
16 www.jurnalul.ro marți / 8 martie 2022anunțuri

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Supliment Anunţuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diversede investigație și atitudinede investigație și atitudine

OFERTE SERVICIU
VDG Building SRL anunta 

vacantarea urmatoarelor posturi: 
1 post de electrician, 1 post de 
dulgher, 1 post de faiantar, 1 post 
de fierar-betonist, 1 post de zidar 
si 1 post de instalator. CV-urile se 
pot depune la adresa de mail: 
vdgprofi@yahoo.com, pana la 
data de 08.03.2022.

Inspectoratul General al Poliției 
Române contractează în cadrul 
proiectului „Îmbunătățirea Rezili-
enței și Răspunsului la Situații de 
Urgență” (Banca Mondială) 2 
experți în achiziții. Detalii pot fi 
obținute pe site-ul  Poliț iei 
Române, secțiunea Carieră-Se-
lecție personal extern în cadrul 
proiectului „Îmbunătățirea Rezili-
enței și Răspunsului la Situații de 
Urgență”, precum și  la nr.
tel.021.208.25.25, interior 26417, 
26158, 26317.

Societatea Elprest Gostilele 
SRL, cu sediul in sat Tamadau 
Mare, com.Tamadau Mare, jud. 
Calarasi, CUI: RO26283962, tel. 
0722694300, angajeaza 4 munci-
tori necalificati in agricultura, Cod 
COR 921302. CV-urile se trimit la 
adresa de mail: tancueugen@
yahoo.com pana la data de 
11.03.2022. Selectia va avea loc in 
data de 14.03.2022.

SC Memdas Company SRL, cu 
sediul în Sinaia, strada Tirul Cu 
Porumbei, nr.2, camera 125, 
j u d e ț u l  P r a h o v a ,  a v â n d 
CUI:28435404, Nr. de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i : 
J29/2486/2017, anunță vacantarea 
următoarelor posturi: 3 posturi de 
cameristă, COD COR: 516201; 3 
posturi de recepționer, COD COR 
422401; 2 posturi de hamal, COD 
COR 962102; 6 posturi de ospătar, 
COD COR 513102; 3 posturi de 
barman, COD COR 513201; 3 
posturi de ajutor de bucătar, COD 
COR 941101; 3 posturi spălător 
vase mari, COD COR 941201. 
CV-urile se pot aplica pe adresa de 
e-mail: popascentral@yahoo.com 
până la data de 10.03.2022.

Societatea SC DOC COLLIN 
INT S.R.L., cu sediul social în loc.
București, Str.Baciului, nr.5, bl.9, 
sc.D, etj.2, ap.142, sector 5, înre-
gistrată cu J40/14246/2019, CUI: 
41800558, angajează: muncitor 

necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții cod 
COR-931302 -4 posturi; muncitor 
necalificat la demolarea clădirilor, 
căptușeli, zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet cod 
COR-931301 -4 posturi. Pentru 
C V,  l a  a d r e s a  d e  e - m a i l : 
igen92241@gmail.com

SC Rock To Build Social 
S o c i e t y  S R L ,  a v â n d 
CUI:43875522, cu sediul în Sat 
Brazii de Jos, Comuna Brazi, 
Strada TEILOR, Nr.84, Județ 
Prahova, angajează: Tăietor, șlefu-
itor, lustruitor piatră, marmură, 
cod COR 711304- 2 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limba engleză, cunoștințe în 

domeniul producției. Selecția are 
loc în data de 09.03.2022, ora 
09.00, la sediul societății.

Direcția Generală de Adminis-
trare a Unităților de Învățământ și 
de Sport Sector 4 cu sediul în Bld. 
George Coșbuc nr.6-16, sector 4, 
București, organizează concurs de 
recrutare pe perioadă nedetermi-
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nată a funcției contractual 
vacante: -1 post consilier, treapta 
profesională IA, în cadrul Direc-
ției de Tineret și Sport, conform 
HG 286/23.03.2011, condiții 
pentru participarea la concurs: 
studii superioare– universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
vechime în specialitatea studiilor– 
nu este cazul, vechime muncă– nu 
este cazul. Concursul se va desfă-
șura la sediul D.G.A.U.I.S. S4, 
astfe l :  - se lecț ia  dosare lor : 
23.03.2022; -proba scrisă în data 
de 30.03.2022, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 04.04.2022, ora 
10.00. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
î n  p e r i o a d a  0 9 . 0 3 . 2 0 2 2 – 
22.03.2022 (de luni până joi între 
orele 9:00–16:30 și vinerea între 
orele 9:00–13:30) la sediul Direc-
ției de Administrare a Unităților 
de Învățământ Sector 4 din  Bld. 
George Coșbuc nr.6-16, sector 4 
sau pe adresa de e-mail office@
dgauis.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul D.G.A.U.I.S. 
S4, persoana de contact Lupu 
Anca, e-mail: office@dgauis.ro, 
telefon: 0766.976.198.  

