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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 Dana Cor Impex S.R.L anunta vacantarea a 4 
posturi de muncitor necalificat in constructii. 
CV-urile se pot depune la adresa de e-mail: 
c hr.e s at@g mai l . c o m p ana la  dat a  d e 
06.08.2022.

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

l SC GM Work Quality SRL, cu sediu În Or. 
Pantel imon – I l fov s tr.  Să laj  nr.  10 A , 
J23/7741/2021, CUI RO 45341989, angajează 
50 muncitori necalificați la demolarea clădi-
rilor, căptuseli zidărie, plăci mozaic, faianță, 
gresie parchet COD COR 931301. Rugăm CV la 
mncgrup@gmail.com.

l SC Five Continents Boutique Hotel SRL anga-
jează recepționer și ospătar (chelner). Interviul 
va avea loc la sediul societății din Craiova, str.
Mitropolitul Firmilian, nr.1. Tel.0763.227.050.

l SC Leon Good Foods SRL angajează munci-
tori necalif icați în construcții- 5 posturi. 
Rug ăm ser ioz i t ate.  Re laț i i  la  te le fon: 
0765.699.500. Așteptăm CV-urile dumnea-
voastră la adresa: leongood2022@gmail.com

l SC Cuw Impex SRL, din municipiul Târgu Jiu, 
județul Gorj, angajează 6 Lucrători bucătărie 
(spălători vase mari), cu cod COR 941201. Se 
solicită cunoștințe de limba engleză. Se oferă 
salariu brut 2.550Lei. Relații la telefon: 
0785.106.416. CV-urile se pot trimite la adresa 
de e-mail: documentesuport@gmail.com până 
la data de 10.08.2022.

l SC Soymex COM SRL, din oraș Bumbești-Jiu, 
j u d .G o r j ,  a n g a j e az ă  1  S u d o r,  c u  c o d 
COR-721208. Se solicită cunoștințe de limba 
engleză. Se oferă salariu brut 2.550Lei. Relații 
la telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot 
trimite la adresa de e-mail: documentesu-
port@gmail.com până la data de 11.08.2022.

l SC Metrom Trading SA, cu sediul în Brașov, 
Str.Carpaților, nr.60, CUI: RO 17148908, anga-
jează operatori CNC. Cerințe: experiență 
minim 3 ani, limba engleză la nivel mediu, 
disponibilitate pentru lucrul în 3 schimburi. 
CV-urile însoțite de poză se vor depune la 
sediul societății sau se vor trimite prin e-mail 
la: carmenivan17@mail.com, până cel mai 
târziu la data de 10.08.2022.

l SC Total Tehnoconstruct SRL, cu sediul în 
Ploiești, Județul Prahova, angajează șef de 
echipă și dulgher. Cv-urile se pot depune la 
adresa de email: gdrecruitment2021@gmail.
com. Interviurile vor avea loc în data de 
04.08.2022, între orele 10.00 și 14.00.

l SA.HI.KO Express Delivery SRL angajăm 
curieri/livratori pentru sectorul de food deli-
very. Program 8 h/zi, L-V, weekend opțional. 
Salar iul 2.50 0Lei +bonusur i .  Detal i i  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. Program 8 h/zi, L-V, weekend 
opțional. Salariul de la 3.000Lei +bonusuri. 
Detalii la tel.0748.857.070. Disponibil pentru 
toată țara.

l SC Maer Import Export RO4491385 anga-
jează 25 muncitori necalif icați, cod COR 
931302. Relații la telefon: 0759.029.210.

l SC Feralla Inovativ Vision SRL, cu sediul în 
Comuna Vadu Pașii, Județul Buzău, angajează 
lăcătuș mecanic, muncitori necalif icați la 
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet, fierar beto-
nist, operator la mașini unelte cu comanda 
numerică, sudor. CV-urile se pot depune la 
adresa de email: gdrecruitment2021@gmail.
com. Interviurile vor avea loc în data de 
04.08.2022, între orele 10.00 și 14.00.

l SC Fresh Salad SRL, având CUI: 40695578, cu 
sediul în București, Sectorul 6, Drumul Taberei, 
Nr.28, Bloc T2, Scara 1, Etaj 9, Ap.116, anga-
jează: Ajutor bucătar, cod COR 941101- 8 
posturi, Șofer de autoturisme și camionete, 
cod COR 832201- 1 post. Cerințe: studii medii, 

cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul serviciilor. Selecția are loc în data de 
05.08.2022, ora 09.00, la sediul societății.

l Facdo Impex S.R.L anunta vacantarea urma-
toarelor posturi: 4 posturi de instalator insta-
latii tehnico-sanitare si de gaze, 35 de posturi 
de muncitor necalificat in constructii si 1 post 
de dulgher. CV-urile se pot depune la adresa 
de e-mail: chr.esat@gmail.com, pana la data 
de 06.08.2022.

l Best Metropolitan Construct S.R.L anunta 
vacantarea a 3 posturi de necalif icat in 
constructii, 3 posturi de faiantar , 5 posturi de 
zidar, 7 posturi de montator pereti si plafoane 
din ghips-carton. CV-urile se pot depune la 
adresa de e-mail: chr.esat@gmail.com pana la 
data de 06.08.2022.

l Enough By Ato S.R.L., cu sediul social în 
București, sector 2, strada Serg.Năstase 
Pamfil, nr.53, bloc 32, ap.50, înregistrată la 
ORC sub nr. J40/15446/2020, CUI: 43330550, 
angajează: dulgheri cod COR-711501 -40 
posturi; fierar betonist cod COR-711402 -40 
posturi; muncitor necalificat la spargerea și 
tăierea materialelor de construcți i cod 
COR-931302 -25 posturi. Pentru CV, la adresa 
de e-mail: igen92241@gmail.com

l Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Termoenergetica București-Ilfov, cu sediul în 
B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj.11, cam.33-41, 
sector 2, București, organizează concurs 
pentru ocuparea postului cu normă intreagă, 
pe durată nedeterminată, precum și a postului 
cu fracție de normă, pe durată determinată, 
astfel: -Serviciul Comunicare, Secretariat și IT: 
1 post Șef Serviciu cu norma intreagă de 8 ore 
/zi, pe durată nederminată; -Serviciul Manage-
ment de Proiecte și Strategii Termoenergetice: 
1 post Expert, cu fracție de normă  de 6 ore/zi, 
pe perioada determinată de 12 luni. Dosarele 
de înscriere la concurs se vor depune la sediul 
Asociației, până la data de 19.08.2022 ora 
12:00. Condițiile de participare la concurs și 
bibliograf ia sunt precizate în Anunțurile 
extinse privind selecția pentru ocuparea 
posturilor de mai sus și se găsesc la sediul 
Asociației si pe site www.aditbi.ro.  Informatii 
la telefon: 0722.295.558 –Serviciul Resurse 
Umane.

l Primăria Comunei Prăjeni, cu sediul în 
comuna Prăjeni, județul Botoșani, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante, de: Șef Serviciul Voluntar pentru 
S i tuaț i i  de Urgenț ă,  conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la 
sediul Primăriei Comunei Prăjeni din locali-
tatea Prăjeni, județul Botoșani astfel: -Proba 
scrisă în data de 29 august 2022, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 31 august 2022, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii: studii medii, cu diplomă de 
bacalaureat; -permis de conducere: categoria 
B; -vechime: nu se cere; -curs de șef serviciu 
voluntar pentru situații de urgență cu certificat 
de absolvire sau dovada înscrierii (adeverință) 
și urmării unui astfel de curs; -domiciliul în 
comuna Prăjeni, județul Botoșani. Candidații 
vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul Primăriei Comunei 
Prăjeni. Relații suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Prăjeni, persoană de contact: 
Răileanu Melania telefon 0726.380.134, 
0231/553.010, fax 0231/553.010.

l Creșa „Hansel și Gretel”, cu sediul în 
comuna Jilava, str.Gării nr.159 Bis, județul Ilfov, 
din subordinea Consiliului Local al Comunei 
Jilava, județul Ilfov, organizează concurs de 
recrutare în vederea ocupării, pe perioadă 
nedeterminată, a 2 posturi vacante -funcții 
contractuale de execuție -de îngrijitor. Pentru 
ocuparea posturilor mai sus menționate 
trebuie îndeplinite următoarele condiții: 1.
Condiții generale: -candidații trebuie să înde-
plinească condițiile prevăzute de art.3 din 
H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare ale unui post vacant sau 
temporar vacant, corespunzător funcțiilor 
contractuale și ale criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale, imediat superi-
oare ale personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modifică-
rile și completările ulterioare; 2.Condiții speci-
fice: -în vederea participării la concurs pentru 
posturilor contractuale de execuție vacante de 
îngrijitor din cadrul Creșei „Hansel și Gretel” 

sunt următoarele: -studii liceale, respectiv 
studii medii liceale finalizate cu diplomă de 
bacalaureat sau studii gimnaziale; -nu se soli-
cită vechime; -aviz psihologic favorabil exerci-
tării funcției de îngrijitor. Concursul va avea loc 
la sediul Creșei „Hansel și Gretel”, str.Gării 
nr.159 Bis, comuna Jilava, județul Ilfov. Proba 
scrisă se va susține în data de 31.08.2022, ora 
12.00; Proba interviu se va susține în termen 
de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea 
probei scrise, data și ora probei interviu se 
afișează odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Condițiile de participare la concurs și biblio-
grafia se vor afișa la sediul Creșei „Hansel și 
Gretel” și pe site-ul instituției: www.hansel-
gretel.ro. Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv 
începând cu data de 05.08.2022 până la 
19.08.2022, ora 16.00, la sediul Creșei „Hansel 
și Gretel”, str.Gării nr.159 Bis, comuna Jilava, 
județul I l fov, la doamna Luchian Ștefa-
nia-Laura, care asigură secretariatul comisiei 
de concurs. Poate fi contactată la numărul de 
telefon 031/425.52.96. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul Creșei „Hansel și Gretel”.

l Școala Gimnazială Hălmăgel, Nr. 4/B, Com. 
Hălmăgel, jud. Arad, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contractual vacant 
de îngrijitor II – 1 normă, pe perioadă nedeter-
minată. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: 29.08.2022 – proba scrisă –ora 
10,00, Școala Gimnazială Hălmăgel; 29.08.2022 
– interviu/proba practică ora 14,00, Școala 
Gimnazială Hălmăgel. Condiții de participare la 
concurs: * studii – liceale; * vechimea în muncă 
necesară ocupării postului:  nu necesită. * curs 
de igienă; * abilități practice de întreținere  a 
spațiilor școlare; * disponibilitate pentru un 
program flexibil; * domiciliul în localitatea 
Hălmăgel, județul Arad; * cetățenia română, 
cetățenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor apartinând Spațiului 
Economic European și cu domiciliul în România; 
* cunoștințe de limba română scris și vorbit; * 
vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale; * capacitatea deplină de exercițiu; * 
stare de sănătate corespunzătoare atestată 
prin adeverintă medicală; * cunoștinte în 
domeniul sănătătii, securității în muncă și PSI; 
* abilitati de relaționare-comunicare cu întreg 
personalul unității de învățământ; * cunoștinte 
de legislatie specifica locului de muncă; * nu a 
fost condamnat/ă definitiv pentru săvârsirea 
unei infractiuni contra umanității, contra 
statului ori a autorității, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau 
a unei infracțiuni săvârsite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
exceptia situatiei în care a intervenit reabili-
tarea. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a la sediul 
Școlii Gimnaziale Hălmăgel, nr. 4/B, Com. 
Hălmăgel, jud. Arad. Informații suplimentare se 
pot obține la telefon 0257 319 633 sau pe 
adresa de e-mail scoala.halmagel@yahoo.com.

