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OFERTE SERVICIU
l Vilyo Confort SRL angajează 2 posturi
de manipulant marfă la raft (cod COR
933303). Condiții: studii generale. E-mail:
vilyo.confort@gmail.com
l Corner Coffe Shop SRL din Arad angajează 5 lucrători bucătărie (spălători vase
mari), cod COR 751201. Condiții minime:
studii primare (8 clase), cunoștințe limba
engleză. CV-urile se depun pe e-mail la
adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi
luate în considerare CV-urile primite până
la data de 07.05.2021. Selecția candidaților va avea loc în data de 08.05.2021 și
constă în concurs de CV-uri. Informații la
telefon: 0740.530.807.
l SC VILAMAR SRL cu sediul in com.
Culciu sat Corod nr.68/A jud.Satu Mare
angajeaza: Sapator Manual cod COR
931204 CV-ul se depune la adresa de mail
:nicoletalazar29@yahoo.com Detalii se pot
obtine la nr.de tel.0745828444 phone:
0745828444
l S.C. Morani Construct S.R.L. Zărneşti
angajează: zidar rosar -tencuitor, 5
posturi. Studii generale + calificare.
Oferim salariu motivant ! Telefon:
0368/460066, fax: 0368/460187, e mail:
morani_impex@yahoo.com.
l Tunari Salubrizare cu sediul în str.
Mihai Eminescu nr.16bis, comuna Tunari,
judeţ Ilfov organizează în data de
11.05.2021 concurs recrutare pentru
Consilier juridic şi Şofer. Condiţii de
participare pentru Consilier juridic: studii
superioare în ştiinţe juridice, vechime în
muncă 20 ani. Condiţii de participare
pentru Şofer: studii medii/ generale,
vechime în muncă 15 ani, permis categoria B, C, D, E. Detalii suplimentare la
021.424.43.62.
l Unitatea Militară 02601 București din
Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs pentru ocuparea 1 post de
conducere Contabil șef grad II- studii
superioare în domeniul economic, vechime
în muncă și specialitate a studiilor cel
puțin 8 ani, deținător al certificatului de
atestare a cunoștințelor dobândite în
domeniul Sistemului European de conturi.
Probele concursului se vor desfășura
astfel: -27.05.2021, ora 10.00- proba scrisă;
-03.06.2021, ora 10.00- interviul; -data
l i m i t ă d e d e p u n e r e a d o s a r e l o r21.05.2021, ora 13.00. Depunerea dosarelor se va face la sediul UM 02601
București, str. Izvor. Nr.110, sector 5 Bucu-

rești, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare, iar probele concursului
se vor desfășura în str. Izvor Nr.110, sector
5, București. Date de contact ale secretariatului: 021/410.40.40. interior 1031/211.
l Primăria Nereju, cu sediul în localitatea
Nereju, sat Nereju, judeţul Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -Șofer I, în
cadrul Compartimentului Situații de
Urgență: 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 28.05.2021,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
02.06.2021, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
gimnaziale; -vechime: 1 an; -permis de
conducere categoria: B, C, CE; -certificat
de pregătire profesională a conducatorului categoria CE. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Nereju,
județul Vrancea. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăria Nereju, județul Vrancea,
persoană de contact: Sbîrciog Cristian
-Eduard, telefon 0237/266.200, fax
0237/266.149, E-mail: primarianereju@
yahoo.com.
l Academia Romana - Filiala Iasi, Institutul de Cercetari Economice si Sociale
„Gh. Zane”, organizeaza, incepand cu
data de 10 iunie 2021, ora 9:00, concurs
pentru ocuparea postului vacant de cercetator stiintific, norma intreaga, in domeniul Psihologie, specializarea Psihologie
sociala. Concursul se va desfasura
conform Legii 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune, in termen
de 30 de zile de la data publicarii anuntului, la Academia Romana Filiala Iasi,
Bd. Carol I, nr. 8 - Biroul Resurse Umane,
Salarizare etaj II. Informatii suplimentare
se pot obtine de la secretariatul Institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, tel. 0332-101115.
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea, scoate la concurs, (pe
perioadă nedeterminată: -3 posturi Consilier IA -în cadrul Serviciului Tehnic,
Investiții, Achiziții, Contracte; Absolvent
de studii superioare de lungă durată
-studii tehnice de profil (Îmbunătățiri
Funciare, Construcții Hidrotehnice, Ingineria mediului, Construcții civile, Industriale și agricole, Energetică,

