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OFERTE SERVICIU
Sc Patiseria Ismet cu sediu in jud. 

Bacau, mun. Onesti, angajeaza 1 
lucrator bucatarie (spalator vase mari) 
COD COR 941201. Cerinte: 8 clase, 
cunoasterea bucatariei sarbesti (praji-
tura burek). CV-urile se depun la adersa 
de mail patiserii_zoran@yahoo.com 
pana la data de 06.01.2022, selectia 
candidatilor va avea loc in data de 
07.01.2022. info tel: 0745330061.

Societatea SC Nortia Edilitare S.R.L., 
cu sediul social în București, Str.Turnul 
Eiffel, nr.20, sector 2, înregistrată cu 
J40/2429/2004, C.U.I.: 16154936, anga-
jează :  ambalator  manual  cod 
COR-932101 -4 posturi. Pentru CV, la 
adresa de e-mail: ks-administrativ.ro@
franke.com

Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar 
– Arseni”, cu sediul în București, 
Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4, organi-
zează concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a următoarelor 
posturi vacante contractuale din cadrul 
Secției Anestezie, Terapie Intensivă (3 
paturi arși) respectiv, Secția Clinică 
Chirurgie Plastică, Microchirurgie 
Reconstructivă (compartiment pentru 
arși), astfel: • 4 posturi asistent medical 
generalist principal (S);- diplomă de 
bacalaureat; - diplomă de licență în 
specialitate; - certificat de grad principal; 
- 5 ani vechime ca asistent medical. • 1 
post asistent medical generalist principal 
(PL); - diplomă de bacalaureat; - 
diplomă de școală sanitară postliceală; - 
certificat de grad principal;- 5 ani 
vechime ca asistent medical.• 12 posturi 
asistent medical generalist debutant 
(PL); - diplomă de bacalaureat; - 
diplomă de scoală sanitară postliceală; - 
fără vechime în specialitate.• 14 posturi 
infirmieră; - școală generală; - 6 luni 
vechime în activitate; - curs de infir-
mieră;- disponibilitate de lucru în ture. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituţiei, astfel: 1. Selecția de dosare – 
20.01.2022. 2. Proba scrisă – 28.01.2022, 

ora 09.00., în amfiteatrul centrului de 
excelenţă în neurochirurgie, respectiv 
amfiteatrul unitatea primire urgențe. 3. 
Proba practică– 03.02.2022, ora 09.00., 
la nivelul structurilor organizatorice la 
care au optat să candideze. 4. Inter-
viul–08.02.2022, în Amfiteatrul 
Centrului De Excelenţă în Neurochi-
rurgie, respectiv amfiteatrul unitatea 
primire urgențe. Persoanele interesate 
pot depune dosarul de înscriere în peri-
oada 06.01.2022 – 19.01.2022 (inclusiv), 
ora 14.00, la sediul spitalului - Serviciul 
R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021 334 30 25, interior 
1122 și 1123    Serviciul R.U.N.O.S. și pe 
site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro

CITAŢII
Nagy Gabriella solicită dobândirea 

dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului situat în Valea 
Crișului, nr. 183, jud. Covasna, în supra-
față de 911mp din CF. 23061-Valea 
Crișului, nr. top. 103/2 de 3359 mp, 
proprietar tabular Szasz Berta (ns.Kiss). 
Toți cei interesați pot face opoziție în 
termen de 30 zile la Judecătoria Sfântu 
Gheorghe

Societatea SC Fenix Smart Magazin 
SRL, CUI 41007111, prin administrator 
Vijloi Narcisa, cu sediu în Cârcea, str.
Fântâna de Piatră, nr.16 -16A, județul 
Dolj, este citată să se prezinte la Tribu-
nalul Dolj pe data de 11.01.2022, ora 
11.00, în calitate de pârât în cadrul 
dosarului civil nr.3501/63/2021, CM 11, 
obiect: drepturi bănești.