l Teatrul Național Lucian Blaga cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ța Ștefan cel Mare, nr. 2-4, 
județul Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale de execuție 
vacante: Auditor gr. I S, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la 
sediul instituției, astfel: - Proba scrisă în data 
de 29.08.2022, ora 11:00; - Proba interviu în 
data de 01.09.2022, ora 11:00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să îndepli-
neasc ă următoarele condi ț i i :  -  s tudi i: 
superioare economice de lungă durată; - 
vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani; 
- curs auditor intern în sectorul public - acredi-
tare ANC. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a la sediul 
instituției. Relații suplimentare la sediul insti-
tuției: P-ța Ștefan cel Mare, nr. 2-4 sau la nr. de 
telefon 0264/592826, persoană de contact: 
Muntean Roxana.

l Institutul Limbii Române scoate la concurs 
următoarele posturi de lector de limba română 
din statul de funcții al lectorilor I.L.R. la: 1. 
Universitatea Geneva, Elveția, poziția 2; 2. 
Universitatea din Lund, Regatul Suediei, poziția 
10; 3. Universitatea Carolină din Praga, Repu-
blica Cehă, poziția 16; 4. Universitatea Mace-
donia din Salonic, Republica Elenă, poziția 18; 5. 
Universitatea Leipzig, Republica Federală 
Germania, poziția 21; 6. Universitatea J. Guten-
berg din Mainz, Republica Federală Germania, 

poziția 22; 7. Universitatea Strasbourg, Repu-
blica Franceză, poziția 27; 8. Universitatea Delhi, 
Republica India, poziția 28; 9. Universitatea 
Padova, Republica Italiană, poziția 30; 10. 
Universitatea Udine, Republica Italiană, poziția 
34; 11. Universitatea Karaganda, Republica 
Kazahstan, poziția 35; 12. Universitatea de Stat 
Comrat, Republica Moldova, poziția 38; 13. 
Universitatea Jagellonă Cracovia, Republica 
Polonă, poziția 39; 14. Universitatea Adam 
Mickiewicz Poznan, Republica Polonă, poziția 
40; 15. Universitatea Comenius Bratislava, 
Republica Slovacia, poziția 45; 16. Universitatea 
El Manar Tunis, Republica Tunisiană, poziția 47; 
17. Universitatea Gal Ferenc, Republica Ungară, 
poziția 51; 18. Universitatea de Stat Arizona, 
Statele Unite ale Americii, poziția 52; 19. Univer-
sitatea Columbia, New York, Statele Unite ale 
Americii, poziția 53. Perioada: determinată, de 
12 luni de la data începerii activității la post în 
anul universitar 2022/2023, cu posibilitatea 
prelungirii contractului, anual, până la maximum 
36 de luni. Descrierea posturilor: Postul de 
lector de limba română presupune promovarea 
limbii, literaturii, culturii și civilizației românești 
prin: activități didactice (curs, seminar, labo-
rator, consultații, examene, elaborarea de 
materiale didactice, traduceri etc.), de cercetare 
științifică (participări/organizări de manifestări 
științifice, îndrumarea și coordonarea studen-
ților etc.), precum și prin organizarea și partici-
parea la alte activități profesionale și culturale în 
comunitatea academică. Candidații trebuie să 
îndeplinească toate cerințele generale și speci-
fice ale postului pentru care candidează. Cerințe 
generale: Candidații trebuie să fie cadre didac-
tice, titulare într-o instituție/ unitate de învăță-
mânt românească acreditată sau autorizată, cu 
o vechime la catedră de minimum 2 ani. Cerințe 
specifice: Poziția 2 Universitatea Geneva, Confe-
derația Elvețiană, licență în filologie (speciali-
zarea română), cunoașterea limbii franceze (B2), 
cunoștințe de tehnologia informației, utile 
predării, constituie avantaj experiența în 
predarea limbii române la nivel universitar. 
Poziția 9 Universitatea Lund, Regatul Suediei, 
doctorat în f ilologie (română), cu teza de 
doctorat publicată, cadru didactic universitar, cu 
activitate științifică dovedită, cunoașterea limbii 
engleze (B2), experiență în predarea limbii și 
literaturii române. Poziția 16 Universitatea Caro-
lină Praga, Republica Cehă, licență în filologie 
(specializarea română), doctor sau doctorand în 
filologie, experiență în predarea limbii române 
ca limbă străină, cunoașterea limbii engleze 
(C1-C2). Poziția 18 Universitatea Macedonia 
Salonic, Republica Elenă, licență în filologie 
(specializarea română), masterat în literatura 
română sau metodica predării, experiență în 
predarea limbii române, constituie avantaj 
cunoașterea limbii greacă (A1). Poziția 21 
Universitatea Leipzig, Republica Federală 
Germania, doctorat în filologie, cunoașterea 
limbii germane (B2), experiență în predarea 
limbii române ca limbă străină în spațiul 
germanofon, experiență de predare în învăță-
mântul universitar (lingvistică și literatură 
română, comunicare interculturală), de prefe-
rință în spațiul germanofon. Poziția 22 Universi-
tatea J. Gutenberg Mainz, Republica Federală 
Germania, doctorat în filologie (limbă roma-
nică), cadru didactic universitar (conferențiar 
sau profesor), experiență în predarea limbii 
române ca limbă străină în mediul universitar, 
activitate științifică în domeniu și implicare în 
proiecte didactice internaționale, cunoașterea 
limbii germane (B2), cunoașterea limbii engleze 
(C1-C2), cunoașterea limbii franceze sau a unei 
alte limbi romanice (C1-C2). Poziția 27 Universi-
tatea Strasbourg, Republica Franceză, licență în 
filologie (specializarea română)masterat și/sau 
doctorat în filologie, cunoașterea limbii franceze 
(C1-C2), constituie avantaj experiența în 
predarea limbii române ca limbă străină, activi-
tate științifică dovedită. Poziția 28 Universitatea 
Delhi, Republica India, licență în filologie (speci-
alizarea română), experiență în predarea limbii 
române, cunoașterea limbii engleze (B2). Poziția 
30 Universitatea Padova, Republica Italiană, 
cadru didactic universitar, cunoașterea limbii 
italiene (C1-C2), competențe în traductologiei/ 
istoria traducerii. Poziția 34 Universitatea Udine, 
Republica Italiană, licență în filologie, constituie 
avantaj experiența în predarea limbii și litera-
turii române. Poziția 35 Universitatea Kara-
ganda, Republica Kazahstan, masterat în 
lingvistică, experiență în predarea limbii 
române, cunoașterea limbii engleze și/sau ruse 
(B2). Poziția 38 Universitatea de Stat Comrat, 
Republica Moldova, cadru didactic universitar 
(conferențiar sau profesor), doctorat în filologie. 
Poziția 39 Universitatea Jagellonă Cracovia, 
Republica Polonă, licență în filologie (speciali-
zarea română), doctorat în filologie, experiență 
didactică la nivel universitar, cunoștințe de 

operare PC și platforme e-learning. Poziția 40 
Universitatea Adam Mickiewicz Poznan, Repu-
blica Polonă, cadru didactic universitar, doctorat 
în filologie (română), experiență de cel puțin 2 
ani în predarea limbii române ca limbă străină în 
străinătate, Poziția 45 Universitatea Comenius 
Bratislava, Republica Slovacia, licență în filologie 
(specializarea română), experiență în predarea 
limbii române ca limbă străină, cunoașterea 
limbii engleze (B2) constituie avantaj cunoaș-
terea unei alte limbi romanice (B1). Poziția 47 
Universitatea El Manar Tunis, Republica Tuni-
siană, masterat în filologie, cunoașterea limbii 
franceze (B2). Poziția 51 Universitatea Gal 
Ferenc, Republica Ungară, cunoașterea limbii 
maghiare, engleze sau germane (B2) constituie 
avantaj pregătirea pedagogică în predarea limbii 
române ca limbă străină/ nematernă în școlile 
primare. Poziția 52 Universitatea de Stat 
Arizona, Statele Unite ale Americii, doctorat în 
filologie (lingvistică sau studii interculturale), 
experiență în predarea limbii române ca limbă 
străină, experiență de predare la nivel univer-
sitar, cunoașterea limbii engleze (C1-C2), 
competențe digitale (e-learning). Poziția 53 
Universitatea Columbia, New York, Statele Unite 
ale Americii, doctorat în filologie (română sau 
lingvistică aplicată), experiență în predarea 
limbii române ca limbă străină,experiență în 
predarea (preferabil în engleză) unor cursuri de 
literatură română, film și cultură românească; 
cunoașterea limbii engleze (C1-C2), constituie 
avantaj experiența în predarea limbii române ca 
limbă străină pentru vorbitorii de limbă engleză, 
constituie avantaj experiența de predare în 
universități americane. Salariul de încadrare: 
suma echivalentă salariului corespunzător 
postului deținut la instituția/ unitatea de învăță-
mânt unde este titular și plata unei indemnizații 
în valută, conform dispozițiilor legale în vigoare. 
Calendarul concursului: Proba I- Evaluarea dosa-
relor de concurs: a. depunerea dosarelor în 
format tipărit și electronic, (CD sau DVD, sau 
stick), la sediul Institutului Limbii Române, direct 
sau prin intermediul serviciilor poștale sau de 
curierat–  data limită: 26.08.2022, ora 14.00;  b. 
evaluare dosare și afișare rezultate  29.08.2022; 
c. depunerea contestațiilor– 30.08.2022; d. 
af i șarea rezul tatelor după contestaț i i: 
31.08.2022. Proba a II-a- Interviu: a. susținerea 
i n t e r v i u l u i  ș i  a f i ș a r e a  r e z u l t a t u l u i – 
01-02.09.2022; b. depunerea contestațiilor 
05.09.2022; c. afișarea rezultatelor f inale 
06.09.2022. Concursul se consideră finalizat 
după desemnarea de către universitate, dintre 
candidații admiși, a lectorului de limba română. 
Afișarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.
ro. Relații suplimentare: Institutul Limbii 
Române, București, str. Caransebeș nr.1, et.7, 
sector 1, CP 012271; telefon 021/3110631; 
e-mail: resurseumane@ilr.ro.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren construibil, împrejmuit, vis a vis 
de Cabana Voina-Câmpulung Mușcel. Relații la 
telefon 0728846290

CITAȚII
l Paratul Ilie-Edison Zlatineanu, cu domiciliul 
in:Alexandru Ghica 148 Bl.105, Sc.B, Ap.26, 
Alexandria, Teleorman, este citat la Judeca-
toria Alexandria in dosar nr.6841/740/2021, 
termen 26.10.2022, ora 08.30, cerere de 
valoare redusa, in proces cu Enel Energie 
Muntenia SA.

l Numita David Rachel solicita constatarea 
dobandirii dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilelor inscrise in CF. 33010-
C ovasna,  nr.  top.  4 89 6,  4 897,  CF.  nr. 
33012-Covasna, nr. top. 4898/1, CF. nr. 33008, 
nr. top. 4898/2 si C.F. nr. 33009-Covasna, 
nr.top.4899, proprietar tabular Zagoni Juli-
anna. Toti cei interesati pot face opozitie la 
Judecatoria Targu Secuiesc, in termen de 1 
luna de la publicarea prezentei, in  Dosarul cu 
nr. 936/ 322/2022, termen de judecata la 
23.11.2022.