Electrotehnică, Mecanică), vechime de
specialitate în muncă necesară pentru
ocuparea postului >2 ani, cunoștințe de
operare calculator. Proba scrisă în data de
03.06.2021, ora 10.00 şi proba interviu în
data de 09.06.2021, ora 10.00. Toate
probele se vor susţinute la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare
Tulcea, str.Viticulturii, nr.10. Dosarele de
concurs se vor depune până pe data de
20.05.2021, ora 16.00, la sediul Filialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare
Tulcea, Compartimentul Resurse Umane.
Mai multe detalii privind condiţiile generale şi specifice găsiţi afişate la sediul
FTIF-Tulcea, nr.telefon 0240/532.001,
interior 1511 și pe site-ul instituţiei.
l Centrul Român pentru Pregătirea și
Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale -CERONAV, cu sediul în
Constanța, Str.Pescarilor, nr.69A, județul
Constanța, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante de:
-Economist grad Specialist IA în cadrul
Compartimentului financiar-contabilitate,
Subunitatea Galați, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
la sediul CERONAV -Subunitatea Galați,
astfel: -Proba scrisă în data de 02.06.2021,
ora 10.00; -Proba orală (Interviu) în data
de 03.06.2021, ora 10.00. Această probă va
fi susţinută doar de candidaţii declaraţi
admişi la proba scrisă. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în domeniul economic;
b)vechime în muncă de minim 6 ani și 6
luni; c)experiență în contabilitate de
minim 6 ani; d)experiență în instituții
publice. Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs până la data de:
20.05.2021, ora 16.00, la sediul din Str.
Portului, nr.54A, Galați. Relaţii suplimentare la sediul CERONAV -Subunitatea
Galați: Str.Portului, nr.54A, persoana de
contact: Vasile Lepădatu, telefon
0236/416.773 sau 0236/471.011, int. 103,
E-mail: vasilelepadatu@ceronav.ro.
l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea, scoate la concurs, (pe
perioadă nedeterminată: 2 posturi
muncitor calificat I: -absolvent de școală
generală (8 ani/10 ani) și curs de calificare
de profil: electromecanic/mecanic /electrician -vechime necesară în profil pentru
ocuparea postului >2 ani; 1 post muncitor
calificat IV -absolvent de școală generală
(8 ani/10 ani) și curs de calificare de profil:
electromecanic/mecanic /electrician
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-vechime necesară în profil pentru
ocuparea postului 0-6 luni; Proba scrisă în
data de 02.06.2021, ora 10.00 şi proba
interviu în data de 08.06.2021, ora 10.00.
Toate probele se vor susţinute la sediul
Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri
Funciare Tulcea, str.Viticulturii, nr.10.
Dosarele de concurs se vor depune până
pe data de 20.05.2021, ora 16.00, la sediul
Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri
Funciare Tulcea, Compartimentul Resurse
Umane. Mai multe detalii privind condiţiile generale şi specifice găsiţi afişate la
s e d i u l F T I F - Tu l c e a , n r. t e l e f o n
0240/532.001, interior 1511 și pe site-ul
instituţiei.
l Primăria Comunei Podari, cu sediul în
comuna Podari, sat Podari, Strada
Dunării, numărul 67, comuna Podari,
judeţul Dolj, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea a două posturi
contractuale de conducerere/execuție
vacante, pe perioadă determinată, pentru
implementarea proiectului: „Parteneri în
sprijinul copiilor singuri acasă” nr.
POCU/784/6/24/137811: -coordonator
proiect P2 -1 post x42 ore/lună x20 luni
nivel studii superioare de lungă durată;
-tehnician asistență socială -1 post x40
ore/lună x6 luni, studii medii (M)/postliceale (PL). Concursul se va organiza
conform calendarului următor: -Selecția
dosarelor: în termen de maximum 2 zile
lucrătoare de la data expirării termenului
de depunere a dosarelor; -Proba interviu
(probă unică): 28 mai 2021, ora 10.00.
Pentru a putea participa la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii: 1.Condiţii
generale pentru ambele posturi: Conform
art.3 din HG nr.286/2011, cu modificările
și completările ulterioare. 2.Condițiile
specifice de participarte la concurs: a)
Pentru postul contractual vacant de coordonator proiect P2 din cadrul Compartimentului Implementare proiecte finanțate
din fonduri externe nerambursabile:
-studii superioare -3 ani; -minim 1 an
experiență în coordonare/management. b)
Pentru postul contractual vacant: tehnician asistență socială din cadrul Compartimentului: Implementare proiecte
finanțate din fonduri externe nerambursabile: -studii medii (M)/postliceale (PL);
-minimum 1 an experiență în asistență
socială. Dosarele de concurs se vor depune
de către candidați în termen de 10 de zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Podari din Str.
Dunării, nr.67, com.Podari, judeţ Dolj.
Informații suplimentare aferente concur-

sului se afișează la sediul instituției și pe
site-ul www.podari.ro, sau se pot obține la
telefon 0251/339.155. Persoana de contact:
d.na Drăniceanu Floarea -secretarul comisiei de concurs.
l Grădinița Cu Program Prelungit
„Dumbrava Minunată” Anunță: - concurs
pentru ocuparea postului contractual
vacant de Muncitor calificat I M( cu atribuții de mecanic întreținere)/ 1 normă,
astfel: proba scrisă în data de 27.05.2021,
ora 10:00; interviu în data de 28.05.2021,
ora 10:00; Condiții de participare: Studii: studii medii - studii de specialitate/
profesionale/ calificare în domeniu; Vechime: minim 5 ani; concurs pentru
ocuparea postului contractual vacant de
Îngrijitor copii I M, 3 norme, astfel: proba
scrisă în data de 27.05.2021, ora 10:00;
interviu în data de 28.05.2021, ora 13:00.
Condiții de participare: - Studii: studii
medii - studii de specialitate/ profesionale/
calificare în domeniu - Vechime: minim 5
ani. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conțină in mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 6 din HG
Nr. 286/2011, modificată și completată de
HG nr.1027/2014 și se depun in termen de
10 zile lucrătoare de la publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Bibliografia, tematica și relații suplimentare se pot obține de la sediul Gradiniței
cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, str.M.Eminescu, nr. 6, din mun.
Slobozia, jud. Ialomița, telefon/fax
0243234253. Director, Prof. Turcea Nicoleta Cristina
l Serviciul De Ambulanţă Judeţean
Vâlcea, cu sediul în Municipiul Rm.
Vâlcea, Str. G-ral Magheru nr. 42, Judeţul
Vâlcea, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioada nedeterminata a 5
posturi contractuale vacante, conform art.
7 din H.G.R. nr. 286 din 31.03.2011 (actualizat) privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, astfel: - 2 posturi de sofer
autosanitara II la Statia centrala Rm.
Valcea. - 1 post de sofer autosanitara II la
Substatia de Ambulanta Horezu. - 1 post
de sofer autosanitara II la Substatia de
Ambulanta Brezoi. - 1 post de sofer autosanitara II la Substatia de Ambulanta
Balcesti. Condiţii: - studii medii - diplomă
de bacalaureat; - vechime minimă în
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specialitate - minim 3 ani vechime ca sofer
(conducator auto) profesionist, inregistrata in cartea de munca; - permis conducere categoriile B, C ; - perfecţionări:
certificat de ambulantier; - concurs pentru
ocuparea postului. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 07.05.2021-20.05.2021, ora 15:00 - termen
limita de depunere on-line a dosarelor
(scanate intr-un singur folder si arhivate),
pe adresa de email ambulantavalcea@
yahoo.com; - 28.05.2021, ora 10:00 - proba
scrisă; - 02.06.2021, ora 10:00 - interviu.
Relaţii suplimentare se obţin de la
Compartimentul RUNOS - telefon
0250/731030 int. 117 sau pe site-ul institutiei www.ambulantavalcea.ro

