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OFERTE SERVICIU
l S.C. Trend International Industry 
SRL angajează un post de director 
general ,  cod COR:  112004.  Tel : 
0722.244.769.

l Tancrad SRL cu sediul în Galați, 
angajează: Muncitor necalificat la între-
ținerea de drumuri, șosele, poduri și 
baraje -200 posturi. Perioada de primire 
a CV-urilor este până la data de 
10.09.2021 la adresa de mail tancrad@
yahoo.com. Selecția se va face la sediul 
societății în data de 10.09.2021 în inter-
valul orar 14:00 - 16:00.

l  SC Riela Comimpex SRL din 
Cluj-Napoca, B-dul.Muncii, nr.18, anga-
jează: operator CNC- 3 persoane. 
Așteptăm CV-ul dvs. la adresa de e-mail: 
office@rielacomimpex.ro

l SC Euro Men Grup SRL, din Arad, 
angajam manipulant marfuri pentru 
depozit legume-fructe. Cunostinte de 
limba turca si engleza constituie un 
avantaj. Asteptam cv pe adresa de 
e-mail: mengrup@yahoo.com pana la 
data de 09.09.2021.

l Banca de Resurse Genetice Vegetale 
pentru Legumicultură, Floricultură, 
Plante Aromatice și Medicinale Buzău 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: Secretar 
Ştiintific și Asistent Cercetare. Proba 
scrisă va avea loc în data de 21.09.2021, 
ora 11.00, iar interviul în data de 
22.09.2021, ora 11.00. Dosarele se depun 
până la data de 15.09.2021, ora 16.00, la 
sediul Băncii de Resurse Genetice Vege-
tale Buzău. Relatii  suplimentare: 
0751.260.727, Geanina Negoșanu.

l Consiliul de administrație al societății 
Buftea Admin Cons S.R.L., întreprin-
dere publică în sensul prevederilor 
O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu 
sediul social în Buftea, Piața Mihai 
Eminescu, nr.1, jud.Ilfov, J23/1500/2010, 
CUI: RO26962254, organizează proce-
dura de selecție și recrutare pentru 
ocuparea postului de director general, în 
conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 

privind guvernanța întreprinderilor 
publice, prin selecția/evaluarea candida-
ților. Documentele necesare pentru depu-
nerea candidaturi i ,  termenul  de 
depunere și bibliografia pentru verifi-
carea cunoștintelor legislative se regăsesc 
pe pagina de internet a societății -S.C 
Buftea Admin Cons|Primăria Orașului 
Buftea, precum și pe pagina de internet 
a autorității publice tutelare -www.
primariabuftea.ro.

l Primăria Brezoaele, cu sediul în 
comuna Brezoaele, str. Principală, nr.24, 
judeţul Dâmbovița, anunţă amânarea 
concursului conform H.G. nr.286/2011 
pentru ocuparea postului contractual 
vacant de Şef SVSU, organizat iniţial: 
-Proba scrisă în data de 14.09.2021, ora 
10.00 (probă unică) la o dată care se va 
comunica ulterior. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui publicat în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a număr 
789/18.08.2021, pagina 7-8, cod 296685.

l In temeiul H.G. nr. 286/2011, Oficiul 
de Stat pentru Inventii si Marci organi-
zeaza in 04.10.2021 la ora 9,00 concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant de executie, pe perioada nedeter-
minata, de examinator in cadrul Servi-
c i u l u i  M a r c i - B i r o u l  E x a m i n a r e 
Preliminara-Compartimentul Consti-
tuire Depozit Reglementar, Publicare 
Cereri-Directia Marci si Desene. Conditii 
de studii:Studii superioare la o institutie 
de invatamant superior recunoscuta de 
Ministerul Educatiei, Culturii si Cerce-
tarii, absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta, recunoscuta in domeniile:ju-
ridic, economic, inginerie, tehnic si filo-
logie;  Cunoasterea unei l imbi de 
circulatie internationala-engleza/fran-
ceza, nivel mediu;Cunostinte de operare 
pe calculator-Windows, MSOffice (Word, 
Excel, Power Point); Corectitudine, 
disciplina, capacitate de comunicare, 
capacitate de lucru independent, dispo-
nibilitate, atentie, rigurozitate, simtul 
raspunderii, abilitati de comunicare. 
Concursul va avea loc la sediul OSIM si 
va consta in trei etape succesive:selectia 
dosarelor de inscriere; proba scrisa se va 
sustine pe 04.10.2021 ora 9.00;interviul 
se va sustine pe 08.10.2021 ora 9.00; 
Dosarele de concurs se depun in peri-

oada 13.09.2021-24.09.2021, la sediul 
OSIM, str. Ion Ghica nr. 5, Sect.-Bucu-
resti, Compartiment Resurse Umane si 
vor contine documentele prevazute de 
art. 6 din HG nr. 286/2011. Bibliografia si 
relatii suplimentare la Tel. 0213060800, 
int.325 sau la sediul OSIM.

l In temeiul H.G. nr. 286/2011, Oficiul 
de Stat pentru Inventii si Marci organi-
zeaza in data de 04.10.2021, ora 10.00 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de executie, pe peri-
oada nedeterminata, de examinator de 
stat de specialitate in cadrul Serviciului 
Examinare Fond Electricitate-Fizica - 
Directia Brevete de Inventie si Infor-
matii Tehnologice. Conditii de studii si 
vechime: Studii universitare de licenta 
(ciclul I in sistem Bologna) sau studii 
superioare de lunga durata la o institutie 
de invatamant superior recunoscuta de 
Ministerul Educatiei, Culturii si Cerce-
tarii, in oricare din urmatoarele domenii: 
electrotehnica/ inginerie electrica, ingi-
neria sistemelor electroenergetice, auto-
matica, electronica, telecomunicatii, 
stiinta calculatoarelor; Cunoasterea unei 
limbi de circulatie internationala-engle-
za-nivel avansat; Cunostinte de operare 
pe calculator: Windows 7/8/10, MSOffice 
(Word, Excel, Power Point); Abilitati de 
analiza si sinteza a solutiilor tehnice, 
exprimare clara si la obiect, organizare 
eficienta a timpului de lucru;Sa nu fi fost 
destituit dintr-o functie contractuala sau 
sa nu ii fi incetat contractul individual de 
munca pentru motive disciplinare in 
ultimii 3 ani. Concursul va avea loc la 
sediul OSIM si va consta in trei etape 
succesive: selectia dosarelor de inscriere; 
proba scrisa, care se va sustine pe data 
de 04.10.2021, ora 10.00; interviul, care 
se va sustine pe data de 08.10.2021, ora 
10.00. Dosarele de concurs se depun in 
perioada 13.09.2021-24.09.2021, la sediul 
OSIM, str.Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucu-
resti, Compartiment Resurse Umane si 
vor contine documentele prevazute de 
art.6 din HG. nr. 286/2011 cu modifica-
rile si completarile ulterioare. Biblio-
grafia si relatii suplimentare la tel. 
0213060800, int. 325 sau la sediul OSIM.

