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OFERTE SERVICIU
l Angajam soferi pentru comunitate-permis de conducere categaoria
C+E-obligatoriu. Salarizare-diurna la zi
inclusiv sambata si duminica in functie
de durata stagiului Relatii zilnic de L-V
intre orele 09.00-18.00 Tel. 0722 535 020/
0726 114 632.
l Angajăm manipulant mărfuri (COR:
933303) firma Kaiyang SRL, Dej, Mărășești, 1-3. Magazin universal. Tel.
0743.056.666.
l Angajăm manipulant marfă COR
933303, SC Șapte Culori SRL, Bistrita,
Str.Florilor, Nr.1, Spațiu Comercial. Tel.
0757.258.601.
l Retim Ecologic Service SA cu sediul
în Mun.Timișoara, Str.Lazăr Gheorghe,
Nr.24, SAD 31-33, Clădirea Fructus
Plaza, Et.4, Jud.Timiș, angajează
lucrător pentru salubrizare (11 -muncitori necalificați). CV-urile se pot depune
la sediul firmei până la data de
23.04.2021. Informații la telefon
0374/885.692.
l SC Test Bar SRL, cu sediul în
Cluj-Napoca, Str.Braduțului, Nr.22,
Ap.5, jud.Cluj, angajează 941101 ajutor
bucătar (1) și 941201 lucrător bucătărie
(spălător vase mari) (1). CV-urile se pot
depune la sediul firmei până la data de
10.07.2021.
l Erată la anunțul publicat de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, în ediția
din 08.07.2021 a ziarului Jurnalul Național, rubrica: Oferte Serviciu, prin care
venim cu următoarele modificări
02.08.2021 proba scrisă și 04.08.2021.
Restul condițiilor rămân neschimbate.
l De’Longhi Romania SRL angajează
muncitori necalificați. Oferim: -salariu
de încadrare 2.400Lei brut; -bonus de
performanță lunar (max. 600Lei brut);
-tichete de masă în valoare de 20Lei;
-masă caldă la cantina societății; -transport gratuit pe rutele stabilite; -spor de

noapte 25%; -posibilitatea efectuării de
ore suplimentare plătite cu spor de 85%
plus 5% spor de weekend. Informații
suplimentare
la
tel.
0364.137.300/0756.010.215; Interviurile
se țin fără programare, la sediul societății din Jud.Cluj, Loc. Juc-Herghelie,
str.Leonardo Da’Vinci 1, de luni până
vineri, între orele 08.00-14.00.
l Dacă aveți experiență în meseria de
bucatar și sunteți în căutarea unui loc de
muncă stabil, trimiteți-ne CV-ul sau vă
așteptăm la noi! • Mediu de lucru plăcut
, contract de muncă perioadă nelimitată.
• Salarizare motivantă. • Venit net: 2500
lei/luna. Contact: 0753 068 446 si e-mail:
office@hotelcentralploiesti
l Complexul Sportiv Național Bascov
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante: muncitor
II (bucătărie), cod COR 513101,
Compartimentul cantină - 1 post – perioadă determinată; muncitor I – Întreținere, cod COR 7549, Compartimentul
Administrativ-Tehnic-Aprovizionare - 1
post, perioadă nedeterminată. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Complexului Sportiv Național Bascov,
telefon: 0248236462.
l SC Apulum Car Wash SRL, având
CUI:29883554, cu sediul în Loc.Alba
Iulia, Municipiul Alba Iulia, Strada
Mihai Viteazul, Nr.31, Județ Alba, angajează: spălător vehicule, cod COR
912201- 4 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe
în domeniul auto, experiență 6 luni.
Selecția are loc în data de 12.07.2021,
ora 10.00, la sediul societății.
l Școala Gimnazială „Mitropolit Pimen
Georgescu”, comuna Provița de Sus,
jud.Prahova (partener), anunță scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi
vacante, în afara organigramei, din
cadrul proiectului „Dealurile Sultanului- dezvoltare locală prin furnizarea
de servicii integrate în comuna Provița
de Sus, jud.Prahova, cod 139968”: 1
coordonator tehnic P2: condiții specifice:

studii superioare, 3 ani experiență în
coordonare, foarte bun comunicator; 1
expert SDS- limba și literatura română:
condiții specifice: studii superioare, 1 an
experiență în învățământ, foarte bună
cunoaștere a tehnicilor pedagogice; 1
expert SDS matematică: condiții specifice: studii superioare, 1 an experiență în
învățământ, foarte bună cunoaștere a
tehnicilor pedagogice; 1 instructor de
dans: condiții specifice: studii superioare, 1 an experiență în dans/instructor
de dans, foarte bună cunoaștere a tehnicilor pedagogice; 1 contabil: condiții
specifice: studii superioare, experiență
solicitată: 5 ani, experiență în contabilitate bugetară, foarte bună cunoaștere a
legislației aplicabile în domeniul fondurilor europene. Perioada de depunere a
dosarelor 9-26 iulie 2021, ora 12.00.
Detalii găsiți accesând link-ul: https://
www.scoalaprovitadesus.ro/news/.
Relații suplimentare se pot obține la
sediul Școlii Gimnaziale „Mitropolit
Pimen Georgescu”, comuna Provița de
Sus, telefon: 0244.354.439.
l Comuna Valea Călugărească, cu
sediul în comuna Valea Călugărească,
sat Valea Călugărească, Str.Mihai
Viteazul, nr.193, județul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: Muncitor
calificat, conform H.G. nr. 286/2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 10 august 2021, ora
10.00; -Proba interviu va fi stabilită
după afișarea rezultatului la proba
scrisă. Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -Studii: generale/
medii; -Vechime: minim 5 ani. Candidații vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, și la sediul Primăriei Comunei
Valea Călugărească. Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Valea
Călugărească, persoana de contact:
Mocanu Viorica, tel.0764.967.077.
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l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina,
jud.Olt, str.Crişan, nr.5, organizează
concurs în data de 03.08.2021 pentru
ocuparea unui post vacant de referent
de specialitate, gradul profesional II,
nivel de studii S, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul
Achiziții Publice. Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -3 ani și 6 luni
vechime în specialitate; -curs expert
accesare fonduri structurale și de
coeziune europene. Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina în data de 03.08.2021,
ora 09.00 -proba scrisă și proba interviu
în maximum 4 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serviciul R.U.N.O., în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului şi trebuie să
conţină, în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia și tematica de concurs
sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul
spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii
suplimentare se pot obtine la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serviciul R.U.N.O. sau la nr.de telefon
0736.373.205.
l Editura Academiei Române, unitate
subordonată Academiei Române, organizează, în condițiile Regulamentuluicadru de organizare și desfășurare a
concursului pentru ocuparea unor
posturi vacante, pe durată nedeterminată, concurs pentru: -1 post referent de
specialitate- resurse umane, gradul IA;
-1 post consilier juridic, gradul II; -1
post redactor, gradul II; -1 post secretar
de redacție, gradul IA(M). Condiții
specifice pentru ocuparea postului de
referent de specialitate– Resurse
Umane, gradul IA: •studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență; •experienţă în specialitate:
minimum 8 ani, din care minimum 3 ani
la o instituţie publică; •cunoştinţe temei-