dobandirii de catre acesta a dreptului de
proprietate cu titlu de uzurpaciune asupra
cotei de ¾ din imobilul situat in Siria, str.
Horea, nr. 881- 882 (numar vechi 777/735),
inscris in CF nr. 314204 Siria, nr. Topo
314204, nr. Cad. 314204 – C1, C2, C3 (CF
vechi 1012), inscris provizoriu in CF
304221 Siria, in suprafata de 2223 mp,
proprietar al imobilului fiind Milos Sofia,
decedata la data de 02.08.1983, cu domiciliu in Siria, nr. 1003, jud. Arad si Dolca
Ioan, decedat la data de 19.05.1996, cu
ultimul domiciliu in Arad, calea Aurel
Vlaicu, bl. 8, ap. 2, jud. Arad. Persoanele
interesate pot face opozitie la numarul de
dosar indicat mai sus in termen de o luna
de la data publicarii prezentei somatii.

CITAȚII

DIVERSE

l Hans Magdolna este chemată la Judecătoria Arad, în data de 26.05.2021, orele
10.00, în calitate de pârâtă în dosar
1335/55/2021.

l Unitatea administrativ-teritorială
Castranova, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr.3, 8, 9, 57, începând cu data de
13.05.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Comunei Castranova, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului
şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Cererile de rectificare depuse
prin orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.

l Se citează pârâtul Rusu Sergiu, cu
ultimul domiciliu în Chișinău, comuna
Stăuceni, strada Msateeviei, 15, ap.1,
Republica Moldova, la Tribunalul Vaslui,
termen la 4 iunie 2021, în dosarul
2109/89/2020, obiect recunoaștere hotărâre străină, în contradictoriu cu reclamanta Rusu Natalia.
l Numitul Alashqar Shehda este chemat
la Judecătoria Craiova, sediu Tribunalul
vechi din str.Brestei, nr.12, în ziua de
19.05.2021, ora 12:40, la completul CMF
6, în dosarul nr.14227/215/2020, pentru
procesul de divorț cu Calotă Roberta
Ilona.
l Numitul Bubăciosu Alexandru
Leonard, cu ultimul domiciliu în sat Roșia
Jiu, comuna Fărcășești, nr.261, județul
Gorj, este citat la Judecătoria Tg-Jiu pe
data de Joi, 07.06.2021, ora 10.30,
completul C29, în calitate de pârât în
dosarul civ. nr.10341/318/2020, în procesul
de divorț cu reclamanta Bubăciosu
Naomi-Debora.
l Anunț privind deschiderea procedurii
de declarare a morții numitului Nemes
Iosif (dosar nr.10039/296/2020 af lat pe
rolul Judecătoriei Satu Mare) născut la
data de 29.01.1960, având ultimul domiciliu cunoscut în mun.Satu Mare, str.Balta
Blondă, nr.43A, jud.Satu Mare, sens în
care invit orice persoană să comunice
datele pe care le cunoaște cu privire la cel
dispărut la numărul de telefon
0745.053.925.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judec a t o r i e i A r a d s e a f l a d o s a r u l n r.
4727/55/2021, cu termen de judecata la
data de 09.06.2021, avand ca obiect
cererea reclamantilor Vlad Vasile si Vlad
Angela, cu domiciliul in Siria, str. Horea,
nr. 882, jud. Arad, pentru constatarea
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l SC Georgia Recycling WMC SRL cu
sediul în: Loc. Arad, str. Carol Davila, nr.
10, ap. 1, jud. Arad, avand CUI 32440182,
solicită de la APMediului Arad, obţinerea
autorizaţiei de mediu pentru activitatea 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase; 3831 - Demontarea (dezasamblarea)
maşinilor şi echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor;3832 Recuperarea materialelor reciclabile
sortate; 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; pentru punctul de
lucru deschis in loc. Arad, str. Agronomului, nr. 15C, jud. Arad. Observatiile
publicului formulate in scris/informatiile
privind potentialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Arad, Splaiul Mures, nr. FN, tel.
0257/280331; 0257/280996, in timp de zece
zile lucratoare dupa data publicarii
prezentului anunt.
l Mihai Florin Aurelian, cu domiciliul în
Municipiul Bucurcști, Str. Telita, nr.4, bl.
66B, ap.81, sector 5, titular al planului
“Construire clădire cu destinația de
comerț şi alimentaţie publică (catering) cu
regim de înălţime P+l EP, împrejmuire și
utilități”, în vederea aprobării PUZ-ului
ce se va implementa în Orașul Mihăilești,
NC 32688, Judeţul Giurgiu, anunță
publicul interesat asupra faptului că în
urma analizării documentației în cadrul

