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OFERTE SERVICIU
l SC MCA Invest Industrial SRL cu sediul în 
Mintia, județul Hunedoara angajează: 
Șofer -50 posturi, cod COR 832201. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe specifice 
în domeniu.  CV-urile se vor depune la 
punctul de lucru din localitatea Mintia, 
strada Recoltei nr.7, până la data de 
06.07.2022, iar interviul va avea loc în data 
de 07.07.2022, ora 10.00 la sediul firmei.

l Te vrem în echipa N&S Hotel Iași! 
Angajăm recepționeră cu sau fără experi-
ență în domeniu. CV-urile la: tehnicted-
construct@yahoo.com sau la tel. 
0731.137.001/0721.144.944.

l SC Roxil Impex SRL, cu sediul în Slobozia, 
Județul Ialomița, angajează mecanic. 
Cv-urile se vor depune la adresa de email: 
gdrecruitment2021@gmail.com. Interviu-
rile vor avea loc în data de 06.07.2022, 
între orele 10.00 și 14.00.

l SC Leon Good Food SRL angajează zidar 
pietrar -4 posturi; dulgher (exclusiv restau-
rator) -1 post; zidar rosar-tencuitor -4 
posturi; montator elemente prefabricate 
din beton armat -1 post. Rugăm seriozi-
tate. Așteptăm CV-urile dumneavoastră la 
l e o n go o d2022@gmai l .c o m..  Te l . 
0765.699.500

l Rosal Grup SA, anunta vacantarea 
urmatoarelor posturi: 20 posturi de 
lucrator salubrizare, 2 posturi de mecanic 
auto si 2 posturi de sofer profesionist.
CV-urile se pot depune la adresa de mail: 
chr.esat@gmail.com pana la data de 
08.07.2022.

l S.C. Variodor Sefa SRL angajează un 
post de agent comercial cod COR-332401, 
0722.244.769.

l S.C. Prodal P 2003 S.R.L., cu sediul în 
municipiul Slatina, strada Grigore Alexan-
drescu, nr.17C, județul Olt, angajează 3 
turnători metale și neferoase. Informații se 
pot obține de luni-vineri, la nr.de telefon: 
0744.512.655, între orele 9.00-15.00.

l Firma SC Iul Tm Construct, din județul 
T imiș, cu domeniul de ac tiv itate 
construcții, angajează: zidari, zugravi, 
faianțari, tâmplari și fierari betoniști. 
D e t a l i i  l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n: 
0787.379.691.

l Firma SC Alex-Dia Construct, din județul 
T imiș, cu domeniul de ac tiv itate 
construcții, angajează: zidari, zugravi, 
faianțari și tâmplari. Detalii la numărul de 
telefon: 0726.310.724

l Domination SRL anunta vacantarea 
urmatoarelor posturi: 2 posturi de ajutor 
bucatar si 2 posturi de ospatar. CV-urile se 
pot depune la adresa de mail: office@
recola.ro, pana la data de 08.07.2022.

l Malhamuh Hmadi Store S.R.L., cu sediul 
în București Sectorul 6, Bulevardul Timi-
șoara, Nr.85, Bloc M42, Scara 1, Etaj 10, 
Ap.63,  angajează pentru magazin din 
București, 4 lucrători comerciali și 3 cion-
tolitori, tranșatori carne. Relații la telefon 
0722227793.

l Institutul Național de Cercetare Dezvol-
tare pentru Fizica Pământului, cu sediul în 
orașul Măgurele, str. Călugăreni nr.12, 
județul Ilfov, cod poștal 077125, organi-

zează concurs pentru ocuparea unui post 
de Tehnician analist, pentru Centrul Nați-
onal de Date -Sediul Central. Condițiile de 
concurs, regulamentul, metodologia, 
calendarul concursului, fișa postului și 
actele necesare înscrierii sunt afișate la 
sediul INCDFP din str.Călugăreni nr.12, oraș 
Măgurele, jud.Ilfov și pe pagina web 
(www.infp.ro). Dosarele de înscriere se 
depun la sediul INCDFP -Compartimentul 
Resurse Umane, în termen de 15 zile de la 
data publicării anunțului în format letric și 
digital. Informații suplimentare pot fi obți-
nute la Compartimentul Resurse Umane, 
tel.021.405.06.70, int.144.

l S.C. Triticum Sebes -Agrotineret S.R.L., 
cu sediul în sat Pianu de Jos, comuna 
Pianu, DJ 704A, nr.FN, județul Alba, anga-
jează 3 -electromecanici, 1 -operator FNC, 
1 -tractorist. Informații se pot obține de 
luni-vineri, la nr.de telefon: 0757.367.693, 
între orele 9.00-15.00.

l Primăria Comunei Colelia, cu sediul în 
comuna Colelia, str. Brutăriei, nr. 45, 
județul Ialomița, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual de 
executie, aprobat conform prevederilor 
prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Denumirea 
postului: guard, compartimentul adminis-
trativ gospodăresc, post vacant contrac-
tual, pe perioadă nedeterminată. Condiții 
specifice de participare la concurs: - 
nivelul studiilor: gimnaziale (8 clase); - fără 
vechime în muncă. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: - proba scrisă: 
26.07.2022, ora 10,00, la sediul instituției. 
- interviu: 28.07.2022, ora 10,00, la sediul 
instituției. Data limită până la care candi-
dații vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de la 
afișare, la sediul instituției. Date contact: 
secretariat, telefon 0243/247505, e-mail: 
primariacolelia@yahoo.com.

l Comuna Măgurele, Județul Prahova, 
organizeaza concurs de recrutare pentru 
ocuparea functiei publice de execuție 
vacantă de Consilier, Clasa I, Grad profesi-
onal asistent, în cadrul Compartimentului 
Impozite și Taxe locale, Casierie din 
aparatul de specialitate al Primarului 
Comunei Măgurele, judetul Prahova, peri-
oada nedeterminata, dupa cum urmeaza: 
1. Probele pentru concurs:  Selectie dosar, 
Proba scrisă, Interviul. 2. Conditiile de 
desfasurare a concursului: - Selectie 
dosare: in termen de maxim 5 zile de la 
expirarea termenului de depunere a dosa-
relor de concurs; -  Proba scr isa: 
04.08.2022 ora 10.00 la la sediul U.A.T. 
Comuna Măgurele, judetul Prahova, sat 
Magurele, nr.226. - Interviul: in termen de 
maxim 5 zile de la sustinerea probei scrise. 
Publicarea anunțului de concurs se va 
asigura incepand cu data de 04.07.2022 pe 
site-ul primariei  Comunei Măgurele: 
www.magurele-ph.ro si pe site-ul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici. Dosa-
rele de concurs se depun în maxim 20 de 
zile de la data publicării anunțului, 
respectiv in perioada 04.07.2022-
25.07.2022. Durata normala a timpului de 
munca este  de 8 ore/zi, 40 ore/saptă-
mână. 3. Conditii de participare: Candidații 
trebuie sa indeplineasca conditiile preva-
zute de art. 386, lit.a și art.465, alin(1) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Adminis-
trativ; studii universitare de licență absol-
vite cu diploma  de licență sau echivalenta, 
in domeniul științe economice sau juridice; 
vechime minim 1 an  in specialitatea  

studiilor necesare exercitării funcției  
publice (candidații trebuie sa indepli-
neasca conditiile prevazute de art.468, 
alin(1) lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ. Relații suplimentare 
la sediul  primăriei Măgurele, persoana de 
contact: Ionescu Monica – Secretar 
General, telefon/fax: 0244217701/ 
0244217401, e-mail: primarie@magure-
le-ph.ro.