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 Turi-
ceanu Iulian-Maricel, domiciliat în sat Gara 
Bobocu, com.Cochirleanca, jud.Buzău, în cali-
tate 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.
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DIVERSE
l În 28.07.2022 a fost depusă la Tribunalul 
București- Secția a-V-a Civilă cererea care face 
obiectul dosarului civil nr.20717/3/2022 
privind înregistrarea Partidului Național al 
Șoferilor și Transportatorilor din România și 
înscrierea în Registrul Partidelor Politice.

l UAT Șimnicu de Sus, jud.Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.30, 56, 60, 64, 
79, 81, 8 8, 102, începand cu data de 
11.08.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul primăriei com.Șimnicu de Sus, conf. 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului 
nr.7/1996, republicată, cu modif icările și 
completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei și pe site-ul ANCPI. Cererile 
de rectificare depuse prin orice alte mijloace 
de comunicare decât cele menționate mai sus 
nu vor fi luate în considerare.

l Administrația Națională Apele Române 
-Administrația Bazinală de Apă Banat anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Consolidare și reprofilare râu Timiș 
pe sectorul Lugoj-frontiera Serbia, județul 
Timiș”, propus a fi amplasat în județul Timiș, 
oraș Lugoj, comunele Coșteiu, Belinț, Moșnița 
Nouă, Parța, Giera, Foieni, Boldur, Bucovăț. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Timiș, municipiul Timișoara, B-dul 
Liviu Rebreanu nr.18-18A, județul Timiș și la 
sediul primării lor oraș Lugoj, comunele 
Coșteiu, Belinț, Moșnița Nouă, Parța, Giera, 
Foieni, Boldur, Bucovăț, în zilele de luni-joi, 
orele 8.00-16.30, vineri, între orele 8.00-
14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic 
la sediul APM Timiș.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. Denu-
mire județ: Sibiu. Denumire UAT: Mediaș. 
Sectoare cadastrale: 5, 6, 7, 25, 33, 34, 35, 37 
și 48. Oficiul De Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Sibiu anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr. 5, 6, 7, 25, 33, 34, 35, 37 și 48 pe 
o perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadas-
trului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările 
ul ter ioare. Data de început a af ișăr i i: 
09.08.2022. Data de s fârș i t a af ișăr i i: 
08.10.2022. Adresa locului afișării publice: 
Municipiul Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr. 
3,  județul Sibiu. Repere pentru identificarea 
locației: Primăria Municipiului Mediaș. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului 
Mediaș luni, miercuri și joi între orele 8.00 – 
16.00, marți între orele 8:00 – 18:00 și vineri 
între orele 8.00 – 13.00. Informații privind 
Programul național de cadastru și car te 
funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la 
adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

l Subscrisa Partium Insolvency IPURL, cod de 
identificare fiscală RO31260973, sediul profe-
sional în Oradea, str. Szigligeti Ede, nr.8, ap. 1, 
județul Bihor, număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvență RFO-II-0655, E-mail 
partiuminsolvency@gmail.com, în calitate de 
administrator judiciar provizoriu al societății 
Valentino Imobiliare S.R.L., cu sediul social în 
sat Toboliu, Com. Toboliu, Nr. 174, Județ Bihor, 
CUI 19168600 și număr de înregistrare la 
Registrul Comerțului J05/2265/2006, socie-
tate în insolvență, in insolvency,  en procedure 
collective, procedură ce face obiectul dosa-
rului nr. 1601/111/2022, organizează o proce-
dură de selecție privind desemnarea, în 
condiții le ar t.61 și 78 alin.(4) din Legea 
85/2014, a unui expert evaluator în vederea 
evaluării bunului imobil înscris în CF 159419-
C1-U1 Oradea, nr. top. 4843/101/31 în natură 
apartament nr.31 din BL U4 compus din 4 
c amere ș i  dependințe cu o supr af aț ă 
construită de 111,73 mp asupra căruia există 
instituite garanții din partea creditorilor AJFP 
Bihor, Cec Bank S.A. și Primăria Oradea. Astfel, 
experții evaluatori interesați, sunt invitați ca în 
termen de 30 (treizeci) zile de la publicarea 
prezentului anunț să depună o ofertă finan-
ciară în vederea realizării unui raport de 
evaluare în care se va indica valoarea de piață 
și valoarea de vânzare forțată a bunului imobil 
sus menționat. Ofertele se vor supune apro-
bării comitetului creditorilor, respectiv 
adunării creditorilor dacă comitetul nu a fost 
constituit, oferta câștigătoare urmând a fi 
stabilită prin hotărâre a comitetului credito-
rilor, respectiv adunării creditorilor, după caz. 
Ofertele financiare se vor transmite adminis-
tratorului judiciar prin e-mail la adresa partiu-
m i n s o l v e n c y @ g m a i l . c o m  s a u  p r i n 
corespondență la adresa din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor.   

l Vehicule aflate pe domeniul public sau 
privat al Sectorului 5 ce prezintă indicii 
pentru a fi încadrate în categoria vehiculelor 
fără stăpân: - autovehicul marca Ford, 
cu loare Gr i ,  număr de înmatr iculare 
KD57YBN, identificat în strada Zamfir Olaru 

nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca Opel, 
culoare Gri, fără număr de înmatriculare, 
identificat în Str. Poenița nr. 60, Sector 5; - 
autovehicul marca Mitsubishi, culoare Gri, 
fără număr de înmatriculare, identificat pe 
Str. Brezoi nr. 3, Sector 5; - autovehicul marca 
Citroen, culoare Negru, fără număr de înma-
triculare, identif icat pe Str. Brezoi nr. 3, 
Sector 5; - autovehicul marca Volkswagen, 
culoare Negru, număr de înmatriculare BV 
079779, identificat pe Str. Dr. Joseph Lister 
nr.  9,  S ec tor 5;  -  autovehicul  marc a 
Volkswagen, culoare Alb, număr de înmatri-
culare 7658 BSL, identificat pe Str. Condo-
rului nr. 76(vizavi), Sector 5; - autovehicul 
marca Mercedes, culoare Alb, număr de 
înmatriculare 7882 FYB, identificat pe Str. 
Condorului nr. 76(vizavi), Sector 5; - autove-
hicul marca Seat, culoare Gri, număr de 
înmatriculare B 044739, identificat pe Str. 
Condorului nr. 74(vizavi), Sector 5; - autove-
hicul marca Mercedes, culoare Gri, număr de 
înmatriculare B 064264, identificat pe Str. 
Condorului nr. 56(vizavi), Sector 5; - autove-
hicul marca Iveco, culoare Alb, număr de 
înmatriculare 9045 HSK, identificat pe Str. 
Munții Carpați nr. 33, Sector 5; - autovehicul 
marca Daewoo, culoare Alb, fără număr de 
înmatriculare, identificat pe Calea Plevnei nr. 
5-7, Sector 5; - autovehicul marca Mercedes, 
culoare Gri, fără număr de înmatriculare, 
identificat pe Str. Johann Gutenberg nr. 4, 
Sector 5; - autovehicul marca Ford, culoare 
Albastru/Gri, fără număr de înmatriculare, 
identificat pe Șoseaua Vârtejului nr. 8, Sector 
5; - rulotă marca neidentificabilă, culoare Alb, 
fără număr de înmatriculare, identificat pe 
Str. Dorneasca nr. 18(spate bloc), Sector 5; - 
autovehicul marca dacia, culoare Galben 
(colant), fără număr de înmatriculare, identi-
ficat pe Intr. Ogradei nr. 2A, Sector 5; - auto-
vehicul marca Toyota, culoare Gri, fără 
număr de înmatriculare, identificat pe Str. 
Modoran Ene nr. 5, Sector 5; - autovehicul 
marca Audi, culoare Negru, fără număr de 
înmatriculare, identificat la intersecția dintre 
Str. Băiulescu Ion cu Str. Zăbrăuțiului, Sector 
5; - autovehicul marca OPEL, culoare Negru, 
fără număr de înmatriculare, identificat pe 
Calea Ferentari nr. 23, Sector 5; - autovehicul 
marca Opel, culoare Gri, fără număr de înma-
triculare, identificat la intersecția dintre Str. 
Valdemar Lăscărescu cu Str. Aurel Florescu, 
Sector 5; - autovehicul marca Dacia, culoare 
Galben, fără număr de înmatriculare, identi-
ficat pe Str. Topliceanu Vasile nr. 8C, Sector 5; 
- autovehicul marca Chevrolet, culoare Gri, 
număr de înmatriculare EFZ 584, identificat 
pe B-dul. Giurgiului nr. 1, Sector 5; - autove-
hicul marca Matiz, culoare Roșie, fără număr 
de înmatriculare, identificat pe Str. Vigoniei 
nr. 4, Sector 5; - autovehicul marca Dacia, 
culoare Alb, fără număr de înmatriculare, 
identificat pe B-dul. Tudor Vladimirescu, 
Sector 5; - autovehicul marca Renault, 
culoare Gri, fără număr de înmatriculare, 
identificat pe Anghel Nuțu nr. 1, Sector 5; - 
autovehicul marca Dacia, culoare Alb, fără 
număr de înmatriculare, identificat pe Str. 
Popa Nae nr. 1, Sector 5; - autovehicul marca 
Dacia, culoare Galben, fără număr de înma-
triculare, identificat pe Str. Domnița Anas-
tasia nr. 14, Sector 5; - autovehicul marca 
BMW, culoare Negru, fără număr de înmatri-
culare, identificat pe Intrarea Cisla nr. 9, Sector 
5; - autovehicul marca Audi, culoare Negru, 
fără număr de înmatriculare, identificat la 
intersecția dintre Calea Rahovei cu Str. Sold. V. 
Croitoru, Sector 5; - autovehicul marca 
Chatenet, culoare Negru, fără număr de înma-
triculare, identificat pe Aleea Ghimeș nr. 2, 
Sector 5; - autovehicul marca Mitsubishi, 
culoare Verde, număr de înmatriculare 
P2984BH, identificat pe Str. Săpunari nr. 6, 
Sector 5; - autovehicul marca Renault, culoare 
Negru, fără număr de înmatriculare, identificat 
pe Intr. Mangalia nr. 1-3, Sector 5; - autove-
hicul marca Chrysler, culoare Gri, fără număr 
de înmatriculare, identificat la intersecția 
dintre Str. Toporași cu Str. Plăișor, Sector 5.  

l SC Viti Pomicola Samburesti SA, cu sediul în 
comuna Dobroteasa, sat Câmpu Mare, strada 
Bisericii nr.1, județul Olt, vă invită să participați 
la procedura concurențială pentru atribuirea 
contractului privind servicii de consultanță în 
management în cadrul proiectului „Dotare 
Combinat de Vinificație Domeniile Sâmbu-
rești”, proiect cofinanțat prin Programul Nați-
onal  de Spr i j in în sec toru l  v i t i v in ico l 
2019-2023. Obiectul contractului de consul-
tanță în management: Servicii de manage-
mentul investiț iei pentru obiectivul de 
investiții „Dotare Combinat de Vinif icație 
Domeniile Sâmburești”. Durata contractului: 
12 luni; Valoarea estimată a contractului: 
139.800,00Lei fără TVA; Criteriul atribuirii: 
prețul cel mai scăzut; Data și ora-limită de 
depunere a ofertelor: Data: 08.08.2022, ora 
16.00. Data și ora ședinței de deschidere: 
Data: 08.08.2022, ora 17.00. Adresa și modul 
de obținere a 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 ofer-
telor: Ofertantul trebuie să prezinte un (1) 

exemplar al ofertei în original, în plic sigilat, pe 
care să fie trecută adresa achizitorului. Pentru 
informații suplimentare legate de contract vă 
inv i tăm să ne contac taț i  la te lefonul: 
+40249.469.180 și sau la adresa de e-mail: 
office@samburesti.com. Persoană de contact 
este dl.Ioan Manea.

