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OFERTE SERVICIU
l  SA.HI.KO Express Delivery SRL angajăm curieri/
livratori pentru sectorul de food delivery. Program 8 
h/zi, L-V, weekend opțional. Salariul 2.500Lei +bonu-
suri. Detalii la tel.0748.857.070. Disponibil pentru 
orașele:  București, Cluj, Timișoara.

l S.C. Catering House SRL Sighișoara angajează 
Menajera si Îngrijitor Spatii Hoteliere. CV-urile se pot 
depune la adresa de mail: office.interworks@gmail.
com

l SC Dakota Quantum SRL, având CUI: 43784734, 
cu sediul în Sat Lunca Cetățuii, Comuna Ciurea, 
Strada Petalelor, Nr.23, parter, camera 4, Județ Iași, 
angajează: Curier cu cod COR 962101- 350 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă engleză, 
cunoștințe în domeniul serviciilor. Selecția are loc în 
data de 11.07.2022, ora 10.00, la sediul societății.

l Erată. Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, 
cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Posada, nr.21, jud. 
Vâlcea, subunitate a Administrației Bazinale de Apă 
Olt, dispune asupra anulării concursurilor organizate 
în vederea ocupării posturilor corespunzătoare 
funcțiilor contractuale de execuție vacante, pe 
perioadă nedeterminată, de inginer în cadrul  Biro-
ului Exploatare Lucrări, respectiv mecanic utilaj în 
cadrul Formației Intervenție Rapidă. Anunțul a fost 
publicat în data de 30.06.2022, în Jurnalul – cotidian 
național.

l SC Leon Good Food SRL angajează zidar pietrar 
-4 posturi; dulgher (exclusiv restaurator) -1 post; 
zidar rosar-tencuitor -4 posturi; montator elemente 
prefabricate din beton armat -1 post. Rugăm  
seriozitate. Așteptăm CV-urile dumneavoastră la 
leongood2022@gmail.com. Tel. 0765.699.500

l SC Feruccio Construct SRL, având CUI: 30392054, 
cu sediul în Sat Brazii de Sus, Comuna Brazi, Strada 
Trandafirilor, Nr. 33G, Etaj 1, Județ Prahova, anga-
jează: Sudor cu cod COR 721208- 5 posturi, Dulgher 
(exclusiv restaurator) cu cod COR 711501- 15 
posturi, Faianțar cu cod COR 712201- 15 posturi, 
Instalator apă, canal cu cod COR 712602- 15 posturi, 
Mecanic utilaj cu cod COR 723302- 10 posturi, Șofer 
de autoturisme și camionete cu cod COR 832201- 15 
posturi, Zugrav cu cod COR 713102- 5 posturi, 
Operator tăiere cu cod COR 721205- 5 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă engleză, 
cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are 
loc în data de 11.07.2022, ora 10.00, la sediul socie-
tății.

l SC Casa Darius Producție SRL, având CUI: 
37244977, cu sediul în Municipiul Turda, Strada 22 
Decembrie 1989, Nr.12C, Județ Cluj, angajează: 
Dulgher (exclusiv restaurator), cu cod COR 711501- 
1 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul producției. Selecția 
are loc în data de 11.07.2022, ora 10.00, la sediul 
societății.

l Roco Instal Comunal SRL caută lucrător pentru 
salubrizare (2 posturi) pentru punctul de lucru din 
com. Chiajna, jud. Ilfov. Condiții minime: experiență 
minim 3 ani în domeniu, studii generale. Tel.contact: 
0753.930.200.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în Bucu-
rești, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, Sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractuale: -1 (un) post liftier, serviciul 
tehnic -nivel studii medii -perioadă nedeterminată, 
vechime în specialitate 6 luni; -1 (un) post asistent 
medical, compartiment gastroenterologie, nivel 
studii PL -perioadă nedeterminată, vechime în 
specialitate 6 luni; -1 (un) post asistent medical, 
secție chirurgie generală II, nivel studii PL -perioadă 
nedeterminată, vechime în specialitate 6 luni. Acte 
necesare în vederea participării la concurs: -cererea 
de înscriere la concurs; -copia actului de identitate; 
-copia certificatului de naștere, de căsătorie; -copie 
acte studii și alte acte care atestă efectuarea unor 
specializări (cursuri); -copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea 
în muncă și după caz în specialitate; -cazierul judi-
ciar; -certificat de integritate comportamentală; 
-adeverință medicală care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare; -curriculum vitae. Condiții de 
participare la concurs: -are cetățenie română, cetă-
țenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparținând Spațiului European și domici-
liul în România; -cunoaște limba română, scris și 
vorbit; -are vârsta limită reglementată de prevede-

rile legale; -are capacitate deplină de exercițiu; -are 
o stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberată de medicul de familie sau 
de unități sanitare abilitate; -îndeplineste condițiile 
de studii și, după caz, de vechime sau de condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanitătii, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals 
ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu execepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. Condiții pentru ocuparea 
posturilor vacante și temporar vacante, conform 
Ordinului M.S.nr.1470/2011: -diplomă de licență; 
-concurs pentru ocuparea postului. Concursul se va 
desfășura la sediul unității conform calendarului 
următor: -02 august 2022, ora 11 -proba scrisă; -05 
august 2022, ora 11 -interviu. Data limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs -22 iulie 2022, ora 
15. Relații suplimentare: compartiment RUNOS, 
tel.021/222.35.59.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în Bucu-
rești, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, Sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractuale: -1 (un) post asistent medical 
principal, BO chirurgie generală II, nivel studii PL 
-perioadă nedeterminată, vechime în specialitate 5 
ani și 6 luni. Acte necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la concurs; -copia 
actului de identitate; -copia certificatului de naștere, 
de căsătorie; -copie acte studii și alte acte care 
atestă efectuarea unor specializări (cursuri); -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință 
care să ateste vechimea în muncă și  după caz în 
specialitate; -cazierul judiciar; -certificat de integri-
tate comportamentală; -adeverință medicală care 
să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
-curriculum vitae. Condiții de participare la concurs: 
-are cetățenie română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului European și domiciliul în România; 
-cunoaște limba română, scris și vorbit; -are vârsta 
limită reglementată de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exercițiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberată de medicul de familie sau de unități sani-
tare abilitate; -îndeplineste condițiile de studii și, 
după caz, de vechime sau de condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
țiuni contra umanitătii, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcției, cu execepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiții pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante, conform Ordinului 
M.S.nr.1470/2011: -diplomă absolvire școală postli-
ceală; -concurs pentru ocuparea postului. Concursul 
se va desfășura la sediul unității conform calenda-
rului următor: -02 august 2022, ora 11 -proba scrisă; 
-05 august 2022, ora 11 -interviu. Data limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs -22 iulie 2022, ora 
15. Relații suplimentare: compartiment RUNOS, 
tel.021/222.35.59.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în Bucu-
rești, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, Sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractuale: -1 (un) post economist I, servi-
ciul financiar contabil -nivel studii  superioare -peri-
oadă determinată, vechime în specialitate 3 ani și 6 
luni, post temporar vacant; -1 (un) post referent de 
specialitate III -nivel studii superioare -perioadă 
determinată, vechime în specialitate 6 luni, post 
temporar vacant; -1 (un) post îngrijitoare, serviciul 
administrative, nivel studii G -perioadă determinată, 
vechime în specialitate 6 luni, post temporar vacant. 
Acte necesare în vederea participării la concurs: 
-cererea de înscriere la concurs; -copia actului de 
identitate; -copia certificatului de naștere, de căsă-
torie; -copie acte studii și alte acte care atestă efec-
tuarea unor specializări (cursuri); -copia carnetului 
de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste 
vechimea în muncă și  după caz în specialitate; 
-cazierul judiciar; -certificat de integritate compor-
tamentală; -adeverință medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; -curriculum 
vitae. Condiții de participare la concurs: -are cetă-
țenie română, cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului 
European și domiciliul în România; -cunoaște limba 