l Spitalul Clinic Colentina organizează 
concurs in baza Legii nr.319/2003, cu 

modificările și completările ulterioare, 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante: Nucleu de cercetare Anatomie 
Patologică -Scoatere la concurs: 1 post 
Cercetător științific  Gradul  I -medic 
primar anatomopatolog, doctor în științe  
-1/2 normă; 1 post  Cercetător științific 
-medic primar anatomopatolog, doctor 
în științe- 1/2 normă; 1 post  Cercetător 
științific -medic specialist -normă 
întreagă; 1 post Asistent de cercetare 
-medic specialist -normă întreagă. 
Nucleu de cercetare Cardiologie -Scoate 
la concurs: 1 post Asistent de cercetare 
-medic specialist - 1/2 normă. Actele 
solicitate pentru dosarul de înscriere la 
concurs pentru posturile vacante din 
cadrul Nucleu de cercetare Anatomie 
Patologică și Nucleu de cercetare Cardi-
ologie. a)cerere de înscriere la concurs 
adresată Managerului Spitalului Clinic 
Colentina, în care se va menționa postul 
și locul de muncă pentru care candi-
dează; b)copia actului de identitate (sau 
orice alt document care atestă identi-
tatea potrivit legii, după caz); c)copie 
documente care să ateste nivelul studi-
ilor diplomă de licență, precum și copie 
legalizată de pe cartea de muncă sau 
copie-extras de pe Registrul general de 
evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi 
vechimea; d)copie a certificatului de 
membru al organizaţiei profesionale cu 
viză pe anul în curs; e)asigurare de 
răspundere civilă profesională pentru 
anul în curs; f)lista lucrărilor publicate, 
însoţită de câte un exemplar din cel 
puţin 5 lucrări reprezentative; g)alte 
înscrisuri solicitate de legislaţia sau 
reglementările în vigoare; h) copie carnet 
de muncă sau o adeverință care să ateste 
vechimea în specialitate; i)cazier judiciar 
în original; j)aviz psihiatric/psihologic 
(certificat medical A5) eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului 
în original; k)curriculum vitae format 
EU; l)chitanță taxă concurs: -150 ron; m)
certificat integritate comportamentală 
conform prevederilor art.(18,23 și 25) 
din L.G.118/2019, precum și pentru 
completarea L.G.76/2008: n)alte înscri-
suri solicitate de legislaţia sau reglemen-
tările în vigoare. Data limită pentru 
depunere dosare: 29.09.2021. Condițiile 
specifice, tematica și bibliografia de 
concurs vor fi afișate pe site-ul  unității: 

www.spitalulcolentina.ro. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon: 
021.319.17.80.

CITAŢII
l Se citează Simon Christine, Polosan 
Hera Ruxandra în dosar 837/217/2012* 
al Judecătoriei Darabani la data de 8 
iunie 2021.

l Se citează Duță Gabriel, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Galați, str. Ionel 
Fernic nr. 3, bloc Y7, sc. 3, ap. 56, jud. 
Galați, să se prezinte la Judecătoria 
Topoloveni, jud. Argeș, pe 18.10.2021, 
ora 9.00, ca parte în proces de partaj cu 
reclamanții Dumitrescu Mihai și Leliana, 
pentru ieșire din indiviziune, Dosar nr. 
870/828/2021.

DIVERSE
l  Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, în calitate de lichi-
dator judiciar al Fizic Construcţii SRL 
desemnat prin Încheierea de ședinţă din 
data de 01.09.2021, pronunţată de Tribu-
nalul București - Secţia a VII -a Civilă,  
în dosar nr. 24600/3/2021, notificã 
deschiderea falimentului prin procedură 
simplificată prevazută de Legea nr. 
85/2014  împotriva Fizic Construcţii 
SRL, cu sediul social în București 
Sectorul 2, Strada Maica Domnului, Nr. 
14, Bloc T52, Etaj 1, Ap. 5, CUI 
37158167, nr. de ordine în registrul 
comerţului J40/2774/2017.  Persoanele 
fizice și juridice care înregistrează un 
drept de creanţă împotriva Fizic 
Construcţii SRL vor formula declaraţie 
de creanţă care va fi inregistrată la grefa 
Tribunalul București - Secţia a VII-a 
Civilă,  cu referire la dosarul nr. 
24600/3/2021, în urmatoarele condiţii: a) 
termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor în tabelul 
creanţelor 13.10.2021; b) termenul limita 
pentru verificarea creanţelor, intocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor 20.10.2021; c) 
termenul limita pentru definitivarea 
tabelului creanţelor la 03.11.2021; d) 
data primei ședinţe a adunarii generale a 
creditorilor 22.10.2021, ora 14.00; e) 
adunarea generală a asociaţilor Fizic 

Construcţii SRL la data de 17.09.2021, 
ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

l Denumire Județ: Argeș; Denumire UAT: 
Lerești; Sectoare cadastrale: nr. 0, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26. Anunț prealabil 
privind afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului: ANCPI prin OCPI 
Argeș anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului privind serviciile de 
înregistrare sistematică a imobilelor în 
Sistemul Integrat de Cadastru și Carte 
Funciară finanțat prin Proiectul major 
”Creșterea gradului de acoperire și inclu-
ziune a sistemului de înregistrare a propri-
etăților în zonele rurale din România”, 
pentru Lotul 8, UAT Lerești din Județul 
Argeș, pe o perioadă de 60 de zile, conform 
art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicității imobiliare nr. 7/1996, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Data de început a afișării  
13.09.2021. Data de sfârșit a afișării: 
11.11.2021. Adresa locului afișării publice:  
Căminul Cultural LEREŞTI. Repere 
pentru identificarea locației: Centrul 
Comunei Lerești. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la comisia de soluționare, din cadrul OCPI 
Argeș,  la sediul Căminului Cultural 
Lerești și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Infor-
mații privind Programul național de 
cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/.