l Anunț privind lansarea competiției pentru 
atribuirea contractului de finanțare a unui 
proiect de cercetare-dezvoltare. Ministerul 
Apărării Naționale, prin UM 02550 București, 
în cal itate de Autoritate Contractantă, 
lansează procedura competițională pentru 
atribuirea contractului de finanțare pentru 
realizarea proiectului de cercetare-dezvoltare: 
-Sistem tip exoschelet pentru augmentare 
umană. Finanțarea proiectului de cerceta-
re-dezvoltare se face de la bugetul de stat 
-bugetul MapN -prin Planul Sectorial de Cerce-
tare-Dezvoltare al Ministerului Apărării Națio-
nale aferent perioadei 2022-2025. Procedura 
pentru atribuirea contractului de finanțare 
este procedura competițională „licitație 
restrânsă”, organizată în conformitate cu 
H.G.nr.1266/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind contractarea, finan-
țarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor 
din planurile sectoriale de cercetare-dezvol-
tare. Ca urmare, potențialii contractori intere-
sați sunt invitați să comunice în scris către UM 
02550 București, până la data de 13.08.2022, 
interesul privind participarea la competiția de 
referință, însoțit de declarația de eligibilitate 
conform art.11 din H.G.nr.1266/2004. Coordo-
natele de contact ale UM 02550 București sunt 
următoarele: -adresa: Bd.Drumul Taberei 
nr.7-9, sector 6, București, cod poștal 061418; 
-telefon, fax: 021.319.58.26; -e-mail: pscd@
dpa.ro; -persoană de contact: cpt.cdor.dr.ing.
Marian Vatavu.

l Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Municipiul Bârlad, municipiul Bârlad, 
Str. 1 Decembrie nr.21, județul Vaslui, telefon 
0235/411.760, fax 0235/416.867, website: 
www.primariabarlad.ro., cod fiscal 4539912. 
Reglementări legale privind acordarea de 
f i n a n ț a r e  n e r a m b u r s a b i l ă :  - L e g e a 
nr.350/2005 privind regimul f inanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general; 
-Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind 
îmbunătățirea sistemului de f inanțare a 
programelor și proiectelor culturale, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Perioada de 
finanțare pentru Sesiunea II: anul 2022. Suma 
totală alocată de la bugetul local: 277.937 Lei, 
conform H.C.L. nr.24/19.07.2022. Domeniile 
pentru care se acordă finanțarea nerambur-
sabilă: -150.000 Lei pentru culte religioase; 
-50.000Lei pentru cultură; -27.937Lei pentru 
tineret; -50.000 Lei pentru activități cu 
specific social. Criteriile de acordare a finan-
țărilor nerambursabile sunt cele prezentate în 
Regulamentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local 
pentru activitățile nonprofit de interes local. 
Documentația necesară pentru întocmirea 
dosarelor se poate obține de pe website-ul 
Municipiului Bârlad: www.primariabarlad.ro. 
Data-limită pentru depunerea propunerilor 
de proiecte: 22.08.2022, ora 14.00. Conform 
art.20, alin.2 din Legea 350/2005, din motive 
de urgență, Municipiul Bârlad, are dreptul de 
a accelera aplicarea procedurii de selecție de 
proiecte prin reducerea numărului de zile, în 
caz contrar ar cauza prejudicii autorității 
finanțatoare. Perioada la care se desfășoară 
selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a 
îndeplinirii criterilor referitoare la capacitatea 
tehnică și financiară și evaluarea propunerilor 
de proiecte este: 23.08.2022-26.08.2022.

l Stoia Liviu, Stoia Nicoleta Claudia, Stoia 
Ștefan, Stoia Simona Mihaela, Autotaller 
S.R.L., titulari ai PUZ „Elaborare PUZ pentru 
construire centru comercial format din hyper-
market, magazin retail, galerii comerciale și 
construcții anexe interioare și exterioare 
(stand tip bufet imbiss și cort, post trafo, 
container de reciclare ambalaje, bazin rezervă 
incendiu, copertine cărucioare), amenajări 
exterioare incintă (platforme parcare, spații 
verzi, drumuri, trotuare, parcări electrice), 
amenajări accese rutiere, pietonale și racor-
duri la drumurile publice, instalații interioare 
și rețele tehnico-edilitare, branșamente la 
utilitățile urbane, elemente de semnalizare 
-publicitate, împrejmuire, organizare de 
șantier și introducere teren în intravilan”, 
amplasat în localitatea Aiud, Str.Transilvaniei 
nr.156, nr.cad.96205, jud. Alba, anunță 
publicul interesat că planul menționat în 
urma etapei de încadrare nu necesită 
evaluare de mediu și se supune procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu. Informațiile 
privind potențialul impact asupra mediului al 
planului propus pot fi consultate la sediul 
APM Alba, str.Lalelelor nr.7B, în zilele de 
luni-vineri, între orele 10.00-14.00. Observa-
ții le publicului cu privire la încadrarea 
planului se primesc zilnic la sediul APM Alba, 
în termen de 10 zile calendaristice de la data 
publicării prezentului anunț.

SOMAȚII
l Somație. În baza Încheierii civile pronunțate 
de Judecătoria Negrești Oaș în data de 
17.05.2022, în dosar cu nr.784/266/2021, 
având în vedere că reclamanții Ravas Vasile și 
Ravas Floare, cu dom. loc. Bixad, str. Toamna, 
nr.786, jud.Satu Mare, invocă dobândirea 
proprietății prin uzucapiune asupra terenurilor 
în suprafață de 4.522mp, înscr is în CF 
nr.102451Bixad, se emite prezenta somație. 
Facem precizarea că toți cei interesați sunt 
somați să facă opoziție cu privire la imobilul 
din litigiu, în caz contrar, în termen de 6 luni de 
la emitere se va trece la judecarea cererii.

l România. Judecatoria Sannicolau Mare 
Dosar Nr. 1306/295/2022. Termen de judecată 
04.10.2022. Somatie emisă de Judecătoria 
Sânnicolau Mare în dosarul nr. 1306/295/2022 
Prin care se aduce la cunoștiința tuturor celor 
interesați că petenta Valea Mărioara, pentru 
defuncta Valea Elena, cu domiciliul procesual 
ales pentru comunicarea actelor la sediul 
Societății Civile de Avocați-Doandeș și Asoci-
ații, Doandeș Malvica, Buicu Cătălin- cabinete 
de Avocat-Asociere din Sânnicolau Mare, str. 
Ghe. Lazăr, nr. 13, bl. L5, sc. B. parter, județul 
Timiș, a formulat actiune civilă necontencioasă 
– de uzucapiune, prin care să se constate: 1. să 
constatate dobândit dreptul de proprietate, 
asupra imobilului reprezentând teren intra-
vilan în suprafață de 719 mp., situat în loc 
Comlosu Mare, jud. Timiș. înscris în CF nr. 
405363 Comlosu Mare, nr. top. 1905/c/2/9, 
prin uzucapiune, cu titlu de bun propriu. 2. Să 
se dispună înscrierea dreptului de proprietate, 
in favoarea subsemnatei petentă, asupra 
imobilului inscris în CF nr. 405363 Comlosu 
Mare, nr. top. 1905/c/2/9, cu titlu de drept 
dobândit prin uzucapiune, bun propriu. În baza 
art. 1051 N.C.P.C toți cei interesați sunt invitați 
să facă opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar, in termen de 30 zile de la emiterea 
celei din urmă publicații se va trece la jude-
carea cererii. Presedinte, Sirbu Luminita Maria. 
Grefier. Filip Cristina Stefania.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociația Centrul Român Pentru Adminis-
trarea Drepturilor Artiștilor Interpreți – 
CREDIDAM. Stimați membri, Se convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a membrilor 
CREDIDAM în data de 05.09.2022, respectiv 
06.09.2022, în cazul în care nu se întrunește 
cvorumul la prima convocare, ora 1000, la 
ARENELE ROMANE, Str. Cuțitul de Argint, nr. 3, 
(Parcul Carol), Sector 4, București, Sala de Spec-
tacol „Arenele Romane”, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Acreditare: a. Reprezentanți; b. Membri 
Individuali. 2. Stabilirea Cvorumului; 3. Deschi-
derea lucrărilor; 4. Alegerea: a. Prezidiului 
Adunării Generale Extraordinare; b. Secretaria-

tului Adunării Generale Extraordinare; c. Chesto-
rilor Adunării Generale Extraordinare (trei 
chestori care vor fi nominalizați și ca membri ai 
comisiei de numărare a voturilor). 5. Aprobare 
ordine de zi a Adunării Generale Extraordinare; 
6. Discutarea și aprobarea prin vot a Hotărârii 
Adunării Generale Extraordinare: Hotărârea nr. 
99 privind aprobarea modificării Statutului 
CREDIDAM în raport de dispozițiile Legii nr. 
8/1996 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe, astfel cum a fost modificată și comple-
tată prin Legea nr. 69/2022, în forma avizată de 
ORDA; 7. Actualizarea extrasului din statutul 
CREDIDAM privind Metodologia/formula de 
calcul utilizată de CREDIDAM pentru calcularea 
remunerației ce revine titularilor de drepturi (pe 
surse de colectare) și a Manualului de repartiție, 
ca urmare a modificării Legii nr. 8/1996 privind 
dreptul de autor și drepturile conexe, prin Legea 
nr. 69/2022 și a modificării statutului CREDIDAM, 
pentru publicarea pe pagina de internet a 
CREDIDAM, www.credidam.ro; 8. Diverse; 9. 
Închiderea lucrărilor Adunării Generale Extraor-
dinare.  În cazul în care nu este întrunit cvorumul 
la data de 05 septembrie 2022, conform art. 12 
punctul I alin.10 din Statutul CREDIDAM, 
Adunarea Generală Extraordinară va fi convo-
cată în același loc și la aceeași oră, în data de 06 
septembrie 2022, hotărârile fiind valabil luate cu 
jumătate plus unu din numărul membrilor 
prezenți, oricare ar fi numărul lor. Accesul în sală 
este permis membrilor CREDIDAM, în baza legiti-
mației de membru și a delegației prin care 
reprezentantul desemnat potrivit art. 99 alin. 2 
din Legea 8/1996 și art. 12 pct. I alin. (8) din 
Statutul CREDIDAM/mandatarul (artist interpret/
membru CREDIDAM) este mandatat/împuter-
nicit să participe și să reprezinte interesele 
grupului/membrilor reprezentați în Adunarea 
Generală Extraordinară CREDIDAM. Membrii 
CREDIDAM pot solicita formularele pentru repre-
zentanți de grup, până luni, 22 august.2022, în 
vederea centralizării acestora.  Fiecare membru 
al CREDIDAM are dreptul de a desemna, printr-o 
împuternicire, o altă persoană sau entitate, 
pentru a participa și vota în numele său, în cadrul 
adunării generale, cu condiția ca această desem-
nare să nu conducă la un conflict de interese. 
Împuternicirea trebuie încheiată în formă auten-
tică și înregistrată la sediul CREDIDAM, cu cel 
puțin 25 de zile înainte de data la care va avea loc 
adunarea generală, respectiv 05/06 septembrie 
2022. Împuternicirea trebuie să cuprindă, în mod 
expres, condițiile detaliate de participare ale 
împuternicitului, limitele și instrucțiunile de 
exercitare ale votului. Împuternicirea este vala-
bilă pentru o singură adunare generală și nu 
poate fi dată înainte de data publicării anunțului 
privind adunarea generală. În cadrul adunării 
generale, reprezentantul se bucură de aceleași 
drepturi pe care le-ar avea membrul care l-a 
desemnat (art. 155 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 
privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 12, 
punct I, alin. 7 din Statutul CREDIDAM). Pentru 



16 www.jurnalul.roanunțuri joi / 4 august 2022

orice informaţie, vă stăm la dispoziţie între orele 
10.00 – 17.00, la telefonul 021.307.92.00 sau/şi 
fax: 021.318.58.13 şi e-mail office@credidam.ro. 
Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de 
Specialitate au hotărât cu unanimitate de voturi 
ca membrii CREDIDAM să fie convocaţi prin 
postarea anunţului pe site-ul CREDIDAM, www.
credidam.ro, într-un ziar on-line, prin invitaţie 
trimisă fiecărui reprezentant/mandatar în parte, 
la solicitarea acestora, prin sms transmis tuturor 
membrilor care au comunicat la CREDIDAM 
datele de contact respective.