Comitetului Special Constituit din data de
26.04.2021 s-a luat decizia să nu se solicite
realizarea evaluării de mediu și evaluării
adecvate pentru planul sus amintit și să se
emită reglementarea de mediu, după
completarea documentației. Informațiile
despre planul propus pot fi obținute la
sediul A.P.M. Giurgiu, șos. București,
nr.111, scara A+B, Giurgiu, de luni- joi
între orele 9:00-14:00 și vineri între orele
9:00-12:00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu
până în a zecea zi de la data apariției
anunţului în presă.
l 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 Alma, cu
sediul în comuna Alma, județul Sibiu, cod
poștal 557021, telefon/fax 0269/257.545,
0269/257.535, e-mail: primaria_alma@
yahoo.com, cod fiscal 16343277. În baza
Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități non profit de
interes general și a Legii nr.98/2016
privind achizițiile publice, autoritatea
contractantă face cunoscută intenția de a
atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară
2021, pentru proiecte aferente domeniilor:
implementare programe sportive, activități culturale și culte religioase. Domeniile
pentru care se acordă finanțări nerambursabile și suma de 40.000Lei, aprobată
pentru anul 2021, conform Bugetului de
venituri și cheltuieli pentru anul 2021
aprobat prin H.C.L nr.25/2021, este repartizată în conformitate cu programul anual
al finanțărilor nerambursabile aprobat
prin H.C.L nr.27/2021. 1.Domeniul:
Implementare programe sportive, suma:
10.000Lei. 2.Domeniul: Activități culturale, suma: 5.000Lei. 3.Domeniul; Culte
religioase, suma: 25.000Lei. Total fonduri
nerambursabile 2021: 40.000Lei.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Consiliul Local Sânzieni, comuna
Sânzieni, Str.Principală, nr.337, județul
Covasna, telefon/fax 0267/366.019, e-mail:
primaria.sanzieni@ gmail.com, cod fiscal
4201821. Anunță concurs de proiecte în
baza Legii nr.350/2005 pentru proiectele
desfășurate în anul 2021, pentru programele, proiectele culturale și de tineret,
sprijinul financiar acordat unităților de
cult, după cum urmează: Solicitanții
trebuie să fie persoane fizice sau persoane
juridice fără scop patrimonial -asociații
ori fundații constituite conform legii -sau
culte religioase recunoscute conform legii.
Sprijinul minim acordat la toate proiectele
este de 1.000Lei, iar aportul propriu
necesar este de minim 10% din valoarea
sumei acordate. Un solicitant poate sa
depună cel mult 3 proiecte. La elaborarea
documentațiilor și la derularea finanțării

se vor avea în vedere prevederile Legii
nr.350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de
interes general. La prezentarea proiectelor
privind programele si proiectele culturale
și de tineret se vor avea în vedere prevederilor O.G. nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a
programele și proiectele culturale, aprobată prin Legea nr.245/2001 și modificată
și completată prin O.G. nr.2/2008,
respectiv prevederile Legii Tinerilor
nr.350/2006. Finanțarea cheltuielilor instituțiilor de cult se realizează conform
prevederilor O.G. nr.82/2001 aprobată
prin Legea nr.125/2002 și a H.G.
nr.1470/2002. În conformitate cu art.20,
alin.2 din Legea nr.350/2005, din motive
de urgență, respectarea termenului
prevăzut la alin.(1) ar cauza prejudicii
autorității finanțatoare, aceasta are
dreptul de a accelera aplicarea procedurii
de selecție de proiecte prin reducerea
numărului de zile, dar nu la mai puțin de
15 zile. Data limită de depunere a propunerilor e proiecte până la data de
24.05.2021, ora 14.00. Proiectele pot fi
depuse personal la Registratura Primăriei
Comunei Sânzieni, sau expediate prin
poștă cu sosire până la data și ora depunerii. Informații suplimentare pot fi obținute la Primăria Comunei Sânzieni,
Compatimentul Registratură, relații cu
ONG: comuna Sânzieni, Str.Principală,
nr.337, telefon/fax 0267/366.019, e-mail:
primaria.sanzieni@ gmail.com. Documentația poate fi descărcată de pe site-ul:
www.sanzieni.ro din meniul „Proiecte”.
Bugetul finanțării nerambursabile aprobat
prin Hotărârea Consiliul Local
nr.14/14.04.2021 este de 77.000Lei,
defalcat pe domenii de activitate astfel:
27.000Lei pentru cultură și tineret,
50.000Lei pentru susținerea cultelor.
Finanțarea nerambursabilă acordată din
fonduri publice unui beneficiar se va face
în baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat între Comuna Sânzieni
și beneficiar, în urma aplicării procedurii
selecției publice de proiecte. Selecția ofertelor se realizează de către comisia de
selecție constituite la nivelul Consiliului
Local Sânzieni, respectiv Comisia
Buget-finanțe și Compartimentul Proiecte,
conform legislației în vigoare. Perioada de
selecție și evaluarea a propunerilor de
proiecte: 25.05.2021-27.05.2021.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Administraţie
al UPA Carpati SA, cu sediul social în
Bucureşti, şos. Pipera nr.52, sector 2, înregistrată în registrul comerţului sub nr.
J40/29098/1992, CUI 3021130, în temeiul
art.117 din Legea nr.31/1990 republicată,
cu completările şi modificările ulterioare,
precum şi a actului constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 07
iunie 2021, ora 16, la sediul social al societăţii, cu următoarea ordine de zi: 1.

