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OFERTE SERVICIU
SC Ghiujan Construct SRL, având CUI: 21949378, cu
sediul în Sat Hanul Ancuței, Comuna Tupilați, Strada
Manea, Nr.16, Județ Neamț, angajează: cioplitor-montator
piatră, marmură, cu cod COR 711302- 2 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul comerțului. Selecția are loc în data de
09.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.
SC Panfile Edile SRL, având CUI: 34503813, cu sediul
în Municipiul Galați, Strada Aviatorilor, Nr.4, Camera 3,
Bloc Z1, Scara 2, Etaj 4, Apartament 35, Județ Galați
angajează: ZIDAR ROSAR-TENCUITOR cu Cod COR
711205- 6 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de 09.12.2021, ora 10.00, la sediul
societății.
SC Terra Evidence Consulting SRL, CUI: 35097470,
J20/892/2015 din Ormindea, Hunedoara, angajează asistent manager. CV la: office@jobtips.ro
Primăria Domnesti cu sediul în șos. Al.I. Cuza nr. 25-27,
comuna Domnesti, județ Ilfov organizează în data de
28.12.2021 concurs recrutare pentru ocuparea postului de
Muncitor calificat – Compartiment Școală după Școală.
Conditii de participare: studii medii/generale, calificare în
industria alimentară, vechime în muncă 10 ani. Dosarele se
depun la sediul Primăriei comunei Domnesti în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv
de la data de 07.12.2021 până la data de 20.12.2021, ora
16:00. Detalii suplimentare la 021.351.52.56, persoană de
contact: Beraru Cristina – Inspector Asistent Primăria
Domnești, email: primariadomnestiif@primariadomnesti.ro.
Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante de personal civil contractual de execuție: -un post
de personal civil contractual de execuție administrator
financiar gradul III în compartimentul Achiziții, prevăzut
cu studii universitare de licenţă în domeniul economic,
vechime în specialitate- minim 6 luni în funcții cu studii
superioare din domeniul economic (consilier/expert/
inspector/referent/economist). Probe de concurs:
27.12.2021 ora 10.00- proba scrisă și 29-30.12.2021, ora
10.00- interviul. Dosarele de concurs se pot depune în
perioada 06-17.12.2021; un post de personal civil contractual de execuție administrator financiar treapta III în
compartimentul Achiziții, prevăzut cu studii medii,
vechime în specialitate- minim 6 luni în funcții cu studii
medii din domeniul economic (contabil/funcționar
economic/referent economic). Probe de concurs:
27.12.2021, ora 13.00- proba scrisă și 29-30.12.2021, ora
10.00- interviul. Dosarele de concurs se pot depune în
perioada 06-17.12.2021. Detalii privind organizarea și
desfășurarea concursului se pot obţine de la Biroul
Personal din Colegiul Naţional Militar „Dimitrie
Cantemir” (UM 02525 Breaza), str. Republicii, nr.75, localitatea Breaza, telefon 0244.340.550, int.120 sau de pe
site-ul colegiului (cantemircml.ro)
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Covasna organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere
vacante din subunitatea de mai jos: 1.Structura în care se
află, numărul și denumirea postului: a)Casa familială nr.3
Sf.Gheorghe: -Coordonator personal de specialitate, grad

I, studii superioare. 2.Concursul va avea loc în data de
29.12.2021, ora 9.00 -proba scrisă, iar în data de 04.01.2022,
ora 9.00 -proba interviu, la sediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Covasna (Sfântu
Gheorghe, Str.Presei nr.8/A). Dosarul de concurs se depune
la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului Covasna, în perioada 08.12.202121.12.2021, de luni până joi, între orele 8.00-15.00, iar
vinerea, între orele 8.00-13.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul direcţiei și la nr.de telefon: 0267.317.464.
Condiţiile de participare la concurs și bibliografia se
afișează la sediul instituţiei și pe site-ul DGASPC Covasna:
www.protectiasocialacv.ro
Consiliul Local Cetate, cu sediul în localitatea Cetate,
strada Calea Severinului, numărul 83, judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: Numele funcţiei: asistent medical, gradul
principal; Vechime -minim 6 ani; Număr posturi: 1,
conform HG 286/23.03.2011. Numele funcţiei: asistent
medical, gradul debutant; Vechime -nu e cazul; Număr
posturi: 1, conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 04.01.2022, ora
10.00; -Proba interviu in data de 06.01.2022, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -diplomă/adeverință de
absolvire școală postliceală sanitară în specialitatea asistent medical generalist; -membru al Ordinului Asistenților
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
România. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Cetate, județul Dolj. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Cetate, persoană de
contact: D-na Arnautu Ghila Gabriela, telefon
0251/364.022, fax 0251/364.022, E-mail: tehnic@primariacetate.ro.

Concursul se va desfășura la sediul Ansamblului Artistic
Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu Jiu și va consta în
următoarele probe: - proba scrisă în data de 5 ianuarie
2022, ora 11:00; - proba interviu în data de 10 ianuarie
2022, ora 11:00. Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: I. Condiţii generale prevăzute
de art.3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr.
286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale. II. Condiții specifice: Pentru postul
de solist vocal, grad profesional debutant: - interpret din
Gorj(femeie)– repertoriu specific zonei de Gorj; - să fie
absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în
domeniu musical; - colaborare cu un ansamblu profesionist; - premii și trofee obținute la festivaluri-concurs de
folclor constituie un avantaj; - nu se cere vechime în specialitatea postului, experienta scenică fiind suficientă. Dosarele de concurs se depun la sediul Ansamblului Artistic
Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în
Monitorul Oficial al României, Partea III-a, respectiv până
pe data de 22.12.2021, ora 13:00. Relații suplimentare se
pot obține de la sediul Ansamblului Artistic Profesionist
,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, la secretariatul instituției,
telefon 0764525368.