 La Judecătoria Slatina, jud.Olt, str.
Lipscani, nr.49, se află pe rol dosar 
nr.5301/311/2021, având ca obiect decla-
rare judecătorească a morţii numitei 
Petrescu P.Elena, în baza art.49 cod 
civil, reclamant Petrescu Mihai, cu 
termen la data de 17.01.2022, ora 09.00, 
CC5, sala 2; mai sus-numita Petrescu 
P.Elena, născută în anul 1905, în locali-
tatea Poboru, jud.Olt, a fost fiica numi-
ţilor Petrescu Petre (Zdreanţă) și 

Petrescu Ana/Anuța. Persoanele care au 
interes în prezenta cauză se pot adresa 
Judecătoriei Slatina, jud.Olt, în termen 
legal de la publicarea acestui anunţ.

 Ministerul Finanțelor. Agenția Națio-
nală de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi. Administraţia Jude-
ţeană a Finanţelor Publice Constanţa. 
Serviciul Juridic. Nr. înregistrare 
42340/16.12.2021. Se citează Honey 
Fruit SRL, cu sediul în Mangalia, str. 
Cezar Petrescu nr. 6, jud. Constanţa, 
CUI 32433711, înmatriculată în Regis-
trul Comerţului sub nr. J13/2367/2013, 
în calitate de intimat, în proces cu 
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Galaţi - Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Constanţa în calitate de apelant, pentru 
deschiderea procedurii insolvenţei 
prevăzută de Legea nr. 85/2014, la 
Curtea de Apel Constanţa, secţia a II-a 
civilă, de contencios administrativ și 
fiscal, în data de 09.02.2022, ora 12.00, 
Complet  C2A,  în  dosarul  nr. 
6881/118/2020.

Dumea Laurențu este citat în ziua de 
13.01.2022, la ora 9.00, în dosar 
nr.1651/291/2020, de pe rolul Judecăto-
riei Roman, având ca obiect declarare 
judecătorească moarte. Ultimul domi-
ciliu a fost în Tețcani, jud.Neamț.

Feraru Sandu Petrache este chemat 
la Judecătoria Constanța, complet 16, 
în data de 17 februarie 2022, ora 11.30, 
în calitate de pârât, în proces cu Feraru 
Sandu Silvia, în calitate de reclamant.

DIVERSE
 Tudor Marin, titular al PUZ-“Intro-

ducere in intravilan in vederea constru-
irii de hale industrial /depozitare, unitati 
de comert, servicii, birouri, productie 
nepoluanta si utilitati”, in loc. Popes-
ti-Leordeni, Tarla 13, Parcela 231/9, 
anunta publicul interesat asupra:Deci-
ziei etapei de incadrare luata in  cadrul 
sedintei Comitetului Special constituit 

din data de 25.08.2021, urmand ca 
prima versiune a planului sa fie supusa 
procedurii  de adoptare de catre autori-
tatile competente, fara aviz de mediu. 
Observatii /comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov 
(tel. 021/4301523) in termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
tului.

SC REWE (Romania) SRL, cu sediul 
în comuna Ștefăneștii de Jos, str. 
Bușteni, nr. 7, județul Ilfov, anunță 
public faptul că s-a pierdut Documentul 
de înregistrare sanitară veterinară și 
pentru siguranța alimentelor pentru 
unitățile de vânzare cu amănuntul nr. 
4236 din 30.12.2014, original, eliberat de 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Botoșani, pentru 
obiectivul Penny, situat în municipiul 
Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 4, județul 
Botoșani.