Spitalul Municipal Urziceni orga-
nizează concurs în baza HG 
286/2011 pentru ocuparea următo-
rului post vacant: -un post vacant 
de spălătoreasă -post pe perioada 
nedeterminată. Condiții specifice în 
vederea participării la concurs: 
-diplomă de bacalaureat sau 
diplomă de absolvire a școlii gene-
rale. Calendar desfășurare concurs: 
-02.12.2021 ora 13.00 -dată limita 
depunere dosar; -10.12.2021 ora 
09.00 -proba scrisă; -15.12.2021 ora 
09.00 -proba practică/ interviu. -un 
post vacant de muncitor III în cali-
ficarea bucătar -pe perioadă nede-
terminată. Condiții specifice în 
vederea participării la concurs: 
-Studii medii de specialitate/profesi-
onale/calificare în domeniu; -3 ani 
vechime în activitate. Calendar 
desfășurare concurs: -02.12.2021 
ora 13.00 -dată limită depunere 
dosar: -10.12.2021 ora 09.00 -proba 
scrisă; -15.12.2021 ora 09.00- proba 
practică/ interviu. -un post vacant 
de muncitor III în calificarea șofer 
-pe perioada nedeterminată. 
Condiții specifice în vederea partici-
pării la concurs: -diplomă de baca-
laureat sau diplomă de absolvire a 
școlii generale; -să posede permis de 
conducere pentru șofer profesionist 
(carnet de conducere categ. B și C); 
-3 ani vechime în meserie. Calendar 
desfășurare concurs: -25.11.2021 
ora 13.00 -dată limita depunere 
dosar; -10.12.2021 ora 11.00 -proba 
scrisă; -15.12.2021 ora 11.00 -proba 
practică/ interviu. Condițiile gene-
rale de ocupare a posturilor sunt 
prevăzute în art.3 din HG 286/2011, 
cu modificările și completările ulte-

rioare. Dosarele de concurs vor 
conține documentele prevăzute la 
art.6 din HG. 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Informații referitoare la organi-
zarea și desfășurarea concursurilor, 
bibliografiile și după caz tematicile, 
calendarele de desfășurare a 
concursurilor sunt afișate la sediul 
unității și pe www.spitalul-urziceni.
ro. Relații suplimentare se obțin la 
tel. 0243.255.375, interior 131. 

Primăria Comunei Vârlezi, cu 
sediul în Comuna Vârlezi, judetul 
Galați, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de asistent medical 
c o m u n i t a r ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura la sediul institu-
ției, astfel: -proba scrisă în data de 
30.03.2022, ora 11.00; -proba 
interviu se va susține în termen de 
maxim 4 zile lucrătoare de la 
susținerea probei scrise, data și ora 

probei interviu fiind anunțate 
odată cu rezultatul la proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii 
-diplomă de bacalaureat liceu 
sanitar, Certificat de absolvire a 
Școlii Post Liceale de 1 an (echiva-
lare studii cf.H.G.nr.797/1997), 
Școala Postliceală Sanitară/Cole-
giul Universitar Medical, Facul-
tate de Medicină specializarea 
asistență medicală; -vechime în 
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specialitatea calificării necesare 
exercitării funcției -nu este cazul; 
- c e r t i f i c a t  d e  m e m b r u  a l 
O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverință că 
poate participa la concurs emisă 
de O.A.M.G.M.A.M.R.; -cunoș-
tințe operare pe calculator -nivel 
minim. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a la Primăria Comunei Vârlezi. 
Relații suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Vârlezi, 
persoană de contact Scripcariu 
Tita, tel/fax 0236/332.230.

Direcţia Cultură și Sport 
Mangalia organizează concurs prin 
recrutare la sediul instituţiei, Șos.
Constanţei nr. 5, Municipiul 
Mangalia, jud.Constanţa, conform 
H . G . n r . 2 8 6 / 2 0 1 1  ș i 
H.G.nr.1027/2014  în data de 
30.03.2022, ora 10.00 -proba scrisă 
și în data de 01.04.2022, ora 10.00 
-proba interviu, pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a 2 
(două) posturi contractuale de 
execuţie vacante de: 1.Îngrijitor 
-Compartimentul Sport și Agre-
ment. Condiţii specifice pentru 
ocuparea posturilor contractual 
vacant de Îngrijitor -Comparti-
mentul Sport și Agrement: -studii 
medii/generale; -vechime în muncă 
minim 6 luni. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Direcţiei 
Cultură și Sport Mangalia, Șos.
Constanţei nr.5, Compartimentul 
Contabilitate, Resurse Umane, 
Jur id ic ,  Achiz i ţ i i ,  t e le fon 
0729.930.454, e-mail: resurseu-
mane@culturasport.ro. Dosarele de 
concurs se vor depune la Compar-
timentul Contabilitate, Resurse 
Umane, Juridic, Achiziţii, înce-
pând cu data de 09.03.2022 până în 
data de 22.03.2022, ora 16.00.

Stațiunea de Cercetare Dezvol-
tare pentru Viticultură și Vinificație 
Miniș (SCDVV Miniș), cu sediul în 
localitatea Ghioroc, Nr.1, județul 
Arad, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante: 1 post de inginer expert- 
tehnologie viticolă; 2 posturi de 
chimist- vinificație; 1 post de cerce-
tător științific- genetică și amelio-
rarea viței de vie; 1 post de 
tehnician IA- vinificație; 1 post de 
muncitor calificat (mecanizator)- 
ferma viticolă și 2 posturi de econo-
m i s t .  L o c u l  d e s f ă ș u r ă r i i 
concursului: sediul SCDVV Miniș, 
localitatea Ghioroc, nr.1, județul 
Arad, în data de 05.04.2022 pentru 
postul de economist și în data de 
06.04.2022 pentru celelalte posturi, 
începând cu ora 10.00. Înscrierea la 
concurs se face până la data de 
23.03.2022, ora 12.00, la secretari-

atul SCDVV Miniș din localitatea 
Ghioroc, nr.1, județul Arad. Infor-
mații cu privire la actele necesare 
pentru participarea la concurs și 
tematica concursului se pot obține 
la secretariatul stațiunii. Relații 
suplimentare se pot obține și la 
telefon: 0257.461.426.

