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l MANU BBQ SRL anunță vacantarea următoarelor posturi: 2 bucătari; 4 ajutor de bucătari; 4
ospătari; 4 ajutor de ospătari. CV-urile se pot
depune pe adresa de mail: workinghands.recruit@
gmail.com până la data de 06.02.2022.
l Angajez muncitori necalificați. CV-urile se pot
transmite la adresa de e-mail: serbel_agro@yahoo.
com. Pentru alte informații puteți suna la numărul
de telefon: 0752.020.403.
l SC BME Fabrication SRL din Tg.Neamț angajează muncitor necalificat în construcții, cunoscător
limba turcă. CV la: bmerenovation@gmail.com.
Relații la tel.0721.378.804.
l SC Egzoni Pan SRL cu sediul in localitatea
Pancota jid Arad, angajeaza 1 lucrator bucatarie(
spalator vase mari) COD COR 941201. Cerinte,
studi 8 clase, cunoasterea bucatariei sarbesti (prajitura burek). CV-urile se depun la adresa de mail
patiserii_zoran@yahoo.com pana la data de
05.02.2022, selectia candidatilor va avea loc in data
de 07.02.2022. Info tel. 0745330061
l Patiseria Lori Antika SRL cu sediu social in Arad,
angajeaza 1 lucrator bucatarie (spalator vase mari),
cod cor 941.201. Cerinte: studii gimnaziale. CV –urile
se depun la adresa de mail: moniq_adriana@yahoo.
com . Vor fi luate in considerare CV-urile primite
pana la data de 10 februarie 2022. Selectia candidatilor va avea loc in data de 11 februarie 2022 si consta
in concurs de CV-uri. Info tel 0754290841.
l Brutarie Patiserie Soni SRL cu sediu social in
Arad, angajeaza 3 lucratori bucatarie (spalator vase
mari), cod cor 941.201. Cerinte: studii gimnaziale. CV
–urile se depun la adresa de mail: moniq_adriana@
yahoo.com . Vor fi luate in considerare CV-urile
primite pana la data de 10 februarie 2022. Selectia
candidatilor va avea loc in data de 11 februarie 2022
si consta in concurs de CV-uri. Info tel 0754290841.
l Patiseria Landa SRL cu sediu social in Arad,
angajeaza 2 lucratori bucatarie (spalator vase mari),
cod cor 941.201. Cerinte: studii gimnaziale. CV –
urile se depun la adresa de mail: moniq_adriana@
yahoo.com . Vor fi luate in considerare CV-urile
primite pana la data de 10 februarie 2022. Selectia
candidatilor va avea loc in data de 11 februarie 2022
si consta in concurs de CV-uri. Info tel 0754290841.
l SC MAKEBA SRL, cu sediul social în
Sângeorz-Băi, str.Stejarului, bl.6, sc.D, ap.2, jud.
Bistrița-Năsăud, având punct de lucru în Cluj-Napoca, str.Inocențiu Micu Klein nr.23, dispune de
două posturi vacante pentru postul de ajutor de
bucătar. Candidații trebuie să fie cunoscători de
limbă străină, spaniolă, pentru buna comunicare cu
liberul lor. Cei interesați pot trimite Curriculum
Vitae la adresa de mail: contact.makeba@gmail.
com, după care selecția se face la două zile de la
publicarea anunțului și veți fi contactat telefonic!
Pentru mai multe detalii ne puteți contacta și telefonic la nr.0787.879.886.
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l Topband Smart Europe Limited SRL caută șef
birou calitate, electrician în construcții civile și
industriale, specialist în relații publice și tehnician
mecanic. Condiții minime pentru șef birou calitate:
experiența 3-7 ani în domeniu, studii superioare cu
diplomă de licență, limba engleză, experiență în
cadrul unor companii din Asia. Condiții minime
pentru electrician în construcții civile și industriale:
experiența 1-3 ani în domeniu, limba engleză, experiență dovedită în cadrul unor companii din Asia.
Condiții minime pentru specialist în relații publice:
experiența 1-3 ani în domeniu, studii superioare cu
diplomă de licență, limba engleză, experiență dovedită în cadrul unor companii din Asia. Condiții
minime pentru tehnician mecanic: experiența 3-10
ani în domeniu, studii medii, limba engleză, experiență în cadrul unor companii din Asia. Tel.contact:
0727.606.772.
l Comuna Corneşti, cu sediul în loc.Corneşti, str.
Principală, nr.14, comuna Corneşti, judeţul Cluj,
organizează concurs pentru ocuparea următorului
post contractual, conform H.G.nr.286/2011, modificată şi completată de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului: 1 post de muncitor necalificat -post vacant
contractual, pe perioadă nedeterminată; nivelul
studiilor: gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului: -proba
practică în data de 25.02.2022, ora 10.00, la sediul
instituției; -proba interviu în data de 25.02.2022, ora
14.00, la sediul instituției. Termenul de depunere a
dosarului de concurs este de 10 zile lucrătoare de la
afișare, conform cu art.19, alin.(1) din HG
286/2011. Date contact ale persoanei care asigură
secretariatul comisiei de concurs: Primăria
Comunei Corneşti, telefon: 0264.355.516, int.106,
fax: 0264.355.515, e-mail: primariacornesti@yahoo.
com
l Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj organizează concurs în
data de 28.02.2022, ora 10.00 (proba scrisă) și
03.03.2022 (proba de interviu), la sediul instituţiei
din municipiul Tg.Jiu, strada Siretului, nr.24,
pentru ocuparea unui post vacant corespunzător
unei funcţii contractuale de execuţie de medic
specialist la Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi din cadrul
Complexului de servicii comunitare pentru copilul
cu handicap Tg.Jiu. Condiții generale și specifice de
îndeplinit de către candidat pentru ocuparea
postului scos la concurs: - absolvent(ă) cu studii
superioare de lungă durată, profilul „medicină” și
specializarea „medicină generală”, „pediatrie”,
„neurologie”, ”psihiatrie” sau ”medicină de
familie”, - posesor de certificat care să ateste obținerea titlului de medic specialist, - posesor de certificat de membru al Colegiului Medicilor din
România, însoțit de avizul anual valabil,- vechime
în specialitatea studiilor – nu este cazul. Înscrierile
la concurs se fac în perioada 04.02.2022 - 17.02.2022
inclusiv, până la ora 16,30, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului
Gorj, din Tîrgu Jiu, strada Siretului, nr.24 – Serviciul resurse umane, salarizare și pentru funcția
publică. Relaţii suplimentare la telefon 0253212518
sau la camera nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.