l Centrul Județean de Resurse și Asis-
tență Educațională Galați, cu sediul în 
localitatea Galați, str.Portului, nr. 55B, 
județul Galați, organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale vacante 
de Mediator școlar: 2 posturi, conform HG 
286/23.03.2011, completată prin HG 
1027/2014. Concursul se va desfășura 
astfel: Proba scrisă în data de 25 iulie 
2022, ora 10.00, Proba practică în data de 
26 iulie 2022, ora 10.00, Proba interviu în 
data de 28 iulie 2022, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: 
-Absolvent de liceu, filieră vocațională- 
specializare mediator școlar sau absolvent 
al oricărui alt profil, urmat de un curs de 
formare profesională cu specializarea 
mediator școlar, recunoscut de Ministerul 
Educației Naționale; -Cunoscător al limbii, 
culturii și problematicii comunității locale 
pentru care sunt necesare serviciile de 
mediere școlară (postul nr.1: comunitatea 
Școlii Gimnaziale Buciumeni, comuna 
Buciumeni și a Școlii Gimnaziale nr.1 
Munteni, comuna Munteni și postul nr.2: 
comunitatea Școlii Gimnaziale nr. „Nicolae 
Bălcescu”, localitatea Tecuci, județul 
Galați); -Condiții de vechime: minim 3 ani 
în specialitate: mediere școlară. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațio-
nală Galați (CJRAE Galați) din strada 
Portului nr.55B (internatul Liceului Tehno-
logic General de Marină „Nicolae Dumi-
trescu Maican”, etajul 3), Municipiul Galați, 
la Secretariat- începând cu data de 30 
iunie 2022 (ora 08.00) până pe 15 iulie 
2022 inclusiv (ora 16.00). Relații suplimen-
tare la sediul: Centrului Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Galați, 
persoană de contact: Maricuț Marilena, 
telefon: 0236.311.158, fax: 0236.411.021, 
mobil 0742.454.081 sau www.cjrae-galati.
ro

l Având în vedere nedepunerea dosa-
relor pentru înscriere la concursul de 
recrutare organizat în data de 12.07.2022, 
ora 11.00, proba scrisă și în data de 
15.07.2022, ora 11.00, proba interviului 
pentru ocuparea funcțiilor contractuale de 
execuție vacante de inspectori de speciali-
tate, ADP Sector 1 anunță prelungirea 
perioadei de depunere dosare și actuali-
zarea calendarului de desfășurare concurs, 
după cum urmează: -ora 11.00, proba 
scrisă; -ora 11.00, proba interviului. 
Condiții de participare la concurs: -1 post 
de inspector de specialitate, gradul profe-
sional I, în cadrul Serviciului Spații Verzi: 
-studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul agronomic, silvic, 
horticol, peisagistică; -studii universitare 
de masterat; -vechimea în specialitate 
necesară: minim 3 ani și 6 luni; -1 post de 
inspector de specialitate, gradul profesi-
onal IA, în cadrul Biroului Drumuri Semna-

lizare Rutieră: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul 
construcțiilor; -studii universitare de 
masterat; -vechimea în specialitate nece-
sară: minim 6 ani și 6 luni. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției din 
Bd.Poligrafiei, nr.4, sector 1, în perioada 
05.07.2022-15.07.2022. Condițiile de parti-
cipare și bibliografia se afișează la sediul 
instituției și pe pagina de internet a institu-
ției: http://adp-sector1.ro. Relații supli-
mentare la secretarul comisiei de concurs, 
telefon: 031.94.40.

CITAȚII
l Citație. Judecătoria Gurahonț. Dosar 
nr.784/238/2022. Pârâtul Boukassi  
Djelloul cu domiciliul necunoscut este citat 
la această instanță pentru termenul din 27 
iulie 2022 ora 9 în proces cu  Gheorghiță 
Elena Daniela  pentru partaj privind imobi-
lele din c.f.  300589-C1-U5 Sebiș și 
300324-C1-U3 Sebiș. În caz de neprezen-
tare se judecă în lipsă.    

l Parata Iakab Alina cu domiciliul in:Arad, 
Str.Gruber Geza, Nr.8, Bl. Hala6, Ap.8, Jud. 
Arad, este citata la Judecatoria Arad in 
dosar  nr.  2672/55/2022 termen 
13.09.2022, Camera Sala145, Complet 
C09-2022, pretentii, in proces cu Enel 
Energie SA.

l Eventualii mostenitori ai defunctului 
Craciun Iulian decedat la data de 
04.12.2019cu ultimul domiciliu com 
Moara Vlasiei sat Caciulati Caciulati str 
Academiei Nr 18 judIlfov sunt invitati sa se 
prezinte la data de 13.07.2022, ora-12.00, 
la sediul Biroului Individual Notarial Ivan 
Sanda-Tatiana din com Moara Vlasiei, sos 
Eroilor Nr.201Ajud. Ilfov,pentru a participa 
la dezbaterea procedurii succesorale a 
defunctului Craciun Iulian.

DIVERSE
l SC Vertical Construct Serv SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Extindere amenajare iaz 
piscicol”, propus a fi amplasat în comuna 
Movileni, satul Movileni, județul Galați. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate pe pagina de internet a autori-
tății competente pentru protecția 
mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro 
secțiunea Reglementări-Acordul de 
mediu-Documentații procedura EIA și 
EA-Memorii de prezentare 2022 și la 
sediul SC Vertical Construct Serv SRL din 
municipiul Tecuci, str. Mureș, nr. 20, Corp 
1, Camera 3, județul Galați. Observațiile 
publicului se primesc pe adresa de e-mail 
office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-
471009.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan Aurel, 
in calitate de administrator judiciar al 
Frulecom Business SRL desemnat prin 
hotararea din data de 27.06.2022, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 15108/3/2022, notificã 
deschiderea procedurii insolventei preva-
zuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Frulecom Business SRL, cu sediul social in 
București, Sectorul 5, Strada Lt. Col. 
Constantin Marinescu, Nr. 8, Bloc A-37, 
Scara 1, Etaj 1, Ap. 6, CUI  27372944, nr. de 
o r d i n e  i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 