LICITAȚII
l Compania Energopetrol SA, societate in 
reorganizare, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie publica, 
masina de frezat FUS 22, nr. inventar 300207, 
la pretul de 1.700 lei, cu TVA inclus. Licitatia se 
va organiza la sediul administratorului judiciar 
in data de 08.08.2022 ora 12:00, iar in cazul in 
care bunul nu va fi valorificat, aceasta este 
reprogramata pentru data de 10.08.2022, 
1 2 .0 8 . 202 2,  1 5.0 8 . 202 2,  17.0 8 . 202 2, 
1 9.0 8 . 202 2,  2 2 .0 8 . 202 2,  24 .0 8 . 202 2, 
26.08.2022, 29.08.2022, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de inscriere la licitatie 
se depun in original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documentele preva-
zute 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 administratorului judiciar, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n  0 7 2 3 3 5 7 8 5 8 / 
0244597808, email: office@andreiioan.ro sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro.

l CONPET S.A. achiziţionează bunuri/ servicii/ 
lucrări confom Normelor Procedurale Interne 
de Achiziţii, Revizia 4. În perioada 27.07. - 
02.08.2022 s-au postat pe site-ul Conpet, 
următoarele achiziţii: - Prestare servicii de 
proiectare, execuţie lucrări pe tarif de racor-
dare şi lucrări pentru alimentare cu energie 
electrică la post încărcare locomotivă electrică 
cu acumulatori la rampa de încărcare ţiţei 
Biled. - Servicii de curăţare de şlam a rezervo-
rului de depozitare ţiţei R5 din cadrul Staţiei 
de pompare ţiţei Orleşti, judeţul Vâlcea, cu 
toate operaţiile aferente curăţării, transportul 
şlamului rezultat şi valorificarea/ eliminarea în 
condiţii de siguranţă pentru mediu. - Achiziţia 
a 5 (cinci) bucăţi echipamente complete de 
aparate de protecţie a respiraţiei autonome cu 
aer comprimat. - Achiziţie materiale şi echipa-
mente pentru instalaţii termice. - Achiziţie 2 
(două) bucăţi monitoare video 43”, necesare 
operaţionalizării centrului de monitorizare şi 
gestionare a sistemelor tehnice de protecţie şi 
alarmare instalate la nivelul subunităţilor teri-
toriale ale Conpet S.A. - Furnizare apă plată 
ambalată la bidoane de 19 L pentru consum în 
sistem dozatoare.

l Comuna Sânmartin, cu sediul în Sânmartin, 
Bulevardul Felix, nr. 105, judeţul Bihor, tel 
0259 – 318003, în conformitate cu HCL 
Sânmartin nr. 328/ 30.06.2022, organizează 
licitaţie publică deschisă pentru vânzarea 
suprafetei de 2262 mp. teren intravilan, identi-
ficată prin CAD. 69792 înscrisă in CF nr. 69792 
apartinând domeniului privat al Comunei 
Sânmartin. Caietele de sarcini se pot achizi-
ţ iona de la  s ed iu l  Pr imăr ie i  comunei 
Sânmartin, la preţul de 100 lei. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 5%. Ofertele, se 
vor depune la Primăria comunei Sânmartin 
pînă la data de 25.08.2022, orele 16:00, iar 
deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
31.08.2022, orele 12:00. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la biroul agricol al Primă-
riei comunei Sânmartin, la tel. 0259 – 318003.

l Comuna Sânmartin, cu sediul în Sânmartin, 
Bulevardul Felix, nr. 105, judeţul Bihor, tel 
0259 – 318003, în conformitate cu HCL 
Sânmartin nr. 700/ 28.10.2021, organizează 
licitaţie publică deschisă pentru concesionarea 
suprafetei de 420 mp. teren intravilan, identi-
ficată prin CAD. 69059 înscrisă in CF nr. 69059 
apartinând domeniului privat al Comunei 
Sânmartin. Caietele de sarcini se pot achizi-
ţ iona de la  s ed iu l  Pr imăr ie i  comunei 
Sânmartin, la preţul de 30 lei.  Garanţia de 
participare la licitaţie este de 150 lei. Ofertele, 
se vor depune la Primăria comunei Sânmartin 
pînă la data de 25.08.2022, orele 16:00, iar 
deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
31.08.2022, orele 13:00. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la biroul agricol al Primă-
riei comunei Sânmartin, la tel. 0259 – 318003.

l Comuna Sânmartin, cu sediul în Sânmartin, 
Bulevardul Felix, nr. 105, judeţul Bihor, tel 
0259 – 318003, în conformitate cu HCL 
Sânmartin nr. 313/ 30.06.2022, organizează 
licitaţie publică deschisă pentru închirierea în 
scop agricol suprafetei de 780 mp. teren 
intravilan, identif icată prin CAD. 70319 
înscrisă in CF nr. 70319 apartinând dome-
niului privat al Comunei Sânmartin. Caietele 
de sarcini se pot achiziţiona de la sediul 
Primăriei comunei Sânmartin, la preţul de 100 
lei. Garanţia de participare la licitaţie este de 
300 lei. Ofertele, se vor depune la Primăria 
c o mun e i  S â n ma r t i n  p î n ă  l a  da t a  d e 

25.08.2022, orele 16:00, iar deschiderea 
ofertelor va avea loc în data de 30.08.2022, 
orele 14:00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la biroul agricol al Primăriei 
comunei Sânmartin, la tel. 0259 – 318003.

l Comuna Sânmartin, cu sediul în Sânmartin, 
Bulevardul Felix, nr. 105, judeţul Bihor, tel 
0259 – 318003, în conformitate cu HCL 
Sânmartin nr. 208/ 21.04.2022, organizează 
licitaţie publică deschisă pentru vânzarea 
suprafetei de 257 mp. teren intravilan, identi-
ficată prin CAD. 69475 înscrisă in CF nr. 69475 
apartinând domeniului privat al Comunei 
Sânmartin. Caietele de sarcini se pot achizi-
ţ iona de la  s ed iu l  Pr imăr ie i  comunei 
Sânmartin, la preţul de 100 lei.  Garanţia de 
participare la licitaţie este de 2%. Ofertele, se 
vor depune la Primăria comunei Sânmartin 
pînă la data de 23.08.2022, orele 16:00, iar 
deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
30.08.2022, orele 12:00. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la biroul agricol al Primă-
riei comunei Sânmartin, la tel. 0259 – 318003.

l Debitorul SC Imar Mob Design SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Bunuri 
mobile (mobilier, aeroterma, aparat aer condi-
tionat, aplicator manual cu rola cauciuc, casa 
marcat,  cuptor cu microunde, espressor 
automat,  freze cd profilate, multifunctional hp 
laserjet , pistol aplicat aracet, slefuitor cu 
vibratii) -pretul de pornire este diminuat cu 
50% fata de  pretul stabilit prin  Raportul de 
Evaluare,  pentru fiecare bun in parte (platibil 
in lei la cursul BNR din data efectuarii platii). 
2.Stocuri materii prime –se vand in bloc la 
pretul de pornire diminuat cu 50% fata de cel 
stabilit prin Raportul de Evaluare. Pretul Caie-
tului de Sarcini este: 100 lei + TVA pentru 
oferte care privesc bunuri cu un prêt de 
pornire pana la 2.000 lei inclusiv; 500 lei + TVA 
pentru oferte care privesc bunuri cu un prêt 
de pornire intre 2.000 lei si 10.000 lei inclusiv; 
1.000 lei +TVA pentru oferte care privesc 
bunuri cu un prêt de pornire peste 10.000 lei; 
Bunurilor li se va aplica regimul de T VA 
conform dispozitiilor Codului Fiscal. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata la data de 
18.08.2022, ora 15.00 iar daca bunurile nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor avea loc in urmatoarele date: 
25.08.2022, 01.09.2022, 08.09.2022 si 
15.09.2022, ora 15.00 la acelasi prêt de 
pornire. Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul nr. RO96 
BACX 0000 0011 7243 4000 deschis la 
Unicredit Bank Arad pe seama debitoarei SC 
Imar Mob Design SRL cel tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru sedinta de lici-
tatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire 
al licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita pentru sedinta 
de licitatie a Caietului de sarcini. Pretul caie-
tului de sarcini se achită prin OP in contul nr. 
RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la 
Ing Bank –Sucursala Dorobanti, pe seama 
lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Petru Rares nr. 12, 
corp C2, parter, sector 1. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Petru Rares nr. 12, 
corp C2, parter, sector 1, Bucuresti. Pentru 
re lat i i  sup l imentare sunat i  la  te lefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l 1.Informaţii generale privind concedentul: 
Consi l iul Judeţean Ialomiţa, cod f iscal 
4231776, situat în municipiul Slobozia, Piaţa 
R e v o l u ţ i e i  n r . 1 ,  j u d e ţ u l  I a l o m i ţ a , 
tel.0243.230.200, fax 0243.230.250, e-mail: 
cji@cicnet.ro. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl 
reprezintă terenul în suprafaţă de 307,6144ha, 
teren cu destinaţie agricolă -categoria de 
folosinţă neproductiv, înscris în cartea funciară 
21837, situat în extravilanul Comunei Giurgeni. 
Terenul se află în proprietatea privată a jude-
ţului Ialomiţa, f iind concesionat conform 
O.U.G. nr. 57/2019 şi Hotărârii Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 152 din 29.07.2022. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire intrând pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa: www.cjialomita.ro -secţiunea anun-
ţuri/ licitaţii, descărcând un exemplar, sau în 
urma unei cereri către Compartimentul Patri-
moniu Public şi Privat, contra cost. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului/ compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Patrimoniu Public şi 
Privat, situat la etajul 3, camera 52, al Consi-
liului Judeţean Ialomiţa. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019: Contravaloarea docu-
mentaţiei de atribuire este de 50,00Lei şi se 
pot achita la casieria concedentului. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
25.08.2022, ora 16.30. 4. Informaţii privind 
ofertele: Ofertele vor fi formulate conform 