Persoana de contact: Marcău Ana, consilier superior, la Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru
funcţia publică - secretar comisie concurs,
tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
l Spitalul Municipal Urziceni organizează concurs,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.
284/2007 privind aprobarea Metodologiei –cadru de
organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și
completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor funcții specifice comitetului director: -Director
Medical. Concursul se va desfăsura la sediul
unitătii din Municipiul Urziceni, stradă Teilor nr. 39,
județul Ialomița după cum urmează: -proba scrisă:
în dată de 28.02.2022 ora 9,00; -susţinerea proiectului de specialitate: în dată de 28.02.2022 ora 13,00;
-susţinerea interviului de selecţie: în dată de
28.02.2022 ora 14,30. Dosarele se depun la secretariatul comisiei de concurs până la dată de 18.02.2022
inclusiv ora 12.00. La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și
specifice conform OMSP nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare. 1. Criterii generale: a)
au domiciliul stabil în România; b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; c) sunt
apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); d) nu au vârsta de pensionare, conform
legislației în vigoare. 2. Criterii specifice: -sunt
absolvenți de învatământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licentă sau echivalentă în
profil medicină; -sunt confirmați cel puțin medic
specialist; -au minim 5 ani vechime în specialitatea
respectivă. Regulamentul de organizare și desfăşurare a concursului, temele –cadru pentru proiect/
lucrarea de specialitate, precum și bibliografia se
afişează pe site-ul Spitalului Municipal Urziceni
www.spitalul-urziceni.ro, și la sediul spitalului.
Relații suplimentare și alte mențiuni referitoare la
organizarea concursului vor fi puse la dispoziție la
sediul unitătii sau la telefon nr.0243/255.375 int.131,
cât și pe site-ul www.spitalul-urziceni.ro.

l Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării -UEFISCDI organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei
funcţii contractuale temporar vacante de
Responsabil tehnic-proiecte şi a unei funcţii
contractuale temporar vacante de Responsabil
activități suport administrative, în cadrul Serviciului Centru de Politici pentru Învăţământ
Superior, Ştiinţă, Inovare şi Antreprenoriat.
1.Responsabil tehnic-proiecte, în calitate de
Punct Naţional de Contact pentru programul-cadru Orizont Europa, în cadrul Serviciului
Centru de Politici pentru Învăţământ Superior,
Ştiinţă, Inovare şi Antreprenoriat -perioadă
determinată de 32 luni (1 post), Timp de lucru: 8
ore/zi. 2.Responsabil activități suport administrative pentru Punct Naţional de Contact
-programul-cadru Orizont Europa, în cadrul
Serviciului Centru de Politici pentru Învăţământ
Superior, Ştiinţă, Inovare şi Antreprenoriat
-perioadă determinată de 32 luni (1 post), Timp
de lucru: 8 ore/zi. Calendar: Concursul se va
organiza conform calendarului următor: -21
februarie 2022, ora 16.00 -termenul-limită de
depunere a dosarelor în Str.Mendeleev nr.21-25,
et.4, camera 425, Bucureşti, Sector 1; -22
februarie 2022, selecţia dosarelor, ora 16.00
-afişare rezultate; -23 februarie 2022, 8.00-12.00
-primire contestaţii, ora 16.00 -afişare rezultate;
-24 februarie 2022, proba scrisă, ora 10.00 -Str.
Mendeleev nr.21-25, et.4, camera 425, Bucureşti,
Sector 1, ora 16.00 -afişare rezultate; -25
februarie 2022, 8.00-12.00 -primire contestaţii,
ora 16.00 -afişare rezultate; -28 februarie 2022
-interviul, ora 10.00, Str.Mendeleev nr.21-25,
et.4, camera 425, Bucureşti, Sect.1, ora 16.00
-afişare rezultate interviu și rezultate finale.
Detalii privind condițiile specifice şi bibliografia
de concurs sunt disponibile accesând pagina
oficială. Relații suplimentare se pot obține
accesând pagina oficială: www.uefiscdi.gov.ro, la
sediul UEFISCDI din București, Str.Mendeleev
nr.21-25, sector 1, Compartiment Resurse
Umane, telefon: 021.308.05.25.
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l Se citează Mihalache Vasilica Rodica,
pârâtă în Dosar civil 10067/280/2021 având ca
obiect divorț, la Judecătoria Pitești, pentru
termenul din 26.05.2022, ora 8,30, Complet
C4-3, sala 2.

l Goldiș Eugen, cu ultimul domiciliu cunoscut în București, str.Aviator Iliescu Teodor, nr.37, sector 1, în calitate
de pârât, este citat în ziua de 28 februarie 2022, ora
09.00, la Judecătoria Sinaia, dosar nr. 1532/310/2021, în
proces cu Moiceanu Elena și Moiceanu Valentin pentru
uzucapiune teren situat în Bușteni, cartier Poiana
Țapului, fdt Ciucaș nr.5, jud.Prahova.

l Alexandrescu Ciprian Florin, cu domiciliul în
com.Motaieni, jud.Dâmbovița, este citat la Judecătoria Pucioasa în data de 01.03.2022, ora 09.00, în
dosar 2261/283/2021, având ca obiect anulare act,
reclamantă Banuta Rodica.

l Numitul Petre Florin, cu ultimul domiciliu în sat
Sadova, com.Sadova, str.Pădurii, nr.1, jud.Dolj, este
citat la Judecătoria Arad în data de 15.02.2022, ora
10.00, dosar 8039/55/2021, obiect exercitare autoritate părintească, stabilire domiciliu minor.
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l Partidul Dreptății Sociale organizează Congresul
în data de 5 martie 2022, în București.
l Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu OMV Petrom S.A. –
Rafinăria Petrobrazi. OMV Petrom S.A. – Rafinăria
Petrobrazi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: desfiinţare rezervoare V21A
(CORP C8), V21B (Corp C9), conductele aferente şi
lucrari conexe în incinta rafinăriei petrobrazi
(Caroul 11), propus a fi amplasat în sat Brazii de
Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul
Prahova, Cod postal 107084. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului Prahova, str.
Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, Ploieşti, jud. Prahova,
cod 100466 şi la sediul Rafinăriei Petrobrazi,
comuna Brazi, sat Brazii De Sus, str. Trandafirilor,
nr. 65, jud. Prahova, cod postal 107084, în zilele de
luni - vineri, între orele 09:00 – 13:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului Prahova.
l Această informare este efectuată de S.N.T.G.N.
Transgaz S.A. Medias, str. Piata Constantin I.
Motas nr. 1, Medias, ce intenționează să solicite de la
Administrația Națională ”Apele Române” – SGA
Prahova, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului “punerea în siguranță a conductei
de transport gaze naturale DN500 Posada - Bobolia
(stânga râu) la subtraversare Prahova zona
Comarnic, JUD. Prahova” propus a fi amplasat în
extravilanul orasului Comarnic, judetul Prahova.
Această investiție este nouă. Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate. Această
solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările
ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să
transmită observații, sugestii și recomandări se pot
adresa solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu
sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.
l Această informare este efectuată de S.N.T.G.N.
Transgaz S.A. Medias, str. Piata Constantin I.
Motas nr. 1, Medias, ce intenționează să solicite de la
Administrația Națională “Apele Române” – S.G.A.
Vâlcea, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului “punerea in siguranta a conductei
DN 500 Tigveni-Govora la subtraversarea unui
torent (Parau) care se varsa in Raul Simnic, zona
localitatii Golesti, Judetul Valcea” propus a fi
amplasat în intravilanul localitatii Popesti, comuna
Golesti, judetul Valcea. Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta
ape uzate. Această solicitare de aviz este conformă
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care
doresc să obțină informații suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații,
sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului
sau la Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244-513233.
l Această informare este efectuată de S.N.T.G.N.
Transgaz S.A. Medias, str. Piata Constantin I.
Motas nr. 1, Medias, ce intenționează să solicite de la
Administrația Nationala Apele Romane - ABA Olt,
aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea
proiectului “punerea in siguranta a conductei de
transport gaze naturale DN 500 Schitu Golesti –

