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OFERTE SERVICIU
l SC Orzar Exim SRL  Mun. 
Braşov, str. Olteţ nr. 15 jud. 
Braşov, J8/971/1999, CUI 8627200 
angajează 2 brutari, COD COR 
751201, 2 cofetari COD COR 
751202. Rugăm CV la morariu-
alis@gmail.com

l Te vrem în echipa N&S Hotel 
Iaşi! Angajăm recepţioneră cu sau 
fără experienţă în domeniu. 
CV-urile la: tehnictedconstruct@
y a h o o . c o m  s a u  l a  t e l . 
0731.137.001 /0721.144.944.

l SC Leon Good Food SRL anga-
jează zidar pietrar -4 posturi; 
dulgher (exclusiv restaurator) -1 
post; zidar rosar-tencuitor -4 
posturi; montator elemente 
prefabricate din beton armat -1 
post. Rugăm seriozitate. Aşteptăm 
CV-urile dumneavoastră la leon-
good2022@gmai l .com. Tel . 
0765.699.500

l Școala Gimnazială Nr.2, cu 
sediul în Bucureşti, str.Lacul 
Bucura, nr.14, sector 5, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant contrac-
tual pe perioadă nedeterminată 
de îngrijitor. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru 
postul de îngrijitor: -nivelul studi-
ilor: generale sau medii; -vechime 
în specialitatea postului- minim 6 
luni. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului:  ziua de 
25.07.2022, ora 10.00 proba prac-
t i c ă;  inter v iu l  în  dat a  d e 
26.07.2022, ora 10.00, la sediul 
instituţiei. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
15.07.2022, ora 16.00, la sediul 
Școlii Gimnaziale Nr.2. Date 
contact: Nedelciu Ana- telefon: 
0786.356.276.

l Școala Gimnazială de Arte nr.4, 
Bucureşti, sector 2 organizează 
concurs pentru: -ocuparea unui 
post  vacant contractual de 
secretar scoala pe perioada nede-
terminată; -condiţii ocupare post: 
studii superioare de preferat în 
special i tatea management/ 
resurse umane/ economie/ infor-
matică,  vechime în învăţământ 
minim 2 ani. Concursul va fi orga-
nizat în data de  21 iulie 2022 ora  
9.00. 1. Proba scrisă/ practică- 21 
iulie 2022, orele 9.00 la sediul 
şcolii; 2. Interviu– 21 iulie 2022, 
orele 12.00 la sediul şcolii. 3. 
Contestaţiile se depun la secreta-
riatul şcolii, 22 iulie 2022, orele 
10.00-11.00. 4. Afişarea rezulta-
telor finale- 22 iulie 2022 orele 
12.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii vor depune 
dosarele la secretariat până la 
data de  20 iulie 2022  ora 12.00. 
Informaţii suplimentare se pot 

obţine la secretariatul şcolii, tel. 
0212421450 sau la adresa de 
e-mail: sc4muzica@yahoo.com. 
Persoana de contact: Nechita 
Alexandra.

l Primăria Oraş Balş, cu sediul în 
str.N.Bălcescu nr.14, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant 
contractual perioadă nedetermi-
nată, în conformitate cu prevede-
r i l e  H .G . n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 ,  c u 
modificările şi completările ulteri-
oare, astfel: -1 post referent 
treapta II la Casa de Cultură. 
Condiţii specifice: -Studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -Minimum 1 an vechime în 
muncă. Candidaţii vor îndeplini 
condiţiile prevăzute la art.3 din 
H.G.nr.286/2011, republicată. 
Concursul va avea loc în data de 
27.07.2022, ora 10.00, proba 
scrisă şi în data de 29.07.2022, ora 
10.00, interviul, la sediul Primăriei 
Oraşului Balş din str.N.Bălcescu 
nr.14, judeţul Olt. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Primă-
riei,  Compartiment Resurse 
Umane, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării în Moni-
torul Of icial, Par tea a III -a, 
respectiv în perioada 06.07.2022-
19.07.2022, ora 16.00. Bibliografia 
se afişează la sediul Primăriei 
Oraşului Balş, judeţul Olt şi pe 
site-ul Primăriei Oraşului Balş: 
www.primariabals.eu. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 0249/450.145.

l Primaria Comunei Sabaoani, cu 
sediul in comuna Sabaoani, str. 
Orizontului, nr. 56, jud. Neamt, 
organizeaza concurs pentru 
ocuparea urmatorului  post 
contractual, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificata si comple-
tata de H.G. nr. 1027/2014: Denu-
mirea postului 1 post contractual 
vacant de asistent medical gene-
ralist, pentru cabinet scolar, studii 
postliceale sau superioare de 
specialitate, in cadrul Serviciului 
de Asistenta Sociala si Resurse 
Umane Sabaoani, pe perioada 
nedeterminata. Conditii specifice 
de participare la concurs:-nivelul 
studiilor -studii postliceale sau 
superioare de special i tate; 
-vechime in specialitatea studiilor 
-minim 6luni; Data, ora si locul de 
desfasurare a concursului: -proba 
scrisa in data de 28.07.2022, 
ora-10.00, la sediul primariei 
Sabaoani. -proba interviului 
-01.08.2022, ora-10.00, la sediul 
primariei Sabaoani. Data limita 
pana la care candidatii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile lucratoare de la 
publicarea anuntului in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a-III-a, 
respec t iv  pana la  data de 
18.07.2022, la sediul Primariei 

