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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
muzic al, s tudii superioare,
master pian și vioară, vechime
peste 10 ani, engleză avansat
(s c r i s + v o r b i t) . Te l e f o n 0723.674.520.
l SC Supertras SRL având CUI:
41487613, cu sediul în Municipiul
Timișoara, Strada Rozelor, Nr.5A,
Camera 1, Județ Timiș, angajează: Muncitor necalificat în
agricultură, cod COR 921302- 3
posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul agriculturii. Selecția are loc în data de
04.08.2022, ora 09.00, la sediul
societății.
l Neo Struct Construct SRL societate în domeniul construcții,
angajează muncitori necalificați.
E-mail: lmdachoffice@gmail.com,
tel.0725.641.758.
l SA.HI.KO Express Delivery SRL
angajăm curieri/livratori pentru
sec tor ul de fo o d deliver y.
Program 8 h/zi, L-V, weekend
opțional. S alariul 2.50 0 Lei
+bonusuri. Detalii la
tel.0748.857.070. Disponibil
pentru orașele: București, Cluj,
Constanța, Iași, Timișoara.
l SC Estate General Construct
SRL angajăm personal calificat și
necalificat în domeniul construcțiilor. Progr am 8 h/zi, L-V,
weekend opțional. Salariul de la
3.000Lei +bonusuri. Detalii la
tel.0748.857.070. Disponibil
pentru toată țara.
l Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI -Maramureș, în
calitate de autoritate publică
tutelară a Societății Vital S.A.,
anunță organizarea procesului
de recrutare și selecție pentru
poziția de Membru în Consiliul
de administrație. Candidatul
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condi ții,
respectiv să: -aibă cetățenie
română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene
s au a s t a te l o r a p a r ț i nâ n d
Spațiului Economic European și
domiciliul în România; -cunoască
limba română (scris și vorbit); -nu
fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin
nesocotirea încrederii, infracțiuni
de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune
fiscală, infracțiuni prevăzute de

Legea nr. 656/20 02 pentru
prevenirea și sanc ționarea
spălării banilor, precum și pentru
instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării
terorismului, republicată, cu
modificările ulterioare; -nu fi fost
destituit dintr-o funcție publică
ș i /s a u s ă n u î i f i î n c e t a t
contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în
ultimii 5 ani; -nu exercite, dacă
va f i numit, mai mult de 3
mandate de administrator și/sau
de membru al consiliului de
supraveghere în societăți pe
acțiuni/ întreprinderi publice al
căror sediu se află pe teritoriul
României; -nu fie în conflict de
interese potrivit legii și statutului
societății cu poziția de membru
în consiliul de administrație al
societății; -aibă experiență în
îmbunătățirea per formanței
societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat
sau condus; -aibă studii superioare, finalizate, de preferință în
domeniul inginerie/ economic/
juridic/ comunicare. Candidaturile care provin din rândul funcționarilor publici sau al altor
categorii de personal din cadrul
autorității publice tutelare ori din
cadrul altor autorități sau instituții publice trebuie să dețină/să
fi deținut o funcție de conducere. Alături de condițiile de mai
sus, persoanele vor fi evaluate și
selectate și în baza următoarelor
criterii: Criterii obligatorii: viziune
strategică, guvernanta întreprinderilor publice și rolul consiliului,
luarea deciziei, colaborare și
cooperare cu alte părți, integritate, abilități de comunicare
interpersonală; Criterii opționale:
cunoștințe despre domeniul de
activitate al Societății, cunoștințe
despre domeniul utilităților
publice, competență financiară și
de contabilitate, competență de
gestionare a riscului, capacitatea
de atragere și gestionare a investițiilor, monitorizare și control,
organizare și planificare, experiență pe plan local și internațional, reputație personală și
profesională, independență,
expunere politică. Selecția se
realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu
luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al
întreprinderii publice. Documente necesare pentru depunerea candidaturii: -Curriculum
Vitae; -Scrisoare /scrisori de
recomandare; -Copie după actul
de identitate; - Copie după
diploma de studii; -Copie după
orice altă diplomă de studii/
certificare/ atestat care poate
aduce valoare postului; -Copie
după carnetul de muncă și/sau