română, scris și vorbit; -are vârsta limită reglemen-
tată de prevederile legale; -are capacitate deplină 
de exercițiu; -are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberată de medicul de 
familie sau de unități sanitare abilitate; -îndeplineste 
condițiile de studii și, după caz, de vechime sau de 
condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra umanitătii, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu execepția 
situației în care a intervenit reabilitarea. Condiții 
pentru ocuparea posturilor vacante și temporar 
vacante, conform Ordinului M.S.nr.1470/2011: 
-diplomă de licență; -concurs pentru ocuparea 
postului. Concursul se va desfășura la sediul unității 
conform calendarului următor: -25 iulie 2022, ora 09 
-proba scrisă; -28 iulie 2022, ora 09 -interviu. Data 
limită pentru depunerea dosarelor la concurs -15 
iulie 2022, ora 15. Relații suplimentare: comparti-
ment RUNOS, tel.021/222.35.59.

CITATII
l Se citeaza Buruiana Ionut pe data de 06.09.2022 la 
BNP. Nica Margareta si asociatii din Panciu pentru 
dezbatere succesorala Buruiana Mihaita si Georgeta

DIVERSE
l Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, 
cu sediul în str. Menuetului nr. 7,  sector 1, Bucu-
rești, titular al „Programului Operațional Sănătate 
2021-2027” anunță publicul interesat asupra 
disponibilizării proiectului de program, finalizarea 
raportului de mediu și organizarea dezbaterii 
publice pentru documentele menționate. Proiectul 
de program și raportul de mediu pot fi consultate 
la sediul titularului din str. Menuetului nr. 7, sector 
1, pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădu-
rilor (www.mmediu.ro) în cadrul domeniului 
Evaluare impact – Evaluare de mediu pentru stra-
tegii/ planuri/ programe, link: http://mmediu.ro/
articol/program-operational-sanatate/3353,  
precum și pe site-ul MIPE https://mfe.gov.ro/
minister/perioade-de-programare/peri-
oada-2021-2027/.  Comentariile și propunerile 
scrise pot fi trimise la sediul titularului și la Minis-
terul Mediului, Apelor si Pădurilor, bd. Libertății nr. 
12, sector 5, București și pe adresa de e-mail: 
evaluare.impact@mmediu.ro, în termen de 48 (45) 
de zile calendaristice de la data publicării prezen-
tului anunț. Dezbaterea publică va avea loc în 1 
septembrie 2022, la ora 15.00, în sistem hibrid, cu 
prezență fizică la sediul titularului (str. Menuetului 
nr. 7, sector 1), și în sistem de videoconferință prin 
intermediul platformei Webex. Toți cei care doresc 
să participe activ la dezbaterea publică (exprimare 
puncte de vedere, întrebări etc.) se pot înscrie, ca 
participanți, la adresa de email pos@mfe.gov.ro. 
Termenul limită pentru înscriere este 29 august 
2022, ora 17:00.

l Grigorescu Dan Răzvan, prin SC Scalini Proiect 
SRL Brașov, cu privire la proiectul de plan ”Amena-
jamentul fondului forestier proprietate privată, 
aparținând persoanei fizice Grigorescu Dan Răzvan 
- UP VII Pripor Tătaru, județul Dâmbovița”, propus 
a fi amplasat în UAT Moroeni, județul Dâmbovița, 
aduce la cunoștința autorităților consultate pe 
durata procedurii de realizare a evaluării de mediu, 
cât și a publicului interesat de potențialele efecte 
semnificative asupra mediului ale implementării 
planului menționat luarea, de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Dâmbovița, a deciziei de 
emitere a avizului de mediu necesar adoptării  
acestui  plan. Factorii interesați, îndeosebi publicul 
pot consulta informațiile de mai jos, pe internet, la 
adresa APM Dâmbovița: www.apmdb.anpm.ro și la 
sediul acestei autorități, din municipiul Târgoviște, 
Calea Ialomiței, nr.   1, județul Dâmbovița, în inter-
valul orar 9 - 14 al fiecărei zile lucrătoare: - Decizia 
APM Dâmbovița nr. 9 din 30.06.2022 de emitere a 
Avizului de mediu necesar adoptării  planului; - 
proiectul de plan, cu toate completările aduse pe 
parcursul procedurii de realizare a evaluării de 
mediu -  în forma avizată de APM Dâmbovița.

l Anunt public privind depunerea documentatiei 
in vederea revizuirii autorizatiei de mediu: 
Subscrisa Terramet Sort SRL, cu sediul in Str. Princi-

pala, Nr. 52, Loc. Lunca, Com.Ceamurlia de Jos, Jud.
Tulcea, anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de revizuire a autorizatiei de mediu 
privind activitatea de comert cu ridicata de deseuri 
si resturi, la sediul social indicat mai sus 
(0766.310.252). Informatiile privid potentialul 
impact asupra mediului generat de proiectul auto-
rizat si observatiile publicului se primesc la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea, str. 14 
Noiembrie, nr.5, jud. Tulcea. Tel. 240.510.622, fax. 
024.510.621, luni-vineri, intre orele 8.00-16.00.

l S.C. Emv-Util S.R.L. si S.C. Eden Capital Develop-
ment S.R.L., proprietari ai terenului situat in orasul 
Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 32B, nr. cadas-
tral 120216, nr. de carte funciara 120216, in supra-
fata de 5486 mp, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil 
pentru documentatia PUZ – in scopul: executarii 
lucrarilor de modificare de tema privind supraeta-
jare constructie cu destinatia de locuinte colective 
in curs de executie si adaugarea unui nivel 
subteran la acesta, rezultand un regim final de 
inaltime 3S+P+8E; elaborare P.U.Z.. Documentatia 
a fost depusa pentru consultare la Consiliul Jude-
tean Ilfov la data 06.07.2022. Observatii/comen-
tarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din 
cadrul Consiliului Judetean Ilfov, strada Ernest 
Juvara nr.3-5, sector 6, Bucuresti (tel. 021 21256 
93).

l S.C. Danya Cebus Properties S.R.L., proprietar al 
terenului situat in orasul Voluntari, tarla 4, parcela 
93/2, nr. cadastral 108003, nr. de carte funciara 
108003, in suprafata de 41.655 mp, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia 
PUZ – continuare elaborare si avizare puz pentru 
construire ansamblu de cladiri cu functiuni mixte 
– locuinte colective, comert, servicii avand regim 
de inaltime variabil 2S+P+8E, amenajari peisagere, 
parcari, circulatii pe lot, iluminat exterior, ampla-
sare firme luminoase, imprejmuire, bransamente/ 
utilitati, organizare de santier. Documentatia a fost 
depusa pentru consultare la Consiliul Judetean 
Ilfov la data 06.07.2022. Observatii/ comentarii se 
primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov, strada Ernest Juvara nr. 
3-5, sector 6, Bucuresti (tel.021 21256 93).