CITAŢII
Numitul Cîrstoiu Mihai 

este chemat să se prezinte în 
data de 7 aprilie 2022, ora 
10.30, la Judecătoria Deva, în 
dosarul  2244/221/2021, 
având ca obiect acțiune în 
constatare carte funciară, în 
contradictoriu cu Cîrstoiu 
Octavia Mariana.

Pârâții Tamas Ioan Dragomir și 
Tamas Maria sunt citați în data de 
6  a p r i l i e  2 0 2 2 ,  î n  d o s a r 
1749/190/2021, obiect partaj, ora 
09.00, la Judecătoria Bistrița.

Pârâtele Cira Marcela si Cira 
Ioana sunt citate la Judecătoria 
Bistrița în data de 5 aprilie 2022, 
ora 09.00, în dosar 6341/190/2020, 
partaj.

Tr ibunalu l  Dol j .  Dosar 
nr.30694/215/2019/a1. Complet c3r 
pe data de 22.03.2022, ora 11.30. 
Numitul Mihuțescu Gabriel este 
chemat în judecată la Tribunalul 
Dolj, dosar nr.30694/215/2019/a1, 
complet c3r, în data de 22.03.2022, 
ora 11.30, în calitate de intimat- 
pârât, în proces cu  Mihuțescu G. 
Loredana Andreea, în calitate de 
recurent-reclamant.

Pârâta Dobrovăț Viorica citează 
pe intimata- reclamanta Cătăiuș 
Elena, ultim domiciliu cunoscut 
Moinești, str.Libertăţii, bl.7A, 
ap.20, jud.Bacău, la Tribunalul 
Bacău Secţia I civilă, strada Cuza 
Vodă 1, termen 06.04.2022 09.00, 
dosar 4566/260/2018, obiect partaj.

DIVERSE
Administrator judiciar C.I.I. 

Palaș-Alexandru Alina notifică 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Daco-
serv Alpin SRL din Berceni, 
P r a h o v a ,  C U I  4 0 9 4 1 5 6 7 , 
J29/1485/2019, la Tribunalul 
Prahova – dosar 5334/105/2021, 
termen inregistrare creante 24 
martie 2022, termen tabel preli-
minar 13 aprilie 2022, termen 
tabel definitiv 28 aprilie 2022, 
sedinta adunarii creditorilor 18 
aprilie 2022 ora 14:00.

Societatea Virtual Mobile SRL 
titular al activităţii de Reciclare, 
CAEN 3811, 3812, 3821, 3822, 

4677, 4941, 5210 cu sediul in Str.
Atomistilor, nr.185, Magurele,  
I l f o v ,  C U I - 3 8 6 0 6 9 4 3 , 
J23/6203/2017 anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de obţinere a autorizaţiei de 
mediu pentru activitate. Informa-
ţiile privind potenţialul impact 
asupra mediului al activităţii pot fi 
consultate la sediul A.P.M. Ilfov 
str. Lacul Morii nr. 1, sect.6, Bucu-
rești, Tel/Fax: 021.420.15.23 sau 
021.430.14.02,  în zilele de luni 
pana vineri, între orele 9-12. 
Propuneri si contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. Ilfov in 
termen de 10 zile de la data publi-
carii.

În temeiul art. 145 alin. (2) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii simplificate de 
insolvenţă a debitorului SC 
Predvas Company SRL, CIF: 
5225900, J8/205/1994, dosar nr. 
4136/62 anul 2021 –Tribunalul 
Brasov. Termen pentru depunerea 
cererilor de creanţă la 25.03.2022; 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor la 05.04.2022; 
Termen pentru depunerea eventu-
alelor contestații este de 7 zile de 
la publicarea în Buletinul Proce-
durilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar și pentru afișarea tabe-
lului definitiv al creanţelor la 
29.04.2022. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

Axane Robert-Valentin, Axane 
Marsel Hana, Tamas Anton-Sorin, 
Ta m a s  R o x a n a ,  t i t u l a r i i 
PUZ-ului-“in vederea introducerii 
terenurilor in intravilan si 
construire hale depozitare marfuri 
generale, birouri, comert, circulatii 
si utilitati”, in Jud. Ilfov, Oras 
Pantelimon, Tarla 74, Parcela 
753/1, nr. cad. 113150, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare.  Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului.Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 9°°-11°°. 
Observatii/sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M. ILFOV in 
termen de 18 zile de la data publi-
carii anuntului.

Negru Mihail ,  t itular al 
PUZ–“introducere in intravilan, 
parcelare si construire locuinte 
unifamiliare cu regim maxim de 
inaltime P+2E, amenajare circu-
latii si utilitati”, in Jud. Ilfov, 
Orasul Pantelimon, Tarla 80, 
Parcela 855/5, Lotul A, nr. cadas-

tral 110163, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei  
Protectia Mediului.Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 9°°-11°°. 
Observatii/sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M. ILFOV in 
termen de:18.zile de la data publi-
carii anuntului.