vineri / 4 februarie 2022

www.jurnalul.ro
Govora – Dragasani subtraversare rau topolog, zona
localitatii Tigveni, Judetul Arges” propus a fi
amplasat în intravilanul si extravilanul comunei
Tigveni, localitatea Tigveni, judetul Arges. Această
investiție este nouă. Ca rezultat al procesului de
producție nu vor rezulta ape uzate. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările
ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să
transmită observații, sugestii și recomandări se pot
adresa solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu
sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.
l Această informare este efectuată de S.N.T.G.N.
Transgaz S.A. Medias, str. Piata Constantin I.
Motas nr. 1, Medias, ce intenționează să solicite de la
Administrația Nationala Apele Romane - ABA
Arges-Vedea, aviz de gospodărire a apelor pentru
realizarea proiectului “punerea in siguranta a
conductei de transport gaze naturale DN 500 Schitu
Golesti-Tigveni la traversarea aeriana a paraului
Valea Danului, ZONA localitatii Valea Danului,
Judetul Arges” propus a fi amplasat în extravilanul
comunei Valea Danului, localitatea Valea Danului,
judetul Arges. Această investiție este nouă. Ca
rezultat al procesului de producție nu vor rezulta
ape uzate. Această solicitare de aviz este conformă
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care
doresc să obțină informații suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații,
sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului
sau la Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244-513233.
l MCI Invest S.R.L. cu sediul în județul Giurgiu,
Bolintin Vale, str. Republicii, nr. 67, având C.U.I. nr.
RO6971045 informeaza pe cei interesați faptul că
s-a depus solicitarea pentru obținerea Revizuirii
Autorizației de mediu pentru activitățile de colectare
ale deșeurilor nepericuloase desfășurate în punctul
de lucru din Bolintin Vale, str. Republicii, nr. 67.
Informații suplimentare se pot solicita la sediul
Agenției Pentru Protecția Mediului Giurgiu la
adresa Șos. Bucuresti, bl. 111, Sc A+B, Giurgiu.
Propuneri sau contestații se pot depune la sediul
A.P.M. Giurgiu în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
l MAKANI Urban Alchemists SRL cu sediul în
Şos. Giurgiului nr.16, etaj 1, sector 4, Bucureşti,
anunţă că a depus la Agenţia Pentru Protecţia
Mediului Bucureşti documentaţia tehnică necesară
autorizării din punct de vedere al protecţiei mediului
a activităţii de: -Linie de îmbuteliere băuturi slab
alcoolice carbogazoase- Cod Caen 1101; -Desfăşurată în punctul de lucru din Bucureşti, Drumul
Bercenarului, nr. 40, sector 4, Corp C1-Hala parter
cu suprafata de 905,85mp. Documentaţia se poate
studia la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului
Bucureşti din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de
luni până joi între orele 9:00-13:00. Observaţii/
comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul
APM Bucureşti, sau la Telefon: 021/430.66.77 Fax:
021/430.66.75 în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.
l Consiliul Județean Constanța prin R.A.J.D.P.
Constanța anunță publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către APM
Constanța, în cadrul:procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, pentru

proiectul: „MODERNIZARE DJ 392 Vânători-Pecineaga; L= 3,0.KM”, propus a fi amplasat în jud.
Constanța, com.Pecineaga, satul Vânători/Pecineaga, DJ.392. Proiectul deciziei de incadrare și
motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Constanța din mun. Constanța, str.
Unirii, nr. 23, jud. Constanța, în zilele de luni până
vineri între orele 09.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a APM Constanța
l Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire judeţ:
Sibiu, Denumire UAT: Alţîna. Sectoare cadastrale:
37, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 şi 78. Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliară Sibiu anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.37, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 şi 78 pe
o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.
14 alin.(1) şi (2) din Legea Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Data de început a
afişării: 14.02.2022. Data de sfârşit a afişării:
15.04.2022. Adresa locului afişării publice: Localitatea Alţîna, strada Principală, nr.94. Repere pentru
identificarea locaţiei: Primăria Comunei Alţîna.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Alţîna,
de luni până joi, între orele 9.00-15.00, şi vineri,
între orele 9.00-12.00. Informaţii privind Programul
naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023
se pot obţine pe site-ul ANCPI, la adresa:
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

COMUNICAT
l Hotarârea 63/C/2017 din 20.03.2017. Respinge
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de
pârâta Cavalu Daniela-Simona. Admite acţiunea
civilă formulată de reclamantul Martin Hollins în
contradictoriu cu pârâta Cavalu Daniela-Simona,
prin urmare: Recunoaşte dreptul de autor al reclamantului rezultând din publicarea în anul 1992 a
lucrării „Medical Physics”, lucrare retipărită în a
doua ediţie în anul 2001 la editura Nelson Thornes.
Constată încălcarea dreptului de autor de către
pârâtă prin participarea la realizarea lucrării
„Medical Biophysics and Electronic Medical
Devices” publicată în anul 2000 şi a ediţiei a 2-a
revizuite a aceleiaşi lucrări, publicate în anul 2005.
Obligă pârâta să publice pe cheltuiala sa prezenta
hotărâre, la rămânerea definitivă. Fără cheltuieli de
judecată. Cu drept de a declara apel în termen de 30
de zile de la comunicare. Cererea de declarare a căii
de atac se va depune la Tribunalul Bihor.Pronunţată
în şedinţa publică din 20 martie 2017. Continutul
integral al hotararii se gaseste la adresa:
http://www.rolii.ro/hotarari/5b5d3cf9e49009b005001062

SOMAŢII
l Somatie. Judecatoria Sf. Gheorghe, Dos.
nr.4403/305/2021. Prin prezenta somatie se aduce la
cunostinta celor interesati faptul ca petentii Ticusan
Ioan, cu domiciliul in Brasov, B-dul 15 Noiembrie,
nr.82, bl.C25, apt. 17, jud. Brasov, Ticusan Leonora
cu domiciliul in Brasov, str.Cocorului, nr.15, bl.219,
sc.B, apt.39, jud. Brasov, Ticusan Marcela cu domiciliul in Bucuresti, str.Cpt.Nicolae Licaret, nr.6, bl.
PM43, sc.1, apt.48, solicita dobandirea prin uzucapiune conform prevederilor art.28 alin.1 din Decretul-Lege nr. 115/1938, a dreptului de proprietate
asupra cotei de 168/192 din imobilul situat in
comuna Chichis, sat Bacel, nr.241, jud.Covasna,
inscris in CF.nr.24915 Chichis, nr.top.1892/2, teren
de constructie in suprafata de 900mp, proprietatea
tabulara a numitilor Nyaguly Miklos, Nyaguly

