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OFERTE SERVICIU
l Sara Trs Transport S.R.L., cu sediul 
social în sat Carani, comuna Sânandrei, 
str.Aleea Sportivilor nr.19, jud. Timiș, 
J35/985/2019, C.U.I: 40638246, anga-
jează: conducător auto transport rutier 
de mărfuri cod COR 833201 -4 posturi. 
Pentru CV la adresa de e-mail: saratr-
stransportsrl@gmail.com

l Asociaţia Prietenii Seniorilor, având 
CIF: 42059550, cu sediul în Judeţul 
Sibiu, Sat Slimnic, Comuna Slimnic, 
strada Rușilor, nr.61 angajează: infir-
mier/infirmieră, cod COR 532103- 5 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limba engleză, cunoștințe în dome-
niul serviciilor de îngrijire. Selecția are 
loc în data de 10.12.2021, ora 09.00, la 
sediul societății.

l UAT Comuna Dorobanțu, județul 
Tulcea, str.Primăverii, nr.45, CUI: 
4793901, tel./fax: 0240.576.306/426, e- 
mail: consiliul_dorobantu@yahoo.com, 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului vacant din cadrul comparti-
mentului Buget, contabilitate: Denu-
mirea postului: casier; Nivelul studiilor: 
studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; Vechime în specialitatea 
studiilor: fără vechime. Data și ora 
organizării probei scrise: 10.01.2022, ora 
10.00. Data-limită pentru depunerea 
dosarului de înscriere, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afișării anun-
țului. Locul desfășurării concursului: 
sediul Primăriei Comunei Dorobanțu, 
județul Tulcea, str.Primăverii nr.45. 
Persoana de contact care asigură secre-
tariatul comisiei de concurs: Ilie 
Gabriela Nina -consilier achiziții 
publice, tel.0240.576.306.

l Direcţia Judeţeană de Statistică 
Vrancea, cu sediul în Focșani, Str.Prof.
Gh.Longinescu, nr.2A, județul Vrancea, 
organizează concurs, pentru ocuparea 
postului contractual vacant, pe perioadă 
determinată de 1 an. -Referent Debu-
tant (1 post), pe perioadă determinată 
de 1 an, pentru organizarea și desfășu-
rarea Recensământului Populaţiei și 
Locuinţelor, runda 2021. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: -Pentru 

postul de Referent debutant, studiile 
necesare ocupării postului sunt studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat, fără vechime. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -proba scrisă 
în data de 31 decembrie 2021, ora 10.00, 
la sediul instituției; -proba interviu în 
data de 04 ianuarie 2022, ora 10.00, la 
sediul instituției. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile lucră-
toare de la publicare în Monitorul 
Oficial, la sediul instituției. Date 
contact: Compartiment Gestionare 
Resurse Umane și Contabilitate, telefon 
0237/227.140, 0766.050.619.

l Grădinița cu Program Prelungit 
Nr.21, cu sediul în orașul Iași, str.Plăie-
șilor, nr.35, judeţul Iași, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: îngrijitor, 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 31.12.2021, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 03.01.2022, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii specifice: 
-studii: generale/medii; -vechime: minim 
10 ani; -experienţă în creșterea și îngri-
jirea copiilor. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Grădiniţei cu Program Prelungit Nr.21 
Iași. Relaţii suplimentare la sediul 
Grădiniţei cu Program Prelungit Nr.21 
Iași, persoană de contact: Curcudel 
Gina-Manuela, telefon: 0744.114.668, 
fax: 0332.803.949.

l Spitalul Județean de Urgență Alexan-
dria, județul Teleorman, Strada Liber-
tății, numărul 1, organizează concurs 
pentru ocuparea urmatorului post 
contractual vacant: 1 post brancardier în 
cadrul Serviciului de Medicină Legală. 
Condiții specifice de participare la 
concurs pentru funcția de brancardier: 
-Studii: școală generală; -Permis condu-
cere șofer profesionist (categoria B și C); 
-Vechime: fără vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul Spita-
lului Județean de Urgență în data de 

18.01.2022, ora 10.00, proba scrisă, iar 
data și ora interviului vor fi anunțate 
după rezultatul probei scrise. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Județean de 
Urgență în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului și trebuie 
să conțină, în mod obligatoriu, documen-
te le  prevăzute  la  art .7  din HG 
nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Taxa de concurs este de 
100Lei și se va achita la Casieria unității. 
Bibliografia și relații suplimentare la 
avizierul Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la 
telefonul 0247/306.723.