l SC Ciao Niki SRL cu sediul in str. Mihai Eminescu, 
nr. 90, parter. sector 2, Bucuresti, inregistrata la 
ONRC-ORCTB cu J40/10325/2014 si CUI nr. 
33554274, informeaza pe cei interesanti ca s-a depus 
solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu 
pentru activitatea de Restaurant. Desfasurata in str. 
Bocsa, nr. 4, sector 2, Bucuresti. Informatiile la sediul 
Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucuresti 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 contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M Bucuresti in termen de 10 zile 
de la data publicarii prezentului anunt.
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l Ciobanu Octavian, proprietar al terenului situat 
în Orașul Popești Leordeni, str.Biruinței, T55/7, 
P43, NC 123787, în suprafață de 12104,00mp 
anunță publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de obținere a avizului Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Judetului 
Ilfov pentru documentatia PUZ „introducere în 
intravilan în vederea construirii unui ansamblu de 
locuințe S+P+4E+5R, amenajare incintă, împrej-
muire și utilități”.Documentația a fost depusă 
pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la 
data 07.07.2022. 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 (tel.021.212.56.93) în 
termen de 15 zile de la publicarea prezentului 
anunț.

l Anunț public privind decizia etapei de încadrare 
E-Distribuție Dobrogea SA. E-Distribuție Dobrogea 
SA, titular al proiectului: „Îmbunătățire tensiune 
LEA JT din PT 394, 395, 675, 396, loc. Rașova, jud. 
Constanța”, anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către APM 
Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului și nu este necesară 
parcurgerea celorlalte etape din procedura de 
evaluare adecvată, pentru proiectul: „Îmbunătățire 
tensiune LEA JT din PT 394, 395, 675, 396”, propus 
a fi amplasat în localitatea Rașova, jud.Constanța. 
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul autori-
tății competente pentru protecția mediului 
Constanța din str. Unirii, nr. 23, Constanța, în zilele 
de luni-vineri, între orele 09.00-13.00, precum și la 
următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

l IMO Invest Total S.R.L. anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul Construire zid de sprijin 
cu rol de apărare de mal -ansamblu comercial 
Sinaia propus a fi amplasat în Sinaia, Calea Brașo-
vului 50-52. Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Prahova și la sediul IMO 
Invest Total SRL, Strada Turturelelor nr. 62, Et. 5, 
Ap.7, București, Sector 3, în zilele de Luni și Mier-
curi, între orele 10.00-16.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului Prahova.

SOMAŢII
l Somatie. In baza Incheierii data in dosarul 
nr.804/322/2020 a Judecatoriei T.Secuiesc , se 
emite prezenta somatie, prin care, in temeiul 
dispozitiilor art.130 din Decretului Lege 
nr.115/1938, invita pe cei interesati sa faca 
opozitie cu privire la dobandirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune de catre recla-
manta Sera Magdolna, asupra imobilului situat 
in intravilanul localitatii Tg. Secuiesc-str. Feher-
martok, jud. Covasna, inscris in cartea funciara 
nr. 30396 Tg. Secuiesc, jud. Covasna, provenita 
din conversia de pe hartie a cartii funciare vechi 
nr. 525, nr. top 2734/2, in suprafata tabulara de 
816 mp, avand ca proprietar tabular Statul 
Roman, cu mentiunea ca in caz contrar se va 
trece la judecarea cererii. Opozitia trebuie 
formulate in termen de o luna (30 zile) de la 
publicarea somatiei.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Adunării Generale Extraordinare 
a Asociaților  SITI S.A. Din data de 06.07.2022. În 
conformitate cu prevederile art.117 din legea nr. 
31/1990 republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare, Consiliul de Administrație al S.C. 
SITI S.A., persoană juridică română și societate de 
tip închis, cu sediul social în București, str. Făgăraș 
nr.25, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub 
nr. J40/3393/1991, atribuit în data de 27.05.1991, 
având Identificator Unic la Nivel European (EUID): 
ROONRC. J40/3393/1991, Cod unic de înregis-
trare 1555999, cu capital subscris și vărsat de 
238.600 Lei, Convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționarilor SITI S.A. la sediul societății 
din București, str. Făgăraș nr.25, sector 1, pentru 
data de 09.08.2022, la ora 12:00, având urmă-
toarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea vânzării imobi-
lului situat în municipiul București, str. Făgăraș 
nr.25, sector 1 compus din: -Suprafața de 
1.291mp teren- din acte (respectiv, de 1.288mp 
-din măsurătorile cadastrale), teren având cate-
goria de folosință ”curți construcții”, identificat cu 
numărul cadastral 222971, înscris în Cartea 
Funciară nr. 222971 și din -Construcția Cl 
-construcție cu regim de înălțime D+P+E, identifi-
cată cu numărul cadastral 222971 -CI, înscrisă în 
cartea funciară nr. 22971, către cumpărătorul 
DRUM Concept S.R.L., cu sediul social în mun. 
București, str. Chiciurei nr.39-45, mezanin, bir. 2, 
Sector 3, CP 31872, înmatriculată la Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 
sub nr. J40/ 8739/ 2009, având Identificator Unic 
l a  N i v e l  Eu r o p e a n  (E U I D) :  R O O N R C . 
J40/8739/2009, Cod unic de înregistrare: 
25872722. 2. Aprobarea prețului de vânzare a 
imobilului descris la punctul 1 de 1.750.000 euro 
(unmilionșaptesutecincizecimiieuro), pentru TVA 
aplicându-se prevederile art.331, alin.2, lit.g), Cod 
Fiscal, privind taxarea inversă, pret care se va 
achita de către cumpărător în moneda LEI la 
cursul BNR din ziua plății, în două tranșe astfel: 
-Suma de 247.245 LEI (douăsutepatruzecișișapte-
miidoupăsutepatruzecișicinci lei), echivalentul 
sumei de 50.000 euro (cincizecimiieuro), calculat 
la cursul BNR valabil la data  de 16.06.2022 de 
4,9449 lei/lEuro, s-a achitat de către promitenta 
cumpărătoare cu titlu de avans, în moneda Lei, în 
3 (trei) zile lucrătoare de la data semnării promisi-
unii de vânzare, dar nu mai târziu de 22.06.2022 
(ziua douăzecișidoi, luna iunie, anul douămiidouă-
zecișidoi), pr in virament din contul nr. 
RO75BRDE441SV89815294410 deschis în Lei la 
B.R.D. -G.S.G.- Sucursala Unirea, pe numele 
promitentei cumpărătoare DRUM Concept S.R.L. 
în contul bancar nr.  RO17BTRLRONCR -
TOOD3086803 deschis la Banca Transilvania, pe 
numele promitentei vânzătoare; -Restul de preț 
în sumă de 1.700.000 euro EURO (unmilionșapte-
sutemiieuro) se va achita în Lei, la cursul BNR din 
ziua încheierii contractului de vânzare, conform 
înțelegerii părților, prin virament bancar din 
contul cumpărătoarei în contul vânzătoarei. 3. 
Împuternicirea dnei. Catona Elena, cetățean 
român, nascută la data de 25 mai 1970 în Bucu-
rești, domiciliată în București, sector 1, Str. G-ral 
Stefan Burileanu nr.1-3, bl.21E, sc.1, et.2, ap.12, 
CNP 2700525423018 în calitate de Administrator 
al societății, ca în numele și pentru societate să se 
prezinte la notariat și să dea toate declarațiile 
necesare în vederea încheierii în formă auten-
tincă a contractului de vânzare având ca obiect 
bunul imobil descris la art.1, precum și ca în 
numele și pentru societate să semneze contractul 