Prezentarea şi aprobarea raportului de
activitate al Consiliului de Administraţie
privind activitatea exercitată în anul 2020.
2. Discutarea şi aprobarea bilanţului şi a
situaţiilor financiare anuale, pe baza
raportului Comisiei de cenzori pentru
exercitiul anului 2020. 3. Aprobarea activităţii Consiliului de Administraţie şi
descarcărea de gestiunea anului 2020. 4.
Stabilirea indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de
Cenzori precum şi a salariului Directorului General pentru anul 2021. 5. Prezentarea, discutarea şi aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli, precum şi a programului de activitate pentru anul 2021. 6.
Diverse. Dacă nu vor fi îndeplinite condiţiile de validitate la prima convocare, a
doua convocare va fi stabilită pentru data
de 08 iunie 2021, ora 16, cu aceeaşi ordine
de zi şi în aceeaşi locaţie. Preşedinte
Consiliu Administraţie Ing. Cirstea
Florea.

LICITAȚII
l Primăria Municipiului Vatra Dornei, cu
sediul în Str.Mihai Eminescu, nr.17, Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava,
telefon/fax: 0230/375.229; 0230/375.170,
email: primaria@vatra-dornei.ro, cod
fiscal: 7467268, organizează licitație
publică cu strigare în vederea vanzării
unui autovehicul, semiremorcă basculabilă, marca UMM, tip SRB-24-01, aflat în
patrimoniul privat al municipiului Vatra
Dornei, în conformitate cu prevederile
H.G.841/1995 și a HCL nr.72/28.04.2021.
Locul de depozitare/vizionare al bunului:
Centrală Termică Deșeuri Lemn Vatra
Dornei. Prețul de pornire al licitației:
8.000Lei. Garanția de participare la licitație: 800Lei. Licitația va avea loc în data
de 24.05.2021, ora 11.00, în Sala Oglinzilor
a Primăriei Municipiului Vatra Dornei cu
sediul în Str.Mihai Eminescu, nr.17, Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava. În
caz de neadjudecare, următoarele date de
desfășurare a licitației sunt: 31.05.2021 și
07.06.2021. Participarea la procedura de
licitație publică deschisă cu strigare este
permisă persoanelor fizice și juridice care
depun oferta de participare, elaborată în
conformitate cu cerințele caietului de
sarcini până la data de 20.05.2021, ora
16.30, la sediul Primăriei Municipiului
Vatra Dornei din Str.Mihai Eminescu,
nr.17, Municipiul Vatra Dornei, județul
Suceava. Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al caietului de sarcini: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul juridic.
Informații suplimentare pentru particip a n ț i s e p o t o b ț i n e l a n r. d e
tel.0230/375.229, interior 107.
l 1.Autoritatea contractantă: Primăria
Dolhasca, Aleea Esplanadei, nr.5,
Dolhasca, judeţul Suceava, telefon
0230/573.272, fax 0230/546.101, email
primariadolhasca@yahoo.com. 2.Obiectul
procedurii de licitație publică: Închirierea
prin licitație publică a unor suprafețe de