l SC Rewe (Romania) SRL, cu sediul în 
comuna Ştefăneștii de Jos, str. Bușteni, 
nr. 7, județul Ilfov, anunță public solici-
tarea de obținere a autorizației de mediu 
pentru obiectivul Supermarket „Penny”, 
amplasat în sat Săbăoani, comuna 
Săbăoani, Str. Progresului, nr. 4C, 
județul Neamț. Eventualele propuneri și 
sugestii din partea publicului privind 
activitatea menționată vor fi transmise în 
scris și sub semnătură la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Neamț, Piața 
22 Decembrie, nr. 5, județul Neamț, în 
zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 
și vineri între orele  8.00 – 14.00, în 
termen de cel mult 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț.
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l  Tr i b u n a l u l  Va s l u i ;  D o s a r u l 
nr.2109/89/2020; Sentința nr.746 din 4 
iunie 2021. Pentru aceste motive, în 
numele legii dispune: Admite cererea 
formulată de Rusu Natalia în contradic-
toriu cu pârâtul Rusu Sergiu. Recu-
noaşte pe teritoriul României efectele 
sentinţei din dosarul nr.2-2330/2016 
pronunţată de Judecătoria Rîşcani, mun.
Chişinău, Republica Moldova. Cu apel 
în 30 de zile de la comunicare, cererea de 
apel se depune la Tribunalul Vaslui. 
Pronunţată prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor de către grefa 
instanţei, azi, 4 iunie 2021.

l Anunt public privind depunerea solici-
tarii de emitere a acordului de mediu. SC 
Oberhauser Invest SRL, cu sediul in 
municpiul Baia Mare, str. Dealul Florilor 
nr. 14B, judetul Maramures, anunta 
publicul interesat asupra depunerii soli-
citarii de emitere a acordului de mediu, 
pentru proiectul “locuinta colectiva, 
imprejmuire, bransamente si racorduri la 
utilitati”propus a fi amplasat in munici-
piul Baia Mare, Str. Lamaitei, f.n., 
judetul Maramures. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Maramures, din localitatea 
Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, in zilele de 
luni – joi intre orele 08:16:30 si vineri 
intre orele 08:14:00, si la sediulbeneficia-
rului. Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Maramures.

LICITAŢII
l Primăria şi Consiliul Local al comunei 
Recea, judeţul Maramureş, organizează 
la sediul primăriei din localitatea Recea, 
str.Primăriei, nr.2, în data de 29.09.2021, 
ora 10.00, licitaţie publică cu strigare 
pentru concesionarea următoarelor 
suprafeţe de teren: 10.008mp- nr. cadas-
tral 116733, 17.445mp- nr. cadastral 
116734, 27.771mp- nr. cadastral 116735. 
Terenurile sunt situate în Municipiul 
Baia Mare, strada Islazului, având ca 
destinaţie, conform certificatelor de 
urbanism emise de Primăria Munici-
piului Baia Mare, zona A3- subzona 
activităţilor industriale mici şi mijlocii 
de producţie şi servicii, respectiv A4- 
subzona de transfer, activităţi comer-
c i a l e  ş i  d e  s e r v i c i i  ( b i r o u r i , 
show-room-uri, reprezentanţe, servi-
ce-uri auto). Planul de amplasament, 
caietul de sarcini, condiţiile de partici-
pare şi informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Primăria Comunei Recea, 
telefon 0262.287.202 sau e-mail: office@
primaria-recea.ro

l Compania Energopetrol SA, societate 
in reorganizare, prin administrator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin lici-
tatie publica, urmatoarele bunuri: teren 
in suprafata de 1.675 mp, situat in 
Liliesti, Judet Prahova, impreuna cu 
constructia amplasata pe acesta si teren 
in suprafata de 797 mp, situat In Liliesti, 
Judet Prahova, impreuna cu construc-
tiile amplasate pe acesta. Pretul total al 
bunurilor mai sus mentionate este de 
243.000 lei, plus TVA. Licitatia se va 
organiza la sediul administratorului 
judiciar in data de 13.09.2021 ora 13:30, 
iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 15.09.2021, 17.09.2021, 
20.09.2021, 22.09.2021, 24.09.2021, 
27.09.2021, 29.09.2021, 01.10.2021, 
04.10.2021, 06.10.2021, 08.10.2021, 
11.10.2021, 13.10.2021, 15.10.2021, 
18.10.2021, 20.10.2021, 22.10.2021, 
25.10.2021, 27.10.2021, 29.10.2021, 
01.11.2021, 03.11.2021, 05.11.2021, 
08.11.2021, 10.11.2021, 12.11.2021, 
15.11.2021, 17.11.2021, 19.11.2021, 
22.11.2021, 24.11.2021, 26.11.2021, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in original 
la sediul administratorului judiciar inso-
tite de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii, precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine de la 
administratorului judiciar, la numerele 
de telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Anunţ de licitaţie. 1. Informaţii gene-
rale privind concedentul: Unitatea 
Administrativ Teritorială  Comuna 
Negraşi, str. Principală, nr. 187, Negraşi, 
cod 117535, județul Argeş, telefon 
0248/687522, fax 0248/687520, email 
primarie@negrasi.cjarges.ro. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
unii: scoaterea la licitatie publica 
deschisa in vederea inchirierii unui 
spatiu, in suprafata de 31,9 mp, situat in 
comuna Negrasi, sat Barlogu – Dispen-
sarul Barlogu. 3.  Documentaţia de atri-
buire se ridică de la sediul Primariei 
comunei Negrasi, birou secretar comuna 
şi se poate obţine începând cu data de 
09.09.2021 între ora 8:00 şi 12:00, pe 
baza unei cereri scrise şi a chitanţei de la 
casieria unităţii. 3.1. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se  poate 
obţine un exemplar din document aţia de 
atribuire: Secretariat Primaria Negrasi. 