Janos, Nyaguly Sandor, Petrezselyem Zsuzsa. Toti
cei interesati pot face opozitie in termen de 1 luna de
la publicare la Judecatoria Sf. Gheorghe, str.Kriza
Janos, nr.2, jud.Covasna.
l Prin cererea înregistrată la Judecătoria Ineu sub
Dosar nr. 2202/246/2021 petenţii Stanef Ana și
Stanef Ioan domiciliați în Nadăș solicită înscrierea
dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune
asupra cotei de 1/2 parte din imobilul din c.f.300882
Tauț (provenit din c.f.706 Nadăș) nr.top. 1974/308309 Casa nr. 325 (nr.vechi 136) şi 1670 mp. teren
imobil asupra căruia figurează ca proprietar sub B.1
Basca Toda decedat în 24.03.1994. Petenţii susţin
că folosesc acest imobil de peste 25 ani în mod
public, paşnic, continuu şi sub nume de proprietar.
În urma acestora, conform 130 din Decretul lege
115/1938, sunt somaţi toţi cei interesaţi ca, de îndată,
să înainteze opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece, în
caz contrar, în termen de 30 de zile de la această
ultimă publicare se va proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Administrație al S.C PC
SPLAI S.A, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii,
Nr.162, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului Bucureşti sub nr. J40/932/1991, CUI RO
368046, prin preşedintele Consiliului de Administrație– George Minculescu, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor ce va avea
loc, în data de 16.03.2022, ora 12.00 la sediul societății, pentru toti acționarii înregistrați la Depozitarul
Central S.A la data de 10.03.2022, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea contractării de urgență a
unui imprumut pentru achitarea datoriilor restante
față de bugetele de stat şi asigurarea desfăşurării
activității curente. Dacă este nevoie, imprumutul va
fi garantat cu activele societății. 2. Aprobarea majorării capitalului social al societății prin emisiunea de
noi acțiuni, în conformitate cu legislația în vigoare.
În cazul în care, cvorumul nu se va îndeplini la data
mai sus menționată, adunarea generală ordinară a
acționarilor va fi convocată pentru data de
17.03.2022, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Preşedinte
Consiliu de Administrație, George Minculescu.
l Societatea PRINCIAR 90 SA, cu sediul social în
Bucureşti, sector 5, Bd. Tudor Vladimirescu nr.4,
convoacă prin preşedintele Consiliului de Administraţie dl. Dumitras Danut, Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor pentru data de 11.03.2022
ora 12.00, la sediul societății. Ordinea de zi pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este
următoarea: 1. Discutarea şi aprobarea situațiilor
financiare anuale întocmite la 31.12.2021 pe baza
rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație şi de Comisia de Cenzori, şi fixarea dividendului. 2. Aprobarea repartizării profitului net
obținut în anul 2021. 3. Aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2022. 4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021. 5. Punerea în discuție şi
aprobarea privind prelungirea mandatelor administratorilor Dumitraş Dănut, Dumitraş Elena şi Marin
Mihaela pentru un nou mandat de 3 ani începând cu
data aprobării prelungirii de către prezenta Adunare
Generală Ordinară a Actionarilor. 6. Punerea în
discuție şi aprobarea privind prelungirea mandatelor cenzorilor Savu Ion, Iova Daniela şi Neamtu
Doinita şi a cenzorului supleant Iordache Nicolae
pentru un mandat de 3 ani începând cu data aprobării prelungirii de către prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor. 7. Stabilirea
remunerației lunare a membrilor Consiliului de
Administrație. 8. Stabilirea remunerației lunare a
Directorului General. 9. Stabilirea remunerației
lunare a membrilor Comisie de Cenzori. În situaţia
în care Adunarea Generală a Acţionarilor nu întruneşte cvorumul necesar de convocare sau luare a

hotărârilor, a doua convocare pentru şedinţa
Adunării Generale Ordinare a PRINCIAR 90 SA va
fi pentru data de 14.03.2022, ora 12.00 la sediul
societății PRINCIAR 90 SA din Bucureşti, sector 5,
Bd. Tudor Vladimirescu nr.4.

LICITAŢII
l Primăria Comunei Păuliş, jud.Arad, organizează
licitaţie publică deschisă, cu ofertă la plic, închis şi
sigilat pentru vânzarea terenului intravilan în suprafaţă de 1.798mp, înscris în Cartea Funciară 307456;
cad. 307456 -UAT Păuliș, situat în localitatea
Barațca, ce aparţin domeniului privat de interes
local al Comunei Păuliș. Licitaţia publică deschisă
este organizare în data de 28.02.2022, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei Păuliş. Depunerea ofertelor se va face în perioada 21.02.2022-25.02.2022,
între orele 09.00-12.00, la sediul Primăriei Comunei
Păuliș. Documentaţiei de atribuire se achiziţionează
de la sediul Primăriei Comunei Păuliş. Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 50Lei.
Informaţii suplimentare se pot obţin la sediul
Primăriei, tel.0257/388101 int.112, Compartimentul
Urbanism și achiziții publice şi pe site-ul primăriei
www.paulis.ro.
l Anunţ de participare la licitație deschisă pentru
închiriere de bunuri. 1. Informaţii generale privind
locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de email a
persoanei de contact: U.A.T. comuna Deleni, cu
sediul în sat Deleni, com. Deleni, str. Principală nr.
1217 B, jud. Iaşi cod fiscal 4541203, loc.Deleni,
telefon / fax 0232732070 /0232722043. 2. Informaţii
generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: a).Teren în suprafaţă de 30,9640 ha islaz,
destinat păşunatului animalelor din comuna Deleni,
amplasat conform planului cadastral nr. 64417,situat
în extravilanul U.A.T. comuna Deleni, aparținînd
domeniului public al U.A.T. comuna Deleni, prin
HCL nr.5 din 27.01.2022 și OUG 57/2019; b)
Construcție 1 fost romtelecom nr. cadastral 147,
carte funciară nr. 60562, parcela nr. 4021/2, situat în
intravilanul U.A.T. comuna Deleni aparținînd domeniului privat al U.A.T. comuna Deleni, prin HCL nr.
68/25.06.2021 și OUG 57/2019. 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 documentaţiei de atribuire: Documentaţia de
atribuire se poate achiziţiona de la sediul U.A.T.
comuna Deleni printr-o solicitare scrisă sau verbală;
3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului , de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Achiziţii publice din cadrul U.A.T.
comuna Deleni; 3.3 Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019: documentaţia de atribuire este
gratuită; 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.02.2022, ora 14.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1 Data limită de depunere a ofertelor:
28.02.2022, ora 14.00; 4.2 Adresa la care trebuie
depuse ofertele: U.A.T. comuna Deleni, sat Deleni,
strada Principală nr. 1217 B, jud. Iași; 4.3 Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 01.03.2022,
ora 11.30, la sediul U.A.T. comuna Deleni, sat
Deleni, strada Principală nr. 1217 B, jud. Iași. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax si/sau
adresa de email a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Iaşi, str.Atanasie
Panu nr. 25 telefon 0232 / 260600, fax: 0232 / 260411;
e-mail tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţíe către instituţiile abilitate în vederea
publicării: 03.02.2022.