de vânzare și toate documentele necesare pentru 
efectuarea vânzării. 4. Aprobarea schimbării 
sediului social al societății SITI S.A. din București, 
str. Făgăraș nr.25. Sector 1 în București Sectorul 
2, Str. Intrarea Sergent Costea Gheorghe, Nr.11, 
Ap.1. 5. Aprobarea (desființarea) sediului 
secundar (punct de lucru) de la adresa: strada 
Intrarea Sergent Costea Gheorghe nr.11, ap.1, 
sector 2, București. 6. Aprobarea actualizării 
Actului Constitutiv prin modificarea art.3 Sediul 
societății care va avea următorul conținut: Arti-
colul 3 Sediul societății: 3.1. Sediul societății este 
în strada Intrarea Sergent Costea Gheorghe nr.11, 
ap.1, sector 2, București. 3.2. Sediul societății 
poate fi schimbat în municipiul București sau în 
altă localitate din țară, pe baza hotărârii adunării 
generale a acționarilor, potrivit legii. 3.3. Socie-
tatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, 
agenții situate și în alte localități din țară și străi-
nătate. 7. Ratificarea în integralitate a Promisiunii 
bilaterale de vânzare- cumpărare/ autentificate 
sub nr.1777/16.06.2022, de Birou Individual Nota-
rial Gagiu Meda (denumită în cele ce urmează și 
„Promisiunea”), semnat de către dna. Catona 
Elena, în calitate de administrator și reprezentant 
legal, pentru promitenta- vânzătoare SITI S.A. 
Documentele aferente punctelor de pe ordinea 
de zi, inclusiv Promisiunea bilaterală de vânzare- 
cumpărare, se pun la dispoziția acționarilor și se 
pot consulta la sediul societății, în zilele lucră-
toare între orele 9-17. În situația neîndeplinirii 
condițiilor statutare și legale de cvorum la prima 
convocare, Adunarea generală extraordinară a 
acționarilor SITI S.A. este reconvocată pentru 
data de 19.08.2022, ora 12:00 cu menținerea 
ordinii de zi și a locului de desfășurare. Catona 
Elena Președinte CA.

l Administratorul Unic al Societății Fimansat SA, 
cu sediul social în Municipiul Galați, str.Construc-

torilor, Tiglina 2, Bl.C9, parter, jud. Galați, înmatri-
culată la Registrul Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Galați sub nr. 17/1817/2005 și cod unic 
de înregistrare 17980707 (denumită în conti-
nuare „Societatea”), în conformitate cu prevede-
rile art. 117  din Legea nr.31/1990 privind 
societățile, republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv 
al Societății, convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționari lor pentru data de 
10.08.2022, ora 11.00 în str.Brăilei, nr.163, Bl.A4, 
sc. 1, ap. 9, Mun. Galați, județul Galați. În cazul în 
care Adunarea nu se întrunește legal și statutar în 
data menționată, Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor se va organiza în data de 
11.08.2022, la aceeași oră și în același loc. Au 
dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării 
generale toți acționarii înregistrați înregistrati în 
evidențele Societății- în registrul acționarilor și în 
evidențele Oficiului Registrului Comerțului la 
sfârșitul zilei de 01.08.2022 considerată, în 
conformitate cu prevederile art.123 alin. (2) din 
Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, drept 
Dată de Referință pentru ținerea Adunărilor. 
ORDINE DE ZI: 1.Aprobarea vânzării de urgență a 
imobilului din patrimoniul societății în vederea 
stingerii obligațiilor la bugetul statului și local 
precum a altor obligații și datorii restante ale 
societății, sau oprirea procedurilor de executare 
silită, conform deciziilor administratorului unic la 
prețurile stabilite prin rapoarte de evaluare, și 
împuternicirea acestuia să reprezinte societatea 
în fața notarului public sau a altor persoane și 
autorități, dacă este necesar, cu posibilitatea de 
substituire: Imobil compus din construcție, situat 
în mun.Galați, Jud.Galați, str. Narciselor, nr.47, cu 
o suprafață construită la sol de 222,60 mp și o 
suprafață utilă de 640,42mp, CF 111406-C1 (nr 
CF vechi 12993) și nr. cadastral  6170-C1. 2.Apro-
barea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, 
a administratorului unic pentru a redacta și 
semna hotărârea AGEA adoptată, și să efectueze 
orice formalități necesare pentru a menționa/
înregistra hotărârea la Oficiul Registrului Comer-
țului și pentru publicare hotărârii în Monitorul 
Oficial al României- Partea a-IV-a. Acționarii se 
vor putea prezenta personal sau își pot numi 
reprezentant la adunările generale. Reprezen-
tarea acționarilor se poate face și prin alte 
persoane decât acționarii, pe bază de procuri 
speciale. Procurile speciale și buletinele de vot 
prin corespondență completate și semnate de 
către acționari se vor depune în original la sediul 
ales în Convocator până cel târziu cu cel puțin 48 
de ore înainte de prima ședință a Convocării, prin 
înregistrarea acestora sau prin poștă cu confir-
mare de primire, astfel încât să poată fi înregis-
trate la societate până la data și ora anterior 
menționate. Accesul acționarilor îndreptățiti să 
participe la adunarea generală este permis prin 
simpla probă a identității acestora, făcută cu 
actul de identitate, iar în cazul acționarilor repre-
zentați cu o copie a procurii speciale și actul de 
identitate al reprezentantului. Materialele de 
ședință pot fi consultate la sediul ales in Convo-
cator, în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 
10.00-15.00, începând cu data publicării prezen-
tului convocator în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a. Începând cu aceeași dată acționarii 
interesați pot solicita transmiterea procurilor 
speciale și buletinelor de vot prin corespondență. 
Informațiile suplimentare precum și solicitările se 
pot obține/transmite prin  e-mail office.secreta-
riat.sa@gmail.com

LICITAȚII
l Aducem la cunoștința cetățenilor organizarea 
licitației publice pentru atribuirea  contractului de 
concesiune de bunuri proprietate privata a Muni-
cipiului 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: prima-
riaroman@yahoo.com, pagina web: www.prima-
riaroman.ro. 2. Informații privind obiectul 
concesiunii: 1. Teren in suprafața de 3650 mp, 
Artera Vest, nr. 36, CF 55800; 2. Teren in supra-
fața 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 supra-
fata 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 concesiune 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. 267/25.11.2021, HCL nr. 
144/23.06.2022, HCL nr. 68/30.03.2022 si HCL nr. 
98/28.04.2022. 3. Informații privind documen-
tația 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 documentația 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 documenta-
ției de atribuire: 200 lei/ exemplar, se va achita la 
casieria Primăriei municipiului Roman sau prin 
v i r a m e n t  b a n c a r  i n  c o n t u l 
RO46TREZ4925006XXX000154 deschis la Trezo-
reria Roman, CIF 2613583. 3.4. Data – limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 18.07.2022, ora 
16:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data - 
limită de depunere a ofertelor: 01.08.2022, ora 
10:00. 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 deschi-
dere a ofertelor: 01.08.2022, ora 12:00, 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. Plângerea 
prealabilă prevăzută de art. 7 din legea 554/2004 
a contenciosului administrativ, cu privire la docu-
mentația de atribuire se formulează în termen de 
30 de zile de la data publicării acesteia pe pagina 
de internet a instituției. Plângerea prealabilă 
prevăzută de art. 7 din legea 554/2004 a conten-
ciosului administrativ, cu privire la procedura de 
licitație propriu-zisă se formulează în termen de 
30 de zile de la data luării la cunoștință a actului 
contestat.