comunei Sabaoani. Conditiile de 
participare, bibliografia stabilita si 
continutul dosarului de concurs se 
af iseaza la sediul Primariei 
comunei Sabaoani, judetul Neamt 
si pe site-ul institutiei, www.
primariasabaoani.ro. Relatii supli-
mentare se pot obtine la sediul 
Primariei comunei Sabaoani, birou 
Resurse umane, consilier Robu 
Paula, sau la nr. de telefon: 
0233735009.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revo-
luţiei nr.77, judeţul Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
următorului post contractual 
vacant: -1 (un) post contracual 
vacant de Secretar debutant, cod 
COR 235901, pe perioadă determi-
nată, în cadrul Biroului Cabinet 
Rector: a) nivelul studiilor: superi-
oare; b) domeniul studiilor: econo-
mice, ştiinţe juridice etc.; c) 
vechime în specialitatea postului: 
nu este cazul; d)vechime în funcţie 
de conducere (pentru posturile de 
conducere): nu este cazul; e)alte 
condiţii (cunoaşterea unei limbi 
străine, cunoştinţe operare PC, alte 
abilităţi): cunoştinţe limba engleză 
nivel minim B2 scris, citit, conver-
saţie, dovedit cu certificat de 
competenţă lingvistică. Operare 
PC: Windows, Microsoft Office, 
Word, Excel, Power Point, Internet 
Explorer, poştă electronică etc.; f) 
cunoştinţe privind întocmirea şi 
administrarea corespondenţei 
oficiale; g)alte cerinţe: bune abili-
tăţi de comunicare, persoană 
sigură pe sine, rezistentă la stres, 
sociabilă, activă, entuziastă, 
deschisă la nou, nonconflictuală, 
cooperantă. Data-limită de depu-
nere a dosarelor de concurs: 
12.07.2022, ora 15.00. Data susţi-
nerii probei scrise: 26.07.2022, ora 
12.00. Data susţinerii interviului: 
28.07.2022, ora 12.00. Toate 
probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, 
tel.0257.280.702. Anunţul ce 
cuprinde conţinutul dosarului de 
concurs, condiţiile generale şi 
specifice, calendarul de desfăşu-
rare a concursurilor, bibliografia şi, 
după caz, tematica se publică pe 
portalele: www.posturi.gov.ro şi 
pe: www.uav.ro.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revo-
luţiei nr.77, judeţul Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
următorului post contractual 
vacant: -1 (un) post contracual 
vacant de Secretar Gr.IIIS, cod COR 
235901, pe perioadă determinată, 
la Școala Doctorală Interdiscipli-
nară: a) nivelul studiilor: superi-
oare; b) domeniul studiilor: nu este 
cazul; c) vechime în specialitatea 
postului: nu este cazul; d) vechime 

în funcţie de conducere (pentru 
posturile de conducere): nu este 
cazul; e)alte condiţii (cunoaşterea 
unei limbi străine, cunoştinţe 
operare PC, alte abilităţi): cunoş-
tinţe limba engleză nivel minim B1, 
scris, citit, conversaţie. Operare PC: 
Windows, Microsoft Office, Word, 
Excel, Power Point, Internet 
Explorer, poştă electronică etc.; f)
cunoştinţe privind întocmirea şi 
administrarea corespondenţei 
oficiale; g)alte cerinţe: bune abili-
tăţi de comunicare, persoană 
sigură pe sine, rezistentă la stres, 
sociabilă, entuziastă, deschisă la 
nou, nonconflictuală, cooperanţă 
şi spirit analitic. Data-limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 
12.07.2022, ora 15.00. Data susţi-
nerii probei scrise: 26.07.2022, ora 
14.00. Data susţinerii interviului: 
28.07.2022, ora 14.00. Toate 
probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, tel. 
0257.280.702. Anunţul ce cuprinde 
conţinutul dosarului de concurs, 
condiţiile generale şi specifice, 
calendarul desfăşurare a concursu-
rilor, bibliografia şi, după caz, tema-
tica se publică pe portalele: 
posturi.gov.ro şi pe: www.uav.ro.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revo-
luţiei nr.77, judeţul Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
următorului post contractual 
vacant: -1 (un) post contractual 
vacant de Șef Serviciu Social Admi-
nistrativ, pe perioadă nedetermi-
nată, cod COR 121901, în cadrul 
Direcţiei General Administrativă: a)
nivelul studiilor: superioare; b) 
domeniul studiilor: generale; c)
vechime în muncă: 15 ani; d) 
vechime în specialitatea postului: 
10 ani; e) cunoştinţe operare PC; f) 
alte cerinţe: bune abilităţi de comu-
nicare, spirit de observaţie, atenţie 
la detalii, seriozitate, adaptabilitate; 
g)scrisoare de recomandare. 
Data-limită de depunere a dosa-
relor de concurs: 12.07.2022, ora 
15.00. Data susţinerii probei scrise: 
26.07.2022, ora 08.00. Data susţi-
nerii interviului: 28.07.2022, ora 
08.00. Toate probele se vor susţine 
la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” 
din Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, 
tel.0257.280.702. Anunţul ce 
cuprinde conţinutul dosarului de 
concurs, condiţiile generale şi speci-
fice, calendarul desfăşurare a 
concursurilor, bibliografia şi, după 
caz, tematica se publică pe porta-
lele: posturi.gov.ro şi pe: www.uav.
ro.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revo-
luţiei nr.77, judeţul Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
următorului post contractual 
vacant: -1 (un) post contractual 

vacant de Contabil Șef, pe peri-
oadă nedeterminată, cod COR 
121120, în cadrul Serviciului 
Economico-Financiar Salarizare: a)
nivelul studiilor: superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă şi studii 
postuniversitare; b) domeniul 
studiilor: Știinţe economice, profil 
economic; c)vechime în speciali-
tatea postului: minim 8 ani în 
vechime în domeniul financiar-con-
tabil al sectorului bugetar; d)
vechime în funcţii de conducere 
(pentru posturile de conducere): 
minim 15 ani; e)vechime în muncă: 
minim 20 ani; f)certificat de ates-
tare sistemul european de conturi 
(SEC); g)expert contabil; h)permis 
european ECDL; i)alte cerinţe: 
preocupare în perfecţionarea 
profesională continuă, capacitate 
de analiză şi sinteză a informaţiilor 
prelucrate, capacitatea de a lucra 
în echipă; j)scrisoarea de recoman-
dare pentru postul vizat. Data-li-
mită de depunere a dosarelor de 
concurs: 12.07.2022, ora 15.00. 
Data susţinerii probei scrise: 
26.07.2022, ora 10.00. Data susţi-
nerii interviului: 28.07.2022, ora 
10.00. Toate probele se vor susţine 
la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” 
din Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, 
tel.0257.280.702. Anunţul ce 
cuprinde conţinutul dosarului de 
concurs, condiţiile generale şi 
specifice, calendarul de desfăşu-
rare a concursurilor, bibliografia şi, 
după caz, tematica se publică pe 
portalele: www.posturi.gov.ro şi 
pe: www.uav.ro.