documentaţiei de atribuire. 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 02.09.2022, ora 14.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depusă ofertele: 
Ofertele vor depuse la sediul Consiliului Jude-
ţean Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei nr.1, la registra-
tură. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi 
depusă într-un exemplar original, conform 
documentaţiei de atribuire. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 05.09.2022, ora 11.00, la 
sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa, parter, în 
sala de şedinţe. 6.Denumirea, adresa, nr.de 
telefon, telefax şi/ sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute ş i termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Ialomiţa, localitatea 
Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, cod poştal 
920030, judeţul Ialomiţa, tel.0243/236.952, 
f a x :  0 2 4 3 / 2 3 6 . 5 8 7  ( c e n t r a l a ) ,  f a x : 
0243/232.266, e-mail: tr-ialomiţa-pgref@just.
ro, infopubil@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 02/08/2022.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Celaru, comuna Celaru, Str. Înv. M. 
Georgescu nr.525, judeţul Dolj, telefon 
0351/430.213, fax 0351/430.213, e-mail: 
pr imar iacelaru@yahoo.com, cod f iscal 
5046629. 2.Informaţi i generale pr iv ind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identif icarea bunului care urmează să f ie 
concesionat: teren intravilan în suprafaţă 
totală de 7.000mp, format din două parcele 
identificate astfel: Tarla 24, parcelele: CC814/7, 
număr cadastral 30248 şi CC814/10, număr 
cadastral 30242, aparţinând domeniului public 
al Comunei Celaru, conform caietului de 
sarcini, H.C.L. nr. 19/31.03.2022 şi temeiului 
legal O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documen-
taţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la 
sediul Comunei Celaru. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Registratura Comunei Celaru, comuna 
Celaru, Str. Înv. M. Georgescu nr.525, judeţul 
Dolj. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
50 lei/exemplar ce se achită în numerar la 
Casieria instituţiei sau prin virament în contul 
concedentului: RO06 TREZ 5242 1330 250X 
XXXX, deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal 
al concedentului: 5046629. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 19.08.2022, 
ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Dat a - l imi t ă de depunere a ofer te lor : 
30.08.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Comunei 
Celaru, comuna Celaru, Str.Înv.M. Georgescu 
nr.525, judeţul Dolj. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original şi 2 exemplare copii. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 30.08.2022, ora 
12.00, la sediul Comunei Celaru, comuna 
Celaru, Str.Înv.M. Georgescu nr.525, judeţul 
Dolj. 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: Secţia 
de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Dolj, Craiova, Str.Brestei nr.12, judeţul Dolj, 
telefon 0351/430.213, fax 0351/430.213, 
e-mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţ i i l e  a b i l i t a te,  î n  v e d e r ea p u b l i c ă r i i : 
03.08.2022.

l Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate de 
lichidator judiciar- vinde prin licitaţie publică în 
data de 05.08.2022, ora 10.00, bunurile urmă-
toarelor societăţi aflate în faliment: Universal 
Tehnoproiect S.R.L. -Teren extravilan arabil 
-cotă parte de proprietate de 15/78, în supra-
faţă de 6.000mp, înscris în Cartea Funciară 
100007 Codlea, situat în loc.Codlea, judeţul 
Braşov. Preţ de pornire la licitaţie- 57.400Lei. 
Delicom Shine S.R.L.Braşov- stoc produse 
-accesorii diverse (genţi damă, genţi voiaj, 
accesor i i).  Preţ de pornire la l ic i taţ ie - 
13.874Lei. În cazul nevalorificării bunurilor, 
l i c i taţ i i le  se vor re lua în 12.0 8 .2022, 
19.08.2022, 26.08.2022 şi 02.09.2022 în 
acelaşi loc şi aceleaşi condiţii. La preţurile de 
pornire se adaugă TVA în funcţie de legislaţia 
în vigoare. Vânzările vor avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Sfântu Gheorghe, str.
Crângului nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru 
participarea la licitaţie este obligatorie achizi-
ţionarea caietului de sarcini. Preţ caiet de 
sarcini: 300Lei+TVA. Garanţia de participare la 
licitaţie este de 20% din preţul de pornire. 
Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o ora 
înainte de începerea şedinţei de licitaţie. Infor-
maţii prin e-mail: contact@continental2000.ro 
s a u  l a  t e l e f o a n e l e :  0 2 6 7. 3 1 1 . 6 4 4 , 
0728.137.515 şi pe pagina de internet: www.
continental2000.ro

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identif icare f iscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Comuna Apahida, Str.Libertăţii 
nr.122, judeţul Cluj, telefon/fax 0264/231.777, 
0264/231.475, e-mail: apahida_cj@yahoo.ro, 
cod fiscal 4485243. 2.Informaţii generale 
privind obiectul procedurii de licitaţie publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: teren extravilan, 
aparţinând domeniului privat al Comunei 
Apahida, în suprafaţă de 64mp, înscris în CF 
nr.72433 Apahida, situat în localitatea Dezmir, 
în locul numit „Costi Dezmir ”, Comuna 
Apahida, judeţul Cluj, în vederea amplasării 
unei staţii de telefonie mobilă, conform 
H.C.L.nr.124/23.06.2022 şi temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: la cerere, la Casieria Comunei 
Apahida. 3.2. Denumirea şi datele de contact 
ale serviciului/ compartimentului din cadrul 
instituţiei de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Casieria 
Comunei Apahida, Str. Libertăţii nr.122, judeţul 
Cluj. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 20 lei/exemplar, se achită 
numerar la Casieria Comunei Apahida. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
16.08.2022, ora 12.00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 25.08.2022, ora 12.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: la Registratura 
Comunei Apahida, Str.Libertăţii nr.122, judeţul 
Cluj. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depune 
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior şi unul interior. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 26.08.2022, ora 10.00, în Sala 
Mare de Ședinţe a Comunei Apahida, Str.
Libertăţii nr. 122, judeţul Cluj. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secţia de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor nr.2, judeţul Cluj, telefon/
fax 0264/431.908, 0264/595.844, email: 
tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.08.2022.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identif icare f iscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Comuna Jucu, comuna Jucu, Str. 
Pr imăr ie i  nr.11,  jude ţu l  C lu j ,  te le fo n 
0264/233.084, fax 0264/233.086, e-mail: 
office@primariajucu.ro, cod fiscal 4426212. 
2.Informaţii generale privind obiectul proce-
durii de licitaţie publică, în special descrierea şi 
identif icarea bunului care urmează să f ie 
închiriat: teren extravilan în suprafaţă de 
32Ha, situat în Comuna Jucu, satul Vişea, 
judeţul Cluj, parte din CF65393, având cate-
goria de folosinţă pajişte naturală, aparţinând 
domeniului privat al Comunei Jucu, conform 
H .C . L .  n r.  1 2 3 / 26 . 0 7. 2 0 2 2  ş i  O .U.G . 
nr.57/03.07.2019. 3.Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la 
cerere de la sediul instituţiei. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/ comparti-
mentului din cadrul instituţiei de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Comuna Jucu, Str.Primăriei nr.11, 
judeţul Cluj. 3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 14 lei/exemplar ce 
se achită în numerar la Casieria instituţiei. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
16.08.2022, ora 15.00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 25.08.2022, ora 12.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Registratura 
Comunei Jucu, Str.Primăriei nr.11, judeţul Cluj. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar in original. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 25.08.2022, 
ora 13.00, la sediul Comunei Jucu, Str.Primăriei 
nr.11, judeţul Cluj, Sala de Ședinţă. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secţia de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Cluj, Cluj-Na-
poca, Calea Dorobanţilor nr.2-4, judeţul Cluj, 
telefon 0264/596.111, fax 0264/595.844, 
e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 03.08.2022.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de 

contact: Comuna Zăbrani, localitate Zăbrani, 
nr.95, judeţul Arad, telefon 0257/457.001, fax 
0257/457.430, e-mail: primariazabrani@yahoo.
com, cod fiscal 3519216. 2.Informaţii generale 
privind obiectul procedurii de licitaţie publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: 13 terenuri extra-
vilane în suprafaţă totală de 76,9974ha, 
conform caietului de sarcini, având categoria 
de folosinţă arabil+ livadă, aparţinând dome-
niului privat al Comunei Zăbrani, conform 
H.C.L.nr.92/28.07.2022 şi în baza temeiului 
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documen-
taţiei de atribuire: La cerere, de la sediul insti-
tuţiei, Administratorul Public. 3.2. Denumirea 
şi datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituţiei de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Se poate obţine de la Administratorul 
Public, localitatea Zăbrani, nr.95, judeţul Arad. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ: 100 Lei/ exemplar, se 
achită numerar la Casieria Comunei Zăbrani 
sau în contul RO70 TREZ 0252 1160 203X XXXX, 
deschis la Trezoreria L ipova, cod f iscal 
3519216. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 19/08/2022, ora 14.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 29/08/2022, ora 10.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Compar timentul Secretariat, localitatea 
Zăbrani, nr. 95, judeţul Arad. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă f iecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate: unul exterior şi unul inte-
rior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
30/08/2022, ora 11.00, Comuna Zăbrani, loca-
litatea Zăbrani, nr. 95, judeţul Arad. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secţia de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Arad, Arad, 
Bd. V. Milea nr.2, judeţul Arad, cod poştal 
3 1 0 1 3 1 ,  t e l e f o n  0 2 5 7/ 2 5 6 . 4 8 4 ,  f a x 
0257/254.606, e-mail: tr-arad-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
03/08/2022.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identif icare f iscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Comuna Crăciunelu de Jos, cu 
sediul în Crăciunelu de Jos, Str.6 Martie nr.131, 
judeţul Alba, cod poştal 517260, telefon/fax 
0258/883.501, e-mail: prim_craciuneludejos@
yahoo.com, adresa site: www.craciuneludejos.
ro, cod fiscal 4561944. 2. Informaţii generale 
privind obiectul procedurii de licitaţie publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: Imobil -aparta-
ment, în suprafaţă construită de 45 mp, supra-
faţă utilă de 34,30mp, conform caietului de 
sarcini, înscris în CF nr.72804-C1-U3 Crăciu-
nelu de Jos, situat în comuna Crăciunelu de 
Jos, Str.6 Martie nr.131, judeţul Alba, aparţine 
domeniului public al Comunei Crăciunelu de 
Jos, O.U.G. nr. 57/03.07.2019 şi H.C.L. nr. 
26/28.06.2022. 3.Informaţii privind documen-
taţia 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: la 
cerere, de la sediul instituţiei, Compartimentul 
Financiar Contabil. 3.2. Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/ compartimentului din 
cadrul instituţiei de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Financiar Contabil, Comuna 
Crăciunelu de Jos, Str.6 Martie nr. 131, judeţul 
Alba. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 50Lei, care se achită 
numerar la Casieria instituţiei. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 19.08.2022, 
ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Dat a - l imi t ă de depunere a ofer te lor : 
29.08.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Comuna Crăciunelu 
de Jos, Crăciunelu de Jos, Str.6 Martie nr.131, 
judeţul Alba. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 30.08.2022, ora 11.00, 
Comuna Crăciunelu de Jos, Crăciunelu de Jos, 
Str.6 Martie nr.131, judeţul Alba. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secţia de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Alba Iulia, Piaţa 
Iuliu Maniu nr.24, judeţul Alba, telefon 
0285/813.510, fax 0285/811.184, e-mail: tribu-
nalul.alba@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.08.2022.
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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: Orașul Negrești, cu sediul în Negrești, 
Str.Nicolae Bălcescu numărul 1, județul Vaslui, 
telefon/fax 0235/457.679, e-mail: inforpne-
gresti@gmail.com, cod fiscal 13407333. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie vândut: 
apartament cu o cameră în suprafață de 
24,3mp, situat în Orașul Negrești, Str. Gării, 
Bl.G2, Sc.A, Et.II, Ap.9, județul Vaslui, cu nr.
cadastral 70061-C1-U23, înscris în Cartea 
Funciară nr. 70061-C1-U23 Negrești, aparținând 
domeniului privat al Orașului Negrești, județul 
Vaslui, conform H.C.L. nr. 92/28.07.2022 și 
temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 
Codul administrativ. 3.Informații privind docu-
mentația 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, la sediul instituției, Biroul Juridic. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din documentația 
de atribuire: se poate obține de la Biroul Juridic 
din cadrul Orașului Negrești, Str.N.Bălcescu 
nr.1, județul Vaslui. 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: 50 lei/
exemplar, dacă se ridică de la sediul instituției și 
se achită în numerar la Casieria Orașului 
Negrești sau se poate descărca de pe site-ul: 
www.negresti.ro, gratuit. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 17.08.2022, ora 
14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
D at a - l i mi t ă  d e d e p un e r e a  o fe r te l o r : 
25.08.2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Compartimentul 
Registratură, Orașul Negrești, Etajul I, Str. N. 
Bălcescu nr.1, județul Vaslui. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta 
se depune 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: 26.08.2022, 
ora 10.00, Orașul Negrești, Str.N.Bălcescu nr.1, 
județul Vaslui, Sala Mare, Parter. 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 Vaslui, Vaslui, Str.Ștefan cel Mare 
nr.54, județul Vaslui, cod poștal 730171, 
telefon/fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
03.08.2022.