3.2. Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea documentaţiei de atribuire este 
de 20 lei iar suma se achită la casieria 
unităţii. 3.3 Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 08.10.2021, ora 12.00 
4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se 
depun la sediul Instituţiei. 4.1.Data 
l imită  de  depunere  a  ofer te lor : 
08.10.2021- ora 10:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială Comuna Negraşi, 
str. Principală, nr. 187, Negraşi, cod 
117535, judetul Argeş. 5.  Data şi locul la 
care se va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 11.10.2021, Ora 
10,00, Primaria Comunei Negraşi, str. 
Principală, nr. 187, Negraşi, cod 117535, 
judetul Argeş. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 07.09.2021.

l Anunț privind vânzarea prin licitație 
publică a unui teren, proprietate privată 
a Municipiului Galați, situat în str. 
Gerului, nr. 13. 1. Informaţii generale 
privind vânzătorul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/ sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Municipiul Galați 
- cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 
54, Tel: 0236/307.718, Fax: 0236/461.460, 
E-mail: contracte.teren@primariagalați.
ro. 2. Informaţii generale privind 
obiectul vânzării, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
supus vânzării: Teren intravilan, în 
suprafață totală de 30 mp, situat în 
municipiul Galați, strada Gerului nr. 13, 
județul Galați, aparținând domeniului 
privat al Municipiului Galați, înscris în 
CF nr. 111089, nr. cadastral 111089, cu 
destinația curți construcții. Vânzarea se 
face conform art. 363 din O.U.G. 
57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului 
Local nr. 399/29.07.2021. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
se poate obține de la Primăria Munici-
piului Galați. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Serviciul Închirieri terenuri, Muni-
cipiul Galați, strada Domnească nr. 54, 
județul Galați. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019: 30 de lei, se poate 
achita cu numerar la casieria Primăriei 
Municipiului Galați. 3.4. Data limită 
pentru sol ic i tarea c lar if icăr i lor : 

13.09.2021, ora 14.00. 4. Informaţii 
privind ofertele:  4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 23.09.2021, ora 
13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Galați, 
Municipiul Galați, strada Domnească nr. 
54, județul Galați, Registratura Gene-
rală. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar. 5. Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 23.09.2021, ora 15.30, la sediul 
Primăriei Municipiului Galați, munici-
piul Galați, strada Domnească nr. 54, 
județul Galați. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/ sau adresa 
de e-mail a instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Municipiului Galați, Municipiul Galați, 
strada Brăilei nr. 153, județul Galați, tel. 
0236412130, fax. 0236412130, e-mail: 
tr-galați-comunicare@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate: 27.08.2021.

l Anunț privind vânzarea prin licitație 
publică a unui teren, proprietate privată 
a Municipiului Galați, situat în Calea 
Prutului, Nr. 54. 1. Informaţii generale 
privind vânzătorul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/ sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Municipiul Galați 
- cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 
54, Tel: 0236/307.718, Fax: 0236/461.460, 
E-mail: contracte.teren@primariagalați.
ro. 2. Informaţii generale privind 
obiectul vânzării, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
supus vânzării: Teren intravilan, în 
suprafață totală de 575 mp, situat în 
Municipiul Galați, Calea Prutului nr. 54, 
județul Galați, aparținând domeniului 
privat al Municipiului Galați, înscris în 
CF nr. 130519, nr. cadastral 130519, cu 
destinația curți construcții. Vânzarea se 
face conform art. 363 din O.U.G. 
57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului 
Local nr. 399/29.07.2021. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
se poate obține de la Primăria Munici-
piului Galați. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Serviciul Închirieri terenuri, Muni-
cipiul Galați, strada Domnească nr. 54, 
județul Galați. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 

unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019: 30 de lei, se poate achita cu 
numerar la casieria Primăriei Munici-
piului Galați. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 13.09.2021, ora 
14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
23.09.2021, ora 13.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Muni-
cipiului Galați, Municipiul Galați, strada 
Domnească nr. 54, județul Galați, Regis-
tratura Generală. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 23.09.2021, ora 
15.30, la sediul Primăriei Municipiului 
Galați,  Municipiul Galați,  strada 
Domnească nr. 54, județul Galați. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/ sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Munici-
piului Galați, Municipiul Galați, strada 
Brăilei nr. 153, județul Galați, tel. 
0236412130, fax. 0236412130, e-mail: 
tr-galați-comunicare@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate: 27.08.2021.

l Oraşul Videle, prin Consiliul Local 
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii 
nr.  2 ,  telefon:  0247/453017,  fax: 
0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail: 
primariavidele@yahoo.com, în conformi-
tate cu prevederile O.U.G. 57/2019, 
organizează licitație publică în vederea 
închir ier i i  spaț iului  compus din 
Construcția C5 în suprafață construită 
de 511 mp şi o suprafață desfăşurată de 
888 mp, având un regim de înălțime P+1 
şi teren intravilan aferent în suprafață 
de 2224 mp, situat în incinta spitalului 
Orăşenesc Videle, str. Șos. Piteşti, nr. 54. 
Persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentație de atri-
buire, la cerere, de la sediul instituției, 
compartimentul Administrarea Dome-
niului Public şi Privat din cadrul Primă-
riei oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, 
jud. Teleorman, zilnic între orele 9:00-
16:00, persoană de contact Tudor 
Răzvan Adrian. Costul documentației de 
atribuire este în sumă de 30 de lei şi se 
achită în numerar la casieria Primăriei 
oraşului Videle. Data limită privind soli-
citarea clarificărilor este 21.09.2021 ora 
16:00. Data limită de depunere a ofer-
telor este de 28.09.2021 ora 16:00. Ofer-
tele se depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate -unul exterior şi 
unul interior, la Registratura Primăriei 

Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. 
Teleorman. Ședinta publică de deschi-
dere a ofertelor se va desfăşura în data 
de 29.09.2021, ora 10:00, la sediul Primă-
riei Oraşului Videle, în Sala de Ședințe. 
Instanța competentă în soluționarea liti-
giilor este Tribunalul Teleorman -secția 
de contencios administrativ, cu sediul în 
municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, 
nr. 53, telefon: 0247/406016, fax: 
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.