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro
contractul de mandat și/sau
adeverință ce atestă experiența
de administrare/ conducere;
-Cazier fiscal și judiciar; -Adeverință care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al
candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; -Declarație
pe proprie răspundere privind
experiența în îmbunătățirea
performanței societăților sau
regiilor autonome administrate
si/sau conduse; -Declarație pe
propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor necesare
accederii în procesul de evaluare
și selecție; -Declarație pe propria
răspundere prin care candidatul
își dă acordul pentru procesarea
datelor sale personale în cadrul
pro cedur ii de re cr ut are și
selecție, precum și de a putea fi
verificate informațiile furnizate.
Expertul independent și Comisia
de selecție își rezervă dreptul de
a solicita pe procesului de
evaluare și selecție, documente/
informații noi care pot clarifica
anumite aspecte din dosarul de
candidatură. Candidaturile, incluzând documentele solicitate prin
prezentul anunț, se depun până
la data de 22.08.2022, ora 16.00,
la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureș, cu
sediul în Baia Mare, str.Gh.Șincai,
n r. 2 1 , t e l . 0 2 6 2 . 2 1 1 . 4 8 8 ,
0262.211.488. Candidaturile care
întrunesc condițiile de participare vor fi incluse în procesul de
evaluare și selecție. Candidații
admiși vor fi contactați telefonic
pentru programare la procesul
de evaluare și selecție. Pentru
orice informații suplimentare
referitor la depunerea candidaturilor, persoanele interesate o
p ot cont ac t a p e d - na Pop
Mariana Simona, adresa de
e-mail: simona.pop@vitalmm.ro.

proces cu Mahalagiu Maria,
Ivanescu Bianca-Laura, în calitate
de apelante, în dosarul
nr.36386/245/2017*, materia
civil, stadiu procesual apel,
obiectul dosarului fond funciar
rectificare titlu de proprietate.

l Vând teren construibil, împrejmuit, vis a vis de C abana
Voina-Câmpulung Mușcel. Relații
la telefon 0728.846.290.

l Se citează numiții Turiceanu
Ion, domiciliat 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.

CITAȚII

DIVERSE

l Rugăm descendenții lui Mita
Vasile să se prezinte la masa
succesorală pentru imobilul din
Str.Roma nr. 29, oraș Pantelimon,
județ Ilfov, cod poștal 077145.
Telefon: 0727.614.060.

l Primăria comunei Rusca
Montană, titular al planului
„Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Rusca Montană,
județul Caraș- Severin“, anunță
publicul interesat următoarele:
Decizia etapei de analiză a calității raportului de mediu este de
emitere a avizului de mediu.
Următoarele documente pot fi
consultate la sediul Primăriei
Rusca Montană, str. Principală,
nr. 450, județul Caraș- Severin, în
zilele de luni - joi, între orele
08.00- 16.00 și vineri între orele

VÂNZÂRI TERENURI

l Numita Lazăr Irina-Ilona, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat
Grozești, com. Grozești, jud. Iași,
este citată la Tribunalul Iași –
Secția Civilă în Iași, str. Elena
Doamna, nr.1A, camera S.V etaj
IV, completul civil A10 ff, în data
de 12 septembrie 2022, ora
11:00 în calitate de intimată, în