J40/14834/2012. Persoanele fizice si juri-
dice care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Frulecom Business SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului București 
- secția a VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 15108/3/2022, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 11.08.2022; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 31.08.2022; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 23.09.2022; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a creditorilor 
05.09.2022, ora 14.00; e) adunarea gene-
rala a asociatilor la data de 19.07.2022, ora 
14.00 la sediul administratorului judiciar.

l SC OMV Petrom SA anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Lucrări de suprafață, foraj, echi-
pare de suprafață sonda 220 Brăgăreasa” 
propus a fi amplasat în sat Satu Nou, com. 
Glodeanu Siliștea, jud. Buzău. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului din Buzău, str. Sfântul Sava de la 
Buzău, nr. 3, pe site-ul APM Buzău: www.
apmbz.anpm.ro și la sediul titularului din 
Municipiul București, str. Coralilor, nr. 22, 
sect. 1. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul A.P.M. Buzău pe adresa de 
e-mail: office@apmbz.anpm.ro.

l Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdi-
nand nr. 34, administrator judiciar al Initial 
Advisory SRL, notifică deschiderea proce-
durii generale a insolvenței împotriva 
debitoarei Initial Advisory SRL, Cod de 
identificare fiscală 14505135, număr de 
o r d in e  în  r e g i s t r u l  c o m e r ț u lu i : 
J38/138/2002 cu sediul social in Mun. Rm. 
Valcea, Str. Calea lui Traian nr. 72, bloc S17, 
sc. C, et. 4, ap.13, jud. Valcea, prin inche-
ierea nr. 56/2022 din 08.06.2022 pronun-
tata de Tribunalul Valcea in dosarul nr. 
1643/90/2022. Termene: 13.07.2022 
termenul pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanțelor; 27.07.2022 
termenul de verificare a creanțelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creanțe; Termenul pentru 
depunerea eventualelor contestatii la 
tabelul preliminar este de 7 zile de la publi-
carea acestuia in Buletinul Procedurilor de 
Insolventa; 10.08.2022 termenul pentru  
afisarea tabelului definitiv de creanțe. 
I n f o r m a t i i  s u p l i m e nt a r e  l a  te l . 
0350414880, 0743050727, 0742307351.

l Informare publică. Această informare 
este efectuată de către Primăria Otopeni, 
cu sediul în orașul Otopeni, str.23 August, 
nr.10, jud.Ilfov, tel.021.352.00.33, ce inten-
ționează să solicite de la ABA Argeș-Vedea 
aviz de gospodărire a apelor pentru „Extin-
dere rețea de canalizare menajeră Str.
Putna -Tronson II”, Orașul Otopeni, jud.
Ilfov. Această investiție este o investiție 
nouă. Ca rezultat al procesului de realizare 
a investiției nu vor rezulta ape uzate. 
Această solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să 
transmită observații, sugestii și recoman-
dări se pot adresa solicitantului la adresa 
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sus menționată sau către d-l Cristian 
A ba g iu,  la  număr u l  de  te le fo n: 
021.352.00.36, int.118, după data de 
05.07.2022.

l Informare publică. Această informare 
este efectuată de către Primăria Otopeni, 
cu sediul în orașul Otopeni, str. 23 August, 
nr.10, jud.Ilfov, tel.021.352.00.33, ce inten-
ționează să solicite de la ABA Argeș-Vedea 
aviz de gospodărire a apelor pentru „Reali-
zare canalizare menajeră Str.Rudor Vladi-
mirescu” Orașul Otopeni, jud. Ilfov. 
Această investiție este o investiție nouă. 
Ca rezultat al procesului de realizare a 
investiției nu vor rezulta ape uzate. 
Această solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să 
transmită observații, sugestii și recoman-
dări se pot adresa solicitantului la adresa 
sus menționată sau către d-l Cristian 
A ba g iu,  la  număr u l  de  te le fo n: 
021.352.00.36, int.118, după data de 
05.07.2022.

l SC Premier Restaurants Romania SRL, 
cu sediul în Șos.Nicolae Titulescu, nr.4-8, 
clădirea America House -aripa de vest, 
et.5, sector 1, București, înregistrată la 
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu CUI nr.6205722, 
informează pe cei interesați că s-a depus 
solicitarea pentru emiterea autorizației de 
mediu pentru activitatea de Restaurante, 
cod CAEN 5610, desfășurată în Bulevardul 
Basarabia, nr.99, sector 2, București. Infor-
mații se pot solicita la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului București, din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul 
Lacul Morii -în spatele benzinăriei Lukoil), 
între orele 09.00-12.00, de luni până 
vineri. Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul A.P.M.București în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Ghin-
deni, din județul Dolj, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr.18, începând 
cu data de 12.07.2022, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei Ghindeni, 
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 rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace de comuni-
care decât cele menționate mai sus nu vor 
fi luate în considerare.

SOMAŢII
l România, Judecătoria Carei, Județul 
Satu Mare, Str.Progresului, Nr.28, jud.Satu 
Mare, Telefon: 0261.861.184, Fax: 
0261.861.155, Dosar Nr.2269/218/2021. 
Termen: 26.09.2022, C3 CF, ora 12.30. 
Emisă la 24.05.2022. Somație. În dosarul 
civil cu nr.2269/218/2021 al Judecătoriei 
Carei, având ca obiect uzucapiune, recla-
manții Braniste Margarita și Braniste 
Nicolae, Zsisku Paraschiva și Zsisku Iosif 
solicită să se constate prin hotărârea care 
se va pronunța faptul că au dobândit 
dreptul de proprietate cu titlu de uzuca-
piune, pentru imobilul înscris CF nr.113451 
Carei, proprietar tabular Nagy Nicolae, 
reprezentând teren în suprafață de 
1402mp cu nr. top: 7616/2, 7616/3, 
7620/7, 7620/8 Carei. Toți cei interesați în 
cauză pot formula opoziții la prezenta 
somație, în termen de 30 de zile de la 
publicare și respectiv afișarea somației, în 
dosar cu numărul de mai sus al Judecăto-
riei Carei. Emis în conform art.130 din 
Decretul Lege nr.115/1938. Termen de 

afișare pe o durată de 30 de zile. Termen: 
26.09.2022, ora 12.30. Vă mulțumim 
pentru colaborare. Președinte- Rengle 
Bianca Ioana, Grefier- Iszli Camelia.