l Almyo S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie publica, proprietatea imobiliara situata in
Ploiesti, Str. Corlatesti, nr. 17, Judetul Prahova,
compusa din 3 constructii cu destinatia industriala,
dupa cum urmeaza: - Constructia C1-Hala nr. 1, cu
regim de inaltime P, avand o suprafata construita la
sol de 315 mp; - Constructia C2-Hala nr. 2, cu regim
de inaltime P, avand o suprafata construita la sol de
230 mp; - Constructia C3-Sediu administrativ, cu
regim de inaltime P+1, avand o suprafata construita
la sol de 75 mp, suprafata utila parter 63,70 mp,
suprafata utila etaj 91,05 mp. Terenul pe care sunt
edificate constructiile mai sus mentionate, are o
suprafata de 7500 mp si nu face obiectul vanzarii.
Pretul total de vanzare este de 117.000 euro, fara
TVA. Licitatia se va organiza la sediul lichidatorului
judiciar in data de 09.02.2022 ora 12:30, iar in cazul
in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 11.02.2022, 14.02.2022,
16.02.2022, 18.02.2022, 21.02.2022, 23.02.2022,
25.02.2022, 28.02.2022, 02.03.2022, 04.03.2022,
07.03.2022, 09.03.2022, 11.03.2022, 14.03.2022,
16.03.2022, 18.03.2022, 21.03.2022, 23.03.2022,
25.03.2022, la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile
de inscriere la licitatie se depun in original la sediul
lichidatorului judiciar insotite de toate documentele
prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea la
licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei
tinerii licitatiei, mai multe relatii, precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la
lichidatorul judiciar, la numerele de telefon
0723357858/0244597808, email: office@andreiioan.
ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin lichidator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti,
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin
licitatie publica, proprietate imobiliara situata in
Comuna Băneşti, Punct Ciuperceasca, tarlaua 51,
parcela Pd (Cc) 1357, 1375, Judeţul Prahova,
compusa din: teren extravilan, cu destinatia curti
constructii, în suprafaţă măsurată de 7.740 mp;
Constructia C1 – Pensiune, în suprafaţă construită
desfasurata de 413,45 mp; Constructia C 2 – Terasa
cu copertina de lemn, în suprafaţă de 122,85 mp;
Constructia C3 – Terasa din lemn – structura
deschisa, în suprafaţă de 275 mp; Constructia C4 –
Anexa grupa sanitar, în suprafaţă construită de
41,79 mp; Platforma din dale colorata, în suprafaţă
de 148,82 mp. Pretul de pornire al licitatiei, pentru
proprietatea imobiliara mai sus mentionata este de
246.722 euro, fara TVA. Licitatia se va tine la sediul
lichidatorului in data de 09.02.2022, ora 14.00, iar in
cazul in care proprietatea imobiliara nu se va vinde,
licitatia se va tine in data de 11.02.2022, 14.02.2022,
16.02.2022, 18.02.2022, 21.02.2022, 23.02.2022,
25.02.2022, 28.02.2022, 02.03.2022, 04.03.2022,
07.03.2022, 09.03.2022, 11.03.2022, 14.03.2022,
16.03.2022, 18.03.2022, 21.03.2022, 23.03.2022,
25.03.2022, la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile
de inscriere la licitatie se depun in original la sediul
lichidatorului judiciar insotite de toate documentele
prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea la
licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la
lichidatorulul judiciar, la adresa mai sus mentionata,
la numerele de telefon 0723357858/0244597808,
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.
l Turnătoria Centrala Orion S.A., societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL,
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, scoate la vanzare urmatoarele
bunuri mobile: demolator Bosch GSH27 - nr.
inventar 20401, la pretul de 670 lei; demolator
Milwankee - nr. inventar 20400, la pretul de 379 lei;
bormasina Makitta, la pretul de 100,00 lei; fero-
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mangan afinare 165 kg, la pretul de 536,25 lei; feromangan standard (mangan 74-75%) 310 kg, la
pretul de 542,50 lei; ferosilicomangan 45 kg, 247,50
lei; instalatie Curatire Primara – nr. inventar 20286,
la pretul de 22.413,95 lei. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si achizitionarea
regulamentului de vanzare se pot obtine de la sediul
lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele de
telefon/fax: 0723.357.858/0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Licitatiile se vor organiza in data de 09.02.2022,
ora 11:30, iar in cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data
de 11.02.2022, 14.02.2022, 16.02.2022, 18.02.2022,
21.02.2022, 23.02.2022, 25.02.2022, 28.02.2022,
02.03.2022, 04.03.2022, 07.03.2022, 09.03.2022,
11.03.2022, 14.03.2022, 16.03.2022, 18.03.2022,
21.03.2022, 23.03.2022, 25.03.2022.
l SC Editura Explorator SRL, prin lichidator judiciar, anunta vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile de natura utilajelor tiparire carti,
respectiv masina de brosat Bindmaster la pretul de
11.890 lei fara TVA, masina de laminat la cald
KDFM 900 la pretul de 3.465 lei fara TVA, rama
copiat placi Spektra Proff la pretul de 1.720 lei fara
TVA, procesor placi Offset T700 la pretul de 3.075
lei fara TVA, masina de tipar Offset Roland 205 la
pretul de 113.565 lei fara TVA, masina de faltuit
ZYH490B la pretul de 13.780 lei fara TVA, aerotermă Master B 15 EPB Tipo Dec 2 buc. la pretul de
110 lei/buc fara TVA, aparat aer conditionat 24000
BTU Interter la pretul de 90 lei fara TVA. Pretul de
pornire al licitatiei este redus la 50% fata de cel
stabilit in rapoartele de evaluare. Licitatiile sunt
organizate in baza hotararii Adunarii Creditorilor
din 27.02.2019 si 06.10.2020 si vor avea loc pe data
de: 07.02.2022, 08.02.2022, 10.02.2022, 15.02.2022,
17.02.2022, 21.02.2022, 22.02.2022, 24.02.2022,
28.02.2022, 01.03.2022, 03.03.2022, 08.03.2022,
10.03.2022, 15.03.2022, 17.03.2022, 22.03.2022,
24.03.2022, 29.03.2022, 31.03.2022, 05.04.2022 orele
12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,
strada Ion Maiorescu, bl 33 S1, et. 7, cab 7B.
Conditii de participare la licitatia publica (taxa de
participare) si relatii suplimentare la telefon:
0344104525.
l 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Comuna Balș, str. Principală, judetul Iași, cod fiscal 16410627, telefon
0232740067, e-mail: contact@primariacomuneibals.
ro. 2.Informaţii generale privind obiectul procedurii
de licitaţie publică: Organizează licitație publică
conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 și a H.C.L.
nr.162 din 29.12.2021, H.C.L. nr.143 din 25.11.2021,
H.C.L. nr. 144 din 25.11.2021, H.C.L. 147 din
25.11.2021, H.C.L. 10 din 27.01.2022 în vederea
concesionării unor suprafețe de teren aparținând
domeniului privat al Comunei Balș, județul Iași,
după cum urmează: -S1=1.000mp teren intravilan,
categoria de folosință curți construcții și arabil, nr.
cadastral 62235, CF 62235, situate în T40, parcela
809/1 și T40, parcela 806/1; -S2=1.000mp, teren