l Oraşul Videle, prin Consiliul Local 
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii 
nr.  2 ,  telefon:  0247/453017,  fax: 
0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail: 
primariavidele@yahoo.com, în conformi-
tate cu prevederile O.U.G. 57/2019, 
organizează licitaţie publică în vederea 
închirierii Cabinetului Medical de Diabe-
tologie, situat în incinta Centrului 
Medical Videle, strada Parcului, nr. 31, 
ce aparţine domeniului public al oraşului 
Videle, jud. Teleorman. Persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţie de atribuire, la cerere, 
de la sediul instituţiei, compartimentul 
Administrarea Domeniului Public şi 
Privat din cadrul Primăriei oraşului 
Videle, str. Republicii,  nr. 2, jud. 
Teleorman, zilnic între orele 9:00-16:00, 
persoană de contact Tudor Răzvan 
Adrian. Costul documentaţiei de atri-
buire este în sumă de 30 de lei şi se achită 
în numerar la casieria Primăriei oraşului 
Videle. Data limită privind solicitarea 
clarificărilor este 27.09.2021, ora 16:00. 
Data limită de depunere a ofertelor este 
de 04.10.2021, ora 16:00. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior şi unul inte-
rior, la Registratura Primăriei Oraşului 
Videle, str. Republicii,  nr. 2, jud. 
Teleorman. Ședinta publică de deschi-
dere a ofertelor se va desfăşura în data 
de 05.10.2021, ora 10:00, la sediul Primă-
riei Oraşului Videle, în Sala de Ședinţe. 
Instanţa competentă în soluţionarea liti-
giilor este Tribunalul Teleorman, secţia 
de contencios administrativ, cu sediul în 
municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, 
nr. 53, telefon: 0247/406016, fax: 
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.

l Private Liquidation Group IPURL, cu 
sediul profesional Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, CIF 
26176834, atribut fiscal RO, număr de 
înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvență RFO-II-0412, în calitate de 
lichidator judiciar al societății Agro Cold 
Technik  SRL societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite - procedură ce 
face obiectul dosarului nr. 1318/111/2018, 
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aflat pe rolul Tribunalului Bihor având 
în sediul în loc. Oradea, calea Aradului, 
nr.4, bl.3, sc.b, et.5, ap.38, jud. Bihor , 
CUI 35075952, număr de înregistrare în 
Registrul Comerţului J5/1579/2015, 
scoate la vânzare prin licitație publică 
bunurile mobile Filtru apă ANESPA, 
model ANSP – 01, serie PX220911D, 
1(buc) la prețul de 2,400 lei și Motor 
1300 / 1550 RPMP, 2(buc) la prețul de 
140,00 lei. Licitația va avea loc în data de 
28.09.2021 ora 12:00 la sediul lichidato-
rului din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11, jud. Bihor. Participanții la licitație 
trebuie să consemneze, cel mai târziu 
până la începerea licitației, cel puțin 10% 
din prețul de începere a licitației pentru 
bunurile pentru care licitează în contul 
unic de insolvență al debitoarei deschis 
la Libra Internet Bank, cod IBAN 
R O 6 0 B R E L  0 0 0 2 0 0 2 4 2 1 2 4 0 1 0 0 . 
Vânzarea la licitație se va face în mod 
public de către lichidatorul judiciar care 
va oferi bunurile spre vânzare prin 3 
strigări succesive.  Bunurile se adjudecă 
celui care, după 3 strigări succesive, 
făcute la intervale de timp care să 
permită opțiuni și supralicitări, oferă 
prețul cel mai mare, iar atunci când 
există un singur concurent, acesta a 
oferit prețul de începere a licitației. Dacă 
nu se obține prețul de începere a licita-
ției, la același termen bunurile vor fi din 
nou scoase la vânzare, caz în care lici-
tația va începe de la prețul de 75% din 
cel prevăzut în anunț, iar bunul va fi 
vândut celui care va oferi prețul cel mai 
mare. Informații suplimentare se pot 
obține de la lichidator: Tel: 0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plgin-
solv.ro.

l Debitorul SC Euro Club Hoteluri Si 
Restaurante SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: Locul 
de parcare af lat la subsolul blocului 
(locul nr. 13), situat in Bucuresti, Str. 
Cercetatorilor nr. 9, sector 4. Pretul de 
pornire al licitatiei pentru locul de 
parcare este de 3.140 euro inclusiv TVA. 
Pretul Caietului de sarcini este de 1.000 
lei, exclusiv TVA. Prima sedinta de lici-
tatie a fost fixata la data de 23.09.2021 
ora 14.30 iar daca locul de parcare nu se 

adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor avea loc in datele 
de: 30.09.2021, 07.10.2021, 14.10.2021, 
21.10.2021, 28.10.2021, 04.11.2021, 
11.11.2021, 18.11.2021 si 25.11.2021 ora 
14.30 la acelasi pret de pornire. Partici-
parea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO86 FNNB 
0001 0256 0484 RO01 deschis la Credit 
Europe Bank Romania, Sucursala Bucu-
resti, pe seama debitoarei SC Euro Club 
Hoteluri Si Restaurante SRL cel tarziu 
cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al licitatiei; 
-achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru sedinta de 
licitatie a Caietului de sarcini. -Pretul 
caietului de sarcini se achită prin OP in 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 
3726 deschis la Ing Bank – Sucursala 
Dorobanti, pe seama lichidatorului judi-
ciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul lichidatorului judiciar 
din București, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
cam. 502 – 505, sector 1. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502 – 505, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul Societatea Pentru Exploatare 
Portuara Drobeta S.A societate in reorga-
nizare judiciara, prin administrator judi-
ciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: Proprietatea imobiliara 
formata din teren intravilan, nr. cadastral 
661, in suprafata de 879 mp si cladire, nr. 
cadastral 661-C1, cu o suprafata utila de 
714,39 mp, amplasata in zona centrala a 
municipiului Drobeta Turnu Severin, 
Bulevardul Carol I nr. 19, jud. Mehedinti. 
Pretul de pornire este de 262.042 euro, 
platibil in lei la cursul BNR din data efec-
tuarii platii. Proprietatii imobiliare i se va 
aplica regimul de TVA conform dispoziti-
ilor Codului Fiscal. Pretul Caietului de 
sarcini este de 5.000 lei +TVA. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata la data de 
30.09.2021 ora 15.00 iar daca activul nu 
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor avea loc in urma-
toarele date: 07.10.2021, 14.10.2021, 