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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l Aducem la cunoștința cetățenilor organizarea 
licitației publice pentru atribuirea  contractului de 
concesiune  de bunuri proprietate privata a Muni-
cipiului 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: prima-
riaroman@yahoo.com, pagina web: www.prima-
riaroman.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,  apar-
ținând 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, HCL nr. 
68/30.03.2022, HCL nr. 98/28.04.2022 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. Denumirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obține un exemplar din documen-
tația 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 obținerea 
documentației de atribuire: 200 lei/ exemplar, se 
va achita prin virament bancar in contul 
RO46TREZ4925006XXX000154 deschis la Trezo-
reria Roman, CIF 2613583  sau la casieria Primă-
riei municipiului Roman. 3.4. Data – limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 25.07.2022, ora 16:00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data - limită de 
depunere a ofertelor: 05.08.2022, ora 12:00. 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 deschi-
dere a ofertelor: 05.08.2022, ora 12:00, 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. Plângerea 
prealabilă prevăzută de art. 7 din legea 554/2004 
a contenciosului administrativ, cu privire la docu-
mentația de atribuire se formulează în termen de 
30 de zile de la data publicării acesteia pe pagina 
de internet a instituției. Plângerea prealabilă 
prevăzută de art. 7 din legea 554/2004 a conten-
ciosului administrativ, cu privire la procedura de 
licitație propriu-zisă se formulează în termen de 
30 de zile de la data luării la cunoștință a actului 
contestat.

l Debitorul SC De Fringhii Construcții Transpor-
turi Daniel SRL societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate 
la vânzare: 1. Stoc de marfă aflat în patrimoniul 
societății debitoare, în valoarea de 8.563,10 Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al licitațiilor repre-
zintă 20% din valoarea de piață exclusiv TVA 
arătat în Raportul de evaluare. Participarea la 
licitație este condiționată de: -consemnarea în 
contul nr. RO76 UGBI 0000 8020 0329 3RON 
deschis la Garanti Bank SA -Ag. Ploiești Mihai 
Viteazul până la orele 14 am din preziua stabilită 
licitației, a garanției de 10% din prețul de pornire 
a licitației; -achiziționarea până la aceeași data a 
Regulamentelor de licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru stocul de marfă prima ședință de 
licitație a fost fixată în dată de 15.07.2022, ora 
15:00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de licitațtii vor fi în data 
de 22.07.2022; 29.07.2022; 05.08.2022; 
12.08.2022, ora 15:00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Ploiești, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-
urse.ro.

l Primaria comunei Maliuc, CUI: 4508711,organi-
zeaza licitatie publica, la sediul din localitatea 
Maliuc, str. Platanilor nr. 1, com. Maliuc, jud. 
Tulcea, in data de 25.07.2022, ora-13:00, in 
vederea inchirierii unui spatiu in suprafata de 83 
mp, situat in intravilanul satului Partizani, com. 
Maliuc, jud. Tulcea, apartinand domeniului public 
al com. Maliuc, identificat prin nr.Cad.30632-C1, 
pretul minim al inchirierii este de 136 lei /luna. 
Data limita de depunere a documentelor de 

participare este 25.07.2022, ora-10:00. Taxa 
pentru obtinerea documentatiei de atribuire este 
in valoare de 30 lei si se pot procura de la sediul 
Primariei comunei Maliuc iar taxa de participare 
la licitatie este de 100 lei. Relatii suplimentare la 
telefon 0240/546543.

l Debitorul Conti SA societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociatii SPRL, 
scoate la vânzare: 1. Proprietate imobiliara –teren 
extravilan arabil situată în Comuna Berceni, Sat 
Corlatești, tarlaua 36, parcela A352/21, Județ 
Prahova, în suprafață de 2.500 mp. indiviz din 
totalul de 6.100 mp. (din acte) 6067 mp. din 
măsurători, avand nr. cadastral 10397, înscris în 
Cartea Funciară nr. 1605 a loc. Berceni, conform 
Încheierii nr. 47059/2008 eliberată de O.C.P.I. 
Prahova –B.C.P.I. Ploiești. Preț pornire licitație 
–16.250,00 Euro exclusiv TVA. -Prețul Caietului de 
sarcini pentru proprietatea imobiliară TEREN 
-3.000,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul de pornire al 
licitațiilor pentru imobilul teren aparținând Conti 
SA reprezintă 50% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de Evaluare. Participarea 
la licitație este condiționată de: -consemnarea în 
contul nr. RO55 BRDE 300S V182 6773 3000 
deschis BRD -Groupe Societe Generale -Suc. 
Ploiești până la orele 14 am din preziua stabilitî 
licitației, a garanției de 10% din prețul de pornire 
a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a 
Caietului de sarcini si Regulamentului de licitație 
pentru bunul din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru imobilul 
teren, prima ședință de licitație a fost fixată în 
data de 15.07.2022, ora 12:00, iar dacă bunul nu 
se adjudecă la această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de 22.07.2022; 29.07.2022; 
05.08.2022; 12.08.2022, ora 12:00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare ți vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Unirea, comuna Unirea, Str.
Primăriei nr.69, județul Brăila, telefon 
0239/653.000, e-mail: primaria_unirea@yahoo.
com, cod fiscal 4342707. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Încăperea nr.3 conform 
releveu, parte din construcția C2 -Grădiniță iden-
tificată cadastral sub nr.70103 -C2 în suprafață de 
10,5 mp, situat în comuna Unirea, Str. Școlii nr. 32 
(CV15, P673), având destinația de cabinet vete-
rinar, aparținând domeniului public al Comunei 
Unirea, conform H.C.L. nr.74/30.06.2022 și O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: La cerere, 
la sediul instituției, Compartiment Registratură. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului 
/compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartiment Registratură din cadrul 
Primăriei Comunei Unirea, comuna Unirea, Str.
Primăriei nr.69, județul Brăila. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul,  potr iv i t prevederi lor 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 49 
Lei/ exemplar, ce se achită în numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Unirea. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 21/07/2022, ora 12.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 29/07/2022, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Unirea, comuna Unirea, Str.
Primăriei nr.69, județul Brăila, Compartiment 
Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
29/07/2022, ora 13.00, la sediul Primăriei 
Comunei Unirea, comuna Unirea, Str. Primăriei 
nr.69, județul Brăila. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Brăila, Brăila, Calea Călărașilor nr.47, județul 
Brăila, telefon 0239/613.975, fax 0239/612.608, 
e-mail: registratura.tr-braila@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 07/07/2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Orașului Negrești, cu sediul în Negrești, 
Str.N.Bălcescu numărul 1, județul Vaslui, telefon/
fax 0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.