LICITAŢII
l Inspectoratul Teritorial al Poliției de 
Frontieră Sighetu Marmației, cu sediul în 
municipiul Sighetu Marmației, strada 
Dragoș Vodă, numărul 38, județul Mara-
mureș, organizează licitație publică 
deschisă cu strigare pentru vânzarea a una 
bucată autospecială marca Nissan 
Pathfinder, una bucată autoturism marca 
Kia Sorento, opt ATV-uri marca Dinli 
Centhor și zece bucăți autospecială marca 
Iveco Massif. Caietele de sarcini se pot 
obține de la sediul I.T.P.F.Sighetu Marma-
ției, Serviciul Logistic, în perioada 
06.07.2022-18.07.2022. Licitația va avea 
loc la sediul I.T.P.F.Sighetu Marmației, în 
data de 21.07.2022, ora 10.00. Datele 
ulterioare de desfășurare a licitației în caz 
de neadjudecare vor fi 05.08.2022, ora 
10.00, respectiv 10.08.2022, ora 10.00, la 
sediul I.T.P.F.Sighetu Marmației, sens în 
care va fi întocmit caiet de sarcini pentru 
faza respectivă, acestea putând fi achiziți-
onate de la sediul I.T.P.F.Sighetu Marmației 
astfel: -pentru faza II, în intervalul 02.08-
05.08.2022; -pentru faza III, în intervalul 
08.08-10.08.2022. Informații suplimentare 
se pot obține la telefon: 0262/314.528, 
0262/348.371.

l 1. Consiliul Local al orașului Bragadiru, 
județul Ilfov, scoate la licitație publică 
deschisă, în vederea închirierii,  terenului 
în suprafață de 1000mp, aflat în domeniul 
privat (extravilan) al orașului Bragadiru, 
județul Ilfov, situat în orașul Bragadiru– 
Tarlaua 97, Parcela 393/1 județul Ilfov,  
identificat cu număr cadastral 3668. Închi-
rierea se face în conformitate cu prevede-
rile OUG nr.57/2019 și conform HCL al 
orașului Bragadiru, județul Ilfov nr. 
130/29.06.2022. Informațiile privind docu-
mentația de atribuire se regăsesc în caietul 
de sarcini care poate fi achiziționat de la 
sediul instituției– orașul Bragadiru, șos. 
Alexandriei nr.249, județul Ilfov- serviciul 
Administrație publică locală, juridic și 
autoritatetutelaraă.  Prețul Caietului de 
sarcini: 300 lei și se achită în numerar la 
casieria instituției. Data- limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 28.07.2022, ora 
16.00. Data -limită de depunere a ofer-
telor: 08.08.2022, ora 16.00. Adresa la 
care se depun ofertele: Registratura 
Primăriei orașului   Bragadiru –șos. Alexan-
driei nr. 249, județul Ilfov. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, în plic 
sigilat. Ședința publică de deschidere a 
ofertelor va avea loc în data de 11.08.2022 
ora 10.00, la sediul Primăriei orașului 
Bragadiru– șos. Alexandriei nr.249, județul 
Ilfov, etaj 2, sala de ședinte. Relații la 
telefon 0751262987.

l Cabinet Individual de Insolvență Grigo-
rian Andreea-Gina, lichidator judiciar al 
Decocasa Design SRL cu sediul în Iași, B-dul 
Alexandru cel Bun nr. 11, bl. D1, sc. C, etaj 
10, ap. 39, Iași, J22/2610/2016, CUI 
36835339, notifică deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței societății Deco-
casa Design SRL conform Încheierii nr. 
65/30.06.2022 pronunțată în dosarul nr. 
3547/99/2022 (138/2022) aflat pe rolul 
Tribunalului Iași. Societatea are obligația 
ca în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii insolvenței să depună la dosarul 
cauzei documentele prevăzute la art. 67 
din Legea nr. 85/2014.Termenul limită 
pentru depunerea cererilor de creanțe 
este 16.08.2022. Termenul limită pentru 
verificarea creanțelor, întocmirea și publi-
carea tabelului preliminar este 26.08.2022. 
Termenul pentru depunerea contestațiilor 
la tabelul preliminar este de 7 zile de la 
publicarea acestuia in BPI. Termenul 
pentru publicarea tabelului definitiv este 
20.09.2022. Termenul pentru continuarea 
procedurii este 09.11.2022. Se notifică 

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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faptul că prima Adunare a Creditorilor va 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iași, șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 
4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2, în data de 
31.08.2022 ora 10:00 având ca ordine de 
zi: 1.Alegerea comitetului creditorilor și 
desemnarea președintelui acestuia;2.
Confirmarea lichidatorului judiciar și stabi-
lirea remunerației acestuia. Se notifică 
asociatii societății debitoare cu privire la 
faptul că va avea loc Adunarea Asociaților 
la sediul lichidatorului judiciar în data 
09.08.2022, ora 12:00, în vederea desem-
nării administratorului special.

l Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor 
organizarea licitației publice pentru atribu-
irea contractului de concesiune de bunuri 
proprietate privata a Municipiului Roman. 
1. Informații generale privind concedentul: 
Municipiul Roman, județul Neamț cu sediul 
in municipiul Roman, Piața Roman Vodă 
nr.1, județul Neamț, telefon: 0233 741 651, 
fax: 0233 741 604, Cod fiscal 2613583, 
e-mail: primariaroman@yahoo.com, pagina 
web: www.primariaroman.ro. 2. Informații 
privind obiectul concesiunii: 1. Teren in 
suprafața de 3650 mp, Artera Vest, nr. 36, 
CF 55800; 2. Teren in suprafața de 2275 
mp, Artera Vest, nr. 24, CF 59598; 3. Teren 
in suprafața de 1790 mp, Artera Vest, nr.4C, 
CF 60497; 4. Teren in suprafața de 500 mp, 
Artera Vest, nr. 4, CF 59997; 5. Teren in 
suprafața de 635 mp, Artera Vest , nr. 4A, 
CF 59998; 6. Teren in suprafața de 2450 
mp, Artera Vest, nr. 22, CF 53871; 7. Teren 
in suprafata de 9382 mp, Artera Vest, nr. 28 
, CF 60029; 8. Teren in suprafata de 2372 
mp, Artera Vest, nr. 30, CF 60027; Terenuri 
situate în intravilanul municipiului Roman, 
aparținând domeniului privat al munici-
piului Roman, cu destinația „depozitare/
servicii  /producție/comerț”,a căror conce-
siune se face în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 57/2019 si conform HCL nr. 
202/30.09.2021, HCL nr. 266/25.11.2021, 
HCL nr. 167/25.11.2021 și HCL nr. 
144/23.06.2022. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire, conține fișa de date 
și caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, pe suport letric sau prin 
mijloace electronice (e-mail, fax). 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Direcția de Urbanism 
și Amenajarea Teritoriului, Piața Roman-
Vodă, nr. 1, telefon: 0233 741 651, fax: 0233 
741 604. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea documentației de atri-
buire: 200 lei/ exemplar, se va achita la 
casieria Primăriei municipiului Roman. 3.4. 
Data – limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 15.07.2022, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data - limită de depu-
nere a ofertelor: 26.07.2022, ora 16:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Biroul Unic al Primăriei municipiului Roman, 
Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar, într-un 
plic sigilat. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 29.07.2022, ora 14:00, la sediul 
Primăriei municipiului Roman din Roman, 
Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala 
N.M. Strunga. 6. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute și termenul 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Neamț, Secția a II-a CAF.

l Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor 
organizarea licitației publice pentru atribu-
irea contractului de concesiune de bunuri 
proprietate privata a Municipiului Roman. 1. 
Informații generale privind concedentul: 
Municipiul Roman, județul Neamț cu sediul 
in municipiul Roman, Piața Roman Vodă nr.1, 
județul Neamț, telefon: 0233 741 651, fax: 
0233 741 604, Cod fiscal 2613583, e-mail: 
primariaroman@yahoo.com, pagina web: 
www.primariaroman.ro. 2. Informații privind 

obiectul concesiunii: 1. Teren in suprafata de 
2000 mp, str. Islazului, nr. 101 I, CF 60492; 2. 
Teren in suprafata de 814 mp, str. Islazului, 
nr. 101 G, CF 60483; 3. Teren in suprafata de 
814 mp, str. Islazului, nr. 101 E, CF 60489; 4. 
Teren in suprafata de 4194 mp, str. Mihail 
Jora, nr. 26, CF 60485; 5. Teren in suprafata 
de 2694 mp, str. Mihai Viteazu , nr. 111, CF 
60481; 6. Teren in suprafața de 3036 mp, 
Str. Islazului, nr. 101C , CF 59645; 7. Teren in 
suprafața de 2000 mp, Str. Islazului, nr. 101B 
, CF 60480; Terenuri situate în intravilanul  
municipiului Roman,  aparținând domeniului 
privat al municipiului Roman, cu destinația 
„depozitare/servicii/productie”, a caror 
concesiune se face în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 57/2019 si conform 
HCL nr. 202/30.09.2021. 3. Informații privind 
documentația de atribuire, conține fișa de 
date și caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, pe suport letric sau prin 
mijloace electronice (e-mail, fax). 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Direcția de Urbanism și Amena-
jarea Teritoriului, Piața Roman-Vodă, nr. 1, 
telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 604. 
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea documentației de atribuire: 200 lei/ 
exemplar, se va achita prin virament bancar 
sau la casieria Primăriei municipiului Roman. 
3.4. Data – limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 25.07.2022, ora 16:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data - limită de depu-
nere a ofertelor: 03.08.2022, ora 16:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Biroul Unic al Primăriei municipiului Roman, 
Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar, într-un 
plic sigilat. 5. Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 05.08.2022, ora 14:00, la sediul 
Primăriei municipiului Roman din Roman, 
Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala 
N.M. Strunga. 6. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute și termenul 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț, 
Secția a II-a CAF.

l Publicatie de vanzare. Celedona SRL, 
prin lichidator judiciar, anunta vanzarea  la 
licitatie publica la pretul de 671.925 lei + 
TVA, a proprietatii imobiliare rezidentiale ( 
stare buna )formată din Clădire cu 4 nive-
luri D+P+E+M Sc sol = 81 mp, Sc desfasu-
rata = 256 mp, compusa din demisol: hol + 
casa scarii, garaj; parter: hol + casa scarii, 
camera de zi cu bucatarie, hol, baie, spatiu 
depozitare; etaj: hol + casa scarii, camera 
de zi cu bucatarie, baie; mansarda: hol + 
casa scarii, camera de zi cu bucatarie, baie  
delimitat cu gard si teren  aferent in supra-
față de 739 mp, situată in localitatea 
Predeal, str. Turiștilor, numar postal 17, 
jud.  Brașov,  CF 103057 Predeal. 
Constructia are fundatia de beton armat, 
structura cu stalpi si grinzi din beton 
armat, zidarie din caramida, plansee din 
beton armat peste demisol, parter, etaj si 
lemn peste mansarda, zidarie BCA si inte-
rior zidarie caramida, sarpanta lemn, 
invelitoare cu tabla ondulata tip Lindab, la 
exterior zugraveli lavabile, la interior 
placari ale tavanelor si peretilor cu placi 
gips carton, glet partial, lambriu lemn 
partial. Garantia de participare la licitatie 
este in cuantum de 67.192,50 lei si se 
plateste in contul debitoarei. Licitatiile 
publice se organizeaza in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 07.04.2022 și vor 
avea loc pe data de: 12.07.2022, 
19.07.2022, 26.07.2022, 04.08.2022, 
25.08.2022, 30.08.2022, 07.09.2022 orele 
12.00,  la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 
7B, Et. 7. Conditiile de participare si relatii 
suplimentare in caietul de sarcini intocmit 
de lichidatorul judiciar la pretul de 5.000 
lei plus TVA si la tel. 0344104525.