l SC Servicii Publice Alexandria SRL, înmatricu-
l a t ă  l a  R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i  s u b  n r.
J34/405/2010, având cod unic de înregistrare: 
RO27259202, cu sediul în Alexandria, șoseaua 
Turnu Măgurele, bloc Piața PECO, tel./fax 
0247/310.328, organizează licitație publică 
deschisă, etapa a II-a, în scopul închirierii unui 
număr de 126 spații pe care le administrează pe 
raza Municipiului Alexandria, incinta Obor, în 
vederea desfășurării evenimentului Zilelor 
Municipiului Alexandria. Licitația se va desfă-
șura pe platoul Pieței PECO în z iua de 
25.08.2022, după următorul program: Ora 
08.00 -Spații cu destinația comerț cu produse 
de alimentație publică: Nr.crt.; Denumirea 
spațiului; Suprafața (mp); Identificare; Tarif 
închiriere mp/zi; Garanție participare: 1; Spațiu 
alimentație; 01; 40; 100069-SA01; 4; 400. 2; 
Spațiu alimentație; 02; 16; 100069-SA02; 4; 
160. 3; Spațiu alimentație; 03; 16; 100069-
SA03; 4; 160. 4; Spațiu alimentație; 04; 40; 
100069-SA04; 4; 400. 5; Spațiu alimentație; 05; 
16; 100069-SA05; 4; 160. 6; Spațiu alimentație; 
06; 16; 100069-SA06; 4; 160. 7; Spațiu alimen-
tație; 09; 16; 100069-SA09; 4; 160. 8; Spațiu 
alimentație; 10; 16; 100069-SA10; 4; 160. 9; 
Spațiu alimentație; 11; 40; 100069-SA11; 4; 
400. 10; Spațiu alimentație; 12; 16; 100069-
SA12; 4; 160. 11; Spațiu alimentație; 13; 16; 
100069-SA13; 4; 160. 12; Spațiu alimentație; 
14; 40; 100069-SA14; 4; 400. 13; Spațiu alimen-
tație; 15; 48; 100069-SA15; 4; 480. 14; Spațiu 
alimentație; 16; 48; 100069-SA16; 4; 480. Ora 
09.30 -Spații cu destinația amplasare elemente 
pentru agrement și jocuri distractive: Nr.crt.; 
Denumirea spațiului; Suprafața (mp); Identifi-
care; Tarif închiriere mp/zi; Garanție partici-
pare: 15; Spațiu jocuri agrement; 01; 100; 
100069-SJA01; 2.5; 1000. 16; Spațiu jocuri 
agrement; 02; 100; 100069-SJA02; 2.5; 1000. 
17; Spațiu jocuri agrement; 03; 100; 100069-
SJA03; 2.5; 1000. 18; Spațiu jocuri agrement; 
04; 80; 100069-SJA04; 4; 800. 19; Spațiu jocuri 
agrement; 05; 300; 100069-SJA05; 2.5; 3000. 
20; Spațiu jocuri agrement; 10; 400; 100069-
SJA10; 2.5; 4000. 21; Spațiu jocuri agrement; 
11; 300; 100069-SJA11; 2.5; 3000. 22; Spațiu 
jocuri agrement; 12; 100; 100069-SJA12; 2.5; 
1000. 23; Spațiu jocuri agrement; 13; 100; 
100069-SJA13; 2.5; 1000. 24; Spațiu jocuri 
agrement; 14; 100; 100069-SJA14; 2.5; 1000. 
25; Spațiu jocuri agrement; 15; 100; 100069-
SJA15; 2.5; 1000. 26; Spațiu jocuri agrement; 
16; 240; 100069-SJA16; 2.5; 2400. Ora 10.30 
-Spații cu destinatia alimentație publică tip 
terasă/restaurant: Nr.crt.; Denumirea spațiului; 

Suprafața (mp); Identificare; Tarif închiriere mp/
zi; Garanție participare: 27; Spațiu restaurante; 
01; 162; 100069-SR01; 4; 1620. 28; Spațiu 
restaurante; 02; 198; 100069-SR02; 4; 1980. 
29; Spațiu restaurante; 03; 228; 100069-SR03; 
4; 2280. 30; Spațiu restaurante; 04; 245; 
100069-SR04; 4; 2450. 31; Spațiu restaurante; 
05; 260; 100069-SR05; 4; 2600. 32; Spațiu 
restaurante; 06; 365; 100069-SR06; 4; 3650. 
33; Spațiu restaurante; 07; 375; 100069-SR07; 
4; 3750. 34; Spațiu restaurante; 08; 350; 
100069-SR08; 4; 3500. 35; Spațiu restaurante; 
09; 252; 100069-SR09; 4; 2520. 36; Spațiu 
restaurante; 10; 252; 100069-SR10; 4; 2520. 37; 
Spațiu restaurante; 11; 252; 100069-SR11; 4; 
2520. 38; Spațiu restaurante; 12; 315; 100069-
SR12; 4; 3150. Ora 11.30 -Spații cu destinația 
comerț produse nealimentare, textile, jucării, 
artizanat: Nr.crt.; Denumirea spațiului; Supra-
fața (mp); Identificare; Tarif închiriere mp/zi; 
Garanție participare: 39; Spațiu textile; 01; 12; 
100069-ST01; 4; 120. 40; Spațiu textile; 02; 12; 
100069-ST02; 4; 120. 41; Spațiu textile; 03; 12; 
100069-ST03; 4; 120. 42; Spațiu textile; 04; 12; 
100069-ST04; 4; 120. 43; Spațiu textile; 05; 12; 
100069-ST05; 4; 120. 44; Spațiu textile; 06; 12; 
100069-ST06; 4; 120. 45; Spațiu textile; 07; 12; 
100069-ST07; 4; 120. 46; Spațiu textile; 08; 12; 
100069-ST08; 4; 120. 47; Spațiu textile; 09; 12; 
100069-ST09; 4; 120. 48; Spațiu textile; 10; 12; 
100069-ST10; 4; 120. 49; Spațiu textile; 11; 12; 
100069-ST11; 4; 120. 50; Spațiu textile; 12; 12; 
100069-ST12; 4; 120. 51; Spațiu textile; 13; 12; 
100069-ST13; 4; 120. 52; Spațiu textile; 14; 12; 
100069-ST14; 4; 120. 53; Spațiu textile; 15; 12; 
100069-ST15; 4; 120. 54; Spațiu textile; 16; 12; 
100069-ST16; 4; 120. 55; Spațiu textile; 17; 12; 
100069-ST17; 4; 120. 56; Spațiu textile; 18; 12; 
100069-ST18; 4; 120. 57; Spațiu textile; 19; 12; 
100069-ST19; 4; 120. 58; Spațiu textile; 20; 12; 
100069-ST20; 4; 120. 59; Spațiu textile; 21; 12; 
100069-ST21; 4; 120. 60; Spațiu textile; 22; 12; 
100069-ST22; 4; 120. 61; Spațiu textile; 23; 12; 
100069-ST23; 4; 120. Ora 11.00 -Spații cu desti-
nația comerț produse nealimentare, textile, 
jucării, artizanat: Nr.crt.; Denumirea spațiului; 
Suprafața (mp); Identificare; Tarif închiriere mp/
zi; Garanție participare: 62; Spațiu textile; 24; 
12; 100069-ST24; 4; 120. 63; Spațiu textile; 25; 
12; 100069-ST25; 4; 120. 64; Spațiu textile; 26; 
12; 100069-ST26; 4; 120. 65; Spațiu textile; 27; 
12; 100069-ST27; 4; 120. 66; Spațiu textile; 28; 
12; 100069-ST28; 4; 120. 67; Spațiu textile; 29; 
12; 100069-ST29; 4; 120. 68; Spațiu textile; 30; 
12; 100069-ST30; 4; 120. 69; Spațiu textile; 31; 
12; 100069-ST31; 4; 120. 70; Spațiu textile; 32; 
12; 100069-ST32; 4; 120. 71; Spațiu textile; 33; 
12; 100069-ST33; 4; 120. 72; Spațiu textile; 34; 
12; 100069-ST34; 4; 120. 73; Spațiu textile; 35; 
12; 100069-ST35; 4; 120. 74; Spațiu textile; 36; 
12; 100069-ST36; 4; 120. 75; Spațiu textile; 37; 
12; 100069-ST37; 4; 120. 76; Spațiu textile; 38; 
12; 100069-ST38; 4; 120. 77; Spațiu textile; 39; 
12; 100069-ST39; 4; 120. 78; Spațiu textile; 40; 
12; 100069-ST40; 4; 120. 79; Spațiu textile; 41; 
12; 100069-ST41; 4; 120. 80; Spațiu textile; 42; 
12; 100069-ST42; 4; 120. 81; Spațiu textile; 43; 
12; 100069-ST43; 4; 120. 82; Spațiu textile; 44; 
12; 100069-ST44; 4; 120. 83; Spațiu textile; 45; 
12; 100069-ST45; 4; 120. 84; Spațiu textile; 46; 
12; 100069-ST46; 4; 120. 85; Spațiu textile; 47; 
12; 100069-ST47; 4; 120. Ora 13.00 -Spații cu 
destinația comerț produse nealimentare, 
textile, jucării, artizanat: Nr.crt.; Denumirea 
spațiului; Suprafața (mp); Identificare; Tarif 
închiriere mp/zi; Garanție participare: 86; 
Spațiu textile; 48; 12; 100069-ST48; 4; 120. 87; 
Spațiu textile; 49; 12; 100069-ST49; 4; 120. 88; 
Spațiu textile; 50; 12; 100069-ST50; 4; 120. 89; 
Spațiu textile; 51; 12; 100069-ST51; 4; 120. 90; 
Spațiu textile; 52; 12; 100069-ST52; 4; 120. 91; 
Spațiu textile; 53; 12; 100069-ST53; 4; 120. 92; 
Spațiu textile; 54; 12; 100069-ST54; 4; 120. 93; 
Spațiu textile; 55; 12; 100069-ST55; 4; 120. 94; 
Spațiu textile; 56; 12; 100069-ST56; 4; 120. 95; 
Spațiu textile; 57; 12; 100069-ST57; 4; 120. 96; 
Spațiu textile; 58; 12; 100069-ST58; 4; 120. 97; 
Spațiu textile; 59; 12; 100069-ST59; 4; 120. 98; 
Spațiu textile; 60; 12; 100069-ST60; 4; 120. 99; 
Spațiu textile; 61; 12; 100069-ST61; 4; 120. 100; 
Spațiu textile; 62; 12; 100069-ST62; 4; 120. 101; 
Spațiu textile; 63; 12; 100069-ST63; 4; 120. 102; 
Spațiu textile; 64; 12; 100069-ST64; 4; 120. 103; 
Spațiu textile; 71; 12; 100069-ST71; 4; 120. 104; 
Spațiu textile; 72; 12; 100069-ST72; 4; 120. Ora 
14.30 -Spații cu destinația comerț produse 
nealimentare, textile, jucării, artizanat: Nr.crt.; 
Denumirea spațiului; Suprafața (mp); Identifi-
care; Tarif închiriere mp/zi; Garanție partici-
pare: 105; Spațiu textile; 73; 12; 100069-ST73; 
4; 120. 106; Spațiu textile; 74; 12; 100069-ST74; 
4; 120. 107; Spațiu textile; 75; 12; 100069-ST75; 
4; 120. 108; Spațiu textile; 76; 12; 100069-ST76; 
4; 120. 109; Spațiu textile; 77; 12; 100069-
ST77; 4; 120. 110; Spațiu textile; 78; 12; 
100069-ST78; 4; 120. 111; Spațiu textile; 79; 12; 
100069-ST79; 4; 120. 112; Spațiu textile; 80; 
12; 100069-ST80; 4; 120. 113; Spațiu textile; 81; 
12; 100069-ST81; 4; 120. 114; Spațiu textile; 82; 
12; 100069-ST82; 4; 120. 115; Spațiu textile; 83; 
12; 100069-ST83; 4; 120. 116; Spațiu textile; 84; 
12; 100069-ST84; 4; 120. 117; Spațiu textile; 85; 
12; 100069-ST85; 4; 120. 118; Spațiu textile; 86; 
12; 100069-ST86; 4; 120. 119; Spațiu textile; 87; 
12; 100069-ST87; 4; 120. 120; Spațiu textile; 88; 
12; 100069-ST88; 4; 120. 121; Spațiu textile; 
89; 12; 100069-ST89; 4; 120. 122; Spațiu 
textile; 90; 12; 100069-ST90; 4; 120. 123; 
Spațiu textile; 91; 12; 100069-ST91; 4; 120. 124; 