Primăria Comunei Tătărani, județul Dâmbovița, anunță
organizarea concursului pentru ocuparea unui post în
regim contractual vacant -perioadă nedeterminată -guard
la Compartimentul administrativ din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Tătărani, județul
Dâmbovița, conform HG nr.286/2011. Concursul se va
desfășura astfel: Proba scrisă a concursului va avea loc în
data de 30.12.2021, orele 10.00, iar interviul în data de
05.01.2022, orele 14.00, la sediul Primăriei Comunei Tătărani, județul Dâmbovița. Pentru participare la concurs
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-Condițiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011,
actualizată; -Condiții specifice: a)- Studii medii/generale;
b)- Vechime în muncă -minim 7 ani. În vederea înscrierii la
concurs, candidaţii vor depune conform art.19 alin.1) din
HG nr.286/2011, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la secretariatul comisiei de concurs un dosar
de înscriere care va cuprinde documentele prevăzute la
art.6 alin.(1) din HG 286/2011, actualizată. Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei comunei
Tătărani la secretarul comisiei de concurs, date de contact
tel.0245/238.209.

Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 cu
sediul în București, Str. Mihail Sebastian nr.23, bl. S13,
Sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor
contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare. Serviciul Prelucrarea Automată a
Datelor- din cadrul Direcţiei de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 5: -2 posturi– inspector de specialitate gr. IA:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul științelor economice și juridice.
Vechime minimă în specialitatea studiilor– 3 ani. -1 postprogramator ajutor tr. II: studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. Vechime
minimă în specialitatea studiilor: -1 an. Serviciul Evidență
Venituri și Încasări- Direcția Economică- din cadrul Direcţiei de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5: -1 post–
casier: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate
cu diplomă de bacalaureat. Vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul. Cerinţe minime de operare calculator:
nivel mediu. Condiţiile de participare, conţinutul dosarului
de înscriere și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia de concurs, sunt afișate pe site-ul (www.ditl5.ro) și
la sediul instituției. Concursul se va desfășura la sediul
Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, str
Mihail Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5. - depunerea dosarelor se face în perioada 08.12.2021– 21.12.2021 ora 15 la
sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5,
Str. Mihail Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5, Compartimentul Resurse Umane și SSM; - proba scrisă se va desfășura în data de 04.01.2022, ora 10:00, la sediul Direcției de
Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, Str. Mihail Sebastian
nr.23, bl S13, Sector 5, iar data interviului va fi comunicată
ulterior. Informaţii suplimentare la tel. 0724500063
-Compartimentul Resurse Umane și SSM- inspector superior Samoilă Cristina.

Ansamblul Artistic Profesionist “Doina Gorjului” Târgu
Jiu, cu sediul în str. 11 iunie 1848, nr.98, Târgu Jiu, județul
Gorj, organizează concurs de ocuparea a unui post vacant
de execuție pe perioadă nedeterminată de solist vocal, grad
profesional debutant, la Secția soliști vocali din cadrul
Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”.

Anunţ. Serviciul Public de Gospodărie Comunală, aflat
în subordinea Consiliului Local Șoimuș, cu sediul în com.
Șoimuș, Str.Principală, nr.310, jud.Hunedoara, organizează
concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante, de natură
contractuală de execuție pe perioadă nedeterminată: -2
posturi de Electrician, în cadrul Compartimentului

Iluminat Public (studii medii, calificare în meseria de
electrician, permis de conducere categoria B, vechime în
specialitate: minim 5 ani), perioadă nedeterminată.
Concursul se va desfășura în data 04.01.2022, ora 10.00
-proba scrisă, la sediul Serviciului Public de Gospodărie
Comunală, cu sediul în com.Șoimuș, Str.Principală, nr.310,
jud.Hunedoara. Data probei de interviu va fi stabilită de
președintele comisiei de concurs. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data
afișării anunțului (până la data de 27.12.2021, ora 14.00),
la sediul Primăriei Comunei Șoimuș. Persoană de contact:
Maier Raul Adrian, nr. telefon: 0254.237.350. Șef Serviciu,
Maier Raul Adrian.

CITATII
Se citează Elekeș Ana, domiciliul Pecica, str.339, nr.6,
jud.Arad, pentru 14.12.2021, ora 11.00, Sala 215, Judecătoria Arad, dosar 18219/55/2021.
Se citează Petrila Petru și Petrila Florica, cu domiciliul
necunoscut, titulari ai dreptului de ipotecă în valoare de
1.800ROL înscris în CF nr.307781 Șimand, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Gagea Hadrian Dacian din
Chișineu-Criș, Piața Avram Iancu, nr.10, jud.Arad, în data
de 21.12.2021, ora 10.00, pentru a se remite titularilor
dreptului de ipotecă suma de 1.800ROL, conform dreptului de ipotecă sus-menționat, în dosar nr.18/2021 al BEJ
Gagea Hadrian Dacian, la solicitarea proprietarului
tabular al imobilului sus-menționat, Cojocaru Florentina
Mirela, obiect: somație/ofertă reală de plată.
România. Uniunea Naţională A Notarilor Publici. Societate Profesională Notarială “Iulia Scântei&Asociații”,
Licenţa de funcţionare nr.122/2021, Sediu: București, str.
Paris, nr.5, parter, ap.1, sector 1, Tel.031.106.40.17, Fax:
021.230.59.22, Dosar Succesoral Nr.12/2021. Citaţie emisă
la data de 08.12.2021. Numele: Matei, prenumele Lucian-Ioan, cu ultimul domiciliu necunoscut, este chemat la
Societatea Profesională Notarială „Iulia Scântei&Asociații”, în ziua de 10.01.2022, ora 10.00, pentru a lua parte
personal sau prin mandatar, împuternicit prin procura
specială (autentificată), în calitate de moștenitor legal (fiu al
defunctului), la dezbaterea succesiunii defunctului Matei
Constantin, decedat la data de 12.03.2019, cu ultimul domiciliu în Mun.București, Bld.Alexandru Obregia, nr. 2B,
sector 4. Cererea de deschidere a procedurii succesorale a
fost făcută de dl. Matei Ioan, în calitate de frate al defunctului. Succesibilii indicaţi în cererea de deschidere a procedurii succesorale sunt: Matei Ioan, în calitate de frate,
Matei Lucian-Ioan, în calitate de fiu. În acest scop, veţi face
dovada gradului de rudenie cu defunctul (certificate de
stare civilă: certificat de naștere, căsătorie ale dvs. si ale
parintilor dvs), sau veți aduce toate actele ce le deţineţi în
legătură cu această succesiune (testament, titluri de proprietate privind imobilele defunctului, date de identificare ale
altor moștenitori legali sau testamentari ai defunctului,
buletinul sau cartea dvs. de identitate. Totodată, veți face
dovada că ați acceptat succesiunea defunctului Matei
Constantin în termenul de 1 (un) an, prevăzut la art. 1.103
din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare. În
cazul în care nu va veți prezenta la termenul sus indicat
pentru a va exercita dreptul de a accepta moștenirea în
termenul prevăzut la Art. 1103 Cod civil si nu veti face
dovada ca ati acceptat moștenirea în termen de 1 an de la
data deschiderii moștenirii, veți fi prezumat că ați renunţat
la moștenire conform art. 1112 Cod civil.