nice de operare P.C. (Windows, Microsoft Office); •Cunoștințe temeinice de
legislația muncii, conoștințe operare
REVISAL. Condiții specifice consilier
juridic, gradul II: •Licențiat al Facultății
de Drept (licențiat în științe juridice);
•Vechime în specialitate minim 3 ani;
•Înscris în Colegiul Consilierilor Juridici. Condiții specifice redactor, gradul
II (S): •Absolvent studii superioare cu
diplomă de licenţă, într-una din specialitățile: matematică, fizică, informatică
sau științe inginerești. •Cunoaşterea
limbii engleze, franceză, nivel avansat;
•Experienţă în domeniul redacţional
minim 2 ani, cunoştinţe operare PC.
Condiții specifice pentru ocuparea
postului de secretar de redacție, gradul
IA(M): •Absolvent studii medii
(diplomă bacalaureat), •Experiență în
domeniu minim 8 ani, cunoştințe /certificat arhivare, opțional, •Cunoștințe
operare pe calculator (Word, Excel,
Power Point, Internet). Concursul se va
desfășura la sediul Editurii Academiei
Române, București, Calea 13 Septembrie, nr.13, Sector 5, după cum urmează:
1. Afișarea anunțului la sediul unității se
face în data de 09.07.2021; 2. Data
limită până la care se pot depune
personal actele pentru dosarul de
concurs la sediul unității, este
26.07.2021, ora 14.00. 3. Etapa I –
selecție dosare– 28.07. 2021, ora 14.00; 4.
Etapa II –Proba scrisă– 02.08.2021, ora
11.00; 5. Etapa III -Interviul–
06.08.2021, ora 11. Secretariatul comisiei de concurs, între orele 09.00-14.00
ale fiecărei zile lucrătoare, este asigurat
de către Elena Stoian, tel. 0723215721, și
Ecaterina Mirea, tel. 021.318.81.06 /
interioarele 2106 și 2119.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, Str. Dr. Calistrat
Grozovici, nr.1, în conformitate cu
prevederile H.G.286/2011, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale vacante, pe durată
nedeterminată: -3 (trei) posturi Infirmieră (G) -Compartiment Primiri
Urgențe de Specialitate; -6 (șase) posturi

Brancardieri (G) -Compartiment
Primiri Urgențe de Specialitate; -1 (un)
post Asistent medical principal, generalist (PL) -Compartiment Primiri
Urgențe de Specialitate; -1 (un) post
Asistent medical, generalist (PL)
-Compartiment Primiri Urgențe de
Specialitate; -1 (un) post Asistent
medical debutant, generalist (PL)
-Compartiment Primiri Urgențe de
Specialitate; -3 (trei) posturi Îngrijitoare
(G) -Secția Clinică VIII Boli Infecțioase
HIV/SIDA Copii; -1 (un) post Îngrijitoare (G) -Spitalizare de zi HIV/SIDA și
Boli Infecţioase Copii; -1 (un) post Infirmieră (G) -Secția Clinică VIII Boli
Infecțioase HIV/SIDA Copii; -1 (un)
post Asistent medical principal, generalist (PL) -Secţia Clinică XII Terapie
Intensivă Copii; -1 (un) post Infirmieră
(G) -Secţia Clinică XII Terapie Intensivă Copii; -1 (un) post Infirmieră (G)
-Secția Clinică VI Boli Infecțioase
Adulți; -1 (un) post Îngrijitoare (G)
-Secția Clinică VI Boli Infecțioase
Adulți; -1 (un) post Asistent medical,
generalist (PL) -Secţia Clinică VII
Terapie Intensivă Adulţi; -2 (două)
posturi Infirmieră (G) -Secţia Clinică
VII Terapie Intensivă Adulţi; -1 (un)
post Asistent medical debutant, laborator (PL) -Serviciul de Anatomie Patologică; -1 (un) post Îngrijitoare (G)
-Laborator de analize medicale-Biochimie; -3 (trei) posturi Muncitor calificat IV-bucătar -Bloc alimentar; -2
(două) posturi Muncitor calificat II-electrician -Activitate de întreținere clădiri
și instalații, apă, lumină și încălzire; -1
(un) post Muncitor calificat II-tâmplar
-Activitate de întreținere clădiri și instalații, apă, lumină și încălzire; -1 (un)
post Muncitor calificat II-zugrav -Activitate de întreținere clădiri și instalații,
apă, lumină și încălzire; -2 (două)
posturi Muncitor calificat II-lăcătuș
mecanic -Echipa muncitori punct
termic, stație oxigen; -1 (un) post
Muncitor calificat II-instalator -Echipa
muncitori punct termic, stație oxigen.
Concursul se va desfăşura la sediul
institutului, după următorul calendar:
-Termenul de depunere al dosarelor:

ANUNȚURI
23.07.2021, ora 13.00; -Proba psihologică: în data de 02.08.2021, ora 10.00;
-Proba scrisă: în data de 09.08.2021, ora
10.00; -Proba practică: în data de
16.08.2021, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
Pentru postul de Asistent medical principal, generalist (PL): -diplomă de şcoală
sanitară sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor
absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -5 ani vechime
ca asistent medical; -certificat de grad
principal; -concurs pentru ocuparea
postului. Pentru posturile de Asistent
medical, generalist (PL): -diplomă de
şcoală sanitară sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor
absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -6 luni vechime
ca asistent medical; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru postul de
Asistent medical debutant, generalist
(PL): -diplomă de şcoală sanitară sau
echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor
sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv,
cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
-fără vechime ca asistent medical;
-concurs pentru ocuparea postului.
Pentru postul de Asistent medical debutant, specializarea laborator (PL):
-diplomă de şcoală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor
sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv,
cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
-fără vechime ca asistent medical;
-concurs pentru ocuparea postului.
Pentru posturile de Infirmieră (G):
-şcoală generală; -curs de infirmiere,
organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi
de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului
Sănătăţii -Direcţia Generală Resurse
Umane şi Certificare; -6 luni vechime în
activitate; -concurs pentru ocuparea
postului. Pentru posturile de Îngrijitoare
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(G): -şcoală generală; -nu necesită
vechime; -concurs pentru ocuparea
postului. Pentru posturile de Brancardieri (G): -şcoală generală; -nu necesită
vechime; -concurs pentru ocuparea
postului. Pentru posturile de Muncitor
Calificat IV -bucătar (G): -şcoală generală; -certificat de calificare în meseria
de bucătar recunoscut de M.M.P.S.;
-concurs pentru ocuparea postului.
Pentru posturile de Muncitor calificat II
-tâmplar, zugrav, lăcătuș mecanic și
instalator (G): -şcoală generală;
-diplomă/certificate de calificare recunoscute de M.M.P.S.; -6 ani vechime în
meserie; -concurs pentru ocuparea
postului. Pentru posturile de Muncitor
calificat II -electrician (G): -şcoală generală; -diplomă/certificate de calificare
recunoscute de M.M.P.S.; -autorizație
A.N.R.E.; -6 ani vechime în meserie;
-concurs pentru ocuparea postului.
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 Institutului Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”. Relaţii
suplimentare la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balş”, persoana de contact Ec.Ștefan
Alexandru-Marius, telefon:
021/20.10.980 -interior 3055, adresa
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

CITAȚII
l Gasparini Ionuț-Toni este citat ca
pârât pe 28.10.2021, ora 09.15, la Judecătoria Craiova, secția Minori și Familie,
în dosarul 25223/215/2020*, reclamantă
Coșoveanu Maria Alexandra, pentru
stabilire domiciliu minori și exercitare
autoritate părintească.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
l Gara de Nord, Ministerul Transporturilor, vând apartament 2 camere, etaj 9,
utilat, mobilat, gresie, faianță, parchet
masiv, termopane, ușa metalică, balcon
închis, centrală. 38.000E, preț negociabil, 0771.076.957/ 0731.783.402

DIVERSE
l SC Oriental Therapy SRL, cu sediul
social în București, sector 3, strada Aristide Pascal, Nr.33-37, corp 1, parter,
ap.2, angajează director/director
executiv conformitate cod COR 121116
-1 post vacant. Pentru CV, la adresa de
e-mail: igen91241@gmail.com.

l Leavis Cont IPURL, in calitate de
lichidator notific deschiderea procedurii
simplificate a insolventei privind pe
debitoarea S.C. Solpan Energy Parc
SRL, cu sediul in Campina, bulevardul
Carol I, nr.7, bl. 3E, sc.A, Ap.16, Et. 4,
jud. Prahova, CUI 31401622,
J29/1139/2020, dosar 3006/105/2021,
Tribunal Prahova. Termene: termen
pentru depunerea actelor de catre debitoare conf. art. 67 alin din lege
23.07.2021, termenul pentru depunerea
opozitiilor de catre creditori 10 zile de la
primirea notificarii si termenul pentru
solutionarea opozitiilor 10 zile dupa
formularea opozitiilor, inregistrare
creante 16.08.2021, verificare creante si
afisare tabel preliminar 26.08.2021, solutionare contestatii si definitivare tabel
20.09.2021. Adunarea creditorilor
31.08.2021 ora 14:00 la sediul lichidatorului. Votul va fi transmis prin corespondenta,e-mail. Relatii la telefon
0723880617, e-mail: voichita _onofrei @
yahoo.com
l Simion Ion-Edi și Ursache Leonard,
având sediul în str. Anastasie Panu, nr.
1, bloc A2, scara 1, etaj 2, ap. 8, sector 3,
București, titular al planului urbanistic
zonal –Construire imobil cu funcțiuni
mixte –locuințe colective, comerț,
servicii –cu regim de înălțime
S+P+4+5Er, refacere împrejmuire teren
și elaborarea documentației P.U.Z.,
situat în București, str. Calea Rahovei,
nr. 188A, 190, 192, 192 corp B, sector 5,
anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul
ședinței Comitetului Special Constituit
din data de 31 august 2020, urmând ca
planul propus să fie supus procedurii de
adoptare fără aviz de mediu. Comentarii privind decizia etapei de încadrare
se primesc în scris la sediul A.P.M.
București, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.
l Cabinetul Individual de Insolvenţă
Ardeleanu Ioan, în calitate de lichidator
judiciar desemnat prin încheierea de
ședință din 02.07.2021 pronunțată de
Tribunalul Ilfov- Secţia civilă în dosarul
nr. 1544/93/2021, anunţă că s-a dispus
intrarea în procedura simplificată a falimentului a debitoarei SC Lotus Light
SRL, cu sediul social în Afumați, str.
Pinului, nr.21, jud.Ilfov, înregistrată la
ORC cu nr. J23/1074/2010, având CUI:
26761200, cu următoarele termene
limită: 16.08.2021 pentru înregistrarea
cererilor de admitere a creanţelor;