intravilan, categoria de folosință arabil, număr
cadastral 60802 și CF 60802, situat în T 80, Parcela
2098/12/5; -S3=993mp, teren intravilan, categoria de
folosință arabil, număr cadastral 62149 și CF 62149,
situat în T80, Parcela 2098/12/20; -S4=650mp, teren
intravilan, categoria de folosință arabil, număr
cadastral 62155 și CF 62155, situat în T 80, Parcela
2102/10/2/10; -S5=1.525mp- teren extravilan, categoria de folosință arabil, identificat prin număr
cadastral 62240 și CF 62240, situate în T82, parcela
2224/19. 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: se poate obține de la Primăria Comunei
Balș, str. Principală, județul Iași. 3.2 Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul
instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire; Secretariat, comuna
Balș, județul Iași. 3.3 Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
preţul documentaţiei de atribuire este de 50 lei, bani
care se vor achita la casieria unităţii. 3.4 Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 23.02.2022 ora 16,00.
4.Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul
de sarcini. 4.1.Data limită pentru depunerea ofertelor: 01.03.2022, ora 14, 00. 4.2 Adresa la care
trebuie depuse ofertele; Primăria Comunei Balș, str.
Principală, comuna Balș, judeţul Iași, Registratură.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02.03.2022, ora 12,00, Primăria Comunei Balș,
judeţul Iași. 6.Denumire, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei Tribunalul Iași–
Secția Contencios Administrativ și Fiscal Iași, str.
Elena Doamna, nr.1A, telefon 0332.403.642, Fax
0332.435.700, e-mail tr-iasi-reg@just.ro.
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: Primăria Comunei Stelnica, comuna Stelnica, Str.Eroilor Aviatori nr.58,
județul Ialomița, telefon/fax: 0243/361.785, e-mail:
primaria.stelnica@yahoo.com, cod fiscal 4364799.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren în suprafață de
1.029 mp situat în intravilanul comunei Stelnica, Str.
Magnoliilor nr.4, ce aparține domeniului privat al
Comunei Stelnica, NC 22115, conform
H.C.L.nr.65/25.11.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019, art. 302, art.303, art.305-331. 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, Compartimentul Urbanism. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei Stelnica, Str.Eroilor
Aviatori nr.58, județul Ialomița. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde

este cazul: 10Lei/exemplar, se achită numerar la
Casieria Primăriei Stelnica. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 17/02/2022, ora 14.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 25/02/2022, ora 09.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Compartiment Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Stelnica, comuna
Stelnica, Str.Eroilor Aviatori nr.58, județul Ialomița.
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 va desfăşura ședinţa publică
de deschidere a ofertelor: 25/02/2022, ora 11.00, în
Sala de Ședințe a Consiliului Local Stelnica, Str.
Eroilor Aviatori nr.58, județul Ialomița. 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 Ialomița,
Slobozia, B-dul Cosminului nr.12, județul Ialomița,
cod poștal 920030, telefon: 0243/236.952,
0243/236.587 (centrală), fax: 0243/232.266, e-mail:
tr-ialomita-pgref@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 03/02/2022.
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: Primăria Comunei
Acâș, Str. Principală nr.129, județul Satu Mare,
telefon/fax 0261/871.002, e-mail: primariaacas@
yahoo.com, cod fiscal 3897386. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren extravilan în suprafață de 41.640mp,
înscris în CF nr.102560, nr.Top.102560 -categoria de
folosință neproductiv, aparținând domeniului privat
al Comunei Acâș, conform H.C.L. nr.61/19.07.2021
și 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 solicitare
scrisă la sediul instituției. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul Primăriei Comunei Acâș,
Str.Principală nr.129, județul Satu Mare. 3.3. Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 1.000 lei/exemplar, care se vor
achita numerar la Casieria Primăriei Comunei
Acâș, Str.Principală nr.129, județul Satu Mare. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
17.02.2022, ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25.02.2022,
ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Acâș, Str.Principală nr.129,
județul Satu Mare. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
într-un plic sigilat. 5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
25.02.2022, ora 11.00 -Primăria Comunei Acâș, Str.
Principală nr. 129, județul Satu Mare. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigi-
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ilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Judecătoria Carei, Carei, Str.Progresului nr.28,
județul Satu Mare, telefon 0261/861.184, fax
0261/861.155, e-mail: jud-carei-reg@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 03.02.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Perieți, Str.Calea București nr.25, județul Ialomița,
telefon/fax 0243/239.926, e-mail: primariaperieti@
yahoo.com, cod fiscal 4231849. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spațiu cabinet medical 1, în
suprafață de 18mp, situat în incinta Dispensarului
Uman Comuna Perieți, Str.Ialomiței nr. 108, județul
Ialomița, înscris în cartea funciară nr.23434; spațiu
cabinet medical 2 în suprafață de 12mp, situat în
incinta Dispensarului Uman Comuna Perieți, Str.
Ialomiței nr.108, județul Ialomița, înscris în cartea
funciară nr.23434, ce aparțin domeniului public al
Comunei Perieți, conform H.C.L. nr. 7/31.01.2022 și
temeiului legal O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333.
3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achiziții. 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: Compartimentul Achiziții din
cadrul Primăriei Comunei Perieți, Str.Calea București nr.25, județul Ialomița. 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: 20 lei/exemplar care se
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei
Perieți, Str.Calea București nr.25, județul Ialomița.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
18.02.2022, ora 15.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 28.02.2022,
ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Compartimentul Secretariat, Primăria Comunei
Perieți, Str.Calea București nr.25, județul Ialomița.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 28.02.2022, ora 11.00, Primăria Comunei
Perieți, Str.Calea București nr.25, județul Ialomița. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Ialomița, Slobozia, B-dul Cosminului
nr.12, județul Ialomița, telefon 0243/236.953, fax
0243/232.266, e-mail: tr.ialomita-pgref@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.02.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local