DIVERSE
Stimați artiști, CREDIDAM va efectua, începând cu
data de 15.12.2021, repartiția remunerațiilor aferente
trimestrelor II și III 2021, încasate în perioada 01 iunie
2021 – 30 noiembrie 2021 (inclusiv sume recuperate
pentru perioade din urmă), pentru sursele Radio, TV și
Cinema, a sumelor aferente și încasate în 01 iunie
2021-30 noiembrie 2021 (inclusiv sume recuperate pentru
perioade din urmă), pentru sursele Cablu, Comunicare
publică și Internet, precum și a sumelor din sursa Copie
privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la datele
16.06.2021, 16.07.2021, 10.08.2021, 10.09.2021,
14.10.2021, 16.11.2021 (inclusiv recuperări). Viramentele
încep la data de 15.12.2021 și vor continua pănă la sfârșitul lunii ianuarie 2022, în funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt repartizate titularilor de
drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului
declarat la CREDIDAM de fiecare artist interpret, în
baza playlistelor primite de CREDIDAM de la utilizatori
și a unui studiu de piață pentru sursa Copia privată. În
cazul în care, membrii CREDIDAM/nemembrii nu au
înregistrat la CREDIDAM repertoriul care înțeleg să fie
protejat, CREDIDAM este exonerat de răspundere a
plății remunerațiilor către aceștia. Pentru sursele de
gestiune colectivă obligatorie, artiștii interpreți sau executanți care nu sunt membrii CREDIDAM, sunt invitaţi să
solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita
prescrierea acestora. Prezentul anunţ reprezintă notificare prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, privind
dreptul de autor și drepturile conexe (republicată).
Potrivit alin.3 din art.159 din Legea nr. 8/1996, privind
dreptul de autor și drepturile conexe (republicată) revendicarea sumelor prevăzute la alin.2 de către autori sau
titularii de drepturi se poate face în 3 ani de la data notificării. Prezenta notificare va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la data de 08.12.2021, precum și
într-un ziar de largă circulație. Vă puteți adresa
CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând
cu data de 01.02.2022, la numărul de telefon:
021.307.92.00, la e-mail office@credidam.ro sau la sediul
CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă solicităm să respectați acest termen
(01.02.2021), astfel încât toate resursele să poată fi alocate
realizării și verificării repartiției.
Ramnicu Valcea Shopping City prin Nedesiu Daniel cu
domiciliul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr.169A, bl. A, sc.
42, et. 5, aduce la cunostinta publicului interesat ca pentru
prima versiune a planul: „PUD-ansamblu locuinte colective cu partiu special pentru profesiuni literare P+5E+ 6
retras, accese, amplasare post trafo, imprejmuire, branșamente utilitati și organizare șantier“, amplasat in Mun.
Ramnicu-Valcea, str. Ferdinand, nr. 38D, jud. Valcea,
decizia finala este cea de adoptare a planului fara aviz de
mediu. Aceasta decizie poate fi contestat in instanta.
Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a insolventei in dosarul nr. 4432/105/2021 Tribunal
Prahova, conform Sentintei nr. 566 din 26.11.2021 privind
pe SC Actual Image Center SRL, cu urmatoarele termene:
depunere declarații creanță 10.01.2022, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 31.01.2022, întocmirea tabelului definitiv 24.02.2022, prima Adunare a Creditorilor
avand loc in data 04.02.2022, orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B.