l Almyo S.R.L., societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde prin licitatie publica, proprietatea 
imobiliara situata in Ploiesti, Str. Corla-
testi, nr. 17, Judetul Prahova, compusa 
din 3 constructii cu destinatia industriala, 
dupa cum urmeaza: - Constructia 
C1-Hala nr. 1, cu regim de inaltime P, 
avand o suprafata construita la sol de 
315 mp; - Constructia C2-Hala nr. 2, cu 
regim de inaltime P, avand o suprafata 
construita la sol de 230 mp; - Constructia 
C3-Sediu administrativ, cu regim de inal-
time P+1, avand o suprafata construita la 
sol de 75 mp, suprafata utila parter 63,70 
mp, suprafata utila etaj 91,05 mp. 
Terenul pe care sunt edificate construc-
tiile mai sus mentionate, are o suprafata 
de 7500 mp si nu face obiectul vanzarii. 
Pretul total de vanzare este de 117.000 
euro, fara TVA. Licitatia se va organiza la 
sediul lichidatorului judiciar in data de 
11.07.2022 ora 12:30, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta 
este reprogramata pentru data de 
18.07.2022, 20.07.2022, 22.07.2022, 
25.07.2022, 27.07.2022, 29.07.2022, 
01.08.2022, 03.08.2022, 05.08.2022, 
08.08.2022, 10.08.2022, 12.08.2022, 
17.08.2022, 19.08.2022, 22.08.2022, 
24.08.2022, 26.08.2022, 29.08.2022, 
31.08.2022, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul lichidatorului 
judiciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii, precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la lichidatorul judiciar, la nume-
r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin 
lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, vinde prin licitatie 
publica, proprietate imobiliara situata in 
Comuna Bănești, Punct Ciuperceasca, 
tarlaua 51, parcela Pd (Cc) 1357, 1375, 
Județul Prahova, compusa din:  teren 
ex tr av i lan,  cu des t inat ia  cur t i 
constructii, în suprafață măsurată de 
7.740 mp; Constructia C1 – Pensiune, în 
suprafață construită desfasurata de 
413,45 mp; Constructia C 2 – Terasa cu 
copertina de lemn, în suprafață de 
122,85 mp; Constructia C3 – Terasa din 
lemn – structura deschisa, în suprafață 
de 275 mp; Constructia C4 – Anexa 
grupa sanitar, în suprafață construită de 
41,79 mp; Platforma din dale colorata, în 
suprafață de 148,82 mp. Pretul de 
pornire al licitatiei, pentru proprietatea 
imobiliara mai sus mentionata este de 
246.722 euro, fara TVA. Licitatia se va 
tine la sediul lichidatorului in data de 
11.07.2022, ora 14.00, iar in cazul in care 
proprietatea imobiliara nu se va vinde, 
licitatia se va tine in data de 18.07.2022, 
20.07.2022, 22.07.2022, 25.07.2022, 
27.07.2022, 29.07.2022, 01.08.2022, 
03.08.2022, 05.08.2022, 08.08.2022, 
10.08.2022, 12.08.2022, 17.08.2022, 
19.08.2022, 22.08.2022, 24.08.2022, 
26.08.2022, 29.08.2022, 31.08.2022, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in original 
la sediul lichidatorului judiciar insotite 
de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine de la 
lichidatorulul judiciar, la adresa mai sus 
mentionata, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Turnătoria Centrala Orion S.A., socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare urmatoarele 
bunuri mobile: demolator Bosch GSH27 - 
nr. inventar 20401, la pretul de 670 lei; 
demolator Milwankee - nr. inventar 
20400, la pretul de 379 lei; bormasina 
Makitta, la pretul de 100,00 lei; fero-
mangan afinare 165 kg, la pretul de 536,25 
lei; feromangan standard (mangan 
74-75%) 310 kg, la pretul de 542,50 lei; 
ferosilicomangan 45 kg, 247,50 lei; insta-
latie Curatire Primara – nr. inventar 20286, 
la pretul de 22.413,95 lei. Inscrierea la lici-
tatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea regulamen-
tului de vanzare se pot obtine de la sediul 
lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0723.357.858/0244.597.808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro. Licitatiile se vor organiza in 
data de 11.07.2022, ora 11:30, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
18.07.2022, 20.07.2022, 22.07.2022, 
25.07.2022, 27.07.2022, 29.07.2022, 
01.08.2022, 03.08.2022, 05.08.2022, 
08.08.2022, 10.08.2022, 12.08.2022, 
17.08.2022, 19.08.2022, 22.08.2022, 
24.08.2022, 26.08.2022, 29.08.2022, 
31.08.2022.

l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL 
societate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Renault Clio, nr. inmatriculare 
DB-06-WEL, an fabricatie 2007,  pret 
pornire licitatie –750,00 Euro exclusiv TVA; 
2.Citroen C5 nr. inmatriculare DB-08-EKV, 
an fabricatie 2001, pret pornire licitatie 
–330,00 Euro exclusiv TVA; Autoturismele 
se vand in mod individual. 3.Bunuri mobile 
de tip mijloce apartinand Tehnofarm Valle-
riana in valoare de 2.170,28 Euro exclusiv 
TVA; -Pretul de pornire al licitatilor pentru 
autoturisme si pentru bunurile mobile de 
tip mijloace apartinand Tehnofarm Valle-
riana SRL reprezinta 30% din valoarea de 
piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare, listele cu aceste bunuri pot fi 
obtinute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon in prealabil la 021.318.74.25. 
-Pretul Caietului de sarcini pentru autotu-
risme si pentru bunurile mobile de tip 
mijloace este de 500,00 Lei exclusiv TVA. 
Participarea la licitatie este conditionata 
de: -consemnarea in contul nr. RO76 BREL 
0002 0016 8081 0100 deschis la Libra 
Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei pentru bunurile pentru care se 
liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o 
zi inainte de data si ora stabilita pentru 
licitatie a Caietului de sarcini, ce poate fi 
achitat in contul lichidatorului judiciar nr. 
RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis 
la Ing Bank –Sucursala Dorobanti sau in 
numerar la sediul acestuia din Bucuresti 
str. Petru Rares, nr.12, sector 1. Pentru 
autovehicule si pentru bunurile mobile de 
tip mijloace, prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 20.07.2022, ora 
15:30, iar daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de lici-
tatii vor f i in data de 27.07.2022, 
03.08.2022, 10.08.2022, 17.08.2022, ora 
15:30. Toate sedintele de licitatie se vor 
desfasura la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti str. Petru Rares, nr.12, sector 
1, pentru relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.