 Societatea Națională a Apelor Mine-
rale SA, organizată și funcționând pe 
bază de gestiune economică și auto-
nomie financiară, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare și cu 
Statutul propriu, având acționar unic 
Statul Român prin Ministerul Econo-
miei, fără a primi subvenții sau finan-
țare de la Bugetul de Stat, în baza 
dispozițiilor Hotărârii  nr.6 din 
25.11.2021 a Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor, precum și a preve-
derilor art.38 din Legea Minelor 
nr.85/2003 actualizată, anunță prin 
prezenta îmbuteliatorii de ape minerale 
naturale și investitori interesați de acest 
domeniu asupra: Demarării procedu-
rilor de identificare și selecție a unei 
entități finanțatoare pentru realizarea 
unui parteneriat în vederea creării unei 
capacități de producție (îmbuteliere a 
apelor minerale naturale), controlate de 
Statul român. Intențiile de participare 
în cadrul procedurilor vor fi transmise 
prin e-mail la adresa secretariat@snam.
ro până cel mai târziu la data de 
14.01.2022. București, 09.12.2021.

 Unitatea administrativ-teritorială 
Argetoaia, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.25, începând cu data de 10.01.2022, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Argetoaia, sat Argetoaia, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară. Cererile de 
rectificare depuse prin orice alte 
mijloace decât cele menționate mai sus 
nu vor fi luate în considerare. 

 Unitatea administrativ-teritorială 
Scaești, din județul Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarelor cadastrale nr.3, 
27, 28, începând cu data de 10.01.2022, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Scaești, str. Principală, nr.295, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectifi-

care depuse prin orice alte mijloace de 
comunicare decât cele menționate mai 
sus nu vor fi luate în considerare.

 SC Athold Oak SRL, CUI: 44375053, 
nr ONRC J40/9657/2021, cu sediul în 
București, Sectorul 2, Strada Pictor 
Stefan Luchian, Nr.15, Parter, Cam.3, 
Ap.1, punct de lucru imobilul C1- Graj 
Maternitate CF- 60721- Comuna Beriu, 
Sat Beriu, Județ Hunedoara, prin cererea 
depusă la APM Hunedoara a solicitat 
autorizație de mediu pentru desfășurarea 
activității de tăiere și rindeluire lemn 
CAEN 1610, precum și cod CAEN 1623, 
1624, 4332, 4613, 5210 SI 5224, în Locali-
tatea Comuna Beriu, Sat Beriu, Județ 
Hunedoara imobilul C1- Graj Materni-
tate CF- 60721. Informații referitioare la 
prezenta activitate, precum și eventualele 
sugestii și contestații se pot obține, 
respectiv depune, în scris, sub semnătură 
și cu date de identificare la sediul APM 
Hunedoara, Str.Vlaicu Aurel, 25, Deva, 
Hunedoara, 330007, Deva, în termen de 
15 zile lucrătoare de la publicarea 
(afișarea) anunțului.

LICITAŢII
 Flix Net Comunication It SRL prin 

lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică in 
bloc la prețul de 41.638,60 lei + TVA 
bunuri mobile echipamente IT furnizare 

PIERDERI ACTE

Declar pierdută �egi�mația nr. 
1 1 0 3 4  e m i s ă  d e  D i re c ț i a 
Generală Regională a Finanțelor 
Publice Galați pe numele Ginara 
Daniela.
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servicii internet: platforma monitorizare 
software, sistem de securitate peri-
metru, cabinet echipamente, statie de 
baza lte, două radiorelee microunde, 
echipamente integrate, platforma 
operare reţea si echipament energie 
electrica. Persoanele interesate vor achi-
zitiona dosarul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 12.01.2022, ora 13/00 
la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 
19.01.2022, aceeași oră, în același loc.

 Fast For Internet Solution SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică in 
bloc la prețul de 198.660 lei + TVA, 
bunuri mobile - echipamente IT: plat-
forma monitorizare software, sistem de 
securitate perimetru, cabinet echipa-
mente, statie de baza lte, radioreleu 
microunde, echipamente integrare, 
platforma operare reţea si echipament 
energie electrica. Persoanele interesate 
vor achizitiona dosarul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 12.01.2022, ora 
13/30 la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în data de 
19.01.2022, aceeași oră, în același loc.

