Valoare (Euro)

Teren 1 1000 10.500

Teren 2 1000 10.500

Teren 3 1000 10.500

Teren 4 1000 10.500

Teren 5 1000 10.500

Teren 6 1000 10.500

Teren 7 899 9.439,5

Teren 8 899 9.439,5

Teren 9 899 9.439,5

Teren 10 303 3.181,5

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini. Pretul 
caietului de sarcini este de 5.000 lei, exclusiv TVA, pentru terenurile af-
late in proprietatea debitoarei. Contravaloarea caietului de sarcini se va 
achita prin OP in contul nr. RO43 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 
Bucureşti, Str. Petru Rares, nr.12, parter, C2, sector 1. Participarea la 
licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO40 BREL 0002 
0011 2087 0100, deschis la Libra Internet Bank SA, cel mai tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul 
de pornire al licitatiei pentru fiecare bun pentru care se liciteaza. Pretul de 
pornire este de 70% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 16.08.2022, de la ora 14.00 iar 
daca bunurile imobile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea licitatie 
va avea loc in data de 23.08.2022, 30.08.2022, 06.09.2022, 13.09.2022, 
20.09.2022, 27.09.2022, 04.10.2022, 11.10.2022, 18.10.2022 ora 14:00. 
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Str. Petru Rares, nr.12, parter, C2, sector 1. Pentru relatii 
suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com. 
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teren extravilan si investitie de vita de vie 
cu sistem de sustinere in suprafata totala 
de de 2.801.872 mp (280 hectare) situat in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, pornind 
de la pretul total de 2.015.055,00 Euro pret 
neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). Valoarea inves-
tiei (vita de vie si sistem sustinere) aflata pe 
terenul extravilan este in cuantum de 0,00 
Euro conform Raportului de evaluare nr. 
68/16.06.2022 si Raport de evaluare nr. 
67/14.06.2022. Lichidatorul judiciar menti-
oneaza faptul ca, asupra bunurilor imobile 
enumerate mai sus detin un drept de 

ipoteca legala creditorii: D.G.R.F.P. Craiova 
– A.J.F.P. Mehedinti, Primaria Punghina, 
Mollificio Bortolussi SRL, M.C. Vivai Italia 
S.C.A. si Cabinet Av. Predescu Daniela. Lici-
taţia va avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr.7A , jud.  Mehedint i  la  data de 
03.08.2022, orele 14:00. Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile il 
reprezinta Sentinta nr. 51/2021 din data de 
03.11.2021, prin care s-a dispus deschi-
derea procedurii de faliment impotriva 
debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă 
de Contencios Administrativ si Fiscal, în 
dosarul nr. 2726/101/2018, respectiv 
Sentinta nr. 43/2021 din data de 
06.10.2021, prin care s-a dispus deschi-
derea procedurii de faliment impotriva 
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise 
SRL pronunţată de Tribunalul Mehedinti 
Secţia a II - a Civilă de Contencios Adminis-
t r a t i v  s i  F i s c a l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
1726/101/2019. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debitoarei SC 
Tecnogreen SRL deschis la Banca Romane-
asca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, 
sub nr. RO11 BRMA 0999 1000 8362 2047, 
pana la data de 02.08.2022 orele 17.00 a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
al licitatiei, respectiv suma de  136.966,50 
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii) din totalul de 
1.369.665,00 EURO exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
precum şi achiziţionarea caietului de sarcini 
in suma de 1.0 0 0,0 0 lei+T VA. De 
asemenea, participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL deschis la Banca 
Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu 
Severin, sub nr. RO11 BRMA 0999 1000 
8794 9896, pana la data de 02.08.2022 
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitatiei, respectiv 
suma de 64.539,00 EURO exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii) din totalul de 645.390,00  EURO 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii), respectiv contravaloare 
caiet de sarcini in suma de 1000 lei+TVA. 
Invităm pe toti cei care vor să participe la 
şedinţa de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare, documentele în copie xerox 
din care rezultă faptul că au fost achitate 
garanţiile de licitaţie, contravaloarea caie-
tului de sarcini, actele prevazute in caietul 
de sarcini pentru participare la licitatie, la 
adresa de email: office@consultant-insol-
venta.ro. sau la sediul ales al lichidatorului 
judiciar. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile 
descrise anterior sa anunte administratorul 
judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii suplimentare la tele-
foanele: 0756482035, 0742592183 
0252/354399, email office@consultant-in-
solventa.ro, sau la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuţului nr. 7A, judetul Mehedinti. 
SC Tecnogreen SRL si SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă Sprl Filiala Timis, prin 
ec. Serban Valeriu.