l NR 4471/04.07.2022 Dosar executare 
nr 32/05.12.2011 Anunt Privind vanzarea 
pentru bunuri imobile Incheiat astazi 
04.07.2022 In temeiul art 250 alin.(2) din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se face cunoscut 
ca se vor vinde in data de 26.07.2022 
ora-10.00 la sediul Primariei Comunei 
Zabrani, situat in com.Zabrani, nr.95, prin 
licitatie publica deschisa cu strigare 
urmatoarele bunuri imobile, proprietate 
a debitorului S.C. Agrom Ecologic S.R.L.,cu 
domiciliul f iscal in mun. Sibiu, str. 
Alexandru Xenopol, nr.36, jud. Sibiu. 
Denumirea bunurilor imobile Valoarea 
estimativa 1) Teren intravilan in suprafata 
totala de 67767mp situat in loc.Neudorf, 
jud.Arad inscrisa in C.F. nr. 300567, 
Zabrani, Nr.Crt . A1, Nr.top 1354-1358/b. 
2) Constructii situate in loc. Neudorf, jud. 
Arad, compuse din:magazie, moara, 
laptarie, doua cantare, casa pompe, 
sopron metal si 13 grajduri inscrise in C.F. 
nr. 300567 Zabrani, Nr.Crt. A1.1, CAD:C1, 
nr.topo 1354-1358/b. 3)Teren intravilan in 
suprafata totala de 2088mp situat in loc.
Neudorf, jud.Arad inscrisa in C.F. 
nr.300317 Zabrani, Nr Crt.A1, Nr.topo 
1354-1358/c. 4)Constructii situate in loc.
Neudorf, jud.Arad compuse din:bloc de 
locuinte P+1 inscrise in C.F. Nr. 300317 
Zabrani, Nr.Crt. A1.1, CAD: C1, Nr.topo 
1354 -1358/c Valoare totala 2.085.124 lei 
(421.612 euro) Bunurile imobile mai sus 
mentionate sunt grevate de urmatoarele: 
Intabulare, drept de ipoteca legala, cu 
titlu de sechestru, in baza art.242, 
alin.8,din Legea nr.207/2015 (actualizata) 
privind Codul de Procedura Fiscala, repu-
blicata si art.162,alin.1 din O.700/2014. 
Comuna Zabrani Pentru bunurile imobile 
prevazute mai sus a comunicat titluri 
executorii: Comuna Zabrani Invitam pe 
cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri sa instiinteze despre 
aceasta organul de executare, inainte de 
data stabilita pentru vanzare: In vederea 
participarii la licitatie persoanele fizice 
sau juridice depun cu cel putin o zi inainte 
de data licitatiei urmatoarele documente: 
-Copia actului de identitate pentru 
persoanele fizice romane; -Copia actului 
de identitate/pasaport pentru persoa-
nele fizice straine; -Pentru persoanele 
juridice romane copie de pe certificatul 
unic de inregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comertului- Pentru persoa-
nele juridice straine actul de inmatricu-
lare tradus in limba romana; -Certificat de 
Atestare Fiscala din care sa rezulte ca nu 
sunt datorii la bugetul de stat, obtinut de 
la Directia Generala a Finantelor Publice.
(nu mai vechi de 30 de zile in original); 
-Certificat fiscal privind indeplinirea obli-
gatiilor exigibile de plata a impozitelor si 
taxelor catre bugetul local al Comunei 
Zabrani (document obtinut de la Serviciul 
Impozite si Taxe al Comunei Zabrani nu 
mai vechi de 30 de zile); -Dovada achitarii 
a taxei de participare la caseria Primariei 
Comunei  Z abrani  sau in  contul 
RO79TREZ0255006 XXX000287 deschis la 
Trezoreria Lipova de catre Comuna 
Zabrani cod fiscal 3519216. Taxa de parti-
cipare este suma de 208.512lei reprezen-
tand 10% din pretul de pornire a licitatiei 
si se plateste in contul mai sus mentionat 
sau la caseria Primariei Comunei Pretul 
de pornire a licitatiei reprezinta suma de 
2.085.124lei Impotriva prezentului 
inscris,cel interesat poate introduce 
contestatie la instanta judecatoreasca 
competenta, in termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunostinta in 
conformitate cu prevederile art.260-261 
din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare Potrivit dispoziti-
i lor ar t.9 al in.(2) l i t .d din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedura 
fiscala, cu modificarile si completarile 
ulterioare cand urmeaza sa se ia masuri 
de executare silita, nu este oblgatorie 
audierea contribuabilului. Pentru infor-
matii suplimentare, va puteti adresa la 
sediul nostru sau la tel: 0257/457001. 
Presedintele Comisiei Codrean Danut.
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l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Andrăşeşti, comuna Andrăşeşti, Str.
Gheorghe Gr.Cantacuzino nr.51, județul 
Ialomița, telefon 0243/267.544, fax 
0243/267.544, e-mail: primaria.andrasesti.
il@gmail.com, cod fiscal 4231636. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
teren intrav i lan în suprafață de 
9.152,04mp, aparținând domeniul privat al 
Comunei Andrăşeşti, identificat cu număr 
cadastral 278/2, înscris în cartea funciară a 
Comunei Andrăşeşti cu nr. 21302, conform 
H.C.L. nr.41/19.05.2022 şi temeiului legal 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
r e g ă s e s c  î n  c a i e t u l  d e  s a r c i n i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitarea scrisă, de la sediul 
Primăriei Comunei Andrăşeşti. 3.2.Denu-
mirea şi adresa serviciului/ compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Registratura Primă-
r iei Comunei Andrăşeşti, comuna 
Andrăşeşti, Str. Gheorghe Gr.Cantacuzino 
nr.51, județul Ialomița. 3.3.Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 40 lei/exemplar 
care se achită numerar la Casieria unității 
sau în contul concedentului: RO62 TREZ 
3912 1360 250X XXXX, deschis la Trezo-
reria Slobozia, cod fiscal al concedentului: 
4231636. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 18.07.2022, ora 14.00. 
4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 27.07.2022, 
ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Primăriei 
Comunei Andrăşeşti, comuna Andrăşeşti, 
Str. Gheorghe Gr.Cantacuzino nr.51, 
județul Ialomița. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original şi 2 exemplare copii. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
sedința publică de deschidere a ofertelor: 
28.07.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Andrăşeşti, comuna Andrăşeşti, 
Str.Gheorghe Gr. Cantacuzino nr.51, 
județul Ialomița. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Ialomița, 
Slobozia, b-dul Cosminului nr.12, județul 
Ia lomi ț a,  te lefon 0243/236.952, 
0243/236.587, fax 0243/232.266, e-mail: 
tb-ialomita-pgref@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 05.07.2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Gârbova, cu sediul în localitatea Gârbova, 
Str.Văii nr.452, județul Alba, telefon 
0258/748.118, fax 0258/748.101, e-mail: 
girbova@ab.e-adm.ro, cod fiscal 4562044. 
2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: teren extravilan în suprafață totală 
de 327.515 mp, CF79932 şi CF79935, situat 
în sat Reciu, aparținând domeniului public 
al Comunei Gârbova, conform H.C.L. nr. 
38/27.06.2022 şi temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Secretariat. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care 

se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: se poate obține de 
la Secretariatul Primăriei Comunei 
Gârbova, Str. Văii nr. 452, județul Alba. 3.3. 
Costul şi condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 
150 lei/exemplar, ce se achită numerar la 
Casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 11.07.2022, ora 
10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.07.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Biroul Secretar, 
Primăria Comunei Gârbova, Str.Văii nr.452, 
județul Alba. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
exemplar, în două plicuri sigilate. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura sedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
27.07.2022, ora 12.00, Primăria Comunei 
Gârbova, Str.Văii nr.452, județul Alba, Sala 
de şedințe la parter. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Alba, Alba 
Iulia, Piața Iuliu Maniu nr.24, județul Alba, 
cod poştal 510111, telefon 0258/813.510, 
fax 0258/811.184, e-mail: tribunalul.alba@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 05.07.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Primăria 
Oraşului Vicovu de Sus, oraşul Vicovu de 
Sus, Str.Primăriei nr.4-6, județul Suceava, 
telefon 0230/413.343, fax 0230/413.343, 
e-mail: primariavicovudesus@yahoo.com, 
cod fiscal 4327073. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 
Teren intravilan în suprafață de 5.854mp, 
identif icat potrivit Cărții Funciare 
nr.40921, nr. cadastral 40921, nr.topo-
grafic 40921, aparținând domeniului 
privat al Oraşului Vicovu de Sus, situat în 
zo na  „ Fu c s - B i v o l ă r ia ”,  c o nf o r m 
H.C.L.nr.24/27.04.2022 şi temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției. 3.2.Denu-
mirea şi 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 Serviciul Financiar-Contabil, 
Compartimentul Casierie din cadrul Primă-
riei Oraşului Vicovu de Sus, oraşul Vicovu 
de Sus, Str.Primăriei nr.4-6, județul 
Suceava. 3.3.Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 50 
Lei/exemplar, ce se achită în numerar la 
Casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 20/07/2022, ora 
14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
28/07/2022, ora 14.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Secretariatul din 
cadrul Primăriei Oraşului Vicovu de Sus, 
oraşul Vicovu de Sus, Str.Primăriei nr.4-6, 
județul Suceava. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: Două 
exemplare: original şi copie, în plicuri sigi-
late. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 
29/07/2022, ora 13.00, Primăria Oraşului 
Vicovu de Sus, oraşul Vicovu de Sus, Str.
Primăriei nr.4-6, județul Suceava, Sala de 
şedințe, etaj 1. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 