com, cod fiscal 13407333. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață de 
46,6mp și dependințe ale acestuia în suprafață 
de 32,5mp, situat în Orașul Negrești, Str.Decebal 
nr.5 (fost Pavilion Chirurgie Veche -Spitalul 
Orășenesc Negrești), ce aparține domeniului 
public al Orașului Negrești, județul Vaslui, având 
Carte Funciară Nr.72791, nr.cadastral 72791, 
pentru desfășurarea de activități conexe servici-
i l o r  m e d i c a l e ,  t e m e i u l  l e g a l 
O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul Adminis-
trativ și conform H.C.L. nr. 81/23.06.2022. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, la sediul instituției, 
Biroul Juridic. 3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului /compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: se poate obține 
de la Biroul Juridic din cadrul Primăriei Orașului 
Negrești, Str. N. Bălcescu nr.1, județul Vaslui. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50 lei/exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Orașului Negrești, Str. N. 
Bălcescu nr. 1, județul Vaslui. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 25.07.2022, ora 
14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 02.08.2022, ora 
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Compartimentul Secretariat, Primăria 
Orașului Negrești, Str.N.Bălcescu nr.1, județul 
Vaslui. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depune într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
03.08.2022, ora 10.00, Primăria Orașului 
Negrești, (Sala Mare), Str.N.Bălcescu nr.1, județul 
Vaslui. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Vaslui, localitatea 
Vaslui, Str.Ștefan cel Mare nr. 54, județul Vaslui, 
telefon/fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
07.07.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Orașului Negrești, cu sediul în Negrești, 
strada N.Bălcescu numărul 1, județul Vaslui, 
telefon/fax 0235457679, e-mail: inforpne-
gresti@gmail.com, cod fiscal 13407333. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 
spațiu în suprafață de 66,2mp și dependințe ale 
acestuia în suprafață de 18,7 mp, situat în Orașul 
Negrești, Str. Decebal nr. 5 (fost Pavilion 
Chirurgie Veche -Spitalul Orășenesc Negrești), ce 
aparține domeniului public al Orașului Negrești, 
județul Vaslui, având Carte Funciară nr.72791, 
nr.cadastral 72791, pentru desfășurarea de 
activități conexe serviciilor medicale, temeiul 
legal O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul Admi-
nistrativ și conform H.C.L.nr.82/23.06.2022. 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 documen-
tației de atribuire: la cerere, la sediul instituției, 
Biroul Juridic. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului /compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: se poate obține 
de la Biroul Juridic din cadrul Primăriei Orașului 
Negrești, Str.N.Bălcescu nr.1, județul Vaslui. 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: 50 lei/exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei Orașului Negrești, 
Str.N.Bălcescu nr. 1, județul Vaslui. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 25.07.2022, 
ora 14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 02.08.2022, 
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Secretariat, Primăria 
Orașului Negrești, Str.N.Bălcescu nr.1, județul 
Vaslui. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depune 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: 03.08.2022, ora 10.00, Primăria 
Orașului Negrești, (Sala Mare), Str. N.Bălcescu 
nr.1, județul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 

Vaslui, localitatea Vaslui, Str.Ștefan cel Mare nr. 
54, județul Vaslui, telefon/fax 0235/311.582, 
e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 07.07.2022.

l 1.Informații generale privind concedentul: 
U.A.T.Comuna Săucești, identificată prin CIF 
4455595, cu sediul în sat Săucești, str.1 Decem-
brie nr. 101, comuna Săucești, județul Bacău, 
telefon 0234/215.131, fax 0234/215.218, e-mail: 
public@primariasaucesti.ro. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii: Teren cu destinație 
agricolă ce aparține domeniului privat al Comunei 
Săucești, județul Bacău, situat în extravilanul 
Comunei Săucești în suprafață de 157,31Ha, 
identificat prin următoarele cărți funciare: -lotul 1 
în suprafață de 390.800 mp, parte a imobilului 
intabulat în Cartea Funciară nr.68754 a U.A.T. 
Săucești, având categoria de folosință „curți-con-
strucții, neproductiv, arabil, drum”; -lotul 2 în 
suprafață de 133.909mp, intabulat în Cartea 
Funciară nr.60685 a U.A.T.Săucești, având cate-
goria de folosință „curți-construcții, pășune, 
drum”; -lotul 3 în suprafață de 168.951mp, inta-
bulat în Car tea Funciară nr.  60 68 4 a 
U.A.T.Săucești, având categoria de folosință 
„curți-construcții, arabil, drum”; -lotul 4 în supra-
față de 16.589mp, intabulat în Cartea Funciară 
nr.68651 a U.A.T.Săucești, având categoria de 
folosință „pășune, drum”; -lotul 5 în suprafață de 
76.104mp, intabulat în Cartea Funciară nr.68652 
a U.A.T. Săucești, având categoria de folosință 
„curți-construcții, pășune”; -lotul 6 în suprafață 
de 29.667 mp, intabulat în Cartea Funciară 
nr.68654 a U.A.T.Săucești, având categoria de 
folosință „neproductiv, curți-construcții, pășune, 
drum”; -lotul 7 în suprafață de 79.462mp, inta-
bulat  în  C ar tea Func iar ă  nr.6 8 655 a 
U.A.T.Săucești, având categoria de folosință 
„neproductiv, curți-construcții, pășune, drum”; 
-lotul 8 în suprafață de 386.028mp, intabulat în 
Cartea Funciară nr.67063 a U.A.T. Săucești, având 
categoria de folosință „pășune, neproductiv”; 
-lotul 9 în suprafață de 122.312mp, intabulat în 
Cartea Funciară nr. 60687 a U.A.T. Săucești, având 
categoria de folosință „curți-construcții, pășune, 
drum”; -lotul 10 în suprafață de 169.299mp, inta-
bulat  în  C ar tea Func iar ă  nr.6 8 6 65 a 
U.A.T.Săucești, având categoria de folosință 
„curți-construcții, pășune, neproductiv, drum”. 
3.Informații privind documentația de atribuire: 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire, pe suport 
hârtie, adresându-se Compartimentului juridic 
din cadrul Primăriei Săucești sau la telefon 
0234/215.131 -int.122, fiind necesară achitarea 
taxei în cuantum de 100Lei la Casieria Primăriei 
Săucești. Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 26 iulie 2022, ora 15.00. 4.Informații privind 
ofertele: data-limită de depunere a ofertelor: 
ofertele se depun într-un singur exemplar, până la 
data de 05 august 2022, ora 10.00, la Comparti-
mentul Registratură din cadrul Primăriei Săucești 
cu sediul în sat Săucești, str.1 Decembrie nr.101, 
comuna Săucești, județul Bacău. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 05 august 2022, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Săucești, din sat Săucești, str.1 
Decembrie nr.101, comuna Săucești, județul 
Bacău. 6.Instanța competentă în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Bacău -Secția a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, cu sediul în 
Mun.Bacău, str.Ștefan cel Mare nr.4, județul 
Bacău, telefon 0234/514.419, fax 0234/525.211. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație în 
vederea publicării: 07 iulie 2022. Pentru mai 
multe detalii vă rugăm să vă adresați Comparti-
mentului juridic din cadrul Primăriei Săucești, 
telefon 0234/215.131 -int.122.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Mischii, comuna Mischii, Str.
Eroi lor nr.5,  județul  Dol j ,  te lefon/fax 
0251/450.194, email: primariamischii@judetul-
dolj.ro, cod fiscal 4554157. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Construcție Farmacie în 
suprafață de 48,6 mp, situată în comuna Mischii, 
sat Mlecănești, Aleea II Negustorilor nr.2, județul 
Dolj, aparținând domeniului public al Comunei 
Mischii, conform H.C.L. nr. 78/21.06.2022 și a 
temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Compartimentul 
Achiziții și Proiecte din cadrul Primăriei Comunei 
Mischii, comuna Mischii, Str. Eroilor nr. 5, județul 
Dolj. 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 
administrativ: 100Lei/exemplar, ce se achită 
numerar la Casieria instituției. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificarilor: 21.07.2022, ora 
16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 29.07.2022, ora 
16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Mischii, comuna Mischii, Str.
Eroilor nr.5, județul Dolj, Registratură. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
01.08.2022, ora 10.00, Primăria Comunei Mischii, 
comuna Mischii, Str.Eroilor nr.5, județul Dolj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Dolj, Craiova, Str.Brestei nr.12, 
județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax 
0251/410.140, e-mail: inregistraredosare.dj@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
07.07.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Grădiștea, comuna Grădiștea, 
Str. Târgului nr.38, județul Brăila, telefon/fax 
0239/615.658, e-mail: pgradistea@yahoo.ro, cod 
fiscal 4342758. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: 4 loturi de teren extravilan în 
suprafață totală de 81.989mp, ce aparțin dome-
niului privat al Comunei Grădiștea, conform caie-
tului de sarcini, H.C.L. nr. 50/14.06.2022 și 
temeiului legal O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 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 atri-
buire: se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei 
Grădiștea, comuna Grădiștea, Str.Târgului nr.38, 
județul Brăila. 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: 50 lei/exemplar, se 
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Grădiștea. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 29.07.2022, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 08.08.2022, ora 9.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Compartimentul Secre-
tariat, Primăria Comunei Grădiștea, comuna 
Grădiștea, Str.Târgului nr. 38, județul Brăila. 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 deschidere a ofertelor: 08.08.2022, 
ora 10.30, Primăria Comunei Grădiștea, comuna 
Grădiștea, Str.Târgului nr.38, județul Brăila. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Brăila, Brăila, Str.Calea Călăra-
șilor nr.47, județul Brăila, telefon 0239/613.975, 
fax 0239/612.608, e-mail: tribunalul-br@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
07.07.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Grădiștea, comuna Grădiștea, 
Str.Târgului nr.38, județul Brăila, telefon/fax 
0239/615.658, e-mail: pgradistea@yahoo.ro, cod 
fiscal 4342758. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: teren intravilan în suprafață de 
2.303mp, categoria de folosință curți construcții, 
bun ce aparține domeniului privat al Comunei 
Grădiștea, județul Brăila, nr.CF: 75646, conform 
H.C.L. nr. 51/14.06.2022 și temeiului legal O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Compartimentul Secreta-
riat. 3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate obține de la 
Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Grădiștea, comuna Grădiștea, Str. 
Târgului nr. 38, județul Brăila. 3.3. Costul și condi-
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țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/exem-
plar, se achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Grădiștea. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 29.07.2022, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 08.08.2022, ora 9.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comparti-
mentul Secretariat, Primăria Comunei Grădiștea, 
comuna Grădiștea, Str.Târgului nr. 38, județul 
Brăila. 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 desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
08.08.2022, ora 10.00, Primăria Comunei 
Grădiștea, comuna Grădiștea, Str.Târgului nr.38, 
județul Brăila. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Brăila, 
Brăila, Str.Calea Călărașilor nr.47, județul Brăila, 
telefon 0239/613.975, fax 0239/612.608, e-mail: 
tribunalul-br@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 07.07.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Grădiștea, comuna Grădiștea, 
Str.Târgului nr.38, județul Brăila, cod poștal 
817065, telefon/fax 0239/615.658, e-mail: pgra-
distea@yahoo.com, cod fiscal 4342758. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 3 
parcele de teren, aparținând domeniului privat al 
Comunei Grădiștea, identificate astfel: -teren în 
suprafață de 1.731mp, nr.cadastral: CF75649, 
cvartal 23, parcela 372/1/2, situat în intravilan, 
zona sat Grădiștea; -teren în suprafață de 
1.346mp, nr.cadastral: CF75650, cvartal 23, 
parcela 372/1/3, situat în intravilan, zona sat 
Grădiștea; -teren în suprafață de 2.587mp, nr.
cadastral: CF75648, cvartal 23, parcela 372/1/4, 
situat în intravila, zona sat Grădiștea, conform 
H.C.L. nr. 42/29.04.2022 și temeiului legal O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Registratura unității. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din documentația de 
atribuire: se poate obține de la Registratura 
unității din cadrul Primăriei Comunei Grădiștea, 
Str. Târgului nr.38, județul Brăila. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/
exemplar, ce se achită numerar la Casieria institu-
ției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 29.07.2022, ora 10.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
08.08.2022, ora 9.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Grădiștea, 
comuna Grădiștea, Str.Târgului nr.38, județul 
Brăila, Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: într-un singur exem-
plar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 08.08.2022, ora 12.00, Primăria Comunei 
Grădiștea, comuna Grădiștea, Str.Târgului nr.38, 
județul Brăila. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Brăila, 
Brăila, Str.Calea Călărașilor nr.47, județul Brăila, 
telefon 0239/613.975, fax 0239/612.608, e-mail: 
tribunalul-br@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 07.07.2022.