S.C. Technocon Engineering 
S.R.L; S.C. Recon-Ex S.R.L.; 
Ionita Constantin; Ionita Niculae; 
Ionita Anca Rodica, titularii 
PUZ-ului –“ proiect cu destinatie 
mixta: hale, depozitare, birouri, 
servicii si comert: introducere in 
intravilan suprafete”, in Judetul 
Ilfov, Comuna Glina, Sat Mano-
lache, Tarla 5/11, Parcela 16-23, 
1/2 lot - 1,2 ; Nr. Cad. 57432, 
56324, 56323, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de 
mediu  si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei    Protectia 
Mediului.Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi 
intre orele 9°°-11°°. Observatii  si 
sugesti se primesc in scris la sediul 
A.P.M. ILFOV in termen de 18 zile 
de la data publicarii anuntului.
 
SC BG Capital Invest SRL; SC 
SLH Capital SRL, titularii 
PUZ-ului–“construire ansamblu 
locuinte si functiuni complemen-
tare si utilitati”, in Jud. Ilfov, 
Com. Snagov, Tarla 131, Parcela 
437/8-21, 437/26, nr. cad. 108570, 
112652, 112708,111240, 112706, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare.  Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului.Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 9°°-11°°. 
Observatii/sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M. ILFOV in 
termen de 18 zile de la data publi-
carii anuntului.

S.C. Smart Management Invest 
S.R.L., titular al: PUZ–“construire 
statie de carburanti, cladiri cu 
functiune mixta, comert, servicii 
spatii de cazare, spatii administra-
tive, birouri, spatii tehnice, accese 
carosabile si circulatii interioare, 
amenajari exterioare, imprej-
muire, organizare de santier si 
utilitati”, in Jud. Ilfov, Com. 
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Snagov, Tarla 131, Parcela 
437/2/1-3, nr. cad. 111322, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare.  Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 9°°-11°°. 
Observatii/sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M. ILFOV in 
termen de:18.zile de la data publi-
carii anuntului.

Dabu Valerica, titular al 
PUZ–“construire ansamblu de 
locuinte unifamiliare cu spatiu 
special pentru profesii liberale”, in 
Jud. Ilfov, Oras Pantelimon, Tarla 
74, Parcela 753/1, nr. cad. 113150, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare.  Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 9°°-11°°. 
Observatii /sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M. Ilfov in 
termen de 18 zile de la data publi-
carii anuntului

Smart Management Invest  
SRL cu sediul în localitatea Arad. 
B-dul Decebal, nr. 2, ap.307, et. 3. 
judeţul Arad anunţă intenţia de 
obtinere  a autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea cu cod CAEN 
(rev  2)  4730  -  Comert  cu 
amănuntul al carburantilor pentru 
autovehicule în magazine speciali-
zate, desfășurată la punctul de 
lucru  din sat Sanpetru, comuna 
Sanpetru, Calea Harmanului,  nr. 
1A, Judet Brasov.

SC Fortuna Style SRL anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
„Construire 1 locuință indivi-
duală, 7 imobile tip duplex, 7 
imobile tip triplex , cu regim de 
înălțime P+1E+M, împrejmuire, 
utilități” (denumirea proiectului), 
propus a fi amplasat în Otopeni, 
Jud.Ilfov, T12,P A253/4/1, NC 
107655. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Ilfov și 
la sediul SC Fortuna Style SRL in 
Otopeni, Jud.Ilfov, Str.George 
Enescu, nr.20H, în zilele de 
luni-joi, între orele 09.00-13.00, 
vineri, între orele 09.00-12.00. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autorității compe-
tente pentru protecția mediului 

Ilfov din strada Aleea Lacul Morii, 
nr.1, Sector 6, București, email: 
oªce@apmif.anpm.ro

SC Alfa Net Construct SRL, 
proprietar al terenului situat în 
Orașul Popești Leordeni, str.Biru-
inței, T55/5, P15, NC 129674, în 
suprafață de 3248,00mp, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a 
avizului Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului și Urba-
nism a Județului Ilfov pentru 
documentația PUZ „Introducere 
în intravilan în vederea construirii 
parcare supraterană P+3E, 
amenajare acces auto și pietonal, 
amenajare spații verzi, amenajare 
loc de joacă, împrejmuire și utili-
tăți”. Documentația a fost depusă 
pentru consultare la Consiliul 
Județean Ilfov la data 08.03.2022. 
Observații și comentarii se primesc 
în scris la Direcția de Urbanism 
din cadrul Consiliului Județean 
Ilfov, București, Sector 6, str.
E r n e s t  J u v a r a ,  n r . 3 - 5 
(tel.021.212.56.93) în termen de 15 
zile de la publicarea prezentului 
anunț.

SC Siena Residence SRL, 
proprietar al terenului situat în 
Orașul Popești Leordeni, str.Biru-
inței, T55/5, P11-12, NC 102077- 
102078- 101637- 101638- 101639- 
101640- 101641- 101642- 101643- 
101644- 101645- 101646- 101647- 
101648- 101649- 101650- 101635, 
în suprafață de 13340,00mp, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a 
avizului Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului și Urba-
nism a Județului Ilfov pentru 
documentația PUZ „Introducere 
în intravilan în vederea construirii 
unui ansamblu de locuințe colec-
tive DS+P+6E și  funcțiuni 
complementare, amenajare acces 
auto și pietonal, amenajare spații 
verzi, împrejmuire și utilități”. 
Documentația a fost depusă 
pentru consultare la Consiliul 
Județean Ilfov la data 08.03.2022. 
Observații și comentarii se primesc 
în scris la Direcția de Urbanism 
din cadrul Consiliului Județean 
Ilfov, București, Sector 6, str.
Ernest  Juvara,  nr.3-5 ( te l . 
021.212.56.93) în termen de 15 zile 
de la publicarea prezentului 
anunț.