Administrativ a Tribunalului Suceava, 
Suceava, Str.Ştefan cel Mare nr.62, județul 
Suceava, telefon 0230/214.948, fax 
0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 05/07/2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Rona de Sus, comuna Rona de 
Sus, Str.Principală nr.1286, județul Mara-
mureş, telefon/fax 0262/362.128, e-mail: 
primariaronadesus@yahoo.com, cod fiscal 
3694705. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: -teren în 
suprafață de 1,23ha, de natură fânețe, 
situat în extravilanul localității, aparținând 
domeniului privat al Comunei Rona de Sus, 
locul numit Măgura; -teren în suprafață de 
0,60ha, de natură fânețe, situat în extravi-
lanul localității, aparținând domeniului 
privat al Comunei Rona de Sus, locul numit 
Maghiar Laz; -teren în suprafață de 
0,28ha, de natură fânețe, situat în extravi-
lanul localității, aparținând domeniului 
public al Comunei Rona de Sus, locul numit 
Mociarnai; -teren în suprafață de 0,0679 
ha, de natură fânețe, situat în intravilanul 
localității, aparținând domeniului public al 
Comunei Rona de Sus, sat Coştiui, locul 
numit Kugli I, C.F.nr.50895; -teren în supra-
față de 0,0310ha, de natură fânețe, situat 
în intravilanul localității, aparținând dome-
niului public al Comunei Rona de Sus, sat 
Coştiui, locul numit Kugli II, C.F. nr. 50896; 
-teren în suprafață de 0,10ha, de natură 
fânețe, situat în intravilanul localității, 
aparținând domeniului public al localității 
Comunei Rona de Sus, locul numit Teren 
lângă Căminul Cultural, sat Coştiui, 
c o n f o r m  c a i e t u l u i  d e  s a r c i n i , 
H.C.L.nr.28/30.05.2022 şi H.C.L. nr. 
57/03.07.2019. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
Compartiment Agricol de la sediul Primă-
riei Comunei Rona de Sus, comuna Rona 
de Sus, strada Principală nr.1286, județul 
Maramureş. 3.2.Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/ compartimentului 
din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartimentul Agricol din 
cadrul Primăriei Comunei Rona de Sus, 
comuna Rona de Sus, strada Principală 
nr.1286, județul Maramureş. 3.3.Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: gratuit. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
26/07/2022, ora 14.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 03/08/2022, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Rona de Sus, comuna 
Rona de Sus, Str.Principală nr. 1286, 
județul Maramureş, Compartimentul 
Agricol. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior şi unul interior. 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 
04/08/2022, ora 09.00, Primăria Comunei 
Rona de Sus, comuna Rona de Sus, Str.
Principală nr.1286, județul Maramureş. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Maramureş, Baia Mare, Bule-
vardul Republicii nr.2A, județul Mara-
mureş, telefon 0262/218.235, fax 
0262/218.209, e-mail: tr-maramures-reg@

just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 05/07/2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăriei 
Comunei Jucu, comuna Jucu, sat Jucu de 
Sus, Str.Primăriei nr.11, județul Cluj, 
telefon 0264/233.084, fax 0264/233.086, 
e-mail: office@primariajucu.ro, cod fiscal 
4426212. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: imobilul 
clădire situat în comuna Jucu, Aleea Biblio-
tecii nr.2, județul Cluj, identificat în CF 
60835-C3, aparține domeniului public al 
Comunei Jucu, conform H.C.L.nr.116 din 
28 iunie 2022 şi temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, la 
Registratura Primăriei Comunei Jucu. 3.2. 
Denumirea şi datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Registra-
tura Primăriei Comunei Jucu, comuna 
Jucu, sat Jucu de Sus, Str. Primăriei nr.11, 
județul Cluj. 3.3.Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul,  potr iv i t  preveder i lor 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 15 Lei/ exemplar, ce se achită 
numer ar  la  C as ier ia  ins t i tu ț ie i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifica-
rilor: 19.07.2022, ora 15.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 27.07.2022, ora 12.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Registratura Primăriei Comunei Jucu, 
comuna Jucu, sat Jucu de Sus, Str.Primăriei 
nr.11, județul Cluj. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar în original. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 27.07.2022, ora 
13.00, la sediul Primăriei Comunei Jucu, 
comuna Jucu, sat Jucu de Sus, Str.Primăriei 
nr. 11, județul Cluj, Sala de şedințe. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Acțiunea în justiție se poate introduce la 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca, Calea Doro-
banților nr.2-4, județul Cluj, telefon 
0264/596.111, fax 0264/595.844, e-mail: 
tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 05.07.2022.

l Primăria Comunei Costache Negri, 
strada Al.I.Cuza nr.4, județul Galați, CIF: 
3 1 2 6 7 7 2 ,  t e l . / f a x : 
0236.825.810/0236.825.886, e-mail: 
costache_negri@gl.e-adm.ro, organizează 
în data de 04.08.2022, ora 11.00, licitație 
publică deschisă pentru concesionarea 
terenului intravilan în suprafață de 
2.615mp -3 loturi, cu destinația construcții 
de locuințe, aparținând domeniului privat 
al Comunei Costache Negri, după cum 
urmează: 1.teren în suprafață de 881mp, 
Lot 1, identificat în T.14, P.296/4, CF 
nr.102136; 2. teren în suprafață de 734mp, 
Lot 76, identificat în T.6, P.53/133, CF 
nr.100855; 3.teren în suprafață de 1.000 
mp, Lot 108, identificat în T.6, P.53/133, CF 
nr.100887. Concesionarea se face conform 
Hotărârii Consiliului Local nr.4 din 
10.02.2022 şi O.U.G.57/2019. Documen-
tația de atribuire se poate ridica de la 
Compartimentul Financiar Contabilitate 
Comuna Costache Negri, strada Al.I.Cuza 
nr.41, pentru suma de 20Lei. Data-limită 
pentru solicitare clarificări: 25.07.2022, ora 
16.00. Data-limită de depunere a ofertei 

este 03.08.2022, ora 16.00. Eventualele 
litigii vor fi soluționate de instanțele de 
judecată competente. Pentru relații supli-
mentare vă rugăm să vă adresați la 
tel.0236/825.810, fax: 0236/825.886, 
e-mail: costache_negri@gl.e-adm.ro

PIERDERI
l În data de 26.06.2022 s-a pierdut ştam-
pila rotundă cu stema României, cu 
amprenta sigilară Postului de Poliție al 
comunei Priseaca, diametrul 30 mm. O 
declar nulă.