l Erată modificare la anunțul din 06.07.2022 
după cum urmează: Inspectoratul Teritorial al 
Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, cu sediul 
în municipiul Sighetu Marmației, strada Dragoș 
Vodă numărul 38, județul Maramureș, organi-
zează licitație publică deschisă cu strigare pentru 
vânzarea a una bucată autospecială marca Nissan 
Pathfinder, una bucată autospecială marca Kia 
Sorento, șapte ATV-uri marca Dinli Centhor și 
unsprezece bucăți autospecială marca Iveco 
Massif. Caietele de sarcini se pot obține de la 
sediul I.T.P.F.Sighetu Marmației, 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, orele 10.00. Datele ulterioare de 
desfășurare a licitației în caz de neadjudecare vor 
fi 05.08.2022, orele 10.00, respectiv 10.08.2022, 
orele 10.00, la sediul I.T.P.F.S ighetu Marmației, 
sens în care va fi întocmit caiet de sarcini pentru 
faza respectivă, acestea putând fi achiziționate 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.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 
Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, Str.Principală, 
nr.2179, județul Suceava, telefon 0230/245.048, 
fax 0230/529.432, e-mail: primariadumbrave-
nisv@yahoo.com, cod fiscal 4244210. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: două clădiri, imobilele A1.1-C.F. 
39.978-C1 și A1.2-C.F.39.978-C2, cu scopul desfă-
șurării activității de servicii medicale în comuna 
Dumbrăveni, județul Suceava, și anume: -Clădire 
Unitate de Asistență Medico-Socială Dumbrăveni, 
cu suprafața construită la sol de 1.017mp, supra-
față construită desfășurată de 1.054mp, nr. 
cadastral 39978-C1, regim de înălțime D (parțial) 
+P, construită din 1800; -Clădire Centru Medical 
Multidisciplinar Dumbrăveni, cu suprafața 
construită la sol de 152mp, suprafață construită 
desfășurată de 756 mp, nr.cadastral 39978-C2, 
regim de înălțime S+P+3E, construită în perioada 
2019-2022; Imobilele aparțin domeniului privat al 
C o m u n e i  D u m b r ă v e n i ,  c o n f o r m 
H.C.L.nr.35/16.06.2022 și temeiului legal: O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: prin solicitarea 
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Dumbrăveni. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/ comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Birou Achiziții publice din cadrul Primă-
riei Comunei Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, 
Str.Principală, nr.2179, județul Suceava și pe site-ul 
oficial: http://www.comuna-dumbraveni.ro. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 500 Lei/ exem-
plar, ce se achită numerar la Casieria instituției sau 
prin virament în contul concedentului: 
RO97TREZ59121360250XXXXX, deschis la Trezo-
reria Municipiului Suceava, cod fiscal al conceden-
tului 4244210. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21.07.2022, ora 16.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 29.07.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Registratura Primă-
riei Comunei Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, 
Str.Principală, nr.2179, județul Suceava. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original și 1 exemplar 
copie. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
29.07.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei 
Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, Str.Principală, 
nr.2179, județul Suceava. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Suceava -Secția Contencios Adminis-
trativ și Fiscal, municipiul Suceava, Str. Ștefan cel 
Mare, nr.62, județul Suceava, cod poștal 720062, 
telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: 
trsv-arhcont@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 07.07.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Jebel, comuna Jebel, nr.251, 
județul Timiș, telefon 0256/394.500, fax 
0256/394.015, e-mail: contact@primariajebel.ro, 
cod fiscal 5238993. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să 
f ie închir iat: Teren intravilan înscris în 
C.F.nr.405043, în suprafață de 150mp, aparținând 
domeniului privat al Comunei Jebel, categoria de 
folosință pășune, conform caietului de sarcini, 
H.C.L.nr.33/29.06.2022 și temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Jebel, 
comuna Jebel, nr.251, județul Timiș. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Jebel. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22.07.2022, ora 10.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 01.08.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă 