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

08.00- 14.00: - planul adoptat; declarație privind modul în care
considerațiile privind mediul au
fost integrate în plan, modul în
care raportul de mediu a fost
pregătit, modul în care opiniile
exprimate de public și de alte
autorități au fost luate în considerare în luarea deciziei de
emitere a avizului de mediu,
motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, în comparație cu alte alternative
prezentate; - măsurile decise
privind monitorizarea efectelor
asupra mediului.
l SC Viti Pomicola Samburesti
SA, cu sediul în comuna Dobroteasa, sat Câmpu Mare, strada
Bisericii nr.1, județul Olt, vă invită
să par ticipați la procedura
concurențială pentru atribuirea
contractului privind servicii de
consultanță în management în
c adrul proiec tului „D otare
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 investi ț ii „ D o t ar e C o mb inat d e
Vinificație Domeniile Sâmburești”. Durata contractului: 12
l u n i; Va l o a r e a e s t i m a t ă a
contractului: 139.800,00Lei fără
TVA; Criteriul atribuirii: prețul cel
mai scăzut; Data și ora-limită de
depunere a ofer telor: 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 documentației 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 ofertelor: 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
telefonul: +40249.469.180 și sau
la adresa de e-mail: office@
samburesti.com. Persoană de
contact este dl. Ioan Manea.
l Anunt public privind decizia
etapei de incadrare. Banica AlinOvidiu, titular al proiectului
,,Construire Hala productie doua
corpuri C1 P+supanta si C2
Parter, imprejmuire, utilitati,,
anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare
nu se supune evaluarii de impact
asupra mediului/ evaluarii adecvate/evaluarii impactului asupra
corpurilor de apa de catre
A gentia pentru Protec tia
Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru
proiec tul ,,Construire Hala
productie doua corpuri C1 P+supanta si C2 Parter, imprejmuire,
utilitati,, propus a fi amplasat in
Jud. Ilfov, Orasul Chitila, Strada
Padurii, nr.1J. Proiectul acordului
de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot
fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Ilfov:
Bucuresti, sect. 6, Aleea Lacul
Morii, nr.1, in zilele de Luni-Joi,
intre orele 9.00-12.00, precum si
la urmatoarea adresa de
internet: apmif.anmp.ro. Comentariile/observatiile din partea
publicului la proiectul deciziei
etapei de incadrare, se primesc
la sediul A.P.M. Ilfov- Bucuresti,
sect.6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in
termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente
pentru protectia mediului.
l Unitatea administrativ-teritorială Pleșoi, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.
8, 18, 19, 34, începând cu data
de 09.08.2022, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei
com.Pleșoi, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi
a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace
de comunic are dec ât cele
menţionate mai sus, nu vor fi
luate în considerare.
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l A nu nţ p u b l i c . S .C . L i d l
Discount S.R.L. cu sediul în sat
Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, km
73+810, județul Prahova, solicită
de la Agenţia de Protecţie a
Mediului, obţinerea autorizaţiei
de mediu pentru obiectivul
,,Supermarket Lidl’’, profil de
activitate: comerț cu amănuntul
(retail), cod CAEN 4711 –Comerț
cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi și tutun, amplasat în
municipiul Constanța, Șoseaua
Mangaliei, nr. 165, județul
Constanța. Persoanele fizice sau
juridice interesate, pot depune
eventuale contestaţii sau
s u g e s t i i , l a s e d i u l A . P. M .
Constanţa, strada Unirii nr. 23,
telefon 0241.546.696.
l Oprea Marius-Marian anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Construire
spălătorie auto self-service”, în oraș
Budești, jud.Călărași, Calea București 32. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Călărași, Șoseaua Chiciu
nr.2, jud.Cărărași, și la sediul titularului: Str.Vintilă Mihăilescu, nr.16,
bl.70, sc.B, et.8, ap.108, București,
în zilele de luni-vineri, între orele
8.00-16.00. Observațiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Călărași.

ADUNĂRI GENERALE
l Către, Marsala Koncept S.R.L.,
Mun.Constanța, Str. Panait Moșoiu
nr.32-34, camera 1, etaj 4, ap.18,
jud.Constanța. Wall Street Consulting S.R.L., Mun. Constanța, Incinta
Port Constanța, Dana 15, Clădirea
Schenker, camera ½ 101, jud.
Constanța. În atenția dl.administrator și asociat Rusen Ionel.
Convocare a Adunării Generale
Ordinare a Asociaților Societății
Marsala Koncept S.R.L. Administratorul cu puteri depline al societății
Marsala Koncept S.R.L., domnul
Osman Elbis, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Asociaților la
data de 11.08.2022, ora 09.00, la
adresa societății din Constanța, str.
Panait Moșoiu nr. 32-34, camera 1,
etaj 4, jud. Constanța, cu următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea
situației financiare aferentă anului
2021; 2. Diverse. În cazul în care
cvorumul necesar nu se va întruni
la data menționată, Adunarea
Generală Ordinară a Asociaților se
va ține în data de 12.08.2022, la
aceeași oră și în același loc,
urmând a fi discutată ordinea de zi
anterior prezentată. Procurile se
vor depune în original la sediul
social al Societății din Constanța,
str.Panait Moșoiu nr.32-34, camera
1, etaj 4, jud.Constanța, până la
data de 09.08.2022, ora 16.00.
Materialele de interes pentru acționari se pot consulta la sediul
social al Societății, începând cu
data de 04.08.2022. Prezenta
convocare este înaintată asociaților astăzi, 29.07.2022, prin poșta
electronică și va fi publicată într-un
ziar de circulație națională.
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Garanția
Taxa
Pas de licitație
de participare de participare
5% din preț
(lei)
pornire licitație