CITAŢII
l Suciu Petre-lonuţ cheamă în 
judecată pe pârâţii: Szasz Ana, 
Szasz Mărie şi Sazs George, pentru 
data de 08 decembrie 2022, în 
dosar nr. 1656/266/2021, al Jude-
cătoriei Negreşti Oaş.

l Se citează pentru data de 
20.07.2022, ora 10.00, la sediul 
Biroului Notariului Public Bratilo-
veanu Si lv ia din municipiul 
Rădăuţi, str.Piaţa Unirii, nr. 70D, 
judeţul Suceava, toţi succesibilii 
defunctei Albu Eupraxia, CNP 
2280505333216, decedată la data 
de 19.11.2016, cu ultimul domi-
ciliu în Suceviţa, jud. Suceava 
(Dosar nr.18/2022).

l Se citează pârâta Sava Eva cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Berechiu,nr.141, com Apateu jud 
Arad, la Judecatoria Chisineu Cris, 
dos nr. 807/210/2022, Termen 
20.09.2022 ora 9 chemată in jude-
cată de Tătar Mariana,Tătar  
Cosmin-Ovidiu si Botea Floare, 
pentru a se constata stins dreptul 
său de uzufruct viager  asupra 
imobilului din Berechiu, nr 141, CF 
307646 Apateu nr top 251.252 
Berechiu.
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l Se citează eventualii moşteni-
tori să se prezinte la Biroul Indivi-
d u a l  N o t a r i a l  M i t i t i u c 
Adriana-Mădălina, cu sediul în 
municipiul Bucureşti, Bd. Octavian 
Goga nr.23, bl.M106, sc.4, et.2, 
ap.108, sectorul 3, la data de 18 
iulie 2022, luni, ora 10.00, în 
vederea dezbaterii procedurii 
succesorale privind pe defunctul 
Pantea Constantin, decedat la 
data de 26 aprilie 2020, cu ultimul 
domiciliu în municipiul Bucureşti, 
Bd. Alexandru Obregia nr.35, 
sectorul 4.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare pentru intrunirea 
Adunarii Generale Ordinare si 
Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor Societati i  Euro 
Market Services S.A. In temeiul 
dispozitiilor art. 111, 113, 117, 118 
din Legea 31/1990 si art. 19 
raportat la art. 20 din Actul 
Constitutiv al societatii, Societatea 
Logicful S.R.L.,in calitate de admi-
nistrator unic al Societatii Euro 
Market Services S.A., cu sediul in 
Bucuresti, sect.3, str. Turturelelor 
nr.62, et.4, ap. 4, camera nr.3, 
inregistrata la ORC-TB sub nr. 
J 4 0/ 2 53/1 9 91,  a v a n d  C U I 
RO340371, prin reprezentant Nica 
Cristian, convoaca pe toti actio-
narii societatii inregistrati in Regis-
trul Actionarilor valabil la data de 
referinta 05.08.2022 sa participe 
la Adunarea Generala Ordinara si 
la Adunarea Generala Extraordi-
nara a actionarilor ce vor avea loc 
la sediul societatii precum si prin 
mijloace electronice de comuni-
care directa la distanta, la data de 
12.08.2022 ora-16.00- Adunarea 
Generala Ordinara si ora-17.00 
-,Adunarea Generala Extraordi-
nara, cu urmatoarea ordine de zi: 
A) Adunarea Generala Ordinara 
1.Prelungirea mandatului adminis-
tratorului unic. Stabilirea indemni-
zatiei administratorului unic. 2. 
Prelungirea mandatului audito-
rului financiar. Stabilirea indemni-
zatiei auditorului financiar. 3. 
Acordarea imputernicirilor nece-
sare pentru efectuarea formalita-
tilor subsecvente executarii 
Hotararii Adunarii Generale Ordi-
nare. B).Adunarea Generala Extra-
ordinara  1. Prezentarea spre 
analiza a unui raport privind 
stadiul investitiei la Complexul 
Comercial  Aleea Castanilor 
inclusiv stadiul finantarii acesteia. 
Adoptarea unor hotarari privind 
masurile ce se impun a fi luate in 
vederea accelerarii f inalizarii 
investitiei. 2.Aprobarea modifi-
carii, completarii si actualizarii 
Actului constitutiv, dupa cum 
urmeaza: a) Art.4.Durata socie-
tatii, se modifica si va avea urma-
tor u l  cupr ins:  „D ur at a  de 
functionare a societatii este nede-
terminata.“ b) art.6.3. se modifica 
si va avea urmatorul cuprins: „6.3. 
Structura actionariatului este 
urmatoarea:-Lista actionari, 
evidentiati in Registrul Actiona-
rilor tinut in forma electronica, 
detinatori ai unui numar total de 
5.269.404 actiuni nominative, 
emise in forma dematerializata, 
cu o valoare nominala de 0,10lei, 
in valoare totala de 526.940,40 

lei, aport in numerar, reprezen-
tand 100% capitalul social total.“ 
c) art.13.1 se va completa cu 
precizarea duratei mandatului 
administratorului unic . d) art.17.
Controlul gestiunii societatii se va 
completa cu precizarea duratei 
mandatului auditorului financiar 
3.Acordarea imputernicirilor 
necesare pentru efectuarea 
formalitatilor subsecvente execu-
tarii Hotararii Adunarii Generale 
Extraordinare. Actionarii detina-
tori de actiuni au dreptul sa parti-
cipe la adunarile generale prin 
simpla prezentare a identitatii, 
dupa verificarea calitatii de acti-
onar si a numarului de actiuni 
detinute, conform Registrului 
Actionarilor tinut in forma elec-
tronica,  valabi l  la  data de 
05.08.2022. Actionarii societatii 
inregistrati la data de referinta 
05.08.2022 in registrul actiona-
rilor societatii au posibilitatea de a 
vota prin corespondenta prin 
utilizarea formularului de buletin 
de vot pentru votul prin corespon-
denta pus la dispozitia actionarilor 
de catre Societate. In cazul votului 
prin corespondenta, buletinele de 
vot, completate si semnate, 
impreuna cu o copie a actului de 
identitate al actionarului, pot fi 
depuse la societate sau transmise 
prin scrisoare recomandata, 
servicii de posta sau curier la 
sediul societatii din Bucuresti, 
sect.3, str. Turturelelor nr.62, et.4, 
ap.4, camera nr.3, ori prin scri-
soare transmisa pe cale electro-
nica, avand incorporata, atasata 
sau logic asociata semnatura 
electronica extinsa la adresa de 
mail: office@eumarket.ro, astfel 
incat votul sa fie primit de socie-
tate pana la data tinerii sedintelor 
sub sanctiunea pierderii exerci-
tiului dreptului de vot in si pentru 
aceste adunari. Pentru actionarii 
care doresc sa fie reprezentati in 
adunarile generale, societatea 
solicita prezentarea de procuri 
speciale de reprezentare, intoc-
mite potrivit legii si actului consti-
tutiv al societatii. Procurile, 
impreuna cu o copie a actului de 
identitate al actionarului si al 
reprezentantului, pot fi depuse la 
societate sau transmise, pana la 
data tinerii sedintei, prin scrisoare 
recomandata, servicii de posta 
sau curier la sediul societatii din 
Bucuresti, sect. 3, str. Turturelelor 
nr.62, et.4, ap.4, camera nr.3, sau 
transmise cu semnatura electro-
nica extinsa pe adresa de mail: 
office@eumarket.ro. Documen-
tele referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi, pot fi 
consultate la sediul societatii, 
intre orele 12.00-14.00, conform 
prevederilor legale. Accesul in sala 
si prezenta la adunarile generale 
se va face astfel:-pentru actionarii 
care vor participa fizic prezenta se 
va face pe baza actului de identi-
tate, iar pentru reprezentanti, 
numai cu prezentarea procurii de 
reprezentare in original si a actului 
de identitate;-pentru persoanele 
fizice/juridice care se identifica 
video, prezenta se va face prin 
prezentarea unui act de identi-
tate, iar pentru reprezentantul 
persoanei juridice, cu prezentarea 