la Compartimentul Achiziții Publice al Primăriei 
Comunei Jebel, comuna Jebel, nr.251, județul 
Timiș. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, într-un singur plic sigilat. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 02.08.2022, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Jebel, comuna Jebel, nr. 251, 
județul Timiș. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Timiș, Timișoara, Piața 
Țepeș Vodă, nr.2, județul T imiș, telefon 
0256/498.054, fax 0256/221.990, e-mail: tb-ti-
mis-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 07.07.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Părău, comuna Părău, Str. Prin-
cipală nr.214, județul Brașov, telefon/fax 
0268.287.112 /0268.287178, e-mail: primaria.
parau@gmail.com, cod fiscal 4384613. 2. Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu în 
suprafață de 554mp, situat în comuna Părău, sat 
Veneția de Jos, clădirea fostei primării (șură, grajd, 
teren), conform caietului de sarcini, ce aparține 
domeniului public al Comunei Părău, județul 
Brașov, conform prin H.C.L.nr.36/27.06.2022 și 
temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Taxe și 
Impozite. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Se poate obține de la Taxe și 
Impozite din cadrul Primăriei Comunei Părău, 
comuna Părău, Str.Principală nr.214, județul 
Brașov. 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: 10 Lei/ exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei Comunei Părău. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
21.07.2022, ora 12.00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
29.07.2022, ora 12.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Părău, 
comuna Părău, Registratură -Secretariat, Str. 
Principală nr.214, județul Brașov. 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: 01.08.2022, ora 10.00, 
Primăria Comunei Părău, comuna Părău, Str.Prin-
cipală nr.214, județul Brașov. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și /sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Brașov, Brașov, Bulevardul 15 Noiembrie nr.45, 
județul Brașov, telefon 0268/410.056, fax 
0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 07.07.2022.

l Consiliul Județean Bihor, cu sediul în Oradea, 
P-cul.Traian, nr.5, organizează licitație publică: A.
Informații generale privind vânzătorul, precum: 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 

datele de contact, persoana de contact: -Județul 
Bihor -Consiliul Județean Bihor, cu sediul în mun. 
Oradea, Parcul Traian nr. 5, jud. Bihor, cod fiscal: 
RO2739 636 6,  te l .:  0259/410.181,  f ax : 
0259/410.182; registratura@cjbihor.ro, Web: 
www.cjbihor.ro, persoană de contact: Aurelian 
Cismaș, tel.: 0259/413.825, e-mail persoana de 
contact: patrimoniu@cjbihor.ro; B.Informații 
generale privind obiectul vânzării, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie vândut: -Microbuz M2 Clasa B (18 locuri) marca 
„Volkswagen Crafter“, proprietate privată a Jude-
țului Bihor, conform HCJB nr.164 din 05.08.2021 
-temei legal H.G. nr. 841 din 23 octombrie 1995; 
C.Informații privind documentația de atribuire 
-conform caietului de sarcini. -Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: descărcarea acestora de pe site-ul 
https://www.cjbihor.ro/informatii-publice/ anun-
turi. -Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul autorității 
contractante, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Oradea, 
Parcul Traian nr.5, Consiliul Județean Bihor 
-Compartimentul Patrimoniu -biroul nr.27. -Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea documenta-
ției de atribuire: documentația poate fi descărcată 
gratuit de pe site-ul https://www.cjbihor.ro/infor-
matii-publice/anunturi. -Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 22.07.2022, ora 09.00. D.
Informații privind ofertele: -Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 03.08.2022, ora 09.00; -Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Oradea, Parcul 
Traian nr.5, la sediul Consiliului Județean Bihor 
-Registratură; -Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar 
original; E.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
-03.08.2022, ora 14.00, Oradea, Parcul Traian nr.5, 
la sediul Consiliul Județean Bihor -Sala mică de 
ședințe -nr.12. F.Instanța competentă în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței:  -Sec ț ia de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul 
Traian, nr.10, cod 410033, tel.0259/414.896, fax 
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro; G.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 08.07.2022.

l Primăria comunei Casimcea, județul Tulcea, cod 
fiscal 4508800, cu sediul în localitatea Casimcea, 
strada Principală, nr. 28, telefon 0240/576.730, fax 
0240/576.829, e-mail: primariacasimcea@yahoo.
com, reprezentată prin primarul Țilincă Gheorghe, 
vinde prin licitație publică deschisă din intravilanul 
localităților Casimcea și Războieni, terenuri din 
domeniul privat al comunei, după cum urmează: 
-Suprafață de 4.511 mp, (Lot 3), Războieni, Nr.
cadastral 33389; -Suprafață de 6.346mp, (Lot 8), 
Războieni, Nr.cadastral 33389; -Suprafață de 5.133 
mp, (Lot 9), Războieni, Nr.cadastral 33389; -Supra-
față de 4.918mp, (Lot 5), Războieni, Nr.cadastral 
33389; -Suprafață de 4.481 mp, (Lot 6), Războieni, 
Nr. cadastral 33389; -Suprafață de 776 mp, (Lot 15 
și 16) Casimcea, Nr. cadastral 35243 și 35244; 
-Suprafață de 2.856 mp, (Lot 24) Casimcea, Nr. 
cadastral 35083; -Suprafață de 3.946 mp, (Lot 5 și 
6) Casimcea, Nr. cadastral 35064 și 35065. 
Vânzarea se face conform art.363 din O.U. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; H.C.L. 
34/30.06.2021; H.C.L. 37/30.07.2021 și H.C.L. 
24/21.04.2016. Documentația de atribuire se 
pune la dispoziție persoanelor interesate de către 
Secretarul General. Prețul documentației de atri-
buire este 100Lei/exemplar, ce se achită numerar 
la casieria instituției. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25 iulie 2022, ora 16.00. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor va avea loc la 
data de 01.08.2022, ora 10.00, în Sala de Ședințe a 
Consiliului Local Casimcea. Ofertele se pot depune 

la Registratura primăriei până la data de 
01.08.2022, ora 9.00. Numărul de exemplare în 
care trebuie dupusă ofertă: 1 exemplar original. 
Instanța competentă în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Tulcea, strada Toamnei, nr.15, municipiul Tulcea, 
județul Tulcea, telefon 0240/504.276, fax 
0240/518.544, email: tribunalul-tulcea@just.ro. 
Data transmiterii anuntului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării 07.07.2022.

PIERDERI
l Pierdută și declarată nulă ștampila marcată SC 
Miruna International Impex SRL, CUI: 5767242.

DECESE