l Subscrisa Centrul Naţional de 
Cultură a Romilor – Romano Kher, CIF 
15785599, reprezentată prin dl. Mihai 
Neacșu în calitate de Director, în confor-
mitate cu prevederile art. 7 alin. 4) din 
Anexa la HG nr. 286 / 23.03.2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fondurile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu 
îndeplinirea cerinţelor prevăzute la 
art.38 din Ordonanța De Urgență Nr. 
114/2018 privind instituirea unor masuri 
in domeniul investitiilor publice si a 
unor masuri fiscal bugetare, modificarea 
si completarea unor acte normative si 
prorogarea unor termene publicata in 
Monitorul  Oficial  Nr.  1 .116 din 
29.12.2018. “ART. 38. In perioada 2019-
2021, numarul maxim de posturi care se 
finanteaza din fonduri publice, pentru 
institutiile si autoritatile publice, indife-
rent de modul de finantare si subordo-
nare, se stabileste de catre ordonatorii 
de credite astfel încat sa se asigure plata 
integrala a drepturilor de natura sala-
riala acordate in conditiile legii, cu 
incadrarea in cheltuielile de personal 
aprobate prin buget. prin prezenta, vă 
rugăm să publicaţi în Monitorul Oficial 
al României, partea a III-a, în data de 
09.12.2021 următorul anunţ: Centrul 
Naţional de Cultură a Romilor – 
Romano Kher, CIF 15785599, reprezen-

tată prin dl. Mihai Neacșu în calitate de 
Director, organizează concurs pentru 
ocuparea a două funcţii contractuale 
vacante de execuție: 1 post contractual 
de execuție – Consilier Juridic Gr. IA 
(pe perioadă determinată până la 
întoarcerea titularului de post din 
concediu de creștere copil) Comparti-
ment Juridic; - studii superioare absol-
vite cu diplomă în domeniul științelor 
juridice; - vechime în specialitatea studi-
ilor: minimum 2 ani; - vechime în 
muncă: minimum 3 ani. 1 post contrac-
tual de execuție – Consilier Juridic Gr. 
IA (pe perioadă determinată până la 
întoarcerea titularului de post din 
concediu de creștere copil) Comparti-
ment Juridic; - studii superioare absol-
vite cu diplomă în domeniul științelor 
juridice; - vechime în specialitatea studi-
ilor: minimum 2 ani; - vechime în 
muncă: minimum 3 ani. Concursul va 
avea loc la sediul din Splaiul Indepen-
denţei, nr.202A, etaj 9, sector 6, Bucu-
rești, în data de 29.12.2021 ora 10.00 
proba scrisă si proba interviu in data de 
04.01.2022. Perioada de depunere a 
dosarelor de concurs se va desfășura în 
perioada 09.12.2021-22.12.2021, ora 
16:00, la sediul CNCR-RK din Splaiul 
Independenţei, nr.202A, etaj 9, sector 6, 
București. Relaţii suplimentare la secre-
tarul comisiei, telefon 021/313.52.11 sau 
pe pagina de internet www.cncr.gov.ro

CITAŢII
l Numitul Rus I. Gheorghe, în calitate 
de pârât, cu ultimul dom. cunoscut în 
com.Sic, str.I, nr.479, este citat să se 
prezinte la Judecătoria Gherla în dosar 
nr. 3302/235/2021- obiect declarare jude-
cătorească a morți i -  în data de 
25.01.2022, ora 10.00, în sala 1.

l Miron Costin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Sat Rucăreni, com.Soveja, 
jud.Vrancea, identificat cu CI seria VN, 
nr.336127 emisa de SPCLEP Panciu, 
CNP1800330170129, este chemat în jude-
cată în calitate de chemat în garanție și 
pârât la Curtea de Apel Brașov pentru 
data de 12.01.2022, ora 10.30, sala civil, în 
Brașov, Str.Poienelor, nr.7, în dosarul cu 
nr.2508/62/2015/a1 având ca obiect atra-
gerea răspunderii pentru intrarea în insol-

vență, în proces cu Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Brașov, în 
calitate de reclamant.

l Numitul Carol Sapar, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Iratosu, nr.480, 
este citat în dos. nr. 18719/55/2021 la 
Judecătoria Arad, data de 13.12.2021, 
ora 09.00, în proces cu Suciu Mihai- 
uzucapiune.