l Anunţ de participare la licitaţie. 1. 
Pr imăr ia Municipiului Galaţ i  -  cod 
fiscal:3814810, str. Domnească nr. 54, tel: 
0236.307.743/ fax: 0236/461.460, email: 
licente@primariagalati.ro; 2. Primăria Muni-
cipiului Galaţi organizează în data de 
23.08.2022, ora 14.30, licitaţie publică cu 
strigare, pentru vânzarea unui imobil - teren 
şi construcţie cu destinaţia de spaţiu comer-
cial, proprietatea privată a Municipiului 
Galaţi, situat în Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 
22A S5; 3. Imobilul este compus din: teren în 
suprafaţă de 18,00 mp, având nr. cadastral 
130407 şi construcţie în suprafaţă de 18,00 
mp, având nr. cadastral 130407-C1; 4. 
Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi 
venituri la bugetul local al Municipiului 
Galaţi; 5. Informaţii privind documentaţia de 
participare: 5.1. Documentaţia de partici-
pare se poate solicita şi obţine de la sediul 
Primăriei Municipiului Galaţi, Biroul Conce-
siuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale; 
5.2. Preţul caietului de sarcini este de 30 lei; 
6. Pentru participarea la licitaţie, persoanele 
interesate trebuie să depună plicuri cu docu-
mentele de calificare, în conformitate cu 

documentaţia de participare. 6.1. Data 
limită de depunere a plicurilor: 22.08.2022, 
ora 12.00; 6.2. Adresa la care trebuie depuse 
plicurile: Primăria Municipiului Galaţi, str. 
Domnească nr. 54, Biroul Registratură; 6.3. 
Plicurile se vor depune într-un singur exem-
plar. 7. Data şi locul în care se va desfăşura 
şedinta publică de licitaţie: 23.08.2022, ora 
14.30, Primăria Municipiului Galaţi; 8. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax, email 
al instituţiei competente în soluţionarea liti-
giilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Municipiului Galaţi, str. 
Brăilei nr. 153, jud. Galaţi, tel: 0236/412130, 
email: tr-galati-comunicare@just.ro; 9. 
Persoană de contact: Chiţu Laura, tel. 
0236/307.743.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Serviciul Public Baia 
Populară Sibiu, cu sediul în Sibiu, Str.Andrei 
Șaguna nr.2, judeţul Sibiu, telefon/fax 
0269/214.445, e-mail: baia.populara@sibiu.
ro, cod fiscal 14818230. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul procedurii de licitaţie 
publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: închiri-
erea spaţiului aferent cafenelei şi a terasei, 
în suprafaţă totală de 226,87 mp, pentru 
desfăşurarea de activităţi comerciale a 
următoarelor spaţii amplasate la subsolul 
incintei Serviciului Public Baia Populară 
Sibiu, compuse din: -suprafaţă utilă interi-
oară: 83,60mp; -suprafaţă terasă: 143,27mp; 
pentru desfăşurarea de activităţi comer-
ciale, activităţi de alimentaţie publică, 
conform caietului de sarcini, ce aparţine 
domeniului public al Municipiului Sibiu şi se 
află în administrarea Serviciului Public Baia 
Populară Sibiu, în baza temeiului legal O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019 şi conform H.C.L. nr. 
294/28.07.2022. 3.Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: prin solicitare scrisă de la sediul 
Serviciului Public Baia Populară Sibiu sau de 
pe site-ul instituţiei https://www.baiapopu-
larasibiu.ro/informatii_publice/anunturi. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul 
instituţiei de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Serviciul Public Baia Populară Sibiu, cu sediul 
în Sibiu, Str. Andrei Șaguna nr. 2, judeţul 
Sibiu sau de pe site-ul instituţiei https://
www.baiapopularasibiu.ro/informatii_
publice/anunturi. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 11.08.2022, ora 14.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 23.08.2022, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Serviciul Public Baia Populară Sibiu, 
Str. Andrei Șaguna nr.2, judeţul Sibiu. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul 
exterior şi unul interior. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 25.08.2022, ora 
10.00, la sediul instituţiei, Sibiu, Str. Andrei 
Șaguna nr.2, judeţul Sibiu. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secţia de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Sibiu, Sibiu, Str.
Ocnei nr.33, judeţul Sibiu, telefon 
0269/217.104, fax 0269/217.702, e-mail: 
tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 01.08.2022.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Dridu, comuna Dridu, Str.
Teiului nr.47, judeţul Ialomiţa, telefon 
0243/282.941, fax 0243/282.701, e-mail: 
primaria.dridu@yahoo.ro, cod f iscal 
4364896. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Spaţiu situat în imobilul Centru 
de Permanenţă şi Bibliotecă din comuna 
Dridu, Str.Teiului nr.47, judeţul Ialomiţa, în 