27.08.2021 pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar; 22.09.2021 pentru
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv.
Prima adunare a creditorilor la
02.09.2021, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din București, str.Ion
Pillat, nr. 4, bl. G1A, sc. 2, et. 4, ap. 42,
sectorul 3.
l ETR House Construct SRL, titular al
proiectului „Stație Betoane, Silozuri
Ciment, Containere Metalice pentru
Birouri, Cântar, Silozuri Agregate”,
anunță publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare. Nu se
supune evaluării de impact asupra
mediului/evaluării adecvate/evaluării
impactului asupra corpurilor de apă de
către Agenția pentru Protecția Mediului
Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul proiectului „Stație betoane,
silozuri ciment, containere metalice
pentru birouri, cântar, silozuri agregate”, propus a fi amplasat în comuna
Clinceni, sat Clinceni, str.Gladiolelor,
jud.Ilfov. Proiectul acordului de mediu
și informațiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Ilfov:
Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii,
nr.1, în zilele de Luni-Joi, între orele
09.00-12.00, precum și la următoarea
adresă de internet: apmif.anmp.ro.
Observațiile/contestațiile publicului se
primesc la sediul APM Ilfov, Bucureşti,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în
termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția
mediului.
l 09.07.2021. Anunț privind lansarea
unei proceduri de achiziție de echipamente Sandhar Technologies RO S.R.L.
anunță lansarea unei proceduri de achiziție de lucrări de construcție pentru
proiectul ” Înființarea unei unități noi
pentru producția de componente auto în
cadrul companiei Sandhar Technologies
RO S.R.L.”, după cum urmează: -Achiziția A1 –Lot 1 -Mașină de turnare sub
presiune fără accesorii. Documentația
de atribuire poate fi obținută de la
adresa: e-mail contact@sandhar.ro sau
la adresa Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6 -8,
Modulul Nr. M09, Etaj 8. Data şi ora
limită de depunere a ofertelor:
23.07.2021 ora 12:00. Pentru informaţii
suplimentare vă puteţi adresa la: sediul

Sandhar Technologies RO S.R.L.,
Adresa: Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6 -8,
Modulul Nr. M09, Etaj 8, Telefon:
+40735/012973, Fax: -, E-mail: contact@
sandhar.ro, persoană de contact Ionuț
A r p ă ș a n u ( + 0 7 3 5 / 0 1 2 9 7 3 ) . Vă
mulțumim. Sandhar Technologies RO
S.R.L.
09.07.2021 Announcement regarding
the launch of 1 procedure for the procurement of equipment Sandhar Technologies RO S.R.L. announces the launch of
1 procurement procedure for construction works for the project „ Establishment of a new unit for the production of
automotive components within the
company Sandhar Technologies RO
SRL „, as follows: Procurement A1 –
Batch 1- High pressure die casting
machine without accesories. The procurement documentation can be obtained
from: e-mail contact@sandhar.ro or at
the address Bucharest, 6 -8 Corneliu
Coposu Bld, M09 Modul, 8th Floor.
Date and time limit for submission of
the offer: 23.07.2021 at 12:00. For more
information you can contact Sandhar
Technologies RO S.R.L., Adress: Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M09
M o d u l , 8 t h F l o o r, P h o n e :
+40735/012973, Fax:-, E-mail: contact@
sandhar.ro contact person: Ionuț Arpășanu (+0735/012973). Thank you.
Sandhar Technologies RO S.R.L.
l 09.07.2021 Anunț privind lansarea
unei proceduri de achiziție de echipamente Sandhar Technologies RO S.R.L.
anunță lansarea unei proceduri de achiziție de lucrări de construcție pentru
proiectul ”Înființarea unei unități noi
pentru producția de componente auto în
cadrul companiei Sandhar Technologies
RO S.R.L.”, după cum urmează: Achiziția A2 – Lot 1: -Cuptor capacitate
minima 1500 kg/h, -Cuptor capacitate
minima 400 kg/h, -Cuptor capacitate
minima 330 kg/h, -Recipient transport
aluminiu, -Roată de centrifugă , -Încălzitor oală turnare, -Cuptor de dozare
accesoriu pentru Mașină de turnare sub
presiune. Documentația de atribuire
poate fi obținută de la adresa: e-mail
contact@sandhar.ro sau la adresa Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul Corneliu
Coposu, Nr. 6 -8, Modulul Nr. M 09, Etaj
8. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 23.07.2021 ora 12:00. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la:
sediul Sandhar Technologies RO S.R.L.,
Adresa: Bucureşti Sectorul 3, Bule-

vardul Corneliu Coposu, Nr. 6 -8,
Modulul Nr. M09, Etaj 8, Telefon:
+40735/012973, Fax: -, E-mail: contact@
sandhar.ro, persoană de contact Ionuț
A r p ă ș a n u ( + 0 7 3 5 / 0 1 2 9 7 3 ) . Vă
mulțumim. Sandhar Technologies RO
S.R.L.
09.07.2021 Announcement regarding
the launch of 1 procedure for the procurement of equipment. Sandhar Technologies RO S.R.L. announces the launch
of 1 procurement procedure for
construction works for the project „
Establishment of a new unit for the
production of automotive components
within the company Sandhar Technologies RO S.R.L .”, as follows: Procurement A2 –Batch 1: -Oven minimum
capacity 1500 kg /h, -Oven minimum
capacity 400 kg / h, -Oven minimum
capacity 330 kg / h, -Transport ladle,
-Impeller, -Ladle heater, -Dosing oven
accessory for High pressure die casting
machine. The procurement documentation can be obtained from: e-mail
contact@sandhar.ro or at the address
Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld,
M09 Modul, 8 th Floor. Date and time
limit for submission of the offer:
23.07.2021 at 12:00. 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.
l Spitalul Județean de Urgență
“Mavromati” Botoșani anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenţiei pentru
Protecţia Botoşani, de a nu se supune
evaluării impactului asupra mediului, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
„extindere pe verticală clădire radiologie
– oncologie corp I – faza SF + elemente
specifice D.A.L.I.”, în municipiul Botoșani str. Marchian nr.11 județul Botoșani. Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi
consultate pe site -ul Agenției pentru
Protecția Mediului Botoșani din mun.
Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr.44,
jud. Botosani. Publicul interesat poate
înainta comentarii /observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicării anunţului
pe pagina de internet a autorităţii
competente pentru protecţia mediului.
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l SC Villar Logistic Parks SRL, titular
al proiectului Construire hală A1 depozitare logistică parter înalt și mezanin
parțial, cu corpuri administrative P+1E,
anexe tehnice, bazin retenție ape
pluviale și rezervoare apă pt. incendiu,
amenajări exterioare (drumuri circulație
carosabilă, platforme carosabile, circulații pietonale și spații verzi), împrejmuire, reglementare accesuri, racorduri/
branșamente utilități și organizare
execuție, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare
nu se supune evaluării de impact asupra
mediului/evaluării adecvate/evaluării
impactului asupra corpurilor de apă de
către Agenția pentru Protecția Mediului
Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul Construire hală A1 depozitare
logistică parter înalt și mezanin parțial,
cu corpuri administrative P+1E, anexe
tehnice, bazin retenție ape pluviale și
rezervoare apă pt. incendiu, amenajări
exterioare (drumuri circulație carosabilă, platforme carosabile, circulații
pietonale și spații verzi), împrejmuire,
reglementare accesuri, racorduri/branșamente utilități și organizare execuție,
propus a fi amplasat în Dragomirești
Vale, Jud.Ilfov, Str.Carpenului, nr.4,
Tarla T51, NC/CF 57215. Proiectul
acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi
consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov: București,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele
de Luni-Joi, între orele 09.00-12.00,
precum și la următoarea adresă de
internet: apmif.anpm.ro. Observațiile/
contestațiile publicului se primesc la
sediul A.P.M.Ilfov -București, sector 6,
Aleea Lacul Morii, nr.1, în termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
l Becheanu Adina-Maria, Becheanu
Dorel-Cristinel, Alui-Gheorghe Denisa-Steliana, Alui-Gheorghe Constantin,
beneficiari ai documentației: Întocmire
PUZ -„Construire imobil cu regim de