Mocan Lucia anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de 
m e d i u  p e n t r u  p r o i e c t u l 
„Construire cabană lemn“, propus 
a fi realizat in comuna Beliș, sat 
Bălcești, nr.4B, judeţul Cluj. Infor-
maţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, 

str.Dorobanţilor, nr.99 și la domici-
liul lui MOCAN LUCIA din 
municipiul Turda, str. Gheorghe 
Bariţiu, nr.109C, ap.18, în zilele de 
luni-joi, între orele 09.00-14.00 și 
vineri, între orele 09.00-13.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protectia Mediului Cluj.

SC Ribs Food CO SRL cu 
sediul in str. Constantin Brancusi, 
nr. 13, etaj 1, sector 3, Bucuresti, 
inregistrata la ONRC-ORCTB cu 
CUI nr. 36336622 informeaza pe 
cei interesanti ca s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autorizatiei 
de mediu pentru activitatea  
-restaurant. Desfasurata in str. 
Constantin Brancusi, nr. 13, etaj 
1, sector 3, Bucuresti. Informatii 
se pot solicita la sediul Agentiei 
Pentru Protectia Mediului  Bucu-
resti din sectorul 6, Aleea Lacul 
Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii- 
in spatele benzinariei Lukoil), 
intre orele 9:00-12:00, de luni 
pana vineri. Propuneri sau contes-
tatii se pot depune la sediul A.P.M 
Bucuresti in termen de 10 zile de 
la data publicarii prezentului 
anunt.

ADUNĂRI GENERALE
In ziua de 10.04.2022, ora 12,00 

are loc Adunarea Generală Ordi-
nară a Obștei Moșnenilor Mălă-
ieni, la sediul din comuna Malaia, 
sat Malaia, Județul Vâlcea cu 
următoarea ordine de zi: 1. Raport 
al Consiliului de Administrație pe 
anul 2021; 2. Raport al Comisiei 
de Cenzori pe anul 2021; 3. Apro-
barea contului de execuție finan-
ciară pe anul 2021; 4. Aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli 
și a salariilor Consiliului de Admi-
nistrație pentru anul 2022. Relații 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0745347296. Președinte Băra 
Niculiță.

Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor desfășu-
rată la S.C.Agromec Stoenesti 
S.A. în data de 07.04.2022. Consi-
liul de administrație al SC 
Agromec Stoenesti SA, cu sediul 
în localitatea Stoenești, județul 
Giurgiu, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului Giurgiu, 
sub  nr.J52/387/1995,  CUI: 
RO7695916, convoacă, în temeiul 
dispozițiilor, art.117 din Legea 
31/1990, privind societățile comer-
ciale, republicată și modificată, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor în data de 07.04.2022, 
ora 10.00, la sediul societății 
pentru toți acționarii înscriși în 
registrul acționarilor la data de 
01.04.2022 cu următoarea ordine 
de zi: 1. Discutarea și aprobarea 
situațiilor financiare anuale înche-

iate la 31.12.2021, repartizarea 
profitului. 2. Prezentarea rapor-
tului de gestiune al Consiliului de 
Administrație pe anul 2021. 3. 
Prezentarea raportului comisiei de 
cenzori pentru anul 2021. 4.Discu-
tarea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerci-
țiul financiar din anul 2022. 5.
Aprobarea descărcării de gestiune 
a administratorilor societății 
pentru activitatea desfășurată în 
exercițiul financiar din anul 2021, 
în baza rapoartelor prezentate. 6.
Diverse. În cazul în care cvorumul 
necesar nu se va întruni la data 
menționată, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor se va ține 
la data de 08.04.2022, la aceeași 
oră și în același loc, cu aceeași 
ordine de zi. Documentele și mate-
rialele informative referitoare la 
problemele înscrise pe ordinea de 
zi a adunării, precum și formula-
rele de procuri speciale pot fi obți-
nute de la sediul societății. 
Acționarii  pot participa la 
adunarea generală personal sau 
prin reprezentanți în baza unor 
procuri speciale, conform dispozi-
țiilor legale. Procura specială în 
original se depune la sediul socie-
tății, conform dispozițiilor legale. 
Informații  se pot obține la 
tel.0722.253.899.

Convocare: Administratorul 
Unic al SETUM S.A. București 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
S E T U M  S A  î n  d a t a  d e 
05.04.2022, ora 10.00, la sediul 
societăţii din str. Preciziei nr.32, s. 
6, București. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor SETUM SA: 1. 
Aprobarea  încheier i i  unui 
contract de schimb prin care 
SETUM SA primește teren cu 
suprafaţa de 246mp, compus din 
suprafaţa de 138mp având cartea 
funciară nr. 235158 și suprafaţa 
de 108mp având cartea funciară 
nr. 236075, proprietatea SC 
VALROM Industrie SRL situat 
în Str. Preciziei nr.32A, sector 6, 
București, și transmite teren cu 
suprafaţa de 246mp, compus din 
suprafaţa de 60mp având cartea 
funciară nr. 236391 și suprafaţa 
de 186mp având cartea funciară 
nr. 238092, proprietatea SETUM 
SA situat în Str. Preciziei nr.32, 
sector 6, București. 2. Diverse. În 
cazul neîndeplinirii condiţiilor 
statutare pentru desfășurarea 
Adunării Generale Extraordi-
nare, se convoacă o a doua 
Adunare Generală Extraordinară 
pentru data de 06.04.2022, ora 
10.00, la sediul societăţii SETUM 
SA din str. Preciziei nr.32, s.6, 
București. Administrator Unic, 
Ing. Enache Constantin.