Debitorul DACOLE SERVICE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar 
DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare urmatoarele terenuri aflate in 
proprietatea debitoare, respectiv:
Nr.crt. Tip teren Suprafata 

(m²)

Adresa Pret

1 Intravilan 1.098(acte), 

1.094(mas.)

Sinaia, str. Platou Izvor, 

nr.18, jud.Prahova

142.069,85 lei exclusiv TVA

2 Intravilan 15.200 T60, Parcela 1133/2, pct. 

Oboare, jud. Dambovita

192.576,8 lei exclusiv TVA

3 Intravilan 10.000 Moroeni, jud. Dambovita 126.695,4 lei exclusiv TVA

4 Extravilan 43.400 Moroeni, jud. Dambovita 1.512.109,3 lei exclusiv TVA

5 Extravilan 31.600 Moroeni, jud. Dambovita 1.100.983 lei exclusiv TVA

6 Extravilan 22.300 Moroeni, jud. Dambovita 776.959,3 lei exclusiv TVA

7 Extravilan 10.000 Moroeni, jud. Dambovita 285.292,8 lei exclusiv TVA

8 Extravilan 47.400 Moroeni, jud. Dambovita 1.353.556 lei exclusiv TVA

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini.

Pretul caietului de sarcini este de 1.000 Euro exclusiv TVA, pentru terenurile aflate 
in proprietatea debitoarei. Contravaloarea caietului de sarcini se va achita prin OP in 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726, deschis la ING Bank sucursala Doroban-
ti,pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Str. Petru Rares nr. 12, C2, Parter, Sector 1, Bucuresti.

Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO08 BSEA 
0070 0000 0214 7873, deschis la Credit Agricole Bank SA, cel mai  tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al lici-
tatiei pentru fiecare bun pentru care se liciteaza.

Pretul de pornire este de 65% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 13.07.2022 de la ora  13.30 iar daca 

bunurile imobile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc in 
data de 20.07.2022, 27.07.2022,  03.08.2022, 10.08.2022 ora 13:30.

Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Str. 
Petru Rares nr. 12, C2, Parter, Sector 1, Bucuresti. Pentru relatii suplimentare sunati 
la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
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unui exemplar original al procurii 
speciale si a actului de identitate. 
Daca adunarile generale convo-
cate pentru data de 12.08.2022 
nu se vor putea tine din motive de 
cvorum, acestea se vor tine in 
data de 16.08.2022 in acelasi loc, 
la aceeasi ora si cu aceeasi ordine 
de zi. Administrator unic, Socie-
tatea Logicful S.R.L. prin reprezen-
tant permanent Nica Cristian.

DIVERSE
l Unitatea administrative teritoa-
riala Vărăști anunță publicarea 
planului parcelar actualizat al 
tarlalei 38  din UAT Vărăști, înce-
pând cu data de 11.07.2022, pe o 
perioadă de 30 de zile, la sediul 
Primăriei Vărăști, sat Vărăști, 
comuna Vărăști, strada Principală, 
nr.75. Data de început a afișării: 
11.07.2022. Contestațiile și cere-
rile de rectificare însoțite de 
documente justificative  pot fi 
depuse de către proprietari la 
sediul Primăriei comunei Vărăști, 
astfel: Luni-Joi -8-14; Vineri -8-12.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice 
ale cadastrului Unitatea Adminis-
trativ-Teritorială Comuna Ciulnița, 
județul Ialomița, anunță afișarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul 12, înce-
pând cu data de 11.07.2022 pe o 
perioadă de 60 de zile. Publicarea 
documentelor tehnice se face: a) 
în sediul primãriei, situat în locali-
tatea Ciulnița, str. Matei Basarab, 
nr. 68, jud. Ialomița, la avizier; b) 
pe pagina de internet a autorității 
administrației publice locale: 
www.primariaciulnita.ro; c) pe 
pagina de internet a A.N.C.P.I 
creatã în acest scop: https://www.
ancpi.ro/pnccf/anunturi.html. 
Cererile de rectificare însoțite de 
înscrisurile doveditoare pot fi 
transmise astfel: a) la sediul 
primăriei (prin poștă/curier sau 
orice mijloace electronice); b) 
formulate în sistemul informatic 
(caz în care certificarea nealterării 
conținutului înscrisurilor dovedi-
toare odată cu redarea pe 
suportul informatic, va fi făcută 
de deponent prin semnătură elec-
tronicã calificată); c) depuse prin 
mijloace electronice pe pagina de 
internet special creatã de ANCPI 
în acest scop.

l Diacarn Food SRL, cu sediul în 
municipiul Focșani, Str. Dorni-
șoarei, nr. 7, bloc 7, scara 1, etaj 2, 
ap. 12, județul Vrancea, solicită la 
A.P.M. Vrancea, obținerea auto-
rizației de mediu conform Ordi-
nului MMDD nr. 1798/2007 cu 
modificările și completările ulteri-
oare și a OUG nr. 195/2005 
privind protecția mediului, apro-
bată prin Legea nr. 265/2006, art. 
12, pentru obiectivul „unitate de 
procesare carne”, amplasat în 
satul Cotești, comuna Cotești, 
T91, P2983-2989, județul Vrancea. 
Eventualele propuneri și sugestii/
observații ale publicului, privind 
activitatea menționată, se vor 
prezenta în scris, sub semnătură și 
cu datele de identificare, de luni 
până joi, între orele 8.00 – 16.00, 

și vineri între orele 8.00 – 14.00, la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Vrancea, din Focșani, str. 
Dinicu Golescu, nr. 2, telefon 
0237.216.812, unde se poate 
consulta și documentația tehnică 
depusă.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Șagu, din județul Arad, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.2, 13, 27, 
28, 30, 31, 36, 40, 44, 45, 165 și 
166,  începând cu data  de 
11.07.2022, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Șagu, 
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 rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse de către proprie-
tarii, posesorii sau alți deținători la 
sediul primăriei și pe site-ul Agen-
ției Naționale de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară.