 Pacnet Concept Solutions SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică in 
bloc la prețul de 160.590 lei + TVA echi-
pamente IT furnizare servicii internet: 
sistem de securitate perimetru, platforma 
monitorizare retea, cabinet echipamente, 
statie de baza LTE, echipament inte-
grare, platforma operare retea, echipa-
ment energie electrica, 2 radiorelee 
microunde. Persoanele interesate vor 
cumpăra dosarul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 12.01.2022, ora 14:30 
la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 
19.01.2022, aceeași oră, în același loc.

 Sancris SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică autotractor Stralis 
Iveco PH61CCR (2008, 41.420 lei), Ford 
Transit PH51CCR (2013, probleme 
motor, 31.874 lei), Ford Transit 
PH58CCR (2013, probleme motor, 
37.294 lei), autotractor Stralis Iveco 
PH62CCR (2008, fără talon, 45.101 lei), 
autotractor Iveco Stralis PH63CCR 
(2008, 46.678 lei), Ford Transit 
PH55CCR (2013, 36.081 lei), Ford 
Transit PH57CCR (2013, fără talon, 
35.069 lei), Ford Transit PH52CCR 
(2013, 31.146 lei), Ford Transit 
PH60CCR (2013, 33.330 lei), Ford 
Transit PH54CCR (2013, 35.069 lei), 
Ford Transit PH56CCR (2013, 28.031 
lei), Ford Transit PH59CCR (2013, 
33.128 lei), autotractor Iveco Magirus 
PH09CCR (2008, 28.234 lei), auto-
tractor Iveco Magirus B136CCR (2013, 
28.759 lei). La prețul de pornire se 
adaugă TVA. Persoanele interesate vor 
achizitiona dosarul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 11.01.2022, ora 13:30 
la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 
18.01.2022 aceeași oră, în același loc.

 Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică Scania 
P420 - PH09SSJ cu remorca transport 
busteni PH09SWN (85.323,36 lei), 
Scania - PH09WAX cu remorca trans-
port busteni PH09UCR (86.190,15 lei). 
Persoanele interesate vor cumpăra 
dosarul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 12.01.2022, ora 14:00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în data de 19.01.2022, 
aceeași oră, în același loc.

 Licitaţie: 1.Autoritatea contractantă: 
Primăria orașului Mărășești, cu sediul 
în Mărășești, str. Siret nr.1, jud. Vrancea, 
telefon 0237260150, fax 0237260550, 
e-mail: primaria@primariamarasesti.ro. 
2. Obiectul concesiunii: teren cu baltă în 
suprafaţă de 259.150,00mp, T.163, 
Pc.1586, înscris în CF nr. 54163, intravi-

lanul orașului Mărășești. Licitaţia este 
publică conform prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 și a H.C.L. nr. 75 din 
28.10.2021. 3. Documentaţia de atri-
buire se poate obţine de la sediul autori-
tăţii contractante- “Serviciul Arhitect 
Șef”, în urma unei solicitări scrise. 4. 
Costul documentaţiei de atribuire- caiet 
de sarcini: 100,0 lei, achitaţi numerar la 
casieria autorităţii contractante. 5. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
18.01.2022, ora 15,00. 6.Data limită de 
depunere a ofertelor: 26.01.2022 ora 
15:00. Ofertele se depun într-un singur 
exemplar.  7. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Mărășești, str. 
Siret nr.1, localitatea Mărășești, judeţul 
Vrancea. 8. Preţul de pornire al licitaţiei 
este de 801.745,00 lei. 8. Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa de deschi-
dere a ofertelor: 27.01.2022, ora 10:00 la 
sediul primăriei orașului Mărășești, str. 
Siret nr.1, jud. Vrancea. 9. Instanţa 
competentă în soluţionarea litigiilor: 
judecătoria Panciu, B -dul Indepen-
denţei, nr.3, jud. Vrancea, telefon- 
0237/275325, fax- 0237/275448. 10. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie: 
03.01.2022. 11. Relaţii suplimentare: 
P r i m ă r i a  M ă r ă ș e ș t i ,  t e l e f o n 
0237/260550, serviciul Arhitect Șef.