20 www.jurnalul.roanunțuri marți / 8 martie 2022

LICITAŢII
Primăria Comunei Holboca, 

scoate la licitaţie în vederea închiri-
erii suprafaţa de 64,27mp  situat în 
sat Dancu, bl. H2, parter, în data de 
11.03.2022, ora 13.00, la sediul 
primăriei. Relaţii la telefon 
0232.298.270, e-mail primariahol-
boca@yahoo.com.

Par Rom SRL prin lichidator 
judiciar VIA INSOLV SPRL scoate 
la vânzare prin licitaţie publică: 
teren de 8.038 mp situat in Costi-
nesti, parcela 314/18/1/1, nr. cadas-
tral 920, CF 100538, jud. Constanta 
pornind de la pretul de 143.460,24 
lei fara TVA si teren de 570 mp 
situat in Costinesti, parcela 
314/18/1/2/2, nr. cadastral 918/2, CF 
100536, jud. Constanta pornind de 
la pretul de 20.494,76 lei fara TVA. 
Regimul TVA se stabileste conform 
prevederilor fiscale in vigoare. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar și vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
pana la data de 16.03.2022, ora 
14.00. Licitatia va avea loc in data 
de 17.03.2022, ora 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. 

The Bigb Food SRL prin lichi-
dator judiciar VIA INSOLV SPRL 
scoate la vânzare in bloc prin lici-
taţie publică o serie de bunuri 
mobile pentru desfasurarea activi-
tatii de shaormerie: mese de lucru, 
aparate pentru shaorma, dulapuri 
frigorifice, instalatie incalzire-venti-
latie etc. pornind de la pretul de 
26.961,68 lei TVA inclus. Lista 
completa a bunurilor se poate 
studia la sediul lichidatorului judi-
ciar. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la lici-
taţie cu cel putin o zi inaintea datei 
licitatiei, ora 15.00. Licitatia va 
avea loc in data de 16.03.2022, ora 
11.00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 
22.03.2022 la aceeași oră, în același 
loc.

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: Direcţia Complex 
Turistic de Nataţie, cu sediul în 
Târgoviște, Calea lalomiţei nr.9, 
judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 
0245/708.713, e-mail: dctntargo-
viste@gmail .com, cod fiscal 
35671211. 2.Informații generale 

privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: 5 terenuri în supra-
faţă totală de 370mp, respectiv: -1 
teren cu suprafața de 50mp; -1 teren 
cu suprafața de 50mp; -1 teren cu 
suprafața de 210mp; -1 teren cu 
suprafața de 20mp; -1 teren cu 
suprafața de 40mp, situate în muni-
cipiul Târgoviște, Calea lalomiţei 
nr.9, județul Dâmbovița, în incinta 
Complexului Turistic de Nataţie 
-zona de Ștrand, și un teren în 
suprafață de 5 (cinci) metri pătrați, 
situat în municipiul Târgoviște, 
Calea lalomiţei nr.9, județul Dâmbo-
vița, în incinta Complexului Turistic 
de Nataţie -zona de interior a Bazi-
nului Olimpic, pentru desfășurarea 
activităţii de comerţ. Terenurile 
aparțin domeniului public al Muni-
cipiului Târgoviște și se află în admi-
nistrarea Direcției Complex Turistic 
de Natație Târgoviște. Închirirea se 
f a c e  c o n f o r m  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019 și Hotârârii Consi-
liului Local nr. 82/28.02.2022. 3.
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației  de atribuire: 
personal, la sediul Direcției 
Complex Turistic de Natație Târgo-
viște. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Secreta-
riatul Direcției Complex Turistic de 
Natație, localitatea Târgoviște, 
Calea lalomiţei nr.9, judeţul Dâmbo-
viţa. 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: 700Lei și se achită la 
Casieria Direcției Complex Turistic 
de Natație Târgoviște sau în contul 
RO83TREZ2715006XXX009989, 
Trezoreria Municipiului Târgoviște. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 17/03/2022, ora 16.00. 
4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 29/03/2022, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Direcţia Complex Turistic 
de Nataţie, cu sediul în Târgoviște, 
Calea lalomiţei nr.9, judeţul Dâmbo-
viţa. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar original. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
31/03/2022, ora 11.00, la sediul 
Direcţiei Complex Turistic de 
Nataţie, Târgoviște, Calea lalomiţei 
nr.9, judeţul Dâmboviţa. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-

zarea instanței: Tribunalul Dâmbo-
v i ț a ,  S e c ţ i a  C o n t e n c i o s 
Administrativ, Târgoviște, Calea 
București nr.3, judeţul Dâmboviţa, 
t e l e f o n  0 2 4 5 / 6 1 2 . 3 4 4 ,  f a x 
0245/216.622, e-mail: tr-dambovi-
ta-arh@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 
07/03/2022.