Argetoaia, sat Argetoaia, Str.C-tin Argetoianu,
nr.186, județul Dolj, telefon/fax 0251/452.701,
e-mail: office@primaria-argetoaia.ro, cod fiscal
4554190. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
teren intravilan în suprafață de 520mp, situat în
satul Leordoasa, nr.26, Tarlaua 54, parcela 100,
având nr. cadastral 30.000, înscris în Cartea
funciară a comunei Argetoaia cu nr.30.000, ce aparține domeniului public al Comunei Argetoaia,
județul Dolj, conform H.C.L.nr.46/28.12.2021 și
temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332333. 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, Compartimentul Secretariat. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: se poate obține de la
Compartimentul Secretariat din cadrul instituției,
sat Argetoaia, Str.C-tin Argetoianu, nr.186, județul
Dolj. 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/exemplar, se achită numerar la
Casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2022, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 25.02.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Consiliul Local Argetoaia,
sat Argetoaia, Str.C-tin Argetoianu, nr.186, județul
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 și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 28.02.2022,
ora 10.00, Consiliul local Argetoaia, sat Argetoaia,
Str.C-tin Argetoianu, nr.186, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Dolj, municipiul Craiova, str.Brestei, nr.12, județul
Dolj, telefon 0251/418.612, fax 0251/410.262, e-mail:
inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 03.02.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Stelnica, comuna Stelnica, Str.Eroilor Aviatori nr.58,
județul Ialomița, telefon/fax 0243/361.785, e-mail:
primaria.stelnica@yahoo.com, cod fiscal 4364799.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu comercial în suprafață de 19,5mp, situat în intravilanul
comunei Stelnica, Str.Prl.Noua Generație nr.6A (DN
3B), ce aparține domeniului privat al Comunei
Stelnica, conform H.C.L.nr.54/21.12.2020 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333.
3.Informații privind documentația de atribuire: Se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau

modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Urbanism. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Se poate obține de la
Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei
Stelnica, Str. Eroilor Aviatori nr.58, județul Ialomița.
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:
10Lei/exemplar, se achită numerar la Casieria
Primăriei Stelnica. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificarilor: 17/02/2022, ora 14.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 25/02/2022, ora 09.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartimentul Urbanism
din cadrul Primăriei Comunei Stelnica, comuna
Stelnica, Str. Eroilor Aviatori nr. 58, județul
Ialomița. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul
interior. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
25/02/2022, ora 10.00, în Sala de Ședințe a Consiliului Local Stelnica, Str.Eroilor Aviatori nr.58,
județul Ialomița. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ialomița, Slobozia, B-dul
Cosminului nr.12, județul Ialomița, cod poștal:
920030, telefon: 0243/236.952, 0243/236.587
(centrală), fax: 0243/232.266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03/02/2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoana de contact: Municipiul Aiud,
C.I.F. 4613636, str.Cuza Vodă nr.1, Aiud, județul
Alba, telefon: 0258/861.310, fax: 0258/861.280, e-mail:
office@aiud.ro, persoană de contact: Ovidiu Ranca
-Direcția Arhitect-șef, e-mail: tehnic@aiud.ro. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: Obiectul vânzării îl constituie
imobilul teren intravilan, situat în municipiul Aiud,
str. Valea Lupului, nr.46, înscris în CF nr.92437, nr.
top.2666/44/2, 2667/1/44/2, în suprafață de 297 mp,
aflat în domeniul privat al Municipiului Aiud.
Vânzarea se face în baza O.U.G.nr.57 din 03.07.2019
și a H.C.L. nr. 283 din 18.11.2021. 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: Direct
de la sediul Primăriei Municipiului Aiud -Direcția
Arhitect-șef, în baza unei solicitări scrise. 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 Arhitect-șef din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, telefon: 0258/861.310, int.1039, e-mail:
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tehnic@aiud.ro. 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: 50Lei/documentație, care se
achită în numerar la Casierie sau în contul:
RO84TREZ00421360250XXXXX. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 15.02.2022, ora 12.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 25.02.2022, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul
Aiud, str.Cuza Vodă nr.1, județul Alba, Primăria
Municipiului Aiud, Centrul de Informații pentru
Cetățeni. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: 1 (unu) exemplar original, într-un plic
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 28.02.2022, ora
12.00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str.Cuza
Vodă, nr. 1, sala de ședințe. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Alba -Secția de Contencios Administrativ și Fiscal,
Piața Iuliu Maniu, nr.24, Alba Iulia, județul Alba,
telefon: 0258/813.510, e-mail: tribunalulalba@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 02.02.2022.
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: Primăria Orașului
Negrești, oraș Negrești, Str.N.Bălcescu nr.1, județul
Vaslui, telefon/fax 0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, cod fiscal 13407333. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: spațiu în suprafață de 62,9mp și
dependințe ale acestuia în suprafață de 28,7mp,
situat în Orașul Negrești, Str. Decebal nr.5 (fost
Pavilion Pediatrie-Spitalul Orășenesc Negrești), ce
aparține domeniului public al Orașului Negrești,
județul Vaslui, având carte funciară nr.72791-C2,
nr.cadastral 72791, conform H.C.L. nr.7/27.01.2022
și temeiului 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:
la cerere, de la sediul instituției, Biroul Juridic. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul
Juridic din cadrul Primăriei Orașului Negrești, Str.
N.Bălcescu nr.1, județul Vaslui. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 50 lei/exemplar, se achită cash la
Casieria Primăriei Orașului Negrești, Str.N.Bălcescu
nr. 1, județul Vaslui. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.02.2022, ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 28.02.2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartimentul Secretariat, Primăria Orașului Negrești, Str.N.Bălcescu nr.1,
județul Vaslui. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se depune într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
01.03.2022, ora 10.00, Primăria Orașului Negrești,
Str. N. Bălcescu nr.1, județul Vaslui, Sala Mare. 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: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str.Ștefan cel Mare
nr.54, județul Vaslui, telefon/fax 0235/311.582,
e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 03.02.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Crăciunelu de Jos, Str.6 Martie nr.131, județul Alba,
telefon/fax 0258/883.501, e-mail: prim_craciuneludejos@yahoo.com, cod fiscal 4561944. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: teren extravilan în
suprafață de 8.800mp, înscris în CF nr.70439 Crăciunelu de Jos, parcela cu nr.top.70439, categoria de
folosință-teren neproductiv, zona Bigău, aparținând
domeniului privat al Comunei Crăciunelu de Jos,
conform Hotărârii Consiliului Local nr.50/14.12.2021
și temeiului 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:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul
Financiar Contabil. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului /compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Primăriei Comunei Crăciunelu de Jos, Str.6 Martie nr.131, județul Alba.
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:
10Lei care se achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Crăciunelu de Jos, Str.6 Martie nr.131,
județul Alba. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.02.2022, ora 12.00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
28.02.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Crăciunelu de
Jos, Str.6 Martie nr.131, județul Alba. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 01.03.2022, ora 11.00, Primăria Comunei
Crăciunelu de Jos, Str.6 Martie nr.131, județul Alba.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu nr. 24,
telefon 0285/813.510, fax 0285/811.184, e-mail: tribunalul.alba@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.02.2022.
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: Primăria Comunei
Runcu, comuna Runcu, Str.Principală, nr.17, județul
Dâmbovița, telefon/fax 0245/234.003, e-mail:
primaria.runcu@yahoo.com, cod fiscal 4344473. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: -teren în suprafață de
374 mp, nr.cadastral 72189, amplasat în comuna
Runcu, sat Bădeni, Str.Principală, nr. 174; -teren în
suprafață de 450mp, nr.cadastral 73493, amplasat în
comuna Runcu, sat Siliștea, Str.Principală, nr.67;
-teren în suprafață de 261mp, nr.cadastral 73129,
amplasat în comuna Runcu, sat Bădeni, Str.Principală FN; -teren în suprafață de 234mp, nr.cadastral
73490, amplasat în comuna Runcu, sat Siliștea, Str.
Principală, nr. 61; ce aparțin domeniului public al
Comunei Runcu, conform H.C.L.nr.51/31.07.2021 și
temeiului 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 transmisă la sediul Primăriei
Comunei Runcu. 3.2. Denumirea şi adresa servi-