 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Șușani, cu sediul în comuna Șușani, str.
Principală, nr.89, județul Vâlcea, telefon 
0250/764.234, e-mail: primariasusani@
yahoo.com, cod fiscal 2573977. 2Infor-
mații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
teren în suprafață totală de 190.128 mp, 
situat în intravilanul comunei Șușani, 
punctul Lunca Râmești, sat Râmești, 
județul Vâlcea, nr. cadastral 35347, 
aparține domeniului privat al Comunei 
Șușani. Concesionarea se face conform 
art. 333-art. 335 din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.78/14.12.2021. 3. 
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
primăriei. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 

un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Registratură, Primăria Comunei 
Șușani, comuna Șușani, str.Principală, 
nr.89, județul Vâlcea. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 
500Lei și se pot achita la Casieria 
Primăriei Comunei Șușani, județul 
Vâlcea, sau în contul nr.RO63TREZ 
67221A300530XXXX deschis la Trezo-
reria Drăgășani, județul Vâlcea. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 18.01.2022, ora 12.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 27.01.2022, ora 
16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratură Primăriei 
Comunei Șușani, str.Principală, nr.89, 
județul Vâlcea. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 28.01.2022, ora 
12.00, Primăria Comunei Șușani, str.
Principală, nr.89, județul Vâlcea. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și /sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Judecătoria Drăgășani, 
Dragășani, str.Gib Mihăescu, nr.25, 
județul Vâlcea, telefon 0250/810.631, fax 
0250/811.130, e-mail: jud-dragasani@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 04.01.2022.

 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Mahmudia, cu 
sediul în localitatea Mahmudia, Str.
Geolog Vasile Bacalu nr.19, județul 
Tulcea, cod poștal 827130, telefon 
0240/545.543, fax 0240/545.390, e-mail: 
primaria@mahmudia.ro, cod fiscal 
4794060. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Apartament cu 4 camere, în suprafață 
de 70,53mp, situat în localitatea 
Mahmudia, Str.Soarelui nr.2, Bloc 
minier mare, scara B, ap.19, nivel 
parter, județul Tulcea, aparținând 
domeniului privat al  Comunei 
Mahmudia,  conform H.C.L.nr. 
2 2 / 1 8 . 0 3 . 2 0 2 1  ș i  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc 

în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul Primăriei 
Comunei Mahmudia. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Comparti-
mentul de Achizi®ii Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Mahmudia, Str.
Geolog Vasile Bacalu nr.19, județul 
Tulcea. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 50Lei, ce se achită numerar la 
C a s i e r i a  P r i m ă r i e i  C o m u n e i 
Mahmudia. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 17/01/2022, ora 
16.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
26/01/2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Mahmudia, la Registratură, 
Str.Geolog Vasile Bacalu nr.19, județul 
Tulcea. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
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: 27/01/2022, 
ora 10.00, la Primăria Comunei 
Mahmudia, localitatea Mahmudia, Str.
Geolog Vasile Bacalu nr. 19, jude®ul 
Tulcea, sala de ședințe. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Tulcea, localitatea Tulcea, Str.
Toamnei nr.15, județul Tulcea, telefon 
0240/517.845, fax 0240/511.292, e-mail: 
tribunalul-tulcea@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 
04/01/2022.