Nr. lot.

Denumirea obiectivului

Suprafață
construită
(mp)

Preț de pornire
licitație

1

„CLĂDIRE COOP BORCA
- C1”

128

11.307 euro

565,35 euro

200 lei

565,35 euro

„CLĂDIRE COOP BORCA
– C2”

279

26.887 euro

1344,35 euro

200 lei

1.344,35 euro

84

57.517,60 lei

2.875,88 lei

200 lei

2.875,88 lei

2

3

“CANTON SILVIC DĂMUC +
ANEXĂ”

LICITAȚII
l SC IPM Partners Romania SA
societate aflata in faliment prin
lichidator judiciar anunta vanzarea
la licitatie publica a urmatoarelor
bunuri mobile: instalatie man.
proba sub. la pretul de 497 lei +
TVA, exhaustor gaze mobil – flex la
pretul de 1.149,50 lei + TVA. Pretul
de pornire este redus la 50% fata de
cel stabilit in raportul de evaluare.
Licitatiile publice au loc in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din
29.06.2021, care a incuviintat
raportul de evaluare a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul debitoarei, a stabilit valorificarea lor prin
licitatie publica, a aprobat regulamentul de participare la licitatie
pentru bunurile mobile si conform
adresei nr.667/09.07.2021 a evaluatorului. Ofertantii trebuie sa vizualizeze aceste bunuri pe teren,
respectiv in Ploiesti, str. Cuptoarelor, nr. 4 si iau legatura cu dl Ivan
Adrian Cristinel - tel: 0730682736.
Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 30.08.2022, 07.09.2022,
20.09.2022, 29.09.2022,
05.10.2022, 18.10.2022, 27.10.2022,
09.11.2022, 15.11.2022, 29.11.2022
orele 12.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Garantia de participare la licitatie,
care constituie avans din pret, este
de 10% din valoarea bunurilor licitate si se achita in contul IPM Partn e r s R o m a n i a S A . Ta x a d e
participare la licitatie este de 5% din
valoarea bunurilor mobile licitate,
care se achita la sediul lichidatorului
judiciar in numerar sau in contul
lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului
judiciar la telefon: 0344104525.

l SC Magura 94 SRL, prin lichidator judiciar, anunta vanzarea la
licitatie publica la pretul de
1.585.920 lei + TVA a imobilului
situat in com. Buco, str. DN1B,
jud. Prahova, intabulat in CF
20396 Bucov format din teren
intravilan si cladire C1 - locuinta;
C2 - hala productie si C3 - hala
productie. Garantia de participare la licitatie este in cuantum
de 158.592 lei si se plateste in
contul debitoarei. Licitatiile
publice se organizeaza in baza
hotararii Adunarii Creditorilor
din 18.01.2022 si vor avea loc pe
data de: 24.08.2022, 08.09.2022,
22.0 9.2022, 13.10.2022,
27.10.2022 orele 12.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab.
7B, Et. 7. Conditiile de participare
si relatii suplimentare in caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar la pretul de 5.000
lei plus TVA si la tel. 0344104525.
l SC IPM Partners Romania SA
societate aflata in faliment prin
lichidator judiciar anunta
vanzarea la licitatie publica a
urmatoarelor bunuri mobile:
generator AGT la pretul de
3.057,75 lei; generator Olimpian
Cat 653 la pretul de 10.403,25
lei; aparate de sudura (carucior +
oscilator weldycar, cuptoare
electrozi, invertoare sudura, etc)
cu pret cuprins intre 253,50 lei si
2.100,75 lei; diferite aparate
(aparate de masura, detectoare
drager, manometru, etc) cu
pretul cuprins intre 183,75 lei si
1.4 8 5,75 l ei; e c hip am ente
diver se (centr atoare teava
hidraulic, cilindre hidraulice,
electroconvertizoare, masini de
gaurit si frezat, etc) cu pretul