DIVERSE
l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244/519.800, numită lichidator judiciar 
conform încheiere din 07.12.2021, 
Tribunal Prahova, dosar nr. 5294/105/2021, 
anunţă deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenței debitorului Magda Farm 
SRL, Bănești, str. Drumul Mare, nr. 586, 
C a m e r a  n r.  2 0 ,  j u d .  P r a h o v a , 
J29/1224/2008, CIF 237837426. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor este 20.01.2022. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 28.01.2022. 
Termenul pentru întocmirea tabelului 
definitiv al creanţelor este 21.02.2022. 
Prima adunare a creditorilor la data de 
01.02.2022, ora 14:00.

l Primăria Comunei Poieni, în calitate 
de titular, anunță publicul interesat 
asupra elaborării alternativei finale a 
planului “Amenajament silvic U.P. I 
Poieni” și a Raportului de mediu, plan 
desfășurat pe teritoriul administrativ al 
județelor Cluj și Bihor, care pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Cluj, în zilele de luni 
- vineri, între orele 9 – 13. Comentariile 
publicului și propunerile scrise se 
primesc zilnic la sediul Primăriei Poieni, 
loc. Poieni str. Principală nr. 268 și la 
sediul A.P.M. Cluj, tel.0264 410 722 fax: 
0264 412 914, e-mail: office@apmcj.
anpm.ro, până la data de 02.02.2022.

l Anunț public privind decizia etapei 
de încadrare (titularul proiectului): SC/
PF Constantin Marian Elian, titular al 
proiectului Construire  Imobil locuințe 
colective 2S+P+10E, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 

încadrare de către APM București, în 
cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului: nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului, 
pentru proiectul Construire  Imobil 
locuinţe colective 2S+P+10E, propus a fi 
amplasat în București, sector 5, Str. 
Garoafei, nr.67-69. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul APM 
București din București, sector 6, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, în zilele de luni- 
vineri, între orele 9.00-12.00, precum și 
la următoarea adresă de internet http://
apmbuc.anpm.ro/. 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.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
procedura generala  a falimentului in 
dosarul nr. 2185/105/2021, Tribunal 
Prahova, conform sentintei nr. 520 din 
11.11.2021 privind pe SC Eltung Flores 
SRL, cu urmatoarele termenele: depu-
nere declarații creanță nascute dupa 
deschiderea procedurii 27.12.2021, 
întocmirea tabelului suplimentar al 
creanțelor 26.01.2022, întocmirea tabe-
lului definitiv consolidat 28.02.2022.

l CONPET S.A. Anunţ public privind 
depunerea solicit¬rii de emitere a acor-
dului de mediu. SC Conpet SA anunţ¬ 
publicul interesat asupra depunerii soli-
cit¬rii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Desfiinţare construcţii 
(baracă + magazie) existente la punctul 
de exploatare C2 Stelnica” propus a fi 
amplasat în comuna Stelnica, sat Stel-
nica, NC 20559, jud. Ialomiţa. Informa-
ţiile privind proiectul propus, pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ialomiţa, din muni-
cipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, 
în zilele de luni - joi, între orele 08.00 - 
16.30, vineri între orele 08.00 - 14.00 și 
la sediul Conpet SA, din municipiul 
Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. 
Prahova, în zilele de luni - vineri, în 
orele de program. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediului Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa.
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l Anunț de selecție experți pentru 
implementarea proiectului ”FUTURE - 
educație prin programe de a doua șansă 
pentru un viitor mai bun ID 136179. 
Inspectoratul Școlar Județean Alba 
(Beneficiar) anunță demararea proce-
durii de selecție a unui expert, post în 
afara organigramei organizației, pentru 
implementarea proiectului cu titlul  
”FUTURE - educație prin programe de 
a doua șansă pentru un viitor mai bun 
ID 136179, proiect finanțat din Fondul 
Social European, Programul Operați-
onal Capital Uman. Parteneriatul 
proiectului: solicitant: Inspectoratul 
Școlar Județean Alba. Partener 1: 
Inspectoratul Școlar Județean Arad. 
Durata de implementare proiect: 36 
luni. Buget proiect: 9,513,138.62 lei. 
Pentru detalii privind condițiile gene-
rale, condițiile specifice, modalitatea de 
depunere a dosarelor, conținutul dosa-
rului de concurs, a criteriilor de selecție, 
precum și a calendarului de desfășu-
rarea a concursului, vă rugăm să acce-
sați site-ul Inspectoratului Școlar 
Județean Alba (www.isjalba.ro).