 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact :  Primăria 
Comunei Gura Ocniței, cu sediul în 
comuna Gura Ocniței, sat Gura 
Ocniței, Str.Principală nr.180, județul 
Dâmbovița, telefon/fax 0245/673.260, 
e-mail: primariaguraocnitei@gmail.
com, cod fiscal 4344465. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, 

în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: Teren în suprafață de 54,2264ha, 
NC 70336, Tarla 33, Parcela 314, ce 
aparț ine  domeniului  pr ivat  a l 
Comunei Gura Ocniței,  județul 
Dâmbovița, conform H.C.L. nr. 
130/22.12.2021 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: Se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: La cerere, de la sediul 
Primăriei Comunei Gura Ocniței. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Biroul Achiziții, Investiții, 
Pregătire și Monitorizare Proiecte, 
Urbanism, Patrimoniu, de la Primăria 
Comunei Gura Ocniței, cu sediul în 
comuna Gura Ocniței, sat Gura 
Ocniței, Str. Principală nr.180, județul 
Dâmbovița. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Persoanele inte-
resate pot achita contravaloarea 
documentației de atribuire de 150 Lei, 
numerar, la Casieria instituției sau în 
contul concedentului: RO31TREZ 
2715006XXX 000255, deschis la Trezo-
reria Târgoviște, cod fiscal al conce-
dentului: 4344465. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
17/01/2022, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 26/01/2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei Gura 
Ocniței, comuna Gura Ocniței, Str.
Principală nr.180, județul Dâmbovița. 
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 ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 26/01/2022, ora 12.00, 
la sediul Primăriei Comunei Gura 
Ocniței, comuna Gura Ocniței, Str.
Principală nr.180, județul Dâmbovița. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Dâmbovița, Târgoviște, Str.Calea 
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București nr.2, județul Dâmbovița, 
t e l e f o n  0 2 4 5 / 6 1 2 . 3 4 4 ,  f a x 
0245/216.622, e-mail: trdambovi-
ta-brp@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate,  în vederea publicării : 
04/01/2022.

 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Perieți, 
comuna Perieți, Str.Calea București, 
nr.25, județul Ialomița,  telefon 
0243/239.926, fax 0243/239.926, e-mail: 
primariaperieti@yahoo.com, cod fiscal 
4231849. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: -teren intravilan în 
suprafață de 595mp, identificat cu 
număr cadastral 27198, amplasat în 
comuna Perieți, satul Fundata; -teren 
intravilan în suprafață de 779mp, identi-
ficat cu număr cadastral 27208, amplasat 
în comuna Perieți, satul Misleanu; -teren 
intravilan în suprafață de 780mp, identi-
ficat cu număr cadastral 27196, amplasat 
în comuna Perieți, satul Misleanu, tere-
nuri ce aparțin domeniului privat al 
Comunei Perieți, conform H.C.L. 
nr.29/19.08.2021 și temeiului legal 
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
prin solicitare scrisă, de la sediul Primă-
riei Comunei Perieți. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartimentul Urbanism 
Primăria Comunei Perieți, comuna 
Perieți, Str.Calea București, nr.25, județul 
Ialomița. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 10Lei la Casieria Primăriei 
Comunei Perieți, comuna Perieți, Str.
Calea București, nr.25, județul Ialomița. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-

cărilor: 21.01.2022, ora 15.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 01.02.20229, ora 
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Primăriei Comunei 
Perieți, comuna Perieți, Str.Calea Bucu-
reș t i ,  nr.25 ,  județu l  Ia lomița . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
01.02.2022, ora 10.30, la sediul Primăriei 
Comunei Perieți, comuna Perieți, Str.
Calea București, nr.25, județul Ialomița. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Ialomița, 
Slobozia, B-dul Cosminului, nr.12, 
județul Ialomița, telefon 0243/236.953, 
fax 0243/232.266, e-mail: tr-ialomi-
ta-pgref@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate,  în vederea publicării : 
04.01.2022.