21.10.2021, 28.10.2021, 04.11.2021, 
11.11.2021, 18.11.2021, 25.11.2021 si 
02.12.2021 ora 15.00 la acelasi pret de 
pornire. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul 
nr.  RO95BREL 0002002199380100 
deshis la LIBRA INTERNET BANK – 
Sucursala Colentina pe seama debitoarei 
Societatea Pentru Exploatare Portuara 
Drobeta S.A cel tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru sedinta de 
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei. Garantia de 10% va fi 
platita in lei la cursul BNR din data efec-
tuarii platii. -achizitionarea cel tarziu cu 
o zi inainte de data si ora stabilita pentru 
sedinta de licitatie a Caietului de sarcini. 
-pretul caietului de sarcini se achită prin 
OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la ING BANK – Sucur-
sala Dorobanti, pe seama administrato-
rului  judiciar Dinu Urse si Asociatii 
SPRL sau in numerar la sediul adminis-
tratorului judiciar din București, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Toate sedin-
tele de licitatii se vor desfasura la sediul 
administratorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Buzesti nr. 71, et.5, cam. 504, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Brăila, cu sediul 
în Brăila, Calea Galați, nr. 344, organi-
zează licitație cu strigare pentru valorifi-
carea unui bun casat, respectiv Subaru 
tip SG/SG9/Forester, an de fabricație 
2007. Licitația se va ține la sediul din 
Calea Galați ,  nr.344,  în data de 
30.09.2021, ora 11.00. În caz de neadju-
decare licitația se va desfășura în data de 
06.10.2015, ora 14.00 sau în data de 
12.10.2021, ora 14.00. Pentru relații 
sunați la 0239/610.689. Poate depune 
candidatura și participa la licitație orice 
persoană fizică sau juridică care depune 
până la data de 24.06.2021, ora 16.30, la 
sediul DSVSA Brăila, documentele 
prevăzute în caietul de sarcini. Prețul de 
pornire al licitației este de 12.434Lei. 
Taxa de participare la licitație este în 
procent de 10% din prețul de pornire al 
bunului scos la licitație.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Consiliul 
Local Socond, comuna Socond, Str.Prin-
cipală, nr.180, județul Satu Mare, 
telefon/fax 0261/871.402, e-mail: prima-
riasocond@yahoo.com, cod fiscal 
3897459. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: -un spațiu 
în suprafață de 61,73mp utili din dispen-
sarul uman, situat în localitatea Socond, 
Str.Principală, nr.180, comuna Socond, 
judeţul Satu Mare, ce aparține dome-
niului public al Consiliului Local 
Socond, județul Satu Mare, conform 
H.C.L. nr.34 din 10.06.2021 și temeiului 
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-
333. 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, de la sediul 
instituției, Compartimentul Financiar 
Contabil și Achizitii Publice. 3.2. Denu-
mirea 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 Socond, 
comuna Socond, Str.Principală, nr.180, 
județul Satu Mare. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 15Lei /exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Socond. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 21.09.2021, ora 14.00. 
4 . I n f o r m a ț i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
29.09.2021, ora 11.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Socond, comuna Socond, 
Compartimentul Financiar Contabil și 
Achiziții Publice, Str.Principală, nr.180, 
județul Satu Mare. 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: 29.09.2021, ora 12.00, 
Primăria Comunei Socond, comuna 
Socond, Str.Principală, nr.180, județul 
Satu Mare. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția a II-a 
Civilă de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Satu Mare, Satu Mare, Str.
Mihai Viteazul, nr.8, Satu Mare, județul 
Satu Mare, telefon 0261/713.650, fax 
0261/713.760, e-mail: tr-satumare-arh@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 07.09.2021.

l U.A.T. Comuna Grivița, cu sediul în 
comuna Grivița, județul Galați, organi-
zează în data de 29.09.2021, ora 11.00, la 
sediul său din comuna Grivița, județul 
Galați, licitaţie publică deschisă cu stri-
gare pentru vânzarea de deseuri fier 
vechi (ameste tablă, oțel beton, fontă), 
rezultate din dezafectarea și casarea 
unor bunuri care aparţin Primăriei 
Comunei Grivița (aprox. 2000kg). Deșe-
urile sunt depozitate pe fostul sector 
zootehnic din comuna Grivița, județul 
Galați. În caz de neadjudecare, datele de 
desfășurare a următoarelor licitaţii sunt: 
-data de 06.10.2021 (cel puţin 5 zile de la 
prima licitaţie), ora 11.00; -data de 
13.10.2021 (cel puţin 5 zile de la a doua 
licitaţie), ora 11.00. La licitaţie poate 
participa orice persoană fizică sau juri-
dică potenţial cumpărătoare care a 
achitat, contravaloarea caietului de 
sarcini 10 lei, taxa de de participare de 
10Lei și garanţia de participare în 
cuantum de 190Lei printr-una din moda-
litățile indicate mai sus. Preţ de pornire 
licitație: pentru licitaţia din data de 
29.09.2021 este de 0,9 lei/kg; pasul de 
licitare minim: 0.01 lei/kg. Documentaţia 
de participare la licitaţia de vânzare a 
deșeurilor de fier vechi se poate procura 
contracost de la sediul Primăriei 
Comunei Grivița (Compartiment Achi-
ziții). Prețul caietului de sarcini este de 
10 lei. Taxa de participare la licitație în 
valoare de 10Lei se poate achita numerar 
la casieria Primăriei Grivița sau cu ordin 

de plată. Garanția de participare la lici-
tație în valoare de 190Lei. Program de 
lucru: Luni-Joi, ora 08.00-16.30, Vineri, 
ora 08.00-14.00. Relaţii suplimentare 
despre deșeurile de fier vechi scoase la 
licitaţie, vizionarea acestora, și condiţiile 
pe care trebuie să le îndeplinească poten-
ţialii licitatori spre a fi admiși la licitaţie 
se pot obţine la telefon (0739.661.395 
- B i r o u l  A c h i z i ț i i  P u b l i c e  s a u 
0731.731.041 -viceprimar Angheluta 
Florin) sau e-mail: grivita@gl.e-adm.ro și 
din documentația de licitație. Documen-
tele de participare la licitaţia de vânzare 
a deșeurilor de fier vechi se primesc la 
Registratura Primăriei Comunei Grivița 
cel mai târziu cu 24 ore înaintea orei 
stabilite pentru susținerea licitației de 
vânzare  a  deșeur i lo r,  r e spec t iv 
28.09.2021, ora 11.00.