l SC Gaspeco L&D SRL (titularul 
proiectului) anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
„Amplasare container (benzinărie trans-
portabilă automată) și semnalistică 
specifică”, în incinta amenajată a 
spațiului comercial Dedeman, în zona 
parcărilor pentru clienți, (denumirea 
proiectului), propus a fi amplasat în 
com.Blejoi, jud.Prahova, (adresa ampla-
samentului) com.Blejoi, jud.Prahova, 
T8; A67/55-85, 85/1. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Prahova și la 
sediul SC GASPECO L&D SRL, str.
Calea Floreasca, nr.28-30, în zilele de 
luni-vineri, între orele 09.00-17.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic 
la sediul autorității competente pentru 
protecția mediului Prahova. Informarea 
publicului se face de către titular prin 
publicare în presa națională sau locală și 
prin afișarea acestuia la sediul propriu și 
pe pagina proprie de internet, precum și 
la sediul autorității administrației 
publice locale pe raza căreia este 
propusă implementarea proiectului.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociația pentru Promovarea Învăță-
mântului European Vâlcea, în temeiul 
art. 19 din Statutul Asociației, convoacă 
Adunarea Generală a Asociației, în data 
de 23.12.2021, ora 12.00, la sediul din 

oraș Călimănești, str. M. Viteazu, nr. 
174, județul Vâlcea, având ordinea de zi: 
dizolvarea, lichidarea și radierea asocia-
ției și numirea unui lichidator, potrivit 
art 38 din Statut.

l Convocator Administratorul SC 
Agromec Hagiesti SA, J21/267/1991, 
RO2086114, convoaca Adunarea Gene-
rala a Actionarilor pentru data de 10 
ianuarie 2022, ora-11, la sediul societatii 
din comuna Sinesti, sat Hagiesti, judetul 
Ialomita, cu urmatoarea ordine de zi: 
Aprobarea contractarii unui credit de 
tip Agro IMM Invest in suma de 
500.000lei de la OTP Bank Romania 
avand ca destinatie finantarea activitatii 
curente; Aprobarea garantiilor credi-
tului ce urmeaza a fi contractat; Impu-
ternicirea Domnului Ecobici Gheorghe 
in calitate de Administrator pentru 
semnarea contractului de credit, a 
contractelor de garantii, a tuturor 
actelor aditionale aferente acestora, 
precum si orice alte inscrisuri.

LICITAŢII
l Hidroconstructia UCM Argeș organi-
zeaza licitatie vanzare mijloace fixe 
17.12.2021, ora-11.00 Informatii: 
0248635500, cosmin.chitu@hidrocon-
structia.com

l Spitalul Județean de Urgență 
„Mavromati“, str. Marchian, nr.11, cod 
fiscal 4557951, organizează în data de 
03.01.2022, ora 12.30 licitație publică 
deschisă cu oferta în plic pentru închiri-
erea unor spații și terenuri în suprafața 
totală de  89,13 mp aparținând dome-
niului public al Județului Botoșani, 
af late în administrarea Spitalului. 
Relații suplimentare pe site-ul spitalului 
la rubrica informații publice-achiziții 
publice.

l Leavis Cont IPURL lichidator pentru 
SC  AME AGROPLUS SRL, Com 
Cornesti , sat Postarnacu, nr 218, jud. 
Dambovita, organizeaza in data de 
14.12.2021, 22.12.2021, 28.12.2021, 
05.01.2022, 11.01.2022, 19.01.2022 ora 
13:00  la sediul lichidatorului licitatie 
publica cu strigare pentru vanzarea 
bunurilor debitoarei constand in autotu-
rism VW Golf-B 109 – Break/5,CMC 
1598, dotari standard , 304.021 km, 
fabricatie 2013, motorina, stare satisfa-
catoare= 3700 Euro, Combina Class 
Avero 240T, fabricatie 2014, functionala 
=38.500 EURO, Heder Class C540 
Lex ion  pentru  grau ,  fabr ica t i e 
2014=2.800 EURO, DISC –incomplet 
=710 EURO. Preturile nu contin TVA 
urmand a fi adaugat la pretul obtinut in 

urma licitatiei. Relatii la telefon 0723 
695 547  sau e-mail: voichita_onofrei@
yahoo.com.