suprafaţă utilă totală de 36,02 mp, număr 
cadastral 21722, înscris în Cartea Funciară 
nr.21722 Dridu, aparţine domeniului public 
al Comunei Dridu, conform caietului de 
sarcini, H.C .L . nr. 53/29.07.2022 şi 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă 
de la sediul Comunei Dridu. 3.2.Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura Comunei Dridu, 
comuna Dridu, Str. Teiului nr. 47, judeţul 
Ialomiţa. 3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 50Lei/exemplar, ce va putea fi 
achitată în numerar la Casieria instituţiei sau 
în contul concedentului: RO36TREZ39321A-
300530XXXX, deschis la Trezoreria Urziceni, 
cod fiscal al concedentului: 4364896. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
12/08/2022, ora 15.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 23/08/2022, ora 12.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi 
depusă la sediul Comunei Dridu, comuna 
Dridu, Str.Teiului nr.47, judeţul Ialomiţa. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofer telor: 
23/08/2022, ora 13.00, la sediul Comunei 
Dridu, comuna Dridu, Str. Teiului nr.47, 
judeţul Ialomiţa. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acţiunea în justiţie se 
poate introduce la Secţia de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Ialomiţa, 
Slobozia, Str.Cosminului nr.12, cod poştal 
920 030,  judeţul  Ia lomi ţ a,  te lefon 
0243/236.952, fax 0243/232.266, e-mail: 
tr-ialomita-pgref@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 01/08/2022.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Jucu, comuna 
Jucu, sat Jucu de Sus, Str.Primăriei nr.11, 
judeţul Cluj, telefon 0264/233.084, fax 
0264/233.086, e-mail: office@primăriajucu.
ro, cod fiscal 4426212. 2.Informaţii generale 
privind obiectul procedurii de licitaţie 
publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
imobilul clădire în suprafaţă de 48,04mp, 
situat în Comuna Jucu, Aleea Bibliotecii nr.2, 
judeţul Cluj, identificat în CF60835-C3, apar-
ţinând domeniului public al Comunei Jucu, 
conform H.C.L.nr.116 din 28 iunie 2022 şi 
temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informaţii privind documentaţia de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
la cerere, la Registratura Comunei Jucu. 3.2. 
Denumirea şi datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul institu-
ţiei de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Registratura 
Comunei Jucu, Jucu, sat Jucu de Sus, Str.
Primăriei nr.11, judeţul Cluj. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 15 lei/exemplar ce se achită 
n u m e r a r  l a  C a s i e r i a  i n s t i t u ţ i e i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 12.08.2022, ora 15.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 23.08.2022, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Comunei Jucu, Jucu, sat Jucu de 
Sus, Str.Primăriei nr.11, judeţul Cluj. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar în original. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofer telor: 
24.08.2022, ora 13.00, la sediul Comunei 
Jucu, Jucu, sat Jucu de Sus, Str. Primăriei 
nr.11, judeţul Cluj, Sala de Ședinţe. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secţia de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Cluj, 

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.2-4, 
judeţul Cluj, telefon 0264/596.111, fax 
0264/595.844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 01.08.2022.