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: Primăria 
Comunei Clejani, cu sediul în 
Comuna Clejani, sat Clejani, Str.
Principală nr.62, județul Giurgiu, 
telefon/fax 0246/261.176, e-mail: 
clclejanigr@yahoo.com, cod fiscal 
5026702. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Teren 
intravi lan în  suprafaţă  de 
1.381mp, având categoria de folo-
s i n ț ă  c u r ț i - c o n s t r u c ț i i , 
C.F.nr.33809, imobil ce aparţine 
domeniului public al Comunei 
Clejani, județul Giurgiu, conform 
H.C.L. nr.5/31.01.2022 și prevede-
rile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/03.07.2019 
privind codul administrativ. 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 atri-
buire: la cerere la sediul instituției, 
Registratura Primăriei Comunei 
Clejani. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei 
Clejani, Str.Principală nr.62, 
județul Giurgiu. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50Lei și se achită în 
numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Clejani, Str.Principală 
nr.62, zilnic între orele 8.30-16.00. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificarilor: 22.03.2022, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: de la 
sediul  inst i tuț ie i ,  Primăria 
Comunei Clejani, cu sediul în 
Comuna Clejani, sat Clejani, Str.
Principală nr.62, județul Giurgiu. 
4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 29.03.2022, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:  Primăria Comunei 
Clejani, cu sediul în Comuna 
Clejani, sat Clejani, Str.Principală 
n r. 6 2 ,  j u d e ț u l  G i u r g i u . 

4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate -unul exterior 
și unul interior. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
30.03.2022, ora 15.00, la sediul 
instituției Primăria Clejani, 
Comuna Clejani, sat Clejani, Str.
Principală nr.62, județul Giurgiu. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Giurgiu, 
Giurgiu, Str. Episcopiei nr.13, 
județul Giurgiu, telefon/fax 
0246/217.492, e-mail: registra-
tura_tr@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 07.03.2022.

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: Primăria 
Comunei Clejani, cu sediul în 
Comuna Clejani, sat Clejani, Str.
Principală nr.62, județul Giurgiu, 
telefon/fax 0246/261.176, e-mail: 
clclejanigr@yahoo.com, cod fiscal 
5026702. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: Teren extravilan în 
suprafaţă de 59,0909ha, conform 
caietului de sarcini, având categoria 
de folosință arabil, imobil ce apar-
ţine domeniului public al Comunei 
Clejani, județul Giurgiu, conform 
H.C.L. nr. 9/31.01.2022 și prevede-
rile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/03.07.2019 
privind codul administrativ. 3.
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere la sediul instituției, 
Registratura Primăriei Comunei 
Clejani. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei 
Clejani, Str. Principală nr.62, 
județul Giurgiu. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 50Lei și se achită în 
numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Clejani, Str.Principală 
nr.62, zilnic între orele 08.30-16.00. 
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3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22.03.2022, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: de la 
sediul instituției, Primăria Comunei 
Clejani, cu sediul în Comuna 
Clejani, sat Clejani, Str.Principală 
n r. 6 2 ,  j u d e ț u l  G i u r g i u . 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 29.03.2022, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Clejani, 
cu sediul în Comuna Clejani, sat 
Clejani, Str.Principală nr. 62, 
județul Giurgiu. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri 
sigilate -unul exterior și unul inte-
rior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 30.03.2022, ora 
13.00, la sediul instituției Primăria 
Clejani, Comuna Clejani, sat 
Clejani, Str.Principală nr.62, județul 
Giurgiu. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele  pentru ses izarea 
instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Giurgiu, Giurgiu, Str. Episcopiei 
nr.13, județul Giurgiu, telefon/fax 
0246/217.492, e-mail: registratura_
tr@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 
07.03.2022.

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: Primăria 
Comunei Poienarii de Muscel, 
comuna Poienarii de Muscel, Str.
Principală nr.476A, județul Argeș, 
telefon/fax 0248/546.603, e-mail: 
primarie@poienariidemuscel.
cjarges.ro, cod fiscal 4122515. 2.
Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închi-
riat: suprafața de 225mp, teren 
amplasat în izlazul Jugur, pentru 
amplasarea, exploatarea și întreți-
nerea echipamentelor de telecomu-
nicații (inclusiv echipamente de 
radiocomunicații pentru telefonie 
mobilă), satul Jugur, comuna Poie-
narii de Muscel, C.F.80229, ce 
aparține domeniului public al 
Comunei Poienarii de Muscel, 
j u d e ț u l  A r g e ș ,  c o n f o r m 
H.C.L.nr.16/25.01.2022 și temeiului 
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 
art.332-333. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: la cerere, de la 

sediul instituției, Compartimentul 
Registratură. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul insti-
tuției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la 
Compartimentul Registratură din 
cadrul Primăriei Comunei Poie-
narii de Muscel, Str.Principală 
nr.476A, județul Argeș. 3.3. Costul 
și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50Lei/exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Poienarii de Muscel. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21/03/2022, ora 14.00. 
4. Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 31/03/2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Poie-
narii de Muscel, Compartimentul 
Registratură, Str.Principală 
n r. 4 7 6 A ,  j u d e ț u l  A r g e ș . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 31/03/2022, 
ora 12.00, Primăria Comunei Poie-
narii de Muscel, Str.Principală 
nr.476A, județul Argeș. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Argeș, Pitești, Blvd.I.C.Brătianu 
nr.7,  județul Argeș, telefon 
0248/216.599, fax 0248/216.599, 
e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 07/03/2022.