l Leavis Cont IPURL in calitate de 
lichidator notific deschiderea procedurii  
simplificate a insolventei privind pe  
debitoarea SC Salgia Costruzioni SRL 
cu sediul in Valenii de Munte  str. 
Alexandru  Vlahuta  nr.  9 ,  JUD 
PRAHOVA, CUI 38577965  J 29/ 
2809/2017,  dosar  5188/105/2021 
Tribunal Prahova. Termene: termen 
pentru depunerea actelor de catre debi-
toare conf. art.  67 alin din lege 
14.12.2021, termenul pentru depunerea 
opozitiilor de catre creditori 10 zile de la 
primirea notificarii, termenul pentru 
solutionarea opozitiilor 10 zile dupa 
formularea opozitiilor, inregistrare 
creante 10.01.2022, verificare creante si 
afisare tabel preliminar 20.01.2022, solu-
tionare contestatii si definitivare tabel 
12.02.2022. Adunarea creditorilor 
25.01.2022 ora  14:00  la sediul lichida-
torului. Votul va fi transmis doar prin 
corespondenta, e-mail. Relatii la telefon 
0723880617, e-mail: voichita _onofrei @
yahoo.com

l Leavis Cont IPURL in calitate de 
lichidator notific deschiderea procedurii  
simplificate a insolventei privind pe  
debitoarea  SC Salgia Ambalare Produ-
zione SRL cu sediul in Valenii de Munte,  
str Brazilor, nr.4  Camera 2  Jud 
Prahova  CUI 38533108 J29/2738/2017, 
dosar 5189/105/2021 Tribunal Prahova. 
Termene : termen pentru depunerea 
actelor de catre debitoare conf. art. 67 
alin din lege 14.12.2021, termenul 
pentru depunerea opozitiilor de catre 
creditori 10 zile de la primirea notifi-
carii, termenul pentru solutionarea 
opozitiilor 10 zile dupa formularea 
opozi t i i lor,  inregis trare  creante 
17.01.2022, verificare creante si afisare 
tabel preliminar 27.01.2022, solutionare 
contestat i i  s i  def ini t ivare  tabel 
21.02.2022. Adunarea creditorilor 
01.02.2022 ora  14:00 la sediul lichidato-
rului. Votul va fi transmis doar prin 
corespondenta, e-mail. Relatii la telefon 
0723880617, e-mail :voichita _onofrei @
yahoo.com.

l Anunţ licitaţie pentru valorificarea 
deșeurilor metalice provenite din vehi-
cule abandonate sau fără stăpân. Consi-
liul Local al Municipiului Galaţi, prin 
Primăria Municipiului Galaţi - Comisia 
de licitaţie numită prin Dispoziţia 
Primarului nr. 3146/17.07.2018, cu 
sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 54, 
organizează licitaţie publică, cu strigare, 