cuprins intre 219,75 lei si
2.345,25 lei; obiecte de inventar
(centratoare teava, hidraulic,
mecanic, baloane obturare,
ap ar at d e masur a, ar b o re
centron, detectoare, dispozitive
de indoit teava, pistolete, polizoare, space ring, truse sudare,
etc) cu pretul cuprins intre 27,75
lei si 495,75 lei si stocuri diverse
(centratoare, cilindre, pistolete,
copiatoare, etc) cu pret cuprins
intre 15,75 lei si 2.163,75 lei.
Preturile tuturor bunurilor sunt
purtatoare de TVA. Pretul de
pornire fiind redus la 75% fata de
c el s t abili t in r ap o r tul de
evaluare. Licitatiile publice au loc
in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 29.06.2021, care a
incuviintat raportul de evaluare a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei, a stabilit valorificarea lor prin licitatie publica,
a aprobat regulamentul de participare la licitatie pentru bunurile
mobile si conform adresei
nr.667/09.07.2021 a evaluatorului. Pentru vizualizarea bunurilor care se afla in Ploiesti, str.
Cuptoarelor, nr. 4 trebuie sa se
ia legatura cu dl Ivan Adrian Cristinel - tel: 0730 682 736. Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 30.08.2022, 07.09.2022,
20.0 9.2022, 29.0 9.2022,
05.10.2022, 18.10.2022,
2 7. 1 0 . 2 0 2 2 , 0 9 . 1 1 . 2 0 2 2 ,
15.11.2022, 29.11.2022 orele
12.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B.
Garantia de participare la licitatie, care constituie avans din
pret, este de 10% din valoarea
bunurilor licitate si se achita in
contul lui IPM Partners Romania
SA. Taxa de participare la lici-

18

anunțuri

tatie este de 5% din valoarea
bunurilor licitate care se achita la
sediul lichidatorului judiciar in
numerar sau in contul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului
judiciar la telefon: 0344104525.
l Comuna Țibănești, cu sediul
în loc. Țibănești, str. Principală
nr.23A, jud. Iași, cod fiscal

www.jurnalul.ro
4540267, tel/fax: 0232326400/
0232326401, e-mail: primaria_
tibanesti@yahoo.com, contact@
primariatibanesti.ro, organizează
licitație pentru vânzarea a 5
l otur i d e teren dup ă cum
urmează: -LOT nr. 114, în suprafață de 503mp, parcela
424/2/114, nr. cadastral 61792,
CF nr. 61972, situat în intravilanul satului Glodenii Gandului
conform HCL nr. 58/19.04.2022
și temeiul legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019; -LOT nr. 132, în
suprafață de 505mp, parcela
424/2/132, nr. cadastral 61787,
CF nr. 61787, situat în intravilanul
satului Glodenii Gandului
conform HCL nr. 59/19.04.2022
și temeiul legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019; -LOT nr. 133, în
suprafață de 499mp, parcela
424/2/133, nr. cadastral 61770,
CF nr. 61770, situat în intravilanul satului Glodenii Gandului
conform HCL nr. 60/19.04.2022
și temeiul legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019; -LOT nr. 134, în
suprafată de 506mp, parcela
424/2/134, nr. cadastral 61784,
CF nr. 61784, situat în intravilanul satului Glodenii Gandului
conform HCL nr. 61/19.04.2022
și temeiul legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019; -LOT nr. 136, în
suprafață de 506mp, parcela
424/2/136, nr. cadastral 61780,
CF nr. 61780, situat în intravilanul satului Glodenii Gandului
conform HCL nr. 62/19.04.2022
și temeiul legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019. Costul caietului
de sarcini este de 30 lei. Data
limită pentru solicitarea de clarificări este 15.08.2022 ora16:00.
Data limită de depunere a ofertelor 26.08.2022, ora 14:00, la
secretariatul Primăriei Țibănești.
Ședința publică de deschidere a
ofertelor va avea loc în data
de 29.08.2022, ora 09:00 la