ANUNȚURI
pășune aparținând domeniului privat al
orașului Dolhasca, astfel: -48,3Ha, teren
pășune situat în parcela „Secătură”, satul
Probota, orașul Dolhasca, C.F.și nr.cadastral 30312; -11,7025Ha, teren pășune
situat în parcela „Prund Poiana-Vale”,
satul Poiana, orașul Dolhasca, C.F.și nr.
cadastral 35139; -1,2916Ha, teren pășune
situat în parcela „La Bortac”, satul Gulia,
orașul Dolhasca, C.F.și nr.cadastral 35140,
conform O.U.G. nr.57/2019 și Hotărârii
Consiliului Local nr.8/31.03.2021. 3.Informații privind documentația de atribuire:
Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: La cerere, la sediul instituției.
3.2.Se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretar general al
orașului Dolhasca, Pavăl Maricica, telefon
0230/573.272. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar:
50Lei de exemplar, se poate achita la casieria Primăriei Orașului Dolhasca.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.05.2021, ora 14.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 27.05.2021, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Orașului Dolhasca, Aleea Esplanadei, nr.5, județul Suceava. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Un exemplar. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
27.05.2021, ora 12.00, la Casa de Cultură
„Alexandru Arșinel”, orașul Dolhasca,
județul Suceava. 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 Suceava,
județul Suceava, Str.Ștefan cel Mare,
nr.62, număr telefon 0230/522.296, e-mail:
trsv-arhcont@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 04.05.2021.
Publicație De Vânzare: SC AGECOM SAîn reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement , cu sediul
social în loc. Baia Mare, str. Universităţii,
nr. 41, jud. Maramureş, nr. de înregistrare
la RC J24/72/1991 și CUI: 2950279, prin
administrator judiciar REOINSOLV
IPURL prin Andrișan Adrian, desemnat
de Tribunalul Maramureș în Ds nr.
996/100/2015, vinde la licitație publică, la
cel mai mare preț oferit, următoarele
bunuri din averea debitoarei: - Hală
Poligon de la locația ”Poligon Vechi”, Str.
Universității, zona B, loc. Baia Mare, jud.
Maramureș, înscrisă în CF 108405 Baia
Mare, în suprafață totală de 6120 mp, cu
AF 1967-1979. Preț evaluare: 4.345.445
lei sau 918.000 euro. Prețul de pornire la
licitație este de 80% din prețul de
evaluare, adică suma de 3.476.356 lei sau
734.400 euro - Participanții la licitație vor
achita, în contul de insolvență al debitoarei, până în ziua licitatiei, o garanție de
10% din pretul de pornire al licitației;
Pasul de licitație este de 5% din prețul de
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pornire la licitație. - Dacă un eventual
adjudecatar nu plătește în termen de 30 de
zile diferența de preț, pierde avansul
plătit, urmând a se organiza o nouă licitație. Raportul de evaluare poate fi
consultat la biroul administratorului judiciar. Licitația va avea loc în data de
20.05.2021, ora 11:00 la sediul administratorului judiciar Reoinsolv IPURL, din
Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25/A,
et. 4, cam. 38, jud. Maramureș. Informații
suplimentare se pot obține la tel:
0745503123, 0749803941
l Comuna Drăgănești cu sediul în localitatea Drăgănești, str.Principală, nr.196, sat
Drăgănești, jud.Galați, cod poștal 807110,
telefon 0236/820.130, fax 0236/820.130,
cod fiscal 3264597, e-mail: pdraganesti@
yahoo.com, organizează licitație publică
pentru atribuirea contractelor de închiriere a suprafeței de 2.30Ha teren arabil,
situată în extravilanul comunei Drăgănești, împărțită în 2 loturi, după cum
urmează: -Lotul 3 teren arabil în suprafață de 1,10Ha situat în Tarlaua 43,
Parcela 153/5; -Lotul 5 teren arabil în
suprafață de 1,20Ha situat în Tarlaua 43,
Parcela 153/7, pentru o perioadă de 7 ani,
în data de 25.05.2021, ora 10.00, la sediul
Căminului cultural din satul Drăgănești,
str.Principală, nr.292. Prețul de pornire la
licitație este de 765 lei/ha/an, data limită
de depunere a ofertelor este 25.05.2021,
ora 09.30, la sediul Primăriei Comunei
Drăgănești. Documentatia necesară (caiet
de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți)
se pune gratuit la dispoziția celor interesați, la sediul Primăriei Comunei Drăgănești, județul.Galați. Relații suplimentare
la telefon 0236/820.130, 0755.124.320.
l Comuna Drăgănești cu sediul în localitatea Drăgănești, str.Principală, nr.196, sat
Drăgănești, jud.Galați, cod poștal 807110,
telefon 0236/820.130, fax 0236/820.130,
cod fiscal 3264597, e-mail: pdraganesti@
yahoo.com, organizează licitație publică
pentru atribuirea contractelor de închiriere a suprafeței de 6.998Ha teren neproductiv, situată în extravilanul comunei
Drăgănești, în tarlaua 78, parcel 334,
pentru o perioadă de 7 ani, în data de
26.05.2021, ora 10.00, la sediul Căminului
cultural din satul Drăgănești, str.Principală, nr.292. Prețul de pornire la licitație
este de 650 lei/ha/an, data limită de depunere a ofertelor este 26.05.2021, ora 09.30,
la sediul Primăriei Comunei Drăgănești.
Documentatia necesară (caiet de sarcini și
instrucțiuni pentru ofertanți) se pune
gratuit la dispoziția celor interesați, la
sediul Primăriei Comunei Drăgănești,
județul.Galați. Relații suplimentare la
telefon 0236/820.130, 0755.124.320.
l U.A.T. Comuna Mihăești, județul
Vâlcea, CIF 2541835, sediul în Comuna
Mihăești, sat Buleta, strada Buleta
nr.73bis, jud. Vâlcea, tel./fax.0250/772522,
email mihaesti@vl.e-adm.ro, reprezentata
prin primar Barzageanu Constantin, în
calitate de concedent, organizează în data
de 27.05.2021, ora 12:00, licitație în