pentru valorificarea deșeurilor metalice 
provenite din vehicule abandonate sau 
fără stăpân. 1. Denumirea și adresa 
instituţiei publice organizatoare a licita-
ţiei: Primăria Municipiului Galaţi, str. 
Domnească, nr. 54, Comisia de licitaţie 
numită prin Dispoziţia Primarului nr. 
3146/17.07.2018, telefon: 0236/307.718, 
cod fiscal: 3814810; 2. Locul unde pot fi 
văzute bunurile: Galaţi - str. Zimbrului, 
nr. 1, str. Tunelului, parcarea de tiruri - 
depozit primărie. Bunurile, Lot 1 - 52 
vehicule și Lot 2 - 23 vehicule, pot fi 
văzute până la data organizării licitaţiei 
publice deschise, cu strigare; 3. Adresa, 
data și ora ţinerii ședinţei de licitaţie, 
pentru vânzarea bunurilor: Ședinţa de 
licitaţie publică, deschisă, cu strigare, va 
avea loc în data de 28.12.2021, ora 
10.00, la sediul Primăriei Municipiului 
Galaţi, str. Domnească, nr. 54; 4. Infor-
maţii suplimentare despre bunurile care 
fac obiectul vânzării: Email: eugen.
mardare@primăriagalat i . ro ,  te l : 
0236/307.718 - Mardare Petru Eugen; 5. 
Documente necesare pentru înscrierea 
la licitaţie: - Dovada achitării garanţiei 
de participare la licitaţie, în cuantum de 
10% din valoarea totală a bunurilor 
s c o a s e  l a  l i c i t a ţ i e ,  î n  c o n t u l 
RO84TREZ3065006XXX000235, 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Galaţi; - Copie Certificat de Înmatricu-
lare la Oficiul Registrul Comerţului, 
pentru persoanele juridice române, din 
care să rezulte vechimea societăţii parti-
cipante, de minim 5 ani; - Certificat 
constatator emis de Oficiul Registrul 
Comerţului; - Certificat de atestare 
fiscală, emis de Administraţia Finan-
ţelor  Publice, din care să rezulte faptul 
că participantul nu are datorii la bugetul 
de stat; - Certificat de atestare fiscală, 
emis de Direcţia de Taxe și Impozite 
Locale, prin care să se ateste faptul că 
participantul nu are datorii la bugetul 
local; - Autorizaţie de mediu; - Autori-
zaţie tehnică R.A.R.; - Copie act de 
identitate administraror sau împuterni-
cire și copie a actului de identitate 
pentru persoana care va reprezenta 
ofertantul. Documentele de participare 
la licitaţie se vor depune în plic sigilat, 
până la data de 22.12.2021, ora 13.00, la 
Registratura Generală a Municipiului 
Galaţi, str. Domnească, nr. 54.

l Anunţ de participare la ședinţa de 
atribuire a abonamentelor rămase 
vacante, pentru locurile de parcare din 
parcarea supraetajată aferentă Blocului 
R5, Mazepa I, Municipiul Galaţi - Etapa 
I. 1. Informaţii generale privind organiza-
torul: Denumire: Municipiul Galaţi prin 
Comisia desemnată în baza dispoziţiei nr. 

1962/20.07.2020, Cod fiscal: 3814810, 
Adresa: str. Domnească, nr. 54, Galaţi, 
Registratură, telefon: 0336/307880, 
0336/307718, fax: 0336/461.460, email: 
mariana.gugoase@primariagalati.ro, 
contracte.teren@primariagalati.ro. 
Persoane de contact: Gugoase Maricica 
Gabriela, Mardare Petru Eugen; 2. Infor-
maţii privind obiectul ședinţei de atri-
buire: Municipiul Galaţi prin Comisia 
desemnată în baza Dispoziţiei nr. 
1962/20.07.2020, organizează ședinţă de 
atribuire pentru locurile de parcare, 

rămase vacante în anul 2021, situate în 
parcarea de reședinţă supraetajată 
aferentă blocului R5 din Mazepa I, în 
vederea utilizării de către locatarii imobi-
lelor aferente străzilor Armata Poporului, 
Ovidiu, Roșiori și Mărășești. Distribuţia 
abonamentelor/ locurilor de parcare 
vacante este următoarea: Parter - 3 
Abonamente ECO: ECO8, ECO11, 
ECO48; Etajul II - 2 Abonamente 
Handicap: E2-D27, E2-30; Etajul III - 2 
Abonamente Handicap: E3-D27, E3-D30; 
Diverse - 1 Abonament Moto: M25. 
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Dimensiunile unui loc de parcare sunt 2.3 
m x 5.0 m. Conform art. 13^1 al HCL nr. 
259/2020 modificată și completată prin 
HCL nr.  338/2021,  începând cu 
01.01.2022 abonamentele ECO vor avea 
tariful aferent abonamentelor Basic, în 
care este inclusă încărcarea liberă a auto-
vehiculelor. Începând cu data de 
01.01.2022, valoarea abonamentului ECO 
este de 74 lei/lună, respectiv 888 lei/an 
(TVA inclus); 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Documentaţia de 
participare se poate solicita și obţine de la 
sediul Primăriei Municipiului Galaţi din 
str. Domnească nr. 54, sau accesând 
link-ul https:// www.primariagalati.ro/ 
portal/ hotarari /010620 /HCL %2 0259.
pdf?Open. Documentaţia se eliberează cu 
titlu gratuit. Cuantumul garanţiei de 
participare la procedura licitaţiei va fi 
comunicat ulterior, după finalizarea 
analizării dosarelor depuse. Dovada achi-
tării garanţiei de participare va fi prezen-
tată ulterior, în cadrul ședinţelor de 
licitaţie publică; 4. Informaţii privind 
depunerea documentaţiei: Pentru partici-
parea la ședinţa de atribuire, persoanele 
interesate trebuie să depună, în plicuri 
sigilate, documentele prevăzute în meto-
dologia de atribuire a abonamentelor 
pentru locurile de parcare din parcarea 
supraetajată aferentă blocului R5, 
Mazepa I, Municipiul Galaţi, aprobată 
prin HCL nr. 259 din 25.06.2020. Data 
limită pentru depunerea documentelor 
este 28.12.2021, ora 13.00. Adresa la care 
se pot depune documentele: Primăria 
Municipiului Galaţi, str. Domnească, nr. 
54, Registratură. Documentele se vor 
depune într-un singur exemplar; 5. Denu-
mirea, adresa și numărul de telefon al 
instanţei de judecată competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute: Tribunalul 
Galaţi, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi, tel. 
0236/460.333, fax. 0236/412.130, email: 
tr-galati-comunicare@just.ro.