Spațiu textile; 92; 12; 100069-ST92; 4; 120. 125; 
Spațiu textile; 93; 12; 100069-ST93; 4; 120. 126; 
Spațiu textile; 94; 12; 100069-ST94; 4; 120. 
Persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire la sediul 
din strada Libertății, Piața Unirii Centrală. 
Contravaloarea documentației este de 50Lei și 
se poate achita la Casieria SC Servicii Publice 
Alexandria SRL, din Piața Unirii Centrală din 
s trada L iber tăț i i  sau pr in OP în contul 
RO76RNCB 0245117400180001, deschis la BCR 
Alexandria. Garanția de participare la licitație 
este obligatorie și poate fi plătită la Casieria SCP 
din Alexandria, Piața Unirii, str.Libertății, sau cu 
ordin de plată în contul RO76 RNCB 0245 1174 
0018 0001, CUI: RO27259202, deschis la BCR 
Alexandria. Informațiile detaliate ale proce-
durii, documentele necesare pentru partici-
pare, cât și cele referitoare la solicitările de 
clarificări se regăsesc în Caietul de sarcini, care 
face parte din documentația de atribuire. Se 
pot solicita clarificări privind documentația de 
atribuire până la data de 16 august 2022. Ofer-
tele se depun într-un singur exemplar la punctul 
de lucru al societății din Piața Unirii Centrală, 
str.Libertății, conform instrucțiunilor din caietul 
de sarcini, până cel târziu la data de 22 august 
2022, ora 16.00. Nu se vor lua în considerare 
documentele depuse la altă adresă sau depuse 
după termenul-limită stabilit. Împotriva licita-
ției se poate face contestație în condițiile Legii 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. Infor-
mații suplimentare se pot obține de la Serviciul 
Administrare Piețe, Cimitire și Oboare, la 
telefon 0247.312.375, 0247.310.328, în zilele 
lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

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 Întorsura cu sediul în comuna 
Întorsura, strada Podișorului nr.70, județul Dolj, 
telefon/fax 0251.359.286, e-mail: intorsura_
ac@yahoo.com, cod fiscal 16380445. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 
spațiu în suprafață totală de 35mp, ce are ca 
destinație servicii medicale, aflat în incinta 
Grădiniței comunei Întorsura, situat în comuna 
Întorsura, strada Ignatului, nr.9, județul Dolj, ce 
aparține domeniului public al Comunei Întor-
sura, județul Dolj, conform HCL 14/30.05.2022 
și temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitațile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compar timentul Secretar iat. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/ 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 
Comunei Întorsura, comuna Întorsura, strada 
Podișorului nr.70, județul Dolj. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20 
Lei/ exemplar, se achită numerar la casieria 
Comunei Întorsura. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificarilor: 26.08.2022, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 05.09.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Comuna Întorsura, Compartimentul Secreta-
riat, comuna Întorsura, strada Podișorului nr.70, 
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: 06.09.2022, ora 10.00, Comuna 
Întorsura, comuna Întorsura, strada Podișorului 
nr. 70, 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 Tribuna-
lului Dolj, Craiova, Strada Brestei nr.12, județul 
Dolj, telefon/fax 0251.410.140, e-mail: registra-
turaacte.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.08.2022.

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

pentru suprafata de 9 mp –sat Uricani; -13,15 
lei/luna pentru suprafata de 9 mp –sat Uricani; 
-13,15 lei/luna pentru suprafata de 9 mp –sat 
Uricani; -26,31 lei/luna pentru suprafata de 18 
mp –sat Uricani; -26,31 lei/luna pentru supra-
fata de 18 mp –sat Uricani. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: Modalitatea prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare pe 
suport hârtie pentru obținerea unui exemplar al 
documentației de atribuire; Denumirea și 
adresa compartimentului de la care se poate 
obține un exemplar al documentației de atri-
buire: birou achiziții publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, județul Iași. 4. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea unui exem-
plar al documentației de atribuire: costul docu-
mentației este de 50 lei și se poate achita odata 
cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data 
limită pentru solicitare clarificări: 12.08.2022, 
orele 13.30. Data limită solicitare prin cerere 
scrisă documentație de atribuire: 12.08.2022, 
orele 13.30. 6. Informații privind ofertele: Data 
limită pentru depunerea ofertelor: 22.08.2022, 
orele 16.00; Adresa la care trebuie depusă 
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat Miro-
slava, comuna Miroslava, județul Iasi, cod 
postal 707305; Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în 
două plicuri sigilate unul exterior și unul inte-
rior. 7. Data și locul unde se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
23.08.2022, orele 10.00 la sediul Primăriei com. 
Miroslava, județul Iași. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, și adresa de e-mail 
a instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Județean Iași, Secția contencios 
administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. 
I a s i ,  c o d  7 0 0 3 9 8 ,  t e l .  0 2 32 / 2 1 3 3 32; 
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. 
Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
02.08.2022.  

l Anunț de participare la licitația publică cu 
ofertă în plic închis din data de 29.08.2022. 1. 
Informații generale: Administrația Națională 
”Apele Române” - Administrația Bazinală de 
Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  
județul Vâlcea,  cod f iscal RO 23730128; 
telefon:0250/ 739.881; fax: 0250/738.255. 2. 
Obiectul si durata închirierii : închiriere supra-
față de teren situat în albie minoră pentru o 
durată de 2 ani. 3. Condițiile de participare: 
sunt precizate la punctul 8 din caietul de sarcini. 
La licitație poate participa orice persoană fizică 
sau juridică de drept privat, română sau străină, 
care depune o singură ofertă, cumpără caietul 
de sarcini și constituie garanția de participare. 
4. Cuantumul garanției de participare: 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale, constituită cu 
ordin de plată în contul RO86 TREZ 6715 005X 
XX00 3809, C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare 
de garanție bancară în favoarea Administrației 
Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea. 5. Descrierea 
succintă a bunului imobil ce urmează a fi închi-
riat: terenuri situate în albiile minore ale 
râurilor de pe raza județului Olt, bunuri imobile 
proprietate publică a statului, aflate în adminis-
trarea A.N. “Apele Române”– Administrația 
Bazinală de Apă Olt, pentru desfășurarea activi-
tății de acvacultură în ape dulci, conform H.G. 
183/10.03.2020, H.G. 1283/22.12.2021, poziția 
nr. 137^18  și O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-
333. 6. L ic i taț ia va avea loc în data de 
29.08.2022 pentru următoarea suprafață de 
teren situată în albia minoră: - 12.030 mp, teren 
albie minoră a râului Olt, malul stâng  - Balta 
Curtișoara (Gâscărie II),com. Curtișoara, jud. Olt 
(C.F. nr.53646 – U.A.T.Curtișoara); - 42.094 mp, 
teren albie minoră a râului Olt, mal drept (Balta 
Jieni), com. Scărișoara, jud. Olt (C.F. nr.56356 – 
U.A.T.Scărișoara); - 62.470 mp, teren albie 
minoră a râului Olt, mal drept (Balta Jieni), com. 
R u s ă n e ș t i ,  j u d .  O l t  (C . F.  n r. 5 4 0 7 0  – 
U.A.T.Rusănești). 7. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferata: oferta se depune 
într-un singur exemplar original. 8. Dată limită 
privind solicitarea clarificărilor: 19.08.2022 ora 
13.30. 9. Data, locul și ora limitã de primire a 
ofertelor: 29.08.2022 până la ora 1000 la sediul 
Administrației Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data și 
locul deschiderii acestora: 29.08.2022 începand 
cu ora 1130 la sediul Administrației Bazinale de 
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 11. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: oferta se depune într-un 
singur exemplar original. 12. Modul de obținere 
a caietului de sarcini : poate fi achiziționat în 
perioada  05.08.2022 -  19.08.2022, de la sediul 
Administrației Bazinale de Apă Olt,  Serviciul 
Cadastru și Patrimoniu, contravaloarea acestuia 
fiind de 1.081,88 lei/exemplar, se achită la 
casieria instituției pe bază de factură și chitanță 
sau cu ordin de plată în contul RO17 TREZ 6715 
0220 1X01 0664, C.U.I. RO 23730128. Soluțio-
narea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, 
închirierea, executarea, modificarea și înce-
tarea contractului de închiriere a bunurilor 
proprietate publică, precum și a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit 
prevederilor legislației privind contenciosul 
administrativ. Prezentul anunț apare afișat și pe 
site-ul https://www.apeolt.ro/abaolt/anunturi/
licitatii/.

PIERDERI
l Pierdut certificat de ambarcațiune de agre-
ment  nr. 027080, eliberat data de 07.11.2014 
de Autoritatea  Navală Română pe numele 
Statache Toader, se declară nul.

l Declar Pierdut și nul Certificat Internațional 
De Conducător de Ambarcațiune de Agre-
ment, clasa D, nr. 12847CAA, eliberat la data 
de 22.04.2015 de Autoritatea Navală Română 
pe numele Bock Victor Adrian.