vederea concesionării unui teren în suprafață totală de 105.445 m.p.- intravilan, nr.
cadastral 36894, 36895, situat în satul
Bârsești, punctul “Izlaz Ursoaia”, comuna
Mihăești, județul Vâlcea, bun proprietate
publică. Documentaţia de atribuire se
poate obtine prin solicitarea scrisă, de la
Registratura Primăriei Comunei Mihăești,
jud. Vâlcea. Costul documentației de atribuire de 50 lei si se achita la casieria
Primăriei Comunei Mihăești, jud.Valcea.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.05.2021, ora 12:00. Data limită de
depunere a ofertelor: 27.05.2021, ora
10:00. Oferta va fi depusă la Registratura
Primăriei Comunei Mihăești, în satul
Buleta, strada Buleta nr.73bis, Comuna
Mihăești, jud. Vâlcea, in doua exemplare
:1 exemplar original și 1 exemplar copie.
Sedinţa publică de deschidere a ofertelor :
27.05.2021, ora 12:00 , la sediul Primăriei
Comunei Mihăești, în satul Buleta, strada
Buleta nr. 73bis, Comuna Mihăești, jud.
Vâlcea.
l SC “LUPU CONFEX” S.R.L., prin
lichidator judiciar CII Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licitaţie publică cu
strigare în data de 13.05.2021 , ora 12:30
la sediul lichidatorului din Ploieşti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud.
Prahova. - cota parte din terenul extravilan pe care debitorul LUPU CONFEX
S.R.L o detine , situat in orasul Urlati ,
tarlaua 44, parcelele V2387, V2391, V
2398, V 2393, V 2388, N2396. In caz de
neadjudecare in data de 13.05.2021 se vor
mai organiza licitatii, in zilele de
20.05.2021 si 27.05.2021, ora 12:30. Taxa
de participare la licitaţie este de 100 RON
plus TVA, garanţia de participare este de
10% din valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plată în
contul de lichidare al debitoarei sau în
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea
se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va face
cel mai tarziu cu o zi inainte de data licitaţiei pana la ora 16:00. Bunurile se vor
vinde libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte relaţii privind activele
scoase la vânzare puteţi obţine la nr. de
tel. 0244-513366 sau 0743023634.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoana de contact: Primăria
Comunei Biertan, Biertan, Str.1 Decembrie, nr.19, județul Sibiu, cod poștal
557045, telefon 0269/868.359, interior 104,
fax 0269/806.676, e-mail: primariabiertan@yahoo.com, cod fiscal 4240944.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: Imobile din domeniului privat al comunei Biertan, județul
Sibiu: -imobil situat în comuna Biertan,
sat Richiș, nr.141, CF Biertan nr.102393,
top nr.102393-C1 casă cu teren, suprafață
construcții de 125mp și teren în suprafață
de 1.180mp; -imobil situat în comuna
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Biertan, sat Copșa Mare, nr.131, CF
Biertan nr.102385, top nr.102385-C1 casă
cu teren, suprafață construcții de 181mp
cu teren în suprafață de 1.155mp;
conform H.C.L. Biertan nr.10/26.02.2021,
nr.11/26.02.2021 și temeiului legal: O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției. 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 Casieria
din cadrul Primăriei Comunei Biertan,
Str.1 Decembrie, nr.19, județul Sibiu.
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:
200 lei/exemplar, se achită numerar la
casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 19.05.2021, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
27.05.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Biertan, Str.1 Decembrie, nr.19, județul
Sibiu, Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
28.05.2021, ora 10.00, Primăria Comunei
Biertan, Str.1 Decembrie, nr.19, județul
Sibiu, sala de ședință. 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
Sibiu, Sibiu, Str.Ocnei, nr.33, județul Sibiu,
cod poștal 550188, telefon 0269/217.104,
fax 0269/217.702, e-mail: tribunalul.
sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 05.05.2021.

de atribuire: Pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire
intrând pe site-ul Consiliului Județean
Ialomița, www.cjialomita.ro, secțiunea
anunțuri/licitații, descărcând un exemplar
sau în urma unei cereri către Compartimentul Patrimoniu Public și Privat, contra
cost. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concendentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
Compartimentul Patrimoniu Public și
Privat, situat la etajul 3, camera 52 al
Consiliului Județean Ialomița. 3.3.Costul
și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, potrivit prevederilor
Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.57/2019: Contravaloarea documentației
de atribuire este de 20,00Lei și se pot
achita la casieria concedentului. 3.4.Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
27.05.2021, ora 16.30. 4.Informații privind
ofertele: Ofertele vor fi formulate conform
documentației de atribuire. 4.1.Data
limită de depunere a ofertelor: 07.06.2021,
ora 16.30. 4.2.Adresa la care trebuie
depusă ofertele: Ofertele vor fi depuse la
sediul Consiliului Județean Ialomița,
Piața Revoluției, nr.1, la Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă
într-un exemplar original, conform documentației de atribuire. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 08.06.2021, ora
11.00, la sediul Consiliului Județean
Ialomița, parter, în sala de ședințe. 6.
Denumirea, adresa, nr.de telefon, telefax
și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Ialomița, localitatea
Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, cod
poștal 920030, județul Ialomița,
tel.0243/236.952, fax 0243/236.587
(centrală), fax: 0243/232.266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro, infopubil@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.05.2021.

l 1.Informații generale privind concendentul: Consiliul Județean Ialomița, cod
fiscal 4231776, situat în municipiul
Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul
Ialomița, tel.0243/230.200, fax
0243/230.250, e-mail cji@cicnet.ro. 2.
Informații generale privind obiectul
concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă terenul în suprafața de 2.432mp
teren cu categoria de folosință curți-construcții, cu destinația -construirea de
capacități economice. Terenul este identificat prin nr.cadastral 26545, situat în
intravilanul municipiului Urziceni și se
află în proprietatea privată a județului
Ialomița, fiind concesionat conform
O.U.G. nr.57/2019 și Hotărârii Consiliului
Județean Ialomița, nr.83, din 27.04.2021.
3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietului de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației

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 Comloşu
Mare, cu sediul în Comloşu Mare, nr.655,
județul Timiş, telefon/fax 0256/364.114,
e-mail: primariacomlosumare@yahoo.com,
cod fiscal 4483854. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
A.-Teren intravilan, 900mp, nr.cadastral:
CF405000, situat în intravilan, categoria de
folosinţă curţi construcţii, domeniul privat
al Comunei Comloşu Mare, în scopul realizării de investiții, conform H.C.L.
nr.20/07.04.2021; B.-Teren extravilan,
4.900mp, nr.cadastral: CF404976, situat în
extravilan, categoria de folosinţă curţi
construcţii, domeniul privat al Comunei
Comloşu Mare, în scopul realizării de
investiții; -Teren extravilan, 24.000mp,
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nr.cadastral: CF405007, situat în extravilan, categoria de folosinţă livezi, domeniul privat al Comunei Comloşu Mare, în
scopul realizării de investiții; conform
H.C.L. nr.28/22.04.2021 și temeiului legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, sediul
instituției, Compartimentul Dezvoltare
Locală -Achiziții Publice. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la
Compartimentul Dezvoltare Locală -Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comunei
Comloșu Mare, nr.655, județul Timiș.
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: 30 lei/exemplar, se achită cu ordin de plată în contul
d e s c h i s l a Tr e z o r e r i a J i m b o l i a
RO94TREZ62521330250 XXXXX sau
numerar la Casieria Primăriei Comunei
Comloșu Mare. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 28.05.2021, ora
12.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
08.06.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Comloșu Mare, Compartimentul Dezvoltare Locală -Achiziții Publice, Comuna
Comloșu Mare, nr.655, județul Timiș.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun în două
exemplare, în două plicuri sigilate: unul
exterior și unul interior. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 10.06.2021, ora
12.00, Primăria Comunei Comloșu Mare,
comuna Comloșu Mare, nr.655, județul
Timiș. 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 Timiș, Palatul Dicasterial, Timișoara, Piața Țepeș Vodă, 2A,
județul Timiș, cod poștal 300055, telefon
0256/498.054, fax 0256/221.990, e-mail:
tr-timis@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 05.05.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoana de contact:
Comuna Comloşu Mare, cu sediul în
Comloşu Mare, nr.655, județul Timiş,
telefon/fax 0256/364.114, e-mail: primariacomlosumare@yahoo.com, cod fiscal
4483854. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
A.-Teren extravilan, 400mp, nr.cadastral: CF404984, situat în intravilan,

categoria de folosinţă curţi construcţii,
domeniul privat al Comunei Comloşu
Mare; -Teren extravilan, 11.161mp,
nr.cadastral: CF404983, situat în extravilan, categoria de folosinţă neproductiv, domeniul privat al Comunei
Comloşu Mare; -Teren extravilan,
8.509mp, nr.cadastral: CF404977, situat
în intravilan, categoria de folosinţă
neproductiv, domeniul privat al
Comunei Comloşu Mare; -Teren extravilan, 5.815mp, nr.cadastral: CF404341,
situat în extravilan, categoria de folosinţă livadă, domeniul privat al
Comunei Comloşu Mare; -Teren extravilan, 4.428mp, nr.cadastral: CF404342,
situat în extravilan, categoria de folosinţă livadă, domeniul privat al
Comunei Comloşu Mare; -Teren extravilan, 1.813mp, nr.cadastral: CF404970,
situat în extravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, domeniul privat
al Comunei Comloşu Mare, conform
H.C.L. nr.20/07.04.2021; B.-Teren intravilan, 2.158mp, nr.cadastral: CF401578,
situat în intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, domeniul privat
al Comunei Comloşu Mare; -Teren
extravilan, 86.100mp, nr.cadastral:
CF404866, situat în extravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii,
domeniul privat al Comunei Comloşu
Mare; -Teren intravilan, 1.439mp, nr.
cadastral: CF401720, situat în intravilan, categoria de folosinţă curţi
construcţii, domeniul privat al Comunei
Comloşu Mare, conform H.C.L.
nr.28/22.04.2021; și temeiului legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, sediul instituției, Compartimentul Dezvoltare Locală -Achiziții
Publice. 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
Compartimentul Dezvoltare Locală
-Achiziții Publice din cadrul Primăriei
Comunei Comloșu Mare, nr.655, județul
Timiș. 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:
30 lei/exemplar, se achită cu ordin de
plată în contul deschis la Trezoreria
Jimbolia RO94TREZ62521330250
XXXXX sau numerar la Casieria
Primăriei Comunei Comloșu Mare.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.05.2021, ora 12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 08.06.2021, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Comloșu
Mare, Compartimentul Dezvoltare
Locală -Achiziții Publice, comuna
Comloșu Mare, nr.655, județul Timiș.
4.3.Numărul de exemplare în care

trebuie depusă oferta: se depun în două
exemplare, în două plicuri sigilate: unul
exterior și unul interior. 5.Data și locul
la care se va desfașura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 10.06.2021,
ora 12.00, Primăria Comunei Comloșu
Mare, comuna Comloșu Mare, nr.655,
județul Timiș. 6.Denumirea, adresa,
numarul 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 Timiș, Palatul Dicasterial, Timișoara, Piața Țepeș Vodă, 2A, județul
Timiș, cod poștal 300055, telefon
0256/498.054, fax 0256/221.990, e-mail:
tr-timis@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
05.05.2021.

PIERDERI
l Școala Gimnazială nr.39 „Nicolae
Tonitza” Constanța anunță pierderea, în
conformitate cu baza legală, a Registrului
Unic de Control eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța.
l Declar pierdut Certificatul de Înregistrare Fiscală 13272406 al fundației
Magister cu domiciliul fiscal București,
sect.1, int.Nopții, nr.4.
l Pierdut certificat de înregistrare al
societății SC Pipinng&Technologies SRL,
cu sediul în București, str.Țepeș Vodă,
nr.100, subsol, camera 30, sector 2, Nr.
ordine în registrul comerțului
J40/4415/2019, cod unic de înregistrare
40901511, din data de 03.04.2019, certificat seria B, Nr.3840546. Îl declar nul.
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