08.12.2021 Anunț privind relansarea unei proceduri de
achiziție de echipamente Sandhar Technologies RO S.R.L.
anunță relansarea unei proceduri de achiziție de echipamente pentru proiectul ”Înființarea unei unități noi pentru
producția de componente auto în cadrul companiei
Sandhar Technologies RO S.R.L.”, după cum urmează:
-Achiziția A12 – Lot 1: Sistem de exhaustare și filtrare
pentru un grup de 2 utilaje – accesoriu pentru Mașină de
turnare sub presiune – 4 seturi de câte 2 buc. Documentația
de atribuire poate fi obținută de la adresa: e-mail contact@
sandhar.ro sau la adresa București Sectorul 3, Bulevardul
Corneliu Coposu, Nr. 6 - 8, Modulul Nr. M 09, Etaj 8. Data
și ora limită de depunere a ofertelor: 17.12.2021 ora 23:59
(sfârșitul zilei ora României). Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: sediul Sandhar Technologies RO
S.R.L. , Adresa: București Sectorul 3, Bulevardul Corneliu
Coposu, Nr. 6 - 8, Modulul Nr. M 09, Etaj 8, Telefon:
+40735/012973, Fax: -, E-mail: contact@sandhar.ro,
persoană de contact Ionuț Arpășanu (+073012973). Vă
mulțumim. Sandhar Technologies RO S.R.L. 08.12.2021
Announcement regarding the relaunch of one procedurefor
the procurement of equipment Sandhar Technologies RO
S.R.L . announces the relaunch of 1 procurement procedure
for equipment for the project „ Establishment of a new unit
for the production of automotive components within the
company Sandhar Technologies RO SRL“, as follows:
-Procurement A12 – Batch 1: Exhaust and filtration system
for a group of 2 machines – accessory for High pressure die
casting machine – 4 sets of 2 pieces. The procurement
documentation can be obtained from: e-mail contact@
sandhar.ro or at the address Bucharest, 6 - 8 Corneliu
Coposu Bld, M 09 Modul, 8 th Floor. Date and time limit
for submission of the offer: 17.12.2021 at 23:59 (end of the
day, Romania time). For more information you can contact
Sandhar Technologies RO S.R.L., Adress: Bucharest, 6 - 8
Corneliu Coposu Bld, M 09 Modul, 8 th Floor, Phone:
+40735/012973, Fax:-, E-mail: contact@sandhar.ro, contact
person: Ionuț Arpășanu (+0735/012973). Thank you.
Sandhar Technologies RO S.R.L.
Comuna Coțofănești, anunță publicul interest asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Asfaltare drumuri locale, comuna
Coțofănești, judeșul Bacău,“ propus a fi amplasat în intravilanul comunei Coțofănești, județul Bacău, Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr.23 și la
sediul primăriei Coțofănești, în zilele de luni până joi, între
orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.
Anunţ Public. S.C. Lidl Dscount S.R.L. cu sediul în sat
Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot,
km 73+810, județul Prahova, solicită de la Agenţia de
Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru
obiectivul ,,Supermarket Lidl’’, profil de activitate: comerț
cu amănuntul (RETAIL), cod CAEN 4711 – Comerț cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, amplasat în
orașul Năvodari, Str. Constanței, nr. 2D, județul Constanța.
Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa,
strada Unirii nr. 23, telefon 0241.546.696.
CII Tudor Geanina, administrator judiciar al Daria
Cross SRL, notifica deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva societatii Daria Cross SRL cf.
Sentintei nr. 545/24.11.2021 pronuntata de Tribunalul
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Prahova in dosar nr. 4431/105/2021. Termenul limita pentru
inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra
averii debitoarei este 10.01.2022. Alte termene stabilite prin
hotararea de deschidere a procedurii: termenul limita intocmirea tabelului preliminar al creantelor este 31.01.2022;
termenul limita pentru depunerea de catre debitor la
dosarul cauzei a actelor si informatiilor prevazute de art. 67
alin. 1 din legea nr 85/2014: 06.12.2021, termenul de definitivare a tabelului creanțelor: 25.02.2022. Prima Adunare a
creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar
din Ploiesti, Aleea Strunga, nr. 2, bl. 39, sc. A, ap. 13, jud.
Prahova in data de 07.02.2022, ordinea de zi urmand a fi
anuntata prin convocator, ulterior.
Anunț public privind decizia etapei de încadrare. SC
Marcos Internațional Import-Export SRL, titular al proiectului: „înființare sera legumicolă în Comuna Moldoveni,
Județul Ialomița”, anunță publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru
Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
„înființare sera legumicolă în Comuna Moldoveni, Județul
Ialomița”, propus a fi amplasat în Moldoveni, satul Moldoveni, Tarlaua 173/6, nr. cadastral 23373, jud.Ialomița. 1.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu,
nr.1, în zilele de luni-joi, 08.00-16.30, vineri, între orele
08.00-14.00, și pe site-ul APM Ialomița. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.
Această informare este efectuată de C.N.A.I.R.S.A.prin
D.R.D.P.Iași, mun.Iași, șos.Națională, nr.23, telefon:
0232.214.431, ce intenționează să solicite de la A.B.A.Siret
aviz de gospodărire a apelor, realizarea lucrărilor „Reparații curente pod pe DN15 km 300+981, peste râul Bistrița
la Pângărați, județul Neamț”, făcând legătura dintre localitățile Pângărăcior și Preluca, județul Neamț. Această
investiție este nouă. Această solicitare de aviz este conformă
cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și
completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină
informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită
observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa A.B.A. Siret, mun. Bacău, str. Cuza
Vodă, nr.1, telefon: 0234.541.646, după data de 06.12.2021.

SOMATII
Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 2135/246/2021,
petentul Duma Dorel-Sandu, cu domiciliul in comuna
Vladmirescu, sat Vladimirescu, str. Progresului nr. 60, jud.
Arad, care solicitata inscrierea dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra cotei de 4342/13806 parti din
imobilul teren extravilan, inscris in CF nr. 306339 Taut, nr.
CF Vechi 2896 Taut, nr. top.1120-1121/a.3.227, teren extravilan, categoria arabil, in suprafata de 13.806 mp (1,38 ha)
de sub A.1, prin uzucapiunea de 20 de ani de la moartea
proprietarului tabular, defunctul Bitang Gheorghe,
decedat la data de 26.11.1940, conform actului nr. 48 din
28.11.1940, de sub B.1, prin jonctiunea posesiei cu cea a
antecesorilor, defuncta Pascut Maria, bunica petentului,
decedata la 19 iunie 2007, conform certificatului de mostenitor nr. 178/12.10.2021, eliberat de BNP Noja Emanuel-Horia si defunctul Pascut Lisandru, bunicul petentului,
decedat la data de 19 iunie 2010, conform certificatului de
calitate de mostenitor nr. 123/12.10.2020, eliberat de catre
BNP Boja Emanuel-Horia, imobil asupra caruia, prin
jonctiunea posesiilor, exercitand de peste 20 de ani pana in
prezent o posesie utila in sensul legii, in aceleasi conditii cu
cele ale antecesorilor sai, pasnica, netulburata, publica,
continua si sub nume de proprietar. In urma acesteia, in
baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, toti cei interesati de indata sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu
deoarece in caz contrar, in termen de o luna de la aceasta
ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Societatea Complex Ovidiu Melody S.A. Staţiunea
Mamaia, Hotel Florida, J 13/2216/1995, CUI 8290619.
Convocare. Subsemnata, Neacsu Maria, în calitate de
administrator unic, convoacă adunarea generală ordinară
a acţionarilor Societăţii Complex Ovidiu Melody - S.A.
(„Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în
Staţiunea Mamaia, Hotel Florida, judeţul Constanţa,
înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanţa
sub nr. J13/2216/1995, având CUI 8290619, în data de
07.01.2022, ora 12.00, la sediul societăţii din staţiunea
Mamaia, Hotel Florida, judeţul Constanţa, cu următoarea
ordine de zi: 1. Repartizarea profitului, provenit din situaţia financiară intermediară pe anul 2021, către acţionari.
2. Diverse. În cazul în care la data și la ora precizate se
constată că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru
desfășurarea Adunării Generale Ordinare, se convoacă o
nouă Adunarea Generală Ordinară, cu aceeași ordine de zi
și în același loc, în data de 08.01.2022, ora 12.00. La
Adunarea Generală Ordinară vor participa toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 08.12.2021,
stabilită ca dată de referinţă. Acţionarii pot participa la
adunare direct sau prin mandatari împuterniciţi cu
procură specială, ce se va depune la sediul societăţii până
la data de 06.01.2022. Administrator Unic, Neacsu Maria.