l Consiliul Local Bratovoești, CIF 
5046688, organizează licitație publică 
pentru concesionarea pe o perioadă de 
49 de ani a unui imobil-teren în supra-
față totală de 250mp, aflat în domeniul 
public al comunei Bratovoești, sat 
Prunet,  T5, P166, lot 29,  pentru 
construire casă de vacanță. Documen-
tația de participare se poate solicita și 
obține de la sediul Primăriei Comunei 
Bratovoești, compartimentul Achiziții 
Publice; prețul este de 10Lei. Data limită 
pentru sol ic i tarea c lar if icăr i lor : 
21.09.2021. Data limită de depunere a 
ofertelor, într-un singur exemplar, este 
28.09.2021, ora 09.30, la sediul Primăriei 
Comunei Bratovoești, nr.67, județul Dolj. 
Ședința publică de licitație va avea loc în 
data de 28.09.2021, ora 10.30, la sediul 
Primăriei Comunei Bratovoești, telefon 
0251/371.029.

l Consiliul Local Bratovoești, CIF 
5046688, organizează licitație publică 
pentru concesionarea pe o perioadă de 
49 de ani a unui imobil-teren în supra-
față totală de 250mp, aflat în domeniul 
public al comunei Bratovoești, sat 
Prunet,  T5, P166, lot 18,  pentru 
construire casă de vacanță. Documen-
tația de participare se poate solicita și 
obține de la sediul Primăriei Comunei 
Bratovoești, compartimentul Achiziții 
Publice; prețul este de 10Lei. Data limită 
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pentru sol ic i tarea c lar if icăr i lor : 
21.09.2021. Data limită de depunere a 
ofertelor, într-un singur exemplar, este 
28.09.2021, ora 09.30, la sediul Primăriei 
Comunei Bratovoești, nr.67, județul Dolj. 
Ședința publică de licitație va avea loc în 
data de 28.09.2021, ora 10.30, la sediul 
Primăriei Comunei Bratovoești, telefon 
0251/371.029.

l Consiliul Local Bratovoești, CIF 
5046688, organizează licitație publică 
pentru concesionarea pe o perioadă de 
49 de ani a unui imobil-teren în supra-
față totală de 250mp, aflat în domeniul 
public al comunei Bratovoești, sat 
Prunet,  T5, P166, lot 19,  pentru 
construire casă de vacanță. Documen-
tația de participare se poate solicita și 
obține de la sediul Primăriei Comunei 
Bratovoești, compartimentul Achiziții 
Publice; prețul este de 10Lei. Data limită 
pentru sol ic i tarea c lar if icăr i lor : 
21.09.2021. Data limită de depunere a 
ofertelor, într-un singur exemplar, este 
28.09.2021, ora 09.30, la sediul Primăriei 
Comunei Bratovoești, nr.67, județul Dolj. 
Ședința publică de licitație va avea loc în 
data de 28.09.2021, ora 10.30, la sediul 
Primăriei Comunei Bratovoești, telefon 
0251/371.029.

l Consiliul Local Bratovoești, CIF 
5046688, organizează licitație publică 
pentru concesionarea pe o perioadă de 
49 de ani a unui imobil-teren în supra-
față totală de 250mp, aflat în domeniul 
public al comunei Bratovoești, sat 
Prunet,  T5, P166, lot 10,  pentru 
construire casă de vacanță. Documen-
tația de participare se poate solicita și 
obține de la sediul Primăriei Comunei 
Bratovoești, compartimentul Achiziții 
Publice; prețul este de 10Lei. Data limită 
pentru sol ic i tarea c lar if icăr i lor : 
21.09.2021. Data limită de depunere a 
ofertelor, într-un singur exemplar, este 
28.09.2021, ora 09.30, la sediul Primăriei 
Comunei Bratovoești, nr.67, județul Dolj. 
Ședința publică de licitație va avea loc în 
data de 28.09.2021, ora 10.30, la sediul 
Primăriei Comunei Bratovoești, telefon 
0251/371.029.

l Consiliul Local Bratovoești, CIF 
5046688, organizează licitație publică 
pentru concesionarea pe o perioadă de 49 
de ani a unui imobil-teren în suprafață 
totală de 250mp, aflat în domeniul public 
al comunei Bratovoești, sat Prunet, T5, 
P166, lot 2, pentru construire casă de 
vacanță. Documentația de participare se 
poate solicita și obține de la sediul Primă-
riei Comunei Bratovoești, comparti-
mentul Achiziții Publice; prețul este de 

10Lei. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21.09.2021. Data limită de 
depunere a ofertelor, într-un singur exem-
plar, este 28.09.2021, ora 09.30, la sediul 
Primăriei Comunei Bratovoești, nr.67, 
județul Dolj. Ședința publică de licitație 
va avea loc în data de 28.09.2021, ora 
10.30, la sediul Primăriei Comunei Brato-
voești, telefon 0251/371.029.

l Orașul Lipova organizează în data de 
04.10.2021, ora 10.00, la sediul său din 
L i p o v a ,  s t r. N . B ă l c e s c u ,  n r.  2 6 , 
tel.0257.561.133, fax: 0257.563.067, lici-
tație publică deschisă în vederea închiri-
erii unui teren, în suprafață de 448mp, 
înscris în CF nr.300964 Lipova sub nr. 
cad. 889 și nr. top. 381; 2152/5, cu desti-
nație de platformă de colectare și sortare 
a deșeurilor reciclabile. Instrucțiunile 
pentru ofertanți și caietul de sarcini se 
pot achiziționa, începând cu data de  
08.09.2021, de la Serviciul Urbanism, din  
cadrul  Primăriei  Orașului  Lipova. 
Obiectivul poate fi vizitat de către ofer-
tanți, la cererea acestora. Informații 
suplimentare se pot  obține ș i  la 
tel.0257.561.133- int.105- Serviciul Urba-
nism și Autorizări Transporturi.   