sediul Primăriei Ț ibăneș ti.
Relații suplimentare la sediul
unității sau tel/fax: 0232326400/
0232326401.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contrac tantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Comuna Șușani, cu sediul în
comuna Șușani, Str.Principală
nr.89, județul Vâlcea, telefon
0250/764.234, fax 0250/764.225,
mail: primariasusani@yahoo.com,
cod fiscal 2573977. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat:
-Spațiu în suprafață totală de
103,16 mp din cadrul clădirii
Dispensarului Medical Uman
Șușani, adresa Str. Principală nr.
164, conform caietului de sarcini,
bunul apar ținând domeniulul
public al Comunei Șușani, județul
Vâlcea, în vederea desfășurării de
activității medicale. Închirierea se
f a c e c o n f o r m O . U . G . n r. 5
7/03.07.2019 și conform Hotărârii
Consiliului Local nr.56/29.07.2022.
3. Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției sau prin accesarea paginii de
internet a comunei Șușani: https://
comuna-susani.ro/, la secțiunea
Anunțuri/Anunțuri licitații. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului/ compartimentului din
cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Registratură din cadrul Comunei Șușani,
comuna Șușani, Str.Principală
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nr.89, județul Vâlcea. 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: 20Lei, se pot achita numerar
la Casieria Comunei Șușani sau în
contul nr. RO63 TREZ 6722 1A30
0530 XXXX, deschis la Trezoreria
Drăgășani, cod fiscal 2573977. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.08.2022, ora 16.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 24.08.2022, ora 16.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratură Comunei
Șușani, comuna Șușani, Str.Principală nr. 89, județul Vâlcea. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor:
26.08.2022, ora 12.00, Comuna
Șușani, comuna Șușani, Str.Principală nr.89, județul Vâlcea. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e - mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Judecătoria Drăgășani, cu sediul în
localitate Drăgășani, Str. Gib
Mihăescu nr. 25, județul Vâlcea,
t e l e f o n 0 2 5 0 / 81 0 . 2 8 2 , f a x
0250/810.282, e-mail: jud-dragasani@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
02.08.2022.
l Comuna Satulung, județul
Maramureș, cu sediul în Satulung
nr.128, cod fiscal 3626905, organizează licitație publică deschisă,
fără preselecție, cu strigare în
data de 19 august 2022, începând
cu ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Satulung, pentru concesionarea unui teren intravilan în

suprafață de 32.300mp, înscris în
CF nr.51123, număr cadastral
51123, proprietatea privată a
Comunei Satulung, județul Maramureș, în vederea realizării unui
parc fotovoltaic. Zona nu dispune
de utilități. Terenul este situat în
localitatea Finteușu Mic, comuna
Satulung, județul Maramureș.
Prețul de pornire a licitației este o
redevență anuală de 12.145Lei. În
vederea participării la licitație,
ofertanții vor achiziționa documentația de participare la licitație
care se poate procura începând cu
data de 4 august 2022. Termenul-limită de depunere a ofertelor
este 18 august 2022, ora 14.00.

PIERDERI
l Pierdut Card de avocat CCBE,
emis de Baroul București pe
numele Bala Razvan.
l Declar pierdut certificatul de
înregistrare pentru SC Zazui
Republic SRL, cu seria B
nr.4060323 emis de ORC București la data 10.07.2017.
l Pierdut certificat de conducator de ambarcatiune de agrement clasa „D“, eliberat de
Autoritatea Navala Romana la
data de 12.12.2008 cu numarul
23416, pe numele Zarnescu
Daniel. Se declara nul.
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București al societății
SC DEEP AI SRL, cu sediul social în
București, sector 5, Str.Iacob
Andrei, Nr.3, Bl.Z3, Sc.2, Ap.24,
județ Bucureș ti, Nr. ONRC
J40/3607/2021, Cod unic de înregistrare 43822560 din data de 01
Martie 2021. Îl declarăm nul.