LICITAŢII
Hidroconstructia UCM Argeș organizeaza licitatie
vanzare mijloace fixe 17.12.2021, ora-11.00 Informatii:
0248635500, cosmin.chitu@hidroconstructia.com
SPLDP Dolj SA Craiova, str.Drumul Jiului, 10, organizează în data de 09.12.2021, ora 12.00, licitație pentru
utilaje. Bunurile scoase la licitație pot fi văzute la punctul
de lucru Cernele și la punctul de lucru Lazu. Lista cu
aceste bunuri va fi afișată la sediul societății din Craiova,
str.Drumul Jiului, 10. Taxa de participare este de 100Lei.
Garanția de participare este de 10% din prețul de începere
a licitației. Informații la telefon: 0251.416.760.
Comuna Săcălaz, jud. Timiș, cu sediul în localitatea
Săcălaz, nr. 368, tel/fax: 0256.367101, e-mail: office@
sacalaz.ro, anunță scoaterea la licitație publică cu strigare
în vederea concesionării un teren în suprafață de 1375 mp
și un teren în suprafață de 720 mp pentru construcția de
locuință proprietate personală, situate în PUZ Sorocul
Beregsău Mare. Licitația va avea loc în data de 28.12.2021,
ora 10:00, la sediul UAT Comuna Săcălaz. Prețul de
pornire este de 1 euro/mp/an. În cazul în care terenurile nu
vor fi concesionate, licitația se va relua în fiecare zi de
marți pe o perioada de 90 de zile, după care se va publica
un alt anunț în presă.
SCP Insolvein SPRL Timișoara, cu sediul în Timișoara,
str.Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1, în calitate de lichidator
judiciar al SC Robert&Roland Star SRL Arad, dosar
2637/108/2021, organizează licitație publică cu strigare în
fiecare zi de vineri a fiecărei săptămâni, începând cu data
de 17.12.2021, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar,
iar în caz de nevalorificare se vor repeta în fiecare zi de
vineri, pentru vânzarea bunurilor mobile, marfa, in bloc,
după cum urmează: Marfa bunuri de larg consum - preț
total 309.831Lei fără TVA. Cei interesaţi să participe la
licitaţia publică cu strigare, vor depune ofertele de cumpărare, la sediul lichidatorului judiciar indicat mai sus. Prețul
integral al bunurilor se va achita în termen de maxim 2
zile prețul de adjudecare. Alte informaţii le puteţi afla de
la lichidatorul judiciar la tel.0256.206.661, 0722.703.385.
Anunț Concesiune Terenuri. 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: Comuna Polovragi, CUI
4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, Polovragi,
judeţul Gorj, telefon 0253476135, fax 0253476015, email
persoană de contact: primariapolovragi@yahoo.com. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special

descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Terenuri intravilane aparținând domeniului
privat al comunei Polovragi, județul Gorj, destinate
construirii de pensiuni turistice, case de vacanță etc,
conform Hotărârii Consiliului Local Polovragi nr. 140 din
20.12.2019 și conform OUG nr. 57/2019, după cum
urmează: 1. Număr cadastral: 35116, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35116, suprafața intabulată: 566 mp; 2. Număr
cadastral: 35731, Carte Funciară UAT Polovragi: 35731,
suprafața intabulată: 400 mp; 3. Număr cadastral: 35723,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35723, suprafața intabulată: 483 mp; 4. Număr cadastral: 35714, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35714, suprafața intabulată: 400 mp; 5.
Număr cadastral: 35709, Carte Funciară UAT Polovragi:
35709, suprafața intabulată: 400 mp; 3. Informații privind
documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la
Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite
din cadrul Primăriei comunei Polovragi, județul Gorj,
strada Drumul lui Burebista, nr. 128, județul Gorj. 3.3.
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei / exemplar, se achită cash la
casieria Primăriei comunei Polovragi. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 30/12/2021, orele 16:00. 4.
Informaţii privind ofertele: Oferta proprui-zisă însoțită de
toate celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în două exemplare, din care
un exemplar original și o copie conformată sub semnătură
de către ofertant, fiecare în câte un plic distinct. Ambele
plicuri vor fi sigilate și vor fi introduse în plicul exterior. Pe
plicurile interioare, pe lângă celelalte date ce se vor înscrie,
se va menționa obligatoriu în colțul dreapta sus dacă
acestea conțin documentele originale sau copii. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 17/01/2022, orele
15:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 18/01/2022, orele 09:00 la Primăria
comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalul
Gorj, Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu nr. 34, tel.
0253212536, fax 0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro . 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 06/12/2021.
Anunţ de participare la ședinţa de atribuire a abonamentelor rămase vacante, pentru locurile de parcare din
parcarea supraetajată aferentă Blocului R5, Mazepa I,
Municipiul Galaţi - Etapa I. 1. Informaţii generale privind
organizatorul: Denumire: Municipiul Galaţi prin Comisia
desemnată în baza dispoziţiei nr. 1962/20.07.2020, Cod
fiscal: 3814810, Adresa: str. Domnească, nr. 54, Galaţi,
Registratură, telefon: 0336/307880, 0336/307718, fax:
0336/461.460, email: mariana.gugoase@primariagalati.ro,
contracte.teren@primariagalati.ro. Persoane de contact:
Gugoase Maricica Gabriela, Mardare Petru Eugen; 2.
Informaţii privind obiectul ședinţei de atribuire: Municipiul Galaţi prin Comisia desemnată în baza Dispoziţiei nr.
1962/20.07.2020, organizează ședinţă de atribuire pentru
locurile de parcare, rămase vacante în anul 2021, situate în
parcarea de reședinţă supraetajată aferentă blocului R5
din Mazepa I, în vederea utilizării de către locatarii imobilelor aferente străzilor Armata Poporului, Ovidiu, Roșiori
și Mărășești. Distribuţia abonamentelor/ locurilor de
parcare vacante este următoarea: Parter - 3 Abonamente
ECO: ECO8, ECO11, ECO48; Etajul II - 2 Abonamente
Handicap: E2-D27, E2-30; Etajul III - 2 Abonamente
Handicap: E3-D27, E3-D30; Diverse - 1 Abonament Moto:
M25. Dimensiunile unui loc de parcare sunt 2.3 m x 5.0 m.