LICITAŢII
l SC Petroutilaj SA, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor aflate in patrimoniul 
debitoarei. Licitatia publica are loc 
in baza hotararilor Adunarilor 
C r e d i t o r i l o r  d i n  d a t a  d e 
19.12.2016 si 27.07.2017 si a regu-
lamentului de participare la lici-
tatie. Pretul este redus la 50% fata 
de cel mentionat in Raportul de 
evaluare. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 12.07.2022, 
2 6 . 0 7. 2 0 2 2 ,  1 6 . 0 8 . 2 0 2 2 , 
1 3 . 0 9 . 2 0 2 2 ,  2 7. 0 9 . 2 0 2 2 , 
1 1 . 1 0 . 2 0 2 2 ,  2 5 . 1 0 . 2 0 2 2 , 
1 5 . 1 1 . 2 0 2 2 ,  2 9 . 1 1 . 2 0 2 2 , 
15.12.2022,orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, 
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare 
la sediul lichidatorului judiciar cat 
si la telefon 0344104525.

l SC Real Bucov SA, societate în 
faliment cu sediul în com Bucov, sat 
Pleașa, str. Industriei, nr. 1, jud. 
Prahova, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, cu sediul în Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1 et. 7, cab. 
7B,  anunta vanzarea la licitatie 
publica  a unei cantitati de aprox. 
5.000 kg deseu de fier vechi la 
pretul de 1 leu/kg, deseu de 
aluminiu la pretul de 6 lei/kg, 
deseuri electronice la pretul de 0,8 
lei / kg, rafturi din teava  rectangu-
lara (din zona arhiva) la pretul de 
1.100 lei + TVA, semineu la pretul 
de 200 lei + TVA, cuptor la pretul 
de 500 lei + TVA, banc metalic 
arhiva la pretul de 300 lei + TVA. 
Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarilor Creditorilor din 
04.07.2022 si a adreselor evaluato-
rului Constantin Valerica nr. 145, nr. 
147, nr. 148, nr. 149 din 20.06.2022. 
Garantia de participare la licitatie 
este 10% din valoarea bunurilor 
licitate, 1.000 lei pentru deseul de 
fier vechi, 200 lei pentru deseul de 
aluminiu si 200 lei pentru deseul 
electronic. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 11.07.2022, 

1 3 . 0 7. 2 0 2 2 ,  1 5 . 0 7. 2 0 2 2 ,  
18.07.2022, 20.07.2022,  orele 
11:00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidatorului 
ju d i c ia r,  c at  s i  l a  te l e fo n 
0344104525.

l 1. U.A.T. Comuna Probota, 
comuna Probota, județul Iași, CUI 
4540364, telefon 0232/297572, 
email: primariaprobota@yahoo.
com;  Data publicării anunțului de 
licitație în Monitorul Oficial al 
României- 30.05.2022. Criteriile de 
atribuire a contractului de închi-
riere sunt: - Cel mai mare nivel al 
chiriei-40%; - Capacitatea econo-
mico-financiară a ofertanților- 20%; 
- Protecția mediului înconjurător- 
20%; - Condiții specifice impuse de 
natura bunului închiriat- 20%. 
Numărul ofertelor primite și a celor 
declarate valabile: câte două oferte 
primite și două declarate valabile. 
Oferta declarată câștigătoare: 1. 
Stacu Madalina, sat Probota, 
comuna Probota, județul Iași. 2. 
Ariton Mihaela Loredana, sat 
Probota, comuna Probota, județul 
Iași. 3. Pojar Mariana Andreea, sat 
Perieni, comuna Probota, județul 
Iași. Durata fiecărui contract: 49 
ani. Litigiile se soluționează de 
Tribunalul  Iași, Strada Elena 
Doamna, nr.1A. Dată informare 
ofertanți privind decizia de stabilire 
a ofertei câștigătoare: 01.07.2022. 
Data transmiterii anunțului în 
vederea publicării: 04.07.2022.

l U.A.T.  Comuna Probota, 
comuna Probota, județul Iași, CUI 
4540364, telefon 0232/297572, 
email: primariaprobota@yahoo.
com; Data publicării anunțului de 
licitație în Monitorul Oficial al 
României- 30.05.2022; Criteriul de 
atr ibuire a contractului  de 
vânzare: prețul cel mai ridicat. 
Numărul ofertelor primite și al 
celor declarate valabile: 4(patru). 
Ofertele declarate câștigătoare: 
-Spinu Elena Georgiana, sat 
Probota,  comuna Probota,  
Județul Iași, pentru imobilul teren 
în suprafață totală de 0,0858ha, 
situat în T 159/1, parcela P 

1664/3/21 înscris în CF nr. 62449, 
-Zamisnicu Constantin, cu domici-
l iul  în Sat Balteni,  Comuna 
Probota, Județul Iași, pentru 
imobilul teren în suprafață totală 
de 0,1000ha, situat în T 234, 
parcela A 1884/1/1, P1877/1 
inscris in CF nr. 62451. Litigiile se 
soluționează de Tribunalul  Iași, 
Strada Elena Doamna, nr.1A. Dată 
informare ofertanți privind decizia 
de stabilire a ofertei câștigătoare: 
01.07.2022. Data transmiterii 
anunțului în vederea publicării: 
04.07.2022

l 1. Informații generale privind 
autoritatea contractanta, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Oraș 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, 
județul Arad, cod fiscal 3520121 
te lefon:  0357/10 0 074,  f ax 
0357/100075, e-mail: contact@
primariasantana.ro. 2. Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitatie publica, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vandut: teren 
intravilan din Sântana, evidențiat 
în CF 312686, nr. Top 312686 
având suprafața de 611 mp, apar-
ținând domeniului privat al 
orașului Sântana, aprobată prin 
HCL nr. 79/26.05.2022 a Orașului 
Sântana conform OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 3. 
Informații privind documentația 
de atribuire: se regasesc in caietul 
de sarcini. 3.1 Modalitatea sau 
modalitățiile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: documentația de 
atribuire poate fi obținută, de la 
sediul Orașului Sântana, str. 
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de 
catre persoanele interesate, care 
transmit o solicitare in acest sens 
prin: mijloace electronice, e-mail 
sau pe suport de hartie. 3.2 Denu-
mirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
vanzatorului, de la care se poate 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: compartiment 
Fond locativ din cadrul Orașului 

Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, 
jud. Arad. 3.3 Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea docu-
mentatiei de atribuire, unde este 
cazul: documentația de atribuire 
poate fi obținută, de către persoa-
nele interesate, care transmit o 
solicitare în acest sens prin: - 
mijloace electronice, e-mail 
(pentru care în solicitare este 
necesar a ne comunica adresa de 
e-mail) fără costuri; - pe suport de 
hârtie, contravaloarea acesteia 
fiind de 50 lei. Plata poate fi 
făcută la  casier ia Orașului 
Sântana, cod fiscal 3520121, sau 
în contul RO53 TREZ 0215 006X 
XX01 6717, deschis la Trezoreria 
Arad. 3.4. Data limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 11.07.2022, 
ora 11:00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1.  Data limită de depu-
nere a ofertelor: 25.07.2022, ora 
11:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Orașul Sântana, 
str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, 
registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 5. 
Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 26.07.2022, ora 
11:00, sala de ședințe a Orașului 
Sântana. 6. Instanța competenta 
în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Arad, Bd. 
Vasile Milea, nr. 2-4, oraș Arad, 
j u d e ț u l  A r a d ,  t e l e f o n 
0257/250114, fax: 0257/251700, 
e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 04.07.2022.

l 1. Informații generale privind 
autoritatea contractanta, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Oraș 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, 
județul Arad, cod fiscal 3520121, 
te le fon:  0357/10 0 074,  f ax 
0357/100075, e-mail: contact@
primariasantana.ro. 2. Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitatie publica, în special 
descrierea și identificarea bunului 

OFERTE SERVICIU

DIVERSE

UAT PUIEȘTI

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA

PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială Puiești, din județul Buzău, anunță publicarea

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 29,

30, 46, 48, 49, 117, 119, 120, 134, începând cu data 11.07.2022, pe o

perioadă de 60 de zile, la sediul PRIMĂRIA PUIEȘTI, 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 rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul

primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară:

http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau
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care urmează să fie vandut: teren 
intravilan și construcție edificată 
din Sântana, evidențiat în CF 
312467, nr. Top 312467 având 
suprafața de 735 mp, aparținând 
domeniului privat al orașului 
Sântana, aprobată prin HCL nr. 
78/26.05.2022 a Orașului Sântana 
conform OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: 
se regasesc in caietul de sarcini. 
3.1 Modalitatea sau modalitățiile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: 
documentația de atribuire poate fi 
obținută, de la sediul Orașului 
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, 
județul Arad, de catre persoanele 
interesate, care transmit o solici-
tare in acest sens prin: mijloace 
electronice, e-mail sau pe suport 
de hartie. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul vanzatorului, de la 
care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: 
compartiment Fond locativ din 
cadrul Orașului Sântana, str. 
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea documentatiei de atri-
buire, unde este cazul: documen-
taț ia de atr ibuire poate f i 
obținută, de către persoanele 
interesate, care transmit o solici-
tare în acest sens prin: - mijloace 
electronice, e-mail (pentru care în 
solicitare este necesar a ne comu-
nica adresa de e-mail) fără 
costuri; - pe suport de hârtie, 
contravaloarea acesteia fiind de 
50 lei. Plata poate fi făcută la casi-
eria Orașului Sântana, cod fiscal 
3520121, sau în contul RO53 TREZ 
0215 006X XX01 6717, deschis la 
Trezoreria Arad. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
11.07.2022, ora 10:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
25.07.2022, ora 10:00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 
120 A, jud. Arad, registratură. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
26.07.2022, ora 10:00, sala de 
ședințe a Orașului Sântana. 6. 
Instanța competenta în soluțio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Arad, Bd. Vasile Milea, 
nr. 2-4, oraș Arad, județul Arad, 
te lefon 0257/250114,  f ax : 
0257/251700, e-mail: tr-arad@
just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
04.07.2022.

l Insolvein SPRL, cu sediul în 
Timișoara, str.Simion Bărnuțiu, 
nr.71, ap.1, în calitate de lichidator 
judiciar al TCG Ticula Trans SRL, 
CUI: 36802773, organizează lici-
tație publică cu strigare în fiecare 
zi de vineri a fiecărei săptămâni, 
începând cu data de 08.07.2022, 
ora 12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar, pentru vânzarea bunurilor 
imobile după cum urmează: Teren 

agricol extravilan- 6.500mp, CF 
Nr. 407442/ Nr. Cadastral 407442, 
4.900Euro. Cei interesați sa parti-
cipe la licitația publica cu strigare, 
vor depune ofertele de cumpă-
rare, la sediul lichidatorului judi-
ciar indicat mai sus. Prețul integral 
al bunurilor se va achita în termen 
de maxim 2 zile de la data vânzării. 
Toți cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor imobile licitate 
să anunțe lichidatorul judiciar, 
înainte de data stabilita pentru 
licitație sub sancțiunea de a nu 
mai f i ținuți in seama după 
aceasta data. Alte informații le 
puteți afla de la lichidatorul judi-
ciar la tel. 0770.224.401.

l Primăria comunei Mănăstirea 
Humorului anunță scoaterea la 
vânzare prin licitație publică a 
cinci terenuri aparținând dome-
niului privat al comunei, în supra-
față de 500 mp, 1000 mp, 1000 
mp, 736 mp, respectiv 3.900 mp, 
situate în intravilanul comunei, 
zona industrială. Prețul Documen-
tației de atribuire este de 50 Lei/
exemplar și se poate obține de la 
Compar t imentul  urbanism, 
cadastru din cadrul Primăriei. 
Data limită de solicitare clarificări: 
20.07.2022. Data limită de depu-
nere a ofertelor este 27.07.2022, 
ora 09.00. Ședința publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc 
în data de 27.07.2022, ora 11.00, 
la sediul Primăriei comunei 
Mănăstirea Humorului.