1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Gura 
Ialomiței, comuna Gura Ialomiței, 
Str.1 Decembrie nr.165, județul 
Ialomița, telefon 0734.600.927, 
e-mail: primaria_guraialomitei@
yahoo.com, cod fiscal 18077236. 
2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
-Teren intravilan în suprafață de 
6.000mp, situat în comuna Gura 
Ialomiței, sat Luciu, județul 
Ialomița, Tarla 396/1, Parcela 48, 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Gura Ialomiței, conform 
H.C.L. nr. 16/05.04.2021 și 
O.U.G.nr.57/03.07.2019, privind 

Codul administrativ, cu modifică-
rile și completările ulterioare; 
-Teren extravilan în suprafață de 
3.000mp, situat în comuna Gura 
Ialomiței, sat Gura Ialomiței, 
județul Ialomița, Tarla 366, 
P a r c e l a  1 ,  c o n f o r m 
H.C.L.nr.8/19.02.2020 și O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 3. Infor-
mații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitarea scrisă, de 
la sediul Primăriei Comunei Gura 
Ialomiței, județul Ialomița. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Registratura 
P r i m ă r i e i  C o m u n e i  G u r a 
Ialomiței, comuna Gura Ialomiței, 
Str.1 Decembrie nr.165, județul 
Ialomița. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22/03/2022, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 30/03/2022, ora 09.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei 
Gura Ialomiței, comuna Gura 
Ialomiței, Str.1 Decembrie nr.165, 
județul Ialomița. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original 
și 2 exemplare copii. 5. Data și 
locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 31/03/2022, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Gura 
Ialomiței, comuna Gura Ialomiței, 
Str.1 Decembrie nr.165, județul 
Ialomița. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția 
de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Ialomița, Slobozia, 
B-dul Cosminului nr.12, județul 
Ialomița, cod poștal 920030, 
t e l e fon  0243 /236 .952 ,  fax 
0243/232.266, e-mail: tr-ialomi-
ta-pgref@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 07/03/2022.

U.A.T. Girov, cu sediul în satul 
Girov, str.Calea Romanului, nr.337, 
comuna Girov, judeţul Neamț, tel./
fax: 0233/291.000, cod de adminis-
trare fiscală 2613141, organizează 
în data de 30.03.2022, ora 12.00, 

licitație publică, având ca obiect 
„Închiriere 11 trupuri de pășune în 
suprafaţă totală de 88,03ha, situate 
în domeniul privat al comunei 
Girov, judeţul Neamţ”, după cum 
urmează: -teren extravilan in 
suprafaţă de 5.900 mp, număr 
cadastral: 54809, situat în T21, 
P126, pășune; -teren extravilan în 
suprafaţă de 5.700 mp, număr 
cadastral: 54748, situat în T21, 
P125, pășune; -teren extravilan în 
suprafaţă de 85.900 mp, număr 
cadastral: 54739, situat în T21, 
P127, pășune; -teren extravilan în 
suprafaţă de 195.000mp, număr 
cadastral: 51002, situat în T22, 
P157, pășune; -teren extravilan în 
suprafaţă de 77.500 mp, număr 
cadastral: 54954, situat în T91, 
P684, pășune; -teren extravilan în 
suprafaţă de 41.000 mp, număr 
cadastral: 54946, situat în T90, 
P660, pășune; -teren extravilan în 
suprafaţă de 1.500 mp, număr 
cadastral: 54970, situat în T65, 
P244, pășune; -teren extravilan în 
suprafaţă de 187.900 mp, număr 
cadastral: 54967, situat în T78, 
P562, pășune; -teren extravilan în 
suprafaţă de 35.400 mp, număr 
cadastral: 54949, situat în T78, 
P554, pășune; -teren extravilan în 
suprafaţă de 122.300 mp, număr 
cadastral: 54987, situat în T32, 
P244, pășune; -teren extravilan în 
suprafaţă de 122.200 mp, situat în 
T3, P3, pășune, aparţinând dome-
niului privat al U.A.T.Girov, 
judeţul Neamţ, suprafața totală de 
880.300 mp. Termenul de depunere 
a dosarului este 30.03.2022, ora 
10.00. Documentația de atribuire 
privind organizarea și desfășurarea 
procedurilor de vânzare poate fi 
achiziționată contra cost de la 
sediul Primăriei Comunei Girov, 
situată în satul Girov, str.Calea 
Romanului, nr.337, comuna Girov, 
jud.Neamț, Compartiment Achi-
ziții Publice.

DECESE
Familia Iulia Jitaru și Relu 

Chițac  este  a lături  de 
doamna profesor Ioana 
Grigoraș la greaua încercare 
pricinuită de pierderea 
tatălui său, doctor PAVEL 
CUCU. Sincere condoleanțe! 
Dumnezeu să-l odihnească!

Colectivul Clinicii ATI din 
Institutul Regional de Onco-
logie Iași regretă profund 
trecerea în neființă a distin-
sului doctor PAVEL CUCU, 
creator de școala medicală și 
practician dedicat. Suntem 
alături de doamna profesor 
Ioana Grigoraș în aceste 
momente dificile. Sincere 
condoleanțe!