Conform art. 13^1 al HCL nr. 259/2020 modificată și
completată prin HCL nr. 338/2021, începând cu 01.01.2022
abonamentele ECO vor avea tariful aferent abonamentelor
Basic, în care este inclusă încărcarea liberă a autovehiculelor. Începând cu data de 01.01.2022, valoarea abonamentului ECO este de 74 lei/lună, respectiv 888 lei/an (TVA
inclus); 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Documentaţia de participare se poate solicita și obţine de
la sediul Primăriei Municipiului Galaţi din str. Domnească
nr. 54, sau accesând link-ul https: //www.primariagalati.ro
/portal/hotarari/ 010620/HCL%20 259.pdf ?Open. Documentaţia se eliberează cu titlu gratuit. Cuantumul garanţiei de participare la procedura licitaţiei va fi comunicat
ulterior, după finalizarea analizării dosarelor depuse.
Dovada achitării garanţiei de participare va fi prezentată
ulterior, în cadrul ședinţelor de licitaţie publică; 4. Infor-

maţii privind depunerea documentaţiei: Pentru participarea la ședinţa de atribuire, persoanele interesate trebuie
să depună, în plicuri sigilate, documentele prevăzute în
metodologia de atribuire a abonamentelor pentru locurile
de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5,
Mazepa I, Municipiul Galaţi, aprobată prin HCL nr. 259
din 25.06.2020. Data limită pentru depunerea documentelor este 28.12.2021, ora 13.00. Adresa la care se pot
depune documentele: Primăria Municipiului Galaţi, str.
Domnească, nr. 54, Registratură. Documentele se vor
depune într-un singur exemplar; 5. Denumirea, adresa și
numărul de telefon al instanţei de judecată competente în
soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Galaţi, str.
Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi, tel. 0236/460.333, fax.
0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro.
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investigație și
Anunţ licitaţie pentru valorificarea deșeurilor metalice
provenite din vehicule abandonate sau fără stăpân.
Consiliul Local al Municipiului Galaţi, prin Primăria
Municipiului Galaţi - Comisia de licitaţie numită prin
Dispoziţia Primarului nr. 3146/17.07.2018, cu sediul în
Galaţi, str. Domnească nr. 54, organizează licitaţie
publică, cu strigare, pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din vehicule abandonate sau fără stăpân.
1. Denumirea și adresa instituţiei publice organizatoare a
licitaţiei: Primăria Municipiului Galaţi, str. Domnească,
nr. 54, Comisia de licitaţie numită prin Dispoziţia Primarului nr. 3146/17.07.2018, telefon: 0236/307.718, cod
fiscal: 3814810; 2. Locul unde pot fi văzute bunurile:
Galaţi - str. Zimbrului, nr. 1, str. Tunelului, parcarea de
tiruri - depozit primărie. Bunurile, Lot 1 - 52 vehicule și
Lot 2 - 23 vehicule, pot fi văzute până la data organizării
licitaţiei publice deschise, cu strigare; 3. Adresa, data și
ora ţinerii ședinţei de licitaţie, pentru vânzarea bunurilor:
Ședinţa de licitaţie publică, deschisă, cu strigare, va avea
loc în data de 28.12.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei
Municipiului Galaţi, str. Domnească, nr. 54; 4. Informaţii
suplimentare despre bunurile care fac obiectul vânzării:
Email: eugen.mardare@primăriagalati.ro, tel:
0236/307.718 - Mardare Petru Eugen; 5. Documente
necesare pentru înscrierea la licitaţie: - Dovada achitării
garanţiei de participare la licitaţie, în cuantum de 10%
din valoarea totală a bunurilor scoase la licitaţie, în
contul RO84TREZ3065006 XXX000235, deschis la
Trezoreria Municipiului Galaţi; - Copie Certificat de
Înmatriculare la Oficiul Registrul Comerţului, pentru
persoanele juridice române, din care să rezulte vechimea
societăţii participante, de minim 5 ani; - Certificat
constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului; - Certificat de atestare fiscală, emis de Administraţia Finanţelor
Publice, din care să rezulte faptul că participantul nu are
datorii la bugetul de stat; - Certificat de atestare fiscală,
emis de Direcţia de Taxe și Impozite Locale, prin care să
se ateste faptul că participantul nu are datorii la bugetul
local; - Autorizaţie de mediu; - Autorizaţie tehnică
R.A.R.; - Copie act de identitate administraror sau împuternicire și copie a actului de identitate pentru persoana
care va reprezenta ofertantul. Documentele de participare la licitaţie se vor depune în plic sigilat, până la data
de 22.12.2021, ora 13.00, la Registratura Generală a
Municipiului Galaţi, str. Domnească, nr. 54.
1. Informații generale privind autoritatea contractantă,
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: UAT Oraș Călimănești, Calea lui Traian nr.
380, Călimănești, judeţul Vâlcea, telefon 0250750080, fax
0250750082, email primaria_calimanesti@yahoo.com. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: imobil compus din teren în suprafață măsurată de 643,00 mp și construcție (grajd) cu
suprafața desfășurată de 50 mp, situat în intravilanul
orașului Călimănești – localitatea Jiblea Nouă, strada
Republicii, nr. 16A, județul Vâlcea, nr CAD 38587, CF
38587, imobil ce aparține domeniului privat al Orașului
Călimănești, în baza art. 363 din OUG 57/2019 și a HCL
nr. 96 din 25.11.2021. 3. Informații privind documentația
de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost de la Direcţia Economică a
Primăriei Călimănești. 3.2 Denumirea și datele de contact
ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului,