l Primăria Comunei Străoane 
anunță vânzarea prin licitație 
publică deschisă cu strigare a 
următorului bun: Buldoexcavator 
JCB 4X4 CX. Licitația va avea loc pe 
data de 03.08.2022 la ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei 
Străoane. Participarea la licitație 
se va face pe baza achitării taxei 
de 5% din valoarea prețului de 
pornire a licitației publice cu stri-
gare. Prețul de pornire a licitației 
este de 46 319.30Lei. Înscrierile se 
p r i m e s c  p â n ă  l a  d a t a  d e 
02.08.2022, ora 12.00, iar sumele 
se vor achita la casieria Primăriei 
Comunei Străoane. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon 
nr.0237.674.798.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Scânteia, 
comuna Scanteia, Str.Ștefan cel 
Mare nr.46, județul Ialomița, 
telefon/fax 0243/242.058, e-mail: 
primariascinteia@yahoo.com, cod 
fiscal 4506885. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 14 
loturi teren intravilan în suprafață 
totală de 8.27 Ha, cu destinație 
construcții industriale, situate în 
Comuna Scânteia, sat Iazu, aparți-
nând domeniului  publ ic  a l 
Comunei Scânteia, conform caie-
tului  de sarc ini ,  H.C .L .  nr. 
7/21.01.2022 și temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-

mații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Secre-
tariat. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului /comparti-
mentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la 
Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Scân-
teia, comuna Scânteia, Str.Ștefan 
Cel Mare nr.46, județul Ialomița. 
3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 50 lei/
exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Comunei Scân-
teia. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 21.07.2022, ora 
14.00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 29.07.2022, ora 10.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Secre-
tariat, Primăria Comunei Scânteia, 
comuna Scanteia, Str.Ștefan Cel 
Mare nr. 46, județul Ialomița. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate: unul exterior 
și unul interior. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
29.07.2022, ora 11.30, Primăria 
Comunei Scânteia, comuna Scân-
teia, Str.Scânteia nr.46, județul 
Ialomița. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Ialomița, Str.Cuza Vodă nr.12, 
j u d e ț u l  I a l o m i ț a ,  t e l e f o n 
0243/236.952, fax 0243/232.266, 
e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 04.07.2022.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Scânteia, 
comuna Scânteia, Str.Ștefan cel 
Mare nr.46, județul Ialomița, 
telefon/fax 0243/242.058, e-mail: 
primariascinteia@yahoo.com, cod 
fiscal 4506885. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 4 
loturi teren extravilan în suprafață 
totală de 4.23,08 Ha, cu destinație 
construcții industriale, situate în 
Comuna Scânteia, sat Scânteia, 
aparținând domeniului public al 
Comunei Scânteia, conform caie-
tului  de sarc ini ,  H.C .L .  nr. 
6/21.01.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de 

atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Secre-
tariat. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la 
Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Scân-
teia, comuna Scânteia, Str.Ștefan 
Cel Mare nr.46, județul Ialomița. 
3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 50 lei/
exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Comunei Scân-
teia. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 09.08.2022, 
ora 14.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 17.08.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Compartimentul 
Secretariat, Primăria Comunei 
Scânteia, comuna Scânteia, Str.
Ștefan Cel Mare nr.46, județul 
Ialomița. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior și unul inte-
rior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
17.08.2022, ora 11.30, Primăria 
Comunei Scânteia, comuna Scân-

teia, Str.Scânteia nr.46, județul 
Ialomița. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Ialomița, Str.Cuza Vodă nr.12, 
j u d e ț u l  I a l o m i ț a ,  t e l e f o n 
0243/236.952, fax 0243/232.266, 
e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 04.07.2022.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Primăria Municipiului Oradea, cu 
sediul în municipiul Oradea, Piața 
Unirii nr.1, județul Bihor, telefon 
0259/437.000, fax 0259/436.276; 
e-mail: primarie@oradea.ro, cod 
fiscal RO 35372589. 2.Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: 26 
de imobile cu destinația de locu-
ință, în suprafață totală de 
1.224,63mp, aparținând dome-
niului privat al Municipiului 
Oradea, conform caietului de 
s a r c i n i ,  H . C . L . n r. 1 0 1  d i n 
24.02.2022, H.C.L. nr. 350 din 
28.04.2022, H.C.L.nr.515 din 
23.06.2022 și în baza O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
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Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: La 
cerere de la sediul instituției, 
Serviciul Locuințe, Spații Comer-
ciale sau se poate consulta site-ul: 
www.oradea.ro, secțiunea -lici-
tații. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/ comparti-
mentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la 
Serviciul Locuințe, Spații Comer-
ciale din cadrul Primăriei Munici-
piului Oradea, Oradea, Piața Unirii 
nr.1, județul Bihor. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul,  potr iv it  prevederi lor 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: Dacă se ridică de la 
sediul instituției: 40Lei/exemplar, 
ce se achită numerar la Casieria 
instituției sau se poate descărca 
gratuit de pe site-ul: www.oradea.
ro. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 18.07.2022, ora 
09.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 27.07.2022, ora 11.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului 
Oradea, Oradea, Piața Unirii nr.1, 
județul Bihor, parter, ghișeele 1-2. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Se 
depun într-un singur exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 29.07.2022, ora 
10.00, Primăria Municipiului 
Oradea, Oradea, Piața Unirii nr.1, 
județul Bihor, cam.201, etaj II. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Bihor, Oradea, 
Parcul Traian nr.10, județul Bihor, 
te le fon 0259/414.89 6,  f ax 
0359/432.750, e-mail: tr-bi-
hor-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.07.2022.

l 1. Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Primăria Municipiului Oradea, cu 
sediul în municipiul Oradea, Piața 
Unirii nr.1, județul Bihor, telefon 
0259/437.000, fax 0259/436.276; 
e-mail: primarie@oradea.ro, cod 
fiscal RO 35372589. 2.Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: 14 
spații comerciale în suprafață 
totală de 2.203,61mp, aparținând 
domeniului privat al Municipiului 
Oradea, conform caietului de 
sarcini, H.C.L.nr.40/28.01.2020, 
H.C.L. nr. 295/27.04.2020, H.C.L. 
nr. 486/25.06.2020, H.C.L. nr. 
303/31.03.2021,  H.C .L .  nr. 
657/30.0 8.2021,  H.C .L .  nr. 
297/31.03.2022,  H.C .L .  nr. 