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 
2541681, telefon 0350425926, fax 
0350425926 concesionează  teren în 
suprafață de 128 mp, situat în comuna 
Câineni, at Râu Vadului, Județul Vâlcea, 
aparţinând domeniului  privat, nr. cadas-
tral 36409 concesionarea se face conform 
OUG. 57/2019, și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.83 din  data de 
31.08.2021. Informaţiile privind docu-
mentaţia de atribuire: se găsesc în caietul 
de sarcini. Documentatia de atribuire se 
poate ridica direct de la sediul Primăriei 
comunei Câineni, sat Câinenii Mici, 
Județul Vâlcea iar persoanele interesate 
pot achita la caseria unității contrava-
loarea documentației de atribuire 100 de 
lei achitați la caseria Primăriei comunei 
Câineni. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 27.09.2021 ora 12,00. Data 
l imită  de  depunere  a  ofer te lor : 
04.10.2021 ora 12,00; Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfășura în 
05.10.2021, ora 12:00, în sala de ședințe a 
Consiliului local Câineni. Acţiunea în 
justiţie pentru soluționarea litigilor 
apărute se introduce la Secţia de conten-
cios administrativ a Tribunalului Vâlcea 
, str.Scuarul Revoluţiei nr. 1 , Rm. 
Vâlcea, Judeţul Vâlcea, cod postal 
240594 telefon: (0250)73 91 20, fax: 
(0250)73 22 07, tr.valcea.civil2@just.ro

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, 
CUI 2541681, telefon 0350425926, fax 

0350425926 concesionează  teren în 
suprafață de 241 mp, situat în comuna 
Câineni, at Râu Vadului, Județul Vâlcea, 
aparţinând domeniului  privat, nr. 
cadastral 36419 concesionarea se face 
conform OUG. 57/2019, și conform 
Hotărârii Consiliului Local nr.82 din  
data de 31.08.2021. Informaţiile privind 
documentaţia de atribuire: se găsesc în 
caietul de sarcini. Documentatia de atri-
buire se poate ridica direct de la sediul 
Primăriei comunei Câineni, sat Câinenii 
Mici, Județul Vâlcea iar  persoanele inte-
resate pot achita la caseria unității 
contravaloarea documentației de atri-
buire 100 de lei achitați la caseria 
Primăriei comunei Câineni. Data limită 
pentru sol ic i tarea clarif icări lor : 
27.09.2021 ora 12,00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 04.10.2021 ora 
12,00; Ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfășura în 05.10.2021, 
ora 11:30, în sala de ședințe a Consiliului 
local Câineni. Acţiunea în justiţie pentru 
soluționarea litigilor apărute se intro-
duce la Secţia de contencios adminis-
trativ a Tribunalului Vâlcea, str. Scuarul 
Revoluţiei nr. 1, Rm. Vâlcea, Judeţul 

Vâlcea, cod postal 240594 telefon: 
(0250)73 91 20, fax: (0250)73 22 07, tr.
valcea.civil2@just.ro

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 
2541681, telefon 0350425926, fax 
0350425926 concesionează  teren în 
suprafață de 258 mp, situat în comuna 
Câineni, at Râu Vadului, Județul Vâlcea, 
aparţinând domeniului  privat, nr. cadas-
tral 36418 concesionarea se face conform 
OUG. 57/2019, și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.81 din data de 
31.08.2021. Informaţiile privind docu-
mentaţia de atribuire: se găsesc în caietul 
de sarcini. Documentatia de atribuire se 
poate ridica direct de la sediul Primăriei 
comunei Câineni, sat Câinenii Mici, 
Județul Vâlcea iar  persoanele interesate 
pot achita la caseria unității contrava-
loarea documentației de atribuire 100 de 
lei achitați la caseria Primăriei comunei 
Câineni. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 27.09.2021 ora 12,00. Data 
l imită  de  depunere  a  ofer te lor : 
04.10.2021 ora 12,00; Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfășura în 
05.10.2021, ora 11:00, în sala de ședințe a 

Consiliului local Câineni. Acţiunea în 
justiţie pentru soluționarea litigilor 
apărute se introduce la Secţia de conten-
cios administrativ a Tribunalului Vâlcea, 
str.Scuarul Revoluţiei nr. 1 , Rm. Vâlcea, 
Judeţul Vâlcea, cod postal 240594 
t e l e f o n :  ( 0 2 5 0 ) 7 3  9 1  2 0 ,  f a x : 
(0250)732207, tr.valcea.civil2@just.ro

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 
2541681, telefon 0350425926, fax 
0350425926 concesionează  teren în 
suprafață de 2028 mp, situat în comuna 
Câineni, at Râu Vadului, Județul Vâlcea, 
aparţinând domeniului privat, nr. cadas-
tral 36619 concesionarea se face conform 
OUG. 57/2019, și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.84 din  data de 
31.08.2021.Informaţiile privind docu-
mentaţia de atribuire: se găsesc în caietul 
de sarcini. Documentatia de atribuire se 
poate ridica direct de la sediul Primăriei 
comunei Câineni, sat Câinenii Mici, 
Județul Vâlcea iar  persoanele interesate 
pot achita la caseria unității contrava-
loarea documentației de atribuire 100 de 
lei achitați la caseria Primăriei comunei 
Câineni. Data limită pentru solicitarea 

clarificărilor: 27.09.2021 ora 12,00. Data 
l imită  de  depunere  a  ofer te lor : 
04.10.2021 ora 12,00; Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfășura în 
05.10.2021, ora 12:30, în sala de ședințe a 
Consiliului local Câineni. Acţiunea în 
justiţie pentru soluționarea litigilor 
apărute se introduce la Secţia de conten-
cios administrativ a Tribunalului Vâlcea 
, str.Scuarul Revoluţiei nr. 1 , Rm. 
Vâlcea, Judeţul Vâlcea, cod postal 
240594 telefon: (0250)73 91 20, fax: 
(0250)73 22 07, tr.valcea.civil2@just.ro

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare, 
Firma: Grapini Maria Persoană Fizică 
Autorizată, Cod unic de înregistrare: 
22108055, Seria: B, Nr.1703022.

l Subsemnatul Cristian Apostol, admi-
nistrator al SC Piscicola Tour AP Lunca 
SRL, declar furat originalul Certificatul 
De Inregistrare seria B numarul 
2787167,emis de O.R.C.Tulcea, pentru 
societatea SC Piscicola Tour AP Lunca 
SRL, C.U.I. 31987026/10.07.2013.