l Debitorul SC De Fringhii Constructii 
Transporturi Daniel SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1. Stoc de marfa aflat in patri-
moniul societatii debitoare, in valoarea 
de 16.397,56 Lei exclusiv TVA. Pretul de 
pornire al licitatilor reprezinta 20% din 

valoarea de piata exclusiv TVA aratat in 
Raportul de evaluare. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consem-
narea in contul nr. RO76 UGBI 0000 
8020 0329 3RON deschis la Garanti 
Bank SA -Ag. Ploiesti Mihai Viteazul 
pana la orele 14 am din preziua stabilita 
licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana 
la aceeasi data a Regulamentelor de lici-
tatie pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru stocul de marfa prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
17.12.2021, ora 15:00, iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in data de 
07.01.2022; 14.01.2021; 21.01.2022; 
28.01.2022, ora 15:00. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si 
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizua-
lizat si pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Barocco Fleish SRL soci-
etate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate la 
vanzare: -Mijloace fixe de carmangerie; 
Pretul de pornire pentru toate bunurile 
scoase la licitatie este de 7.500 lei +TVA. 
Participantii la licitatie vor trebui sa 
achizitioneze pana la data si ora licitatiei 
Caietul de Sarcini.  Pretul Caietului de 
sarcini reprezinta 1% din valoarea bunu-
rilor pentru care se liciteaza si va fi 
achitat in numerar pe seama lichidato-
rului judiciar. Participarea la licitatie este 
conditionata de consemnarea in contul 
nr. RO44BREL100035157RO11001  
deschis la Libra Internet BANK, cel 
tarziu pana la data si ora sedintei de lici-
tatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei. Pretul Caietului de 
sarcini poate fi achitat in contul lichida-
torului judiciar nr. RO 43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la Ing Bank –
Sucursala Dorobanti sau in numerar la 
sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti 
nr.71, et.5, sector 1. Listele cu bunurile 
scoase la licitatie poate fi obtinuta de la 

lichidatorul judiciar. Prima sedinta de 
licitatie va avea loc in data de 15.12.2021 
ora 14.00. Daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatie vor avea loc in data de: 
22.12.2021, 12.01.2022, 19.01.2022 si 
26.01.2022  ora 14.00, pretul de pornire 
ramanand acelasi. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1, Bucu-
resti. Pentru relatii suplimentare sunati 
la tel.: 021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.

l D.G.R.F.P. Cluj scoate la vânzare, 
prin oferte de preţ negociabil, mijloace 
fixe și obiecte de inventar scoase din uz 
funcţiune (deșeuri electronice). Condiţii 
de participare: Pot participa la negoci-
erea preţului agenţii economici care au 
ca obiect de activitate achiziţionarea de 
materiale refolosibile DEE, care vor 
prezenta: - Certificat înmatriculare emis 
de ORC; -  Autorizaţia emisă de 
Protecţia Mediului, vizată pentru anul 
curent; - Oferta de preţ. Persoanele juri-
dice/ fizice autorizate, vor depune docu-
mentele mai sus menţionate până în 
data  de  22.12.2021.  În  data  de 
27.12.2021, ora 12.00, în Piata Avram 
Iancu, nr. 19, clădirea nouă, sala de 
ședinţe, se va efectua negocierea 
preţului de vânzare cu participarea 
tuturor celor care și-au depus ofertele. 
Pt. informatii telefon 0788741022. Până 
la această dată, instituţiile publice inte-
resate în obţinerea unor componente din 
monitoare, calculator etc., pot solicita 
transmiterea, fără plată a acestora, dar 
nu mai tarziu de 5 zile anterioare datei 
stabilite penteru negocierea preţului.