de la care pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: Direcţia Economică a Primăriei orașului Călimănești - Logăscu Liana tel. 0250751063. 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 în numerar
la casierie sau prin virament în contul
RO14TREZ67121360250XXXXX, Trezoreria Rm. Vâlcea.
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
11/01/2022, ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: Se
regăsesc în caietul de sarcini. 4.1 Data-limită de depunere
a ofertelor: 18.01.2022, ora 16.00. 4.2 Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Orașului
Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 19.01.2022, ora 10.00, la sediul
Primăriei Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian nr.
380. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr.
1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: tribunalul-valcea@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
07/12/2021.
Anunț de licitație. Primaria orasului Santana organizeaza licitatie in vederea închirierii imobilului situat în oraș
Sântana, Judetul Arad, evidențiat în cf nr. 300116, NR.
CAD/TOP 950-951/3, 950-951/2 Comlăuș, în suprafață de
5.000 mp, aparținând domeniului privat al orașului
Sântana. 1. Informații generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad,
telefon: 0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: contact@
primariasantana.ro. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitatie publica, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil situat
în oraș Sântana, judetul Arad, evidențiat în CF nr. 300116,
nr. cad/top 950-951/3, 950-951/2 Comlăuș, în suprafață de
5.000 mp pentru amenajare depozit material./amenajare
organizare de santier, aparținând domeniului privat al
orașului Sântana, aprobat prin HCL nr. 172/28.10.2021 a
Orașului Sântana conform OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau
modalitățiile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad,
de catre persoanele interesate, care transmit o solicitare in
acest sens prin: mijloace electronice, e-mail sau pe suport de
hartie. 3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: compartiment
Fond locativ din cadrul Primăriei Orașului Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3 Costul și condițiile de plată
pentru obținerea documentatiei de atribuire, unde este
cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către
persoanele interesate, care transmit o solicitare în acest sens
prin: - mijloace electronice, e-mail (pentru care în solicitare
este necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără costuri;pe suport de hârtie, contravaloarea acesteia fiind de 50 lei.
Plata poate fi făcută la casieria Primăriei Orașului Sântana
sau în contul RO53TREZ0215006 XXX016717, deschis la
Trezoreria Arad. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifi-

cărilor: 24.11.2021, ora 11:00. 4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 07.12.2021, ora
11:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 08.12.2021, ora
11:00, sala de ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 6.
Instanța competenta în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, Bd.
Vasile Milea, nr. 2-4, oraș Arad, județul Arad, telefon
0257/250114, fax: 0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 16.11.2021.
Anunț de licitație. Primaria orasului Santana organizeaza
licitatie in vederea vanzarii terenului din Sântana, evidențiat
în CF 316813 Sântana, NR. TOP 316813 având suprafața
de 2.840 mp, aparținând domeniului privat al orașului
Sântana. 1. Informații generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad,
telefon: 0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: contact@
primariasantana.ro. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitatie publica, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vandut: teren din
Sântana, evidențiat în CF 316813, nr. Top 316813 având
suprafața de 2.840 mp, aparținând domeniului privat al
orașului Sântana, aprobată prin HCL nr. 170/28.10.2021 a
Orașului Sântana conform OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau
modalitățiile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de
catre persoanele interesate, care transmit o solicitare in acest
sens prin: mijloace electronice, e-mail sau pe suport de
hartie. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: compartiment
Fond locativ din cadrul Primăriei Orașului Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3 Costul și condițiile de plată
pentru obținerea documentatiei de atribuire, unde este
cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către
persoanele interesate, care transmit o solicitare în acest sens
prin: - mijloace electronice, e-mail (pentru care în solicitare
este necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără costuri; pe suport de hârtie, contravaloarea acesteia fiind de 50 lei.
Plata poate fi făcută la casieria Primăriei Orașului Sântana
sau în contul RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la
Trezoreria Arad. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.11.2021, ora 10:00. 4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 07.12.2021, ora
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 08.12.2021, ora 10:00, sala
de ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Arad, Bd. Vasile Milea, nr.
2-4, oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 16.11.2021.
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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 Lehliu-Gară,
orașul Lehliu-Gară, Str.Pompieri, nr.3, județul Călărași,
cod poștal 915300, telefon 0242/641.124, fax
0242/641.134, e-mail: consiliullocal@yahoo.com, cod
fiscal 16300713. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
-următoarele terenuri extravilane-islaz: 1.Teren, tarla
101, parcela 1 (oraș Lehliu-Gară -Valea Mostiștei) în
suprafață de 3,7682Ha, număr cadastral 26 285; 2.Teren,
tarla 101, parcela 2 (oraș Lehliu-Gară -Valea Mostiștei)
în suprafață de 2,30Ha, număr cadastral 26 390; 3.Teren,
tarla 101, parcela 3 (oraș Lehliu-Gară -Valea Mostiștei)
în suprafață de 3,01Ha, număr cadastral 26 392; 4.
Teren, tarla 128, parcela 1 (sat Răzvani -Valea Mostiștei)
în suprafață de 4,63Ha; 5.Teren, tarla 131/1/1, parcela 1
(sat Răzvani -Valea Mostiștei) în suprafață de 25,75Ha,
număr cadastral 26 244; 6. Teren, tarla 74, parcela 1 (sat
Buzoeni) în suprafață de 8,10Ha; 7.Teren, tarla 74,
parcela 2 (sat Buzoeni) în suprafață de 1,12Ha; 8.Teren,
tarla 74, parcela 3 (sat Buzoeni) în suprafață de 1,10Ha;
9. Teren, tarla 72, parcela 1 (sat Buzoeni) în suprafață de
8,00Ha; 10.Teren, tarla 73, parcela 1 (sat Buzoeni) în
suprafață de 8,00Ha; 11.Teren, tarla 82/3, parcela 1 (sat
Buzoeni) în suprafață de 0,75 ha; 12. Teren, tarla 82/4,
parcela 1 (sat Buzoeni) în suprafață de 0,59Ha; 13.Teren,
tarla 75/6, parcela 1 (sat Buzoeni) în suprafață de
4,55Ha; 14.Teren, tarla 80, parcela 2 (sat Buzoeni) în
suprafață de 1,25Ha; 15. Teren, tarla 75/6, parcela 2 (sat
Buzoeni) în suprafață de 1,28Ha; 16.Teren, tarla 76/1,
parcela 1 (sat Buzoeni) în suprafață de 2,64Ha; terenurile
aparțin domeniului public al Primăriei Orașului LehliuGară, județul Călărași, conform caietului de sarcini,
conform H.C.L. nr.49 din 21.07.2021 și art.333, art.335 din
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei Orașului
Lehliu-Gară, Str. Pompieri, nr. 3, oraș Lehliu-Gară,
județul Călărași, Compartimentul Relații cu Publicul.
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: Primăria
Orașului Lehliu-Gară, oraș Lehliu-Gară, Str.Pompieri, nr.
3, județul Călărași, Compartimentul Relații cu Publicul
sau se poate consulta pe site-ul: http://www.primarialehliugara.ro -secțiunea Anunțuri -Anunțuri publice.
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 de lei, plata se
va face în lei la Casieria instituției sau în contul instituției
RO87TREZ2035006XXX 000068, deschis la Trezoreria
Lehliu-Gară. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.12.2021, ora 10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 29.12.2021, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Orașului Lehliu-Gară, oraș Lehliu-Gară, Str. Pompieri,
nr.3, județul Călărași, Compartiment Relații cu Publicul.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 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: 30.12.2021, ora
10.00, la sediul Primăriei Orașului Lehliu-Gară, oraș
Lehliu-Gară, Str.Pompieri, nr. 3, județul Călărași