înălțime (P) cu funcțiunea de magazin
retail, realizare parcaje la sol, amenajare
parcări cu încărcare electrică, amenajare spații verzi plantate, alei carosabile
și pietonale, împrejmuire teren, amplasare semnale publicitare, branșare la
utilități, amplasare post trafo, sistematizare verticală a terenului, amenajare
accese auto și pietonale, organizare de
șantier și operațiuni cadastrale, comerț,
amenajare accese, parcaje, circulații și
utilități” amplasat în Comuna Berceni,
Bulevardul 1 Mai, T3, P11/4, 11/3, nr.
cad. 62286, 62287, 54274, 55690, jud.
Ilfov, anunță publicul interesat privind
intenția de elaborare PUZ. Documentația poate fi pusă la dispoziție, în
vederea consultării, la sediul Primăriei
Berceni, Bd.1 Mai, nr.233, jud.Ilfov.
Persoanele interesate pot trimite în scris
propuneri, sugestii sau opinii cu valoare
de recomandare, cu privire la PUZ, la
sediul Primăriei Berceni sau pe adresa
de e-mail: registratura@primariaberceni.ro.
l S.C. Amco Otopeni S.A., Marcu
Constantin și Marcu Grațiela-Monica,
beneficiari ai documentației: „Întocmire
plan urbanistic zonal pentru obiectivul:
construire hypermarket P+1E parțial,
magazin retail parter, construcții anexe
interioare și exterioare, amenajări exterioare”, amplasat în jud.Ilfov, orașul
Otopeni, Șos. București-Ploiești, km13,2
/Calea Bucureștilor, nr.73-79; nr.cad.
117320, 116224, anunță publicul interesat privind intenția de elaborare PUZ.
În perioada 01.08.2021-15.08.2021,
documentația poate fi pusă la dispoziție,
în vederea consultării, la sediul Primăriei Orașului Otopeni, din Strada 23
August, nr.10. Persoanele interesate pot
trimite în scris propuneri, sugestii sau
opinii cu valoare de recomandare, cu
privire la PUZ, la sediul Primăriei.
l APM Ialomița si Goldbach
Design&Build SRL, cu sediul în municipiul București, Intrarea Murmurului,
nr.2-4, camera 1, et.3, ap.3B, titular al
PUZ: „Elaborare PUZ în vederea
construirii unui hypermarket cu regim

de înălțime parter+1etaj (parțial) având
specific comercializarea de produse
alimentare, nealimentare și confecții,
amplasare container reciclare, amplasare toneta food, cort food, post trafo,
bazin rezervă incendiu, bazin retenție,
stații încărcare vehicule electrice,
amenajări exterioare în incintă (platformă parcare, spații verzi, drumuri,
trotuare, padocuri cărucioare), împrejmuire, steag și elemente semnalistică
publicitară, accese rutiere și pietonale,
racorduri la drumurile publice, branșamente utilități; instalații interioare;
rețele exterioare; organizare de șantier,
construire galerie comercială” -pentru
un teren în suprafață de 21.800mp situat
în intravilanul municipiului Urziceni,
Calea București, nr.93-93D (actualmente 95, respectiv 97), județul
Ialomița, anunță publicul interesat
asupra deciziei etapei de încadrare: nu
este necesară evaluarea de mediu,
urmând ca planul să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Informațiile privind potențialul impact
asupra mediului al planului propus, pot
fi consultate la sediul A.P.M.Ialomița,
din Slobozia, str.Mihai Viteazul, nr.1, în
zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30,
vineri orele 08.00-14.00. Observațiile
publicului interesat se primesc zilnic, la
sediul A.P.M.Ialomița, în termen de 10
zile calendaristice de la publicarea
anunțului.
l Anunt public privind decizia de incadrare Șter Chelba Ciprian Daniel,
titular al proiectului “Reabilitare cladire
pentru amenajare spatii de cazare”,
propus a fi amplasat in municipiul Baia
Mare, Str. Crisan nr. 18, judetul Maramures, anunta publicul interest asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de
catre Agentia pentru Protectia Mediului
Maramures, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul mai sus mentionat.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenreaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Maramures, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Iza nr. 1A, jud.