517/23.0 6.2022,  H.C .L .  nr. 
518/23.0 6.2022,  H.C .L .  nr. 
519/23.06.2022 și în baza O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019.3. Informații 
privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: La 
cerere de la sediul instituției, 
Serviciul Locuințe, Spații Comer-
ciale sau se poate consulta site-ul: 
www.oradea.ro, secțiunea -lici-
tații. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/ comparti-
mentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la 
Serviciul Locuințe, Spații Comer-
ciale din cadrul Primăriei Munici-
piului Oradea, Oradea, Piața Unirii 
nr.1, județul Bihor. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul adminis-
trativ: Dacă se ridică de la sediul 
instituției: 40Lei/exemplar, ce se 
achită numerar la Casieria institu-
ției sau se poate descărca gratuit 
de pe site-ul www.oradea.ro. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.07.2022, ora 
09.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 28.07.2022, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului 
Oradea, Oradea, Piața Unirii nr.1, 
județul Bihor, parter, ghișeele 1-2. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Se 
depun într-un singur exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 29.07.2022, ora 
12.00, Primăria Municipiului 
Oradea, Oradea, Piața Unirii nr.1 
județul Bihor, cam.201, etaj II. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Bihor, Oradea, 
Parcul Traian nr.10, județul Bihor, 
te le fon 0259/414.89 6,  f ax 
0359/432.750, e-mail: tr-bi-
hor-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.07.2022.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: 
Primăria Municipiului Oradea, cu 
sediul în municipiul Oradea, Piața 
Unirii nr.1, județul Bihor, telefon 
0259/437.000, fax 0259/436.276; 
e-mail: primarie@oradea.ro, cod 
fiscal RO 35372589. 2.Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: Imobil 
clădire format din 4 corpuri în 
suprafață construită desfășurată 
de 1.528 mp și terenul aferent în 
suprafață de 1.835mp situat în 

Oradea, Str.Evreilor Deportați nr. 
32-34, aparținând domeniului 
privat al Municipiului Oradea, 
conform caietului de sarcini, 
H.C.L. nr. 347 din 28.04.2022 și în 
baza O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: La cerere de la sediul 
instituției, Serviciul Locuințe, 
Spații Comerciale sau se poate 
consulta site-ul: www.oradea.ro, 
secțiunea -licitații. 3.2. Denumirea 
și datele de contact ale servi-
ciului/ compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Se poate obține 
de la Serviciul Locuințe, Spații 
Comerciale din cadrul Primăriei 
Municipiului Oradea, Oradea, 
Piața Unirii nr.1, județul Bihor. 
3.3Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: Dacă 
se ridică de la sediul instituției: 
40Lei/exemplar, ce se achită 
numerar la Casieria instituției sau 
se poate descărca gratuit de pe 
site-ul: www.oradea.ro. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.07.2022, ora 
09.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 28.07.2022, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului 
Oradea, Oradea, Str.Piața Unirii 
nr.1, județul Bihor, parter, ghișeele 
1-2. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: Se 
depun într-un singur exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfa-
șura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 29.07.2022, ora 
13.00, Primăria Municipiului 
Oradea, Oradea, Str.Piața Unirii 
nr.1 județul Bihor, cam.201, etaj II. 
6.Denumirea, adresa, numarul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Bihor, Oradea, 
Parcul Traian nr.10, județul Bihor, 
te le fon 0259/414.89 6,  f ax 
0359/432.750, e-mail: tr-bi-
hor-reg@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.07.2022.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: 
Primăria Municipiului Oradea, cu 
sediul în municipiul Oradea, Piața 
Unirii nr.1, județul Bihor, telefon 
0259/437.000, fax 0259/436.276; 
e-mail: primarie@oradea.ro, cod 
fiscal RO 35372589. 2.Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: Imobil 
clădire format din 7 apartamente 

în suprafață totală de 253,80mp și 
terenul aferent în suprafață de 
286mp situat în Oradea, Str.Ion 
Ghica nr.11, aparținând dome-
niului privat al Municipiului 
Oradea, conform caietului de 
s a r c i n i ,  H .C . L . n r.10 32  d i n 
21.12.2021 și în baza O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: La 
cerere de la sediul instituției, 
Serviciul Locuințe, Spații Comer-
ciale sau se poate consulta site-ul: 
www.oradea.ro, secțiunea -lici-
tații. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/ comparti-
mentului din cadrul vânzătorului, 
de la care pot obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Se 
poate obține de la Serviciul Locu-
ințe, Spații Comerciale din cadrul 
Primăriei Municipiului Oradea, 
Oradea, Piața Unirii nr.1, județul 
Bihor. 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: Dacă 
se ridică de la sediul instituției: 
40Lei/exemplar, ce se achită 
numerar la Casieria instituției sau 
se poate descărca gratuit de pe 
s i t e - u l :  w w w . o r a d e a . r o . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.07.2022, ora 
09.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 27.07.2022, ora 11.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului 
Oradea, Oradea, Piața Unirii nr.1, 
județul Bihor, parter, ghișeele 1-2. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: Se depun 
într-un singur exemplar. 5.Data și 
locul la care se va desfașura 
ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 29.07.2022, ora 09.00, 
Primăria Municipiului Oradea, 
Oradea, Piața Unirii nr. 1 județul 
Bihor, cam.201, etaj II. 6.Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Bihor, Oradea, 
Parcul Traian nr.10, județul Bihor, 
te le fon 0259/414.89 6,  f ax 
0359/432.750, e-mail: tr-bi-
hor-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.07.2022.

PIERDERI
l S.C. Totpol Trans SRL declara 
pierderea, Documentelor de 
control pentru transportul rutier 
contra cost de persoane prin 
servicii ocazionale, nr. 105475, 
10 5 474,  10 5 47 3,  10 5 47 2, 
10 5 471,  107 535,  107 53 4, 
104820,104821.

l Electroputere Parc SRL, având 
C.U.I 29301141 și J40/ 4879/2017, 
cu sediul în B-dul Primăverii, Nr. 
19-21, Biroul nr. 3, Sc. A, Et. 2, 
Sector 1, București, declar pierdut 

și nul certificatul de înregistrare 
nr. 143601 aferent mărcii Electro-
putere Parc. 

l Pierdut act concesiune, emis de 
Parohia Vintilă Vodă, pe numele 
Buză Elena, pentru un loc, figura 
C8765. Îl declar pierdut și nul.

l Pierdut carnet CECCAR Filiala 
Arad, nr 0100/01.06.2011, pe 
numele Borza Sanda, cu nr 
matricol 21248. Il declar nul.