 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Municipiul 
Calafat, municipiul Calafat, strada 
Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj, 
telefon 0251/231.424, fax 0251/232.884, 
e-mail: primariacalafat@yahoo.com, 
cod fiscal 4554424. 2.Informații gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: imobil teren în suprafață de 
241.941 mp, identificat cu nr.cadastral 
30057: 10.000mp, nr. cadastral 30058: 
10.000mp, nr.cadastral 30059: 20.000 
mp, nr.cadastral 30060: 40.000mp, 
nr.cadastral 30205: 100.000mp, nr.
cadastral 31175: 61.941 mp, amplasat 
în T111, P856 și T111, P856/3, teren ce 
aparține domeniului public al Munici-
piului Calafat, conform H.C.L. Muni-
cipiul Calafat nr.68/18.06.2021 și 
temeiului legal O.U.G.57/03.07.2019. 3. 

Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: în urma unei 
solicitări înregistrate la Primăria Muni-
cipiului Calafat. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Municipiului Calafat, strada 
Tudor Vladimirescu nr. 24, județul 
Dolj. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 50Lei, se achită 
numerar la casieria Primăriei Munici-
piului Calafat. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 17/01/2022, 
ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 26/01/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Ofertele 
trebuie depuse la Registratura Primă-
riei Municipiului Calafat, strada Tudor 
Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
exemplar original și un exemplar copie. 
5. Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 26/01/2022, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Municipiului Calafat, strada 
Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Dolj, 
Craiova, str.Brestei nr.12, județul Dolj, 
telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, 
e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
04/01/2022.

 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: 
Comuna Conțești, comuna Conțești, str.

Alexandriei, nr.99, județul Teleorman, 
telefon/fax 0247/334.296, e-mail: prima-
riacontesti@gmail.com, cod fiscal 
4568519. 2.Data publicării anunțului de 
licitație în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a VI-a: 03.11.2021, conform 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Criteriile 
utilizate pentru determinarea ofertei 
câștigătoare: cel mai mare nivel al 
chiriei. 4. Numărul ofertelor primite și 
al celor declarate valabile: 2 oferte 
primite, 2 oferte declarate valabile. 
5.Denumirea/numele și sediul/adresa 
ofertantului a cărui ofertă a fost decla-
rată câștigătoare: Compania Națională 
Poșta Română SA, sediu: București, 
b-ul Dacia, nr.140, Sector 2, cod fiscal 
427410. 6.Durata contractului: 10 ani. 
7.Nivelul chiriei: 18,00Lei/lună. 8.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax 

și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Teleorman, muni-
cipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 
53,  județul Teleorman, telefon 
0247/406.016, fax 0247/317.322, e-mail: 
tribunaltr@just.ro. 9.Data informării 
ofertanților despre decizia de stabilire a 
ofertei câștigătoare: 17.12.2021. 10.Data 
transmiterii anunțului de atribuire către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 04.01.2022.

PIERDERI
 Pierdut Certificat de Înmatriculare 

B2014017 al societății Etalon Security 
SRL (J40/941/2002, CUI: 14444674), pe 
care îl declarăm nul.

 Titularul Epure I. Marian declară pier-
dute și nule următoarele certificate de 
competență eliberate de Centrul Român 
pentru Pregătirea și Perfecționarea Perso-
nalului  din Transporturi  Navale, 
Constanța: 1. Asistența Medicală nr. 
00008098, eliberat la 08.06.2018, 2.
Passenger Ships Training Certificate nr. 
00008343, eliberat la 07.01.2021, 3.Atestat 
de Competență Pentru Exploatarea 
Plutelor și a Bărcilor de Salvare- Altele 
decât Bărcile Rapide de Salvare- seria PBS, 
nr.03762, eliberat la 07.01.2021, 4. Familia-
rizare Privind Securitatea Navei și Sarcini 
Specifice de Securitate la Bordul Navei 
nr.00009131, eliberat la 18.12.2020, 5.Preve-
nirea și Lupta Contra Incendiilor- nivel 
avansat, nr.00022795 eliberat la 28.05.2021, 
6.Program de Pregătire de Bază Maritimă 
nr.00039915 eliberat la 19.05.2021.