Maramures, in zilele de luni – joi intre
orele 08:00- 16:30 si vineri intre orele
08:00-14:00 precum si la urmatoarea
adresa de internet http://apmmm.anpm.
ro. Publicul interesatpoate inainta
comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de
la data publicarii anuntului pe pagina
de internet a Agentiei pentru Protectia
Mediului Maramures.

LICITAȚII
l Comuna Corneşti, cu sediul în
Cornești, str.Principală, nr.14, judeţul
Cluj, telefon 0264/355.516, fax
0264/355.515, e-mail: primariacornesti@yahoo.com, organizeaza licitație
publică, în vederea: Închirierii suprafaţei de 50mp, din imobilul situat în
localitatea Tiocu de Jos, nr.89, comuna
Corneşti, județul Cluj. Relații la tel:
0264/355.516 sau 0732.167.263
-secretar gen.Băieș Marioara-Gherghina.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina cu
sediul în mun. Slatina, str. Bld. Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt,
organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al
mun.Slatina nr. 182/18.05.2021, la data
de 20.07.2021, ora 10.00, licitație
publică pentru închirierea spațiului
destinat comerț alimentație publică din
incinta Clubului Nautic și de Agrement
„Plaja Olt” reprezentând foișor din
lemn în suprafață construită la sol de
27,35mp, iar suprafața utilă de
23,65mp. Procurarea documentației
pentru participarea la licitație se face
de la Clubul Sportiv Municipal Slatina
cu sediul în mun.Slatina, str.Bld. Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt,
persoană de contact Cirstea Lidia,
telefon/fax: 0349/881.148, e-mail:
csmslatina@yahoo.com. Depunerea
ofertelor se face la sediul Clubului
Sportiv Municipal Slatina până la data
de 19.07.2021, ora 12.00.
l S.C. „Citadin” S.A. IASI, cu sediul
in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, organi-

zeaza procedura “procedura simplificata”, cu oferte de pret in plic inchis, in
vederea atribuirii contractului de achizitie: uleiuri auto, unsori consistente,
ulei mineral term 53. Procedura de
achizitie se va desfasura conform
prevederilor “Regulamentului privind
organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC Citadin SA Iasi. Pentru
participare la procedura de achizitie,
ofertantii trebuie sa indeplineasca
conditiile cerute in „Documentatia de
achizitie”. Documentatia de achizitie
va fi postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana pe
data de 15.07.2021 pe baza de cod unic
de acces, ce va fi comunicat doar
persoanelor care solicita in scris
accesul la documentatie cu date de
identificare clara si cu declaratie pe
propria raspundere privind siguranta
informatiilor pentru evitarea introducerii unor virusi in sistemul informatic
al societatii. Criteriul care va fi aplicat
pentru evaluarea ofertelor: pretul cel
mai scazut. Documentatia de ofertare
va fi depusa la sediul SC Citadin SA
pana la data de 15.07.2021, ora 10:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la
data de 15.07.2021, ora 12:00, la sediul
S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare
privind procurarea documentatiei si
conditiile de participare se pot obtine
la tel.: 0751048290.
l 1. Informatii generale privind
concedentul, in special denumirea,
codul de identificare fiscal 5517173,
adresa, numarul de telefon, fax si/sau
adresa de e-mail, persoana de contact:
Comuna Belint, Principala nr. 147,
B e l i n t , j u d e t u l Ti m i s , t e l e f o n
0762213414, fax 0256327165, email
primariabelint@gmail.com. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si
identificarea bunului care urmeaza sa
fie concesionat: Un teren aflat in localitatea Belint, in conformitate cu prevederile OUG 57/2019, avand H.C.L. nr.
41/31.05.2021, in suprafata de 2040
m.p.inscris in C.F. nr. 400362, nr.
cadastral 3060 in vederea construirii