ciului/compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Runcu, comuna Runcu, Str.Principală, nr.17, 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 200Lei/exemplar în numerar la
Casieria Primăriei Runcu sau prin OP/virament
bancar în contul RO91TREZ2755006XXX000770,
deschis la Trezoreria Pucioasa. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 22.02.2022, ora
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 02.03.2022, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va
fi depusă la Registratura Primăriei Runcu, comuna
Runcu, Str.Principală, nr.17, județul Dâmbovița. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 02.03.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Runcu, comuna Runcu, Str.Principală,
nr.17, 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 Dâmbovița, Târgoviște, Str.Calea București, nr.3, județul
Dâmbovița, telefon 0245/612.344, fax 0245/216.622,
e-mail: tr-dambovita-brp@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 03.02.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Comuna Crângu, sat
Crângu, Str.Principală, nr.93, județul Teleorman,
telefon/fax 0247/329.623, email: primariacrangu@
yahoo.com, cod fiscal 4568594. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: a)Închiriere spațiu în suprafață totală de 66,1mp, aparținând domeniului privat
al Comunei Crângu, cu destinația de Cabinet medical
pentru asigurarea de servicii medicale specifice medicinii de familie, aflat în incinta Dispensarului Uman
Crângu, comuna Crângu, sat Crângu, Str. Parcului,
județul Teleorman; b)Închiriere spațiu în suprafață
totală de 37,1mp, aparținând domeniului privat al
Comunei Crângu, cu destinația de Oficină locală de
distribuție -punct de lucru farmacie comunitară, aflat
în incinta Dispensarului Uman Crângu, comuna
Crângu, sat Crângu, Str.Parcului, județul Teleorman;
conform Hotărârilor Consiliului Local nr.
09/26.01.2022 și nr.10/26.01.2022, cu respectarea
O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ.
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. 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: Compartiment Secretarul General al Comunei Crângu,
comuna Crângu, sat Crângu, Str.Principală, nr.93,
județul Teleorman. 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: 100 Lei/exemplar, care se achită la
Casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 18.02.2022, ora 12.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 28.02.2022, ora 12.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Comuna Crângu, sat Crângu, Str.
Principală, nr.93, la Compartiment Secretarul
General al comunei Crângu. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un

singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 28.02.2022, ora 15.00, la sediul Primăriei
Comunei Crângu, comuna Crângu, sat Crângu, Str.
Principală, nr.93, județul Teleorman. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Teleorman, Secția Conflicte de Muncă, Asigurări
Sociale și de Contecios Administrativ și Fiscal,
Alexandria, Str.Ion Creangă, nr.53, județul
Teleorman, telefon 0247/406.016, fax 0247/317.322,
e-mail: tribunaltr@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 03.02.2022.
l SC Real Bucov SA, prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica, a urmatorului activ
inscris in CF 21238 a loc. Bucov compus din: teren
intravilan Cc de 718,36 mp, Cladire C1-cabina operatori P cu Sc=23,77 mp si instalatie de gaze la pretul
de 83.831,25 lei, situat in com. Bucov, sat Pleasa, str.
Industriei nr. 1, jud. Prahova conform hotararilor
adunarii creditorilor din data de 28.01.2021 si
16.09.2021. Pretul de pornire este redus la 75% fata
de cel stabilit in raportul de evaluare. Castigatorul
licitatiei este obligat sa respecte destinatia speciala a
instalatiei de gaze si are interdictia de schimbare a
acestei destinatii. Licitatiile publice vor avea loc pe
data de: 10.02.2022, 24.02.2022, 03.03.2022,
17.03.2022, 31.03.2022, 07.04.2022, 21.04.2022,
28.04.2022, 05.05.2022, 19.05.2022, 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 4.000 lei
fara TVA si la tel. 0344104525.
l SC Real Bucov SA, societate în faliment cu sediul
în com Bucov, sat Pleaşa, str. Industriei, nr. 1, jud.
Prahova, prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL,
cu sediul în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1 et. 7,
cab. 7B, anunta vanzarea la licitatie publica a
camerei nr. 22 (fosta biblioteca) din caminul de nefamilisti C4 bloc F, precum si cota indiviza de 1.19%
din partile comune ale blocului si 6,92 mp teren
indiviz din 581 mp situat in Bucov, sat Pleasa, nr.
936, jud Prahova, la pretul de 6.100 lei la care se
adauga TVA. Camera prezinta stare insalubra interior si exterior , grad de confort 3, stare deplorabila
necesita renovare completa. Licitatia publica are loc
in baza hotararii Adunarilor Creditorilor din

21.09.2021, a raportului de evaluare intocmit de
evaluator Constantin Valerica in septembrie 2021 si
a regulamentului de participare la licitatie. Totodata,
se valorifica prin licitatie urmatoarele bunuri mobile:
13 birouri pt calculator la pret de 50 lei per buc. +
TVA , 1 birou mare la pret de 100 lei + TVA , 4
scaune la pret de 15 lei per buc. + TVA 7 fisete metalice la pret de 100 lei per buc. + TVA, 1 comoda cu 2
usi la pret de 100 lei + TVA , 6 dulapuri cu 2 usi la
pret de 100 lei per buc. + TVA, un dulap colt cu 5 usi
la pret de 200 lei + TVA, 1 polita cu 4 rafturi la pret
de 50 lei + TVA. Licitatia publica are loc in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din 16.12.2019, a
regulamentului de participare la licitatie. Garantia
de participare la licitatie atat pentru garsoniera , cat
si pentru bunurile mobile este 10% din valoarea
bunurilor licitate. Sedintele de licitatii vor avea loc
pe data de: 10.02.2022, 24.02.2022,
03.03.2022,17.03.2022, 31.03.2022, 07.04.2022,
21.04.2022, 28.04.2022, 05.05.2022, 19.05.2022, orele
12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. Taxa de
participare la licitatie este de 500 lei fara TVA,
respectiv 595 lei inclusiv TVA. Relatii suplimentare
la sediul lichidatorului judiciar cat si la telefon
0344104525.

PIERDERI
l Pierdut carnet de munca pe numele Tarnovan
Ioan Daniel. Il declar nul.
l Pierdut legitimatie responsabil tehnic cu executia,
nr. 00001183, Domeiu autorizat 9.1, emisa la
10.04.2017 de catre Inspectoratul de Stat in
constructii-ISC, pe numele Iancu Florentin. O
declar nulă.
l Declar pierdut și nul Carnetul de student eliberat
de către Facultatea de Medicină Veterinară București pe numele Buteață Elena Andra, Student în
anul 6.
l Cramele Crișana Cooperativa Agricolă, cu sediul
în Sat Camar, com.Camar, nr.414/A, cod poștal
457060, jud.Sălaj, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr.C31/3/2019, CUI: RO41611354, cod
acciză RO0329300EN00, declarăm pierdut “Atestatul pentru distribuție și comercializare angro de
produse supuse accizelor” cu Nr.RO03293EN0001
din 30.09.2020. Îl declarăm nul.

DECESE