-Compartimentul Registru Agricol. 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 Călărași, orașul Călărași, Str.București, nr. 106, județul Călărași, cod poștal
910068, telefon/fax 0242/315.736, e-mail: trcl.reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.12.2021.
I.Primăria Comunei Beriu, cu sediul în Beriu, nr.131,
județul Hunedoara, organizează procedura de licitație
publică în vederea vânzării următoarelor bunuri: Nr.crt.;
Denumirea bunului; Preț lei: 1.; Autovehicul Dacia 1307
HD 05 UGR; 2.900. 2.; Autovehicul Aro 244TD HD 20
PCB; 5.912. 3.; Autovehicul autospecială Dac HD 21 PCB;
14.632. 4.; Autovehicul Volkswagen Transporter HD 88
UJI; 7.390. Bunurile pot fi văzute la sediul Primăriei
Comunei Beriu, din sat Beriu, nr.131, județul Hunedoara.
II.Procedura de licitație se va desfășura la sediul instituției
din comuna Beriu, sat Beriu, nr.131, județul Hunedoara.
Datele de desfășurare ale ședințelor sunt următoarele:
-Ședința nr.1: 22.12.2021, ora 10.00. Prețurile de pornire
vor fi cele de la punctul I. -Ședința nr.2: 05.01.2022, ora
10.00. Prețurile de pornire vor fi diminuate cu 20% față de
cele din listă. -Ședința nr.3: 12.01.2022, ora 10.00. Prețurile
de pornire vor fi diminuate cu 40% față de cele din lista
prevăzută la pct.I. III.Condițiile de participare se regăsesc
postate pe pagina de internet a instituției la adresa:
wwwprimariaberiu.ro, secțiunea anunțuri sau se pot obține
informații la nr.telefon: 0254.246.170, Compartiment
Juridic. IV.Garanția de participare la licitație -în cuantum
de 10% din valoarea bunurilor descrise la punctul I.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă,
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Primăria Comunei Curtuișeni, comuna Curtuișeni, Str.Principală nr.17, județul Bihor, cod poștal 417225,
telefon 0259/465.032, e-mail: primaria.curtuiseni@yahoo.
com, cod fiscal RO4856066. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobil

teren în suprafață de 2.337mp, situat în comuna Curtuișeni, județul Bihor, înscris în CF nr.52375 Curtuișeni sub
nr.cadastral 52375, ce aparține domeniului privat al
Comunei Curtuișeni, conform H.C.L. nr. 74/24.11.2021 și
temei legal O.UG.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: Primăria
Comunei Curtuișeni, comuna Curtuișeni, Str.Principală
nr.17, județul Bihor. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ: 500
Lei/exemplar, ce se achită numerar la Casieria instituției.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21/12/2021,
ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 29/12/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Curtuișeni,
Str.Principală nr.17, județul Bihor, cod poștal 417225,
telefon 0259/465.032. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: două exemplare, 1 (unu) exemplar
original și 1 (unu) exemplar copie. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
29/12/2021, ora 12.00, Primăria Comunei Curtuișeni, Str.
Principală nr.17, județul Bihor. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bihor, Secția Contencios Administrativ, municipiul Oradea, Str.Parcul Traian
nr.10, județul Bihor, cod poștal 410033, telefon
0259/414.896, fax 0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07/12/2021.

PIERDERI
Pierdut legitimație serviciu emisă de Direcția Generală
de Asistență Socială a Municipiului București, pe numele
Prunaru Alina Mariana. O declar nulă.

DECESE