unei statii Peco, apartinand domeniului privat al Comunei Belint, etapa
II. 3. Informatii privind documentatia
de atribuire: Se regasesc in caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot
intra in posesia unui exemplar al
documentatiei de atribuire: Documentia se va elibera in format electronic in baza unei cereri in scris. 3.2.
Denumirea si adresa serviciului /
compartimentului din cadrul concedentului , de la care se poate obtine un
exemplar din documentatia de atribuire : Registratura, localitatea Belint,
strada Principala , nr. 147, judetul
Timis. 3.3. Costul si conditiile de plata
pentru obtinerea acestui exemplar ,
unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data –
limita pentru solicitarea clarificarilor:
20/07/2021, Ora 16:00. 4. Informatii
privind ofertele: 4.1. Data -limita de
depunere a ofertelor: 05/08/2021, Ora
12:00.4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele : Comuna Belint, localitatea
Belint,str. Principala , nr. 147, judetul
Timis. 4.3. Numarul de exemplare in
care trebuie depusa fiecare oferta: 1
exemplar in plic inchis. 5. Data si locul
la care se va desfasura sedinta publica
de deschidere a ofertelor : 05/08/2021
ora 13:00. 6. Denumirea , adresa,
numarul de telefon , fax si/sau adresa
de e-mail ale instantei competente in
solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Timis, Timisoara, Piata Tepes
Vo d a , n r. 2 , j u d . Ti m i s , t e l .
0256221990, fax: 0256221990, e-mil:
tr-timis-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii:
06/07/2021.
l Publicație de vânzare. S.C. HVS
PREST S.R.L.- cu sediul ȋn loc. Satu
Mare, Bld. Lucian Blaga, nr. 35, jud.
Satu Mare , înregistrată sub nr.
J30/83/2015, CUI RO 6782887 prin
lichidatorul judiciar Reoinsolv IPURL
prin Andrișan Adrian, desemnat de
Tribunalul Satu Mare în Dosar nr.
1721/83//2015, vinde la licitație publică
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următoarele bunuri din averea debitoarei: Pompă submersibilă: 593 euro.
- Prețul de pornire la licitație este de
80% din prețul de evaluare de mai sus.
- Participanții la licitație vor achita, în
contul de lichidare al debitoarei, până
în ziua licitației, o garanție de 10% din
prețul de pornire al licitației; Pasul de
licitație este de 5%. - Dacă un eventual
adjudecatar nu plătește în termen de
30 de zile diferența de preț, pierde
avansul plătit, urmând a se organiza o
nouă licitație. - Lista cu bunurile
mobile și prețul de vânzare poate fi
consultată la sediul lichidatorului judiciar. Licitația va avea loc în data de
20.07.2021, ora 12,00 la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str.
George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38,
jud. Maramureș. Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0745
503 123.
l Publicație de vânzare. SC Carmangeria Tudor – Lung SRL- în faliment,
en faillite, in bankruptcy cu sediul in
l o c . B a i a M a r e , s t r. A l e x a n d r u
Odobescu, nr. 1, Bazar Albina-boxa nr.
3, jud. Maramureș, J24/1543/1991,
CUI: 2198363, prin lichidatorul judiciar Reoinsolv IPURL, desemnat de
Tribunalul Maramureș în Dosar nr.
1257/100/2016, vinde la licitație publică
următoarele bunuri din averea debitoarei: Construcții și alte Obiecte
inventar. - Pretul de pornire la licitație
este 70% din prețul de evaluare; Participanții la licitație vor achita, in
contul de lichidare al debitoarei, pana
in ziua licitatiei, o garantie de 10% din
pretul de pornire al licitației; Pasul de
licitație este de 5%. - Dacă un eventual
adjudecatar nu plătește în termen de
30 de zile diferența de preț, pierde
avansul plătit, urmând a se organiza o
nouă licitație. - Lista cu bunurile și
prețul de vânzare poate fi consultată la
sediul lichidatorului judiciar. Licitația
va avea loc în data de 20.07.2021, ora
12,30 la sediul lichidatorului judiciar
din Baia Mare, str. George Coșbuc, nr.
25/A, et. 4, ap. 38, jud. MM. Informații
suplimentare se pot obține la telefon nr.
0745503123.
l Anunț licitație pentru valorificarea
deșeurilor metalice provenite din
dezmembrarea unor bunuri aparținând
Municipiului. Consiliul Local al Municipiului Galați, prin Primăria Municipiului Galați - Comisia de licitație
numită prin Dispoziția Primarului nr.
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1124/27.02.2018, cu sediul în Galați,
str. Domnească nr. 54, organizează licitație publică, cu strigare, pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite
dezmembrarea unor bunuri aparținând
Municipiului. 1. Denumirea și adresa
instituției publice organizatoare a licitației: Primăria Municipiului Galați,
str. Domnească, nr. 54, Comisia de
licitație numită prin Dispoziția Primarului nr. 1124/27.02.2018, telefon:
0236/307.718, cod fiscal: 3814810. 2.
Locul unde pot fi văzute bunurile:
Galați - str. Zimbrului, nr. 1 - Depozit
primărie. Bunurile pot fi văzute până
la data organizării licitației publice
deschise, cu strigare. 3. Adresa, data și
ora ținerii ședinței de licitație, pentru
vânzarea bunurilor: Ședința de licitație
publică, deschisă, cu strigare, va avea
loc în data de 26.07.2021, ora 10.00, la
sediul Primăriei Municipiului Galați,
str. Domnească, nr. 54. 4. Informații
suplimentare despre bunurile care fac
obiectul vânzării: Tel: 0236/307.718 Mardare Petru Eugen. 5. Documente
necesare pentru înscrierea la licitație: Dovada achitării garanției de participare la licitație, în contul
RO84TREZ3065006XXX000235,
deschis la Trezoreria Municipiului
Galați; - Copie Certificat de Înmatriculare la Registrul Comerțului, pentru
persoanele juridice române, din care să
rezulte vechimea societății participante, de minim 5 ani; - Certificat de
atestare fiscală, emis de Administrația
Finanțelor Publice, din care să rezulte
faptul că participantul nu are datorii la
bugetul de stat; - Certificat de atestare
fiscală, emis de Direcția de Taxe și
Impozite Locale, prin care să se ateste
faptul că participantul nu are datorii la
bugetul local; - Autorizație de mediu; Copie act de identitate administraror
sau împuternicire și copie a actului de
identitate pentru persoana care va
reprezenta ofertantul. Documentele de
participare la licitație se vor depune în
plic sigilat, până la data de 23.07.2021,
ora 14.00, la Registratura Generală a
Municipiului Galați, str. Domnească,
nr. 54.
l Anunț licitație pentru valorificarea
deșeurilor metalice provenite din
casare infrastructură tramvaie. Consiliul Local al Municipiului Galați, prin
Primăria Municipiului Galați Comisia de licitație numită prin Dispoziția Primarului nr. 1124/27.02.2018, cu
sediul în Galați, str. Domnească nr. 54,

organizează licitație publică, cu strigare, pentru valorificarea deșeurilor
metalice provenite casare infrastructură tramvaie. 1. Denumirea și adresa
instituției publice organizatoare a licitației: Primăria Municipiului Galați,
str. Domnească, nr. 54, Comisia de
licitație numită prin Dispoziția Primarului nr. 1124/27.02.2018, telefon:
0236/307.718, cod fiscal: 3814810. 2.
Locul unde pot fi văzute bunurile:
Galați - Secția 3 Transurb SA, Depoul
nr. 1, Piața Energiei. Bunurile pot fi
văzute până la data organizării licitației publice deschise, cu strigare. 3.
Adresa, data și ora ținerii ședinței de
licitație, pentru vânzarea bunurilor:
Ședința de licitație publică, deschisă,
cu strigare, va avea loc în data de
26.07.2021, ora 11.00, la sediul Primăr i e i M u n i c i p i u l u i G a l a ț i , s t r.
Domnească, nr. 54. 4. Informații suplimentare despre bunurile care fac
obiectul vânzării: Tel: 0236/307.718 Mardare Petru Eugen. 5. Documente
necesare pentru înscrierea la licitație: Dovada achitării garanției de participare la licitație, în contul
RO84TREZ3065006XXX000235,
deschis la Trezoreria Municipiului
Galați; - Copie Certificat de Înmatriculare la Registrul Comerțului, pentru
persoanele juridice române, din care să
rezulte vechimea societății participante, de minim 5 ani; - Certificat de
atestare fiscală, emis de Administrația
Finanțelor Publice, din care să rezulte
faptul că participantul nu are datorii la
bugetul de stat; - Certificat de atestare
fiscală, emis de Direcția de Taxe și
Impozite Locale, prin care să se ateste
faptul că participantul nu are datorii la
bugetul local; - Autorizație de mediu; Copie act de identitate administraror
sau împuternicire și copie a actului de
identitate pentru persoana care va
reprezenta ofertantul. Documentele de
participare la licitație se vor depune în
plic sigilat, până la data de 23.07.2021,
ora 13.00, la Registratura Generală a
Municipiului Galați, str. Domnească,
nr. 54.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoana de contact:
Primăria Comunei Vatra Moldoviței,
cu sediul în comunei Vatra Moldoviței,
fn, județul Suceava, cod poștal 727595,
telefon 0230/336.150, fax:

0230/336.251, email: primariavatramoldovitei@yahoo.com, cod fiscal
4326680. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut: 4
parcele de teren, proprietate privată a
Comunei Vatra Moldovitei, după cum
urmează: a.teren extravilan, situat în
comuna Vatra Moldoviței, judeţul
Suceava, în suprafață de 1.713mp; nr.
cadastral: 38704, înscris în CF nr.38704
U.A.T.Vatra Moldoviței; b.teren intravilan, situat în comuna Vatra Moldoviței, judeţul Suceava, în suprafață de
600mp; nr.cadastral: 38673, înscris în
CF nr.38763 U.A.T.Vatra Moldoviței;
c.teren extravilan, situat în comuna
Vatra Moldoviței, judeţul Suceava, în
suprafață de 2.537mp; nr.cadastral:
38786, înscris în CF nr.38786 U.A.T.
Vatra Moldoviței; d.teren intravilan,
situat în comuna Vatra Moldoviței,
judeţul Suceava, în suprafață de
1.368mp; nr.cadastral: 38727, înscris în
CF nr.38727 U.A.T.Vatra Moldoviței;
conform H.C.L. nr.34/30.06.2021 și
temeiului legal: O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției sau se
poate consulta pe site-ul: www.comunavatramoldovitei.ro. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar
din documentația de atribuire: se poate
obține de la Registratura Primăriei
Comunei Vatra Moldoviței, cu sediul în
comunei Vatra Moldoviței, fn, cod
poștal 727595, județul Suceava.
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: 50Lei, se achită la Casieria
Primăriei. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.08.2021, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 27.08.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Primăriei Comunei Vatra Moldoviței, cu
sediul în comunei Vatra Moldoviței, fn,
cod poștal 727595, județul Suceava.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și

DECESE
Cu profundă durere, vă aducem la
cunoștință trecerea la cele veșnice
a dragului nostru tată și bunic,

CIOBOTARU CONSTANTIN FLORIN
la Perpignan.
Începând de sâmbătă, 10 iulie,
trupul neînsuflețit va fi depus la
capela bisericii Sf. Gheorghe,
cimitirul Eternitate Iași, urmând
ca luni la ora 12, să fie condus
pe ultimul drum! Te vom păstra
veșnic viu în inimile noastre!

locul la care se va desf[șura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
27.08.2021, ora 11.00, Primăriei
Comunei Vatra Moldoviței, cu sediul în
comunei Vatra Moldoviței, fn, cod
poștal 727595, județul Suceava. 6.
Denumirea, adresa, numrul 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 Suceava, municipiul Suceava, Str.Ştefan cel Mare,
nr.62, județul Suceava, cod poștal
720062, telefon 0230/214.948,
0230/523.290, e-mail: trsv-arhcont@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 08.07.2021.
l Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix cu sediul în comuna
Sânmartin, localitatea Băile Felix,
Calea Beiușului, nr.30, cod poștal
4 1 7 5 0 0 , j u d . B i h o r, t e l e f o n
0259/318.108, fax 0259/318.135, e-mail:
spital_felix@yahoo.com, organizează
licitaţie publică în data de 29.07.2021,
ora 09.30, pentru închirierea unui
spaţiu destinat funcţionării unui punct
pentru desfacerea produselor alimentare, sanitare şi de papetărie în suprafață totală de 8.76mp din demisolul
clădirii C1 identificat prin nr.Cad
5 0 5 5 6 - C 1 , î n s c r i s î n C . F. 5 0 5 5 6
Sânmartin. Documentaţia pentru
elaborarea ofertei şi caietul de sarcini
se pun la dispoziţia celor interesaţi
gratuit la Compartimentul Achiziţii
publice, contractare (ec.Boros Grațian),
data limită de solicitare a clarificărilor
nu trebuie să depășească 21.07.2021,

ora 16.00. Ofertele se depun într-un
singur exemplar, în plic închis şi sigilat,
până la data de 29.07.2021, ora 09.00,
la Secretariatul Spitalului Clinic de
Recuperare Medicală Băile Felix,
Calea Beiușului, nr.30, localitatea Băile
Felix, com.Sânmartin, jud.Bihor.
Ședința publică de deschidere a ofertelor are loc la sediul Spitalului Clinic
de Recuperare Medicală Băile Felix,
sala de raport, etaj 1, la data
29.07.2021, ora 09.30. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute
este: Tribunalul Bihor, localitatea
Oradea, Parcul Traian, nr.10, cod
poștal 410033, Tel.: 0259/414.896;
0359/410.033; Fax: 0359/432.750;
E-mail: tribunalulbihor@just.ro; tr-bihor-arh@just.ro. Data transmiterii
anunțului de licitatie în vederea publicării este: 07.07.2021.

PIERDERI
l SC Lixland SRL, CUI: RO2517500,
cu sediul în Pitești, Argeș, declară nulă
ștampila rotundă nr.1, cu inscripția
Lixland SRL 1, Pitesti, Romania, ca
urmare a pierderii acesteia.
l Cristea Aurel PF, F12/136/2001,
anunță pierderea certificatului de înregistrare, certificatelor constatatoare și a
rezoluției. Le declar nule.
l Pierdut original PV predare primire a
locuinței nr.12321/4/31.10.1991.
l Pierdut carnet de student pe numele
Cioclu George, student al UMF
Cluj-Napoca. Contact la: 0758.643.444.