l Oraş Vălenii de Munte, cu sediul în Vălenii 
de Munte, str.Berevoeşti nr.3A, judeţul 
Prahova, cod f iscal:  28 42870, tel: 
0244/280.816, fax: 0244/280.631, email: 
primariavaleni.buget@gmail.com organi-
zează în data de 25.08.2022, ora 10.00, lici-
taţie publică privind închirierea unor imobile 
în baza temeiului legal al O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul Administrativ: -clădire în 
suprafaţă de: suprateran 60mp şi terenul 
ocupat de aceasta şi subteran 49,98mp, WC 
public, cu destinaţie socială de utilitate 
publică, situat în oraşul Vălenii de Munte, 
B-dul Nicolae Iorga nr.62-66, judeţul 
Prahova, identificat cu număr cadastral 
21512-C1, ce aparţine domeniului privat al 
oraşului Vălenii de Munte, conform H.C.L. nr. 
74/27.05.2022; -teren în suprafaţă de 9mp, 
situat în oraşul Vălenii de Munte, B-dul 
Nicolae Iorga, pct.Platforma Gară, judeţul 
Prahova, identificat cu număr cadastral 
24499, ce aparţine domeniului public al 
Oraşului Vălenii de Munte, conform 
H.C.L.nr.92/24.06.2022. Procurarea docu-
mentaţiei de atribuire în vederea participării 
la licitaţie se va face de la sediul Oraşului 
Vălenii de Munte. Dată-limită privind solici-
tarea clarificărilor: 16.08.2022, ora 16.00. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
24.08.2022, ora 16.00. Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfăşura la 
sediul Oraşului Vălenii de Munte în data de 
25.08.2022, ora 10.00. Instanţa competentă 
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secţia de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Prahova, 
strada Văleni nr.44, Ploieşti, judeţul Prahova, 
telefon: 0244/544.781, fax: 0244/529.107, 
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instanţele abilitate, în vederea publicării: 
01.08.2022.

l Oraş Vălenii de Munte cu sediul în str. 
Berevoeşti nr.3A, Vălenii de Munte, judeţul 
Prahova, cod f iscal:  28 42870, tel: 
0244/280.816, fax: 0244/280.631, email: 
primariavaleni.buget@gmail.com, organi-
zează în data de 25.08.2022, ora 09.00, lici-
taţie publică privind vânzarea unor terenuri 
în baza temeiului legal al O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ: -teren în supra-
faţă de 878mp, identificat cu nr.cadastral 
25992, situat în str. Zorelelor nr.f.n., tarla 24, 
parcela F210/8, oraş Vălenii de Munte, 
conform H.C.L.nr.42/25.03.2022; -teren în 
suprafaţa de 701 mp, identificat cu nr.cadas-
tral 26414, situat în str.Pictor Grigorescu 
nr.f.n., oraş Vălenii de Munte, conform 
H.C.L.nr.127/29.09.2021; -teren în suprafaţă 
de 539 mp, identificat cu nr.cadastral 26413, 
situat în str.Pictor Grigorescu nr.f.n., oraş 
Vălenii de Munte, conform H.C.L. nr. 
128/29.09.2021; -teren în suprafaţă de 
77mp, identificat cu nr.cadastral 26594, 
situat în B-dul Nicolae Iorga nr.f.n., tarla 99, 
parcela Cc794, oraş Vălenii de Munte, 
conform H.C.L. nr. 80/27.05.2022. Procu-
rarea documentaţiei de atribuire în vederea 
participării la licitaţie se va face de la sediul 
Oraşului Vălenii de Munte. Dată-limită 
privind solicitarea clarificărilor:16.08.2022, 
ora 16.00. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 24.08.2022, ora 16.00. Ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor se va desfăşura la 
sediul Oraşului Vălenii de Munte în data de 
25.08.2022, ora 09.00. Instanţa competentă 
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secţia de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Prahova, 
strada Văleni nr.44, Ploieşti, judeţul Prahova, 
telefon: 0244/544.781; 0244/544.598, fax: 
0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@
just.ro. Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instanţele abilitate, în vederea 
publicării: 01.08.2022.

PIERDERI
l Pierdut atestat marfă eliberat de ARR 
Dolj, pe numele Pătruş Dănuţ. Se declară 
nul.

l Pierdut Certificat Membru Colegiul Medi-
cilor Stomatologi, nr.înregistrare: 11804249, 
Seria: BZ, nr.043100246. Tel.contact: 
0732.126.345.
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