l Anunț privind organizarea licitației 
publice în vederea închirierii prin licitatie 
publica a terenului intravilan inscris in 
C.F. nr.309700 Simand de Jos nr. Top 
309700 în suprafață de 1 mp. Autoritate 
contractantă: Primăria comunei Șimand, 
CUI :3519356, Comuna Simand, strada 
Principala, nr. 1119, judet Arad, telefon: 
0257/373118, fax: 0257/373267, persoana 
de contact- Untaru delia Lavinia-Comp. 
Achizitii Publice. Organizatorul proce-
durii: Primăria comunei Șimand. Obiec-

tivul: închirierea terenului intravilan 
înscris în C.F. nr. 309700 Șimand de Jos cu 
nr.top 309700, în suprafață de 1 mp. 
Documentele de licitație: se obtin de la 
Compartimentul Achiziții Publice, 
persoana de contact Untaru Delia-La-
vinia,  documentele licitatiei se pun la 
dispozitia solicitantilor contra cost, pretul 
fiind de 50 lei; taxa de participare la lici-
tatie este de 100 lei. Data - limită pentru 
depunerea ofertelor: 23.12.2021  ora 12,00 
la Biroul Registratura al autorității 
contractante, str. Principală, nr.1119, 
comuna Simand. Data desfășurării licita-
ției publice: 27.12.2021 ora 10,00   la sediul 
autorității contractante, str. Principală, 
nr.1119,comuna Simand; Garanție de 
participare: Modul de constituire al aces-
teia este prezentat în documentele licitației 
publice. Licitatia se va desfasura dupa 
metoda licitatie publica deschisa.In cazul 
in care la data si ora anuntata pentru 
desfasurarea licitatiei, nu se califica un 
numar minim de doi ofertanti, licitatia se 
amana cu 10 zile si se va repeta in aceste 
conditii, inca de doua ori.

l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Coz-
mina, reprezentata prin practician in 
insolventa Ciulianu Elena Cozmina, in 
calitate de  lichidator  judiciar  al debi-
toarei Adssol Resins  SRL, cu indepli-
nirea atributiilor prevazute de Legea 
85/2014,  conform  Hotarari i  nr. 
3532/22.09.2020  pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti- Secţia a VII- a Civila, în 
dosarul nr. 30855/3/2019, anunta scoa-
terea la vanzare a bunurilor mobile aflate 
in proprietatea Adssol Resins  SRL 
constand in Mijloace de transport (Toyota 
Corolla si Audi A1 Sportback)  la suma 
de 15.960 inclusiv TVA .  Prima vanzare a 
bunurilor mobile apartinand societatii 
debitoare se va organiza in data de 
15.12.2021, ora 13.00 prin licitatie publica 
cu strigare. In cazul in care bunurile 
mobile nu se vor vinde la primul termen 
de licitatie, incepand cu  15.12.2021, se 
vor organiza licitatii saptamanal, in 
fiecare zi de miercuri, la aceeasi ora si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din București, Blvd. Mircea 
Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 

3, unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in preziua lici-
tatiei, ora 12.00. Date despre starea bunu-
rilor, pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul lichidatorului judiciar 
din București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, 
Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3. Costul 
unui caiet de sarcini este de 500 lei. Achi-
zitionarea caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 
0726.014.837.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Puiești, 
cu sediul în localitatea Puiești, comuna 
Puieș t i ,  județul  Vas lu i ,  t e lefon 
0235.427.600, e-mail: primariapuiesti@
gmail.com, cod fiscal 3394317. 2.Infor-
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mații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren intravilan în suprafață de 1.000 
mp, situat în localitatea Fulgu, comuna 
Puiești, identificat cu număr cadastral 
71391, ce aparține domeniului privat al 
Comunei Puiești, conform H.C.L. nr. 
45/23.06.2021 și temeiului legal: O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019, art.302-303. 3.Infor-
mații 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 insti-
tuției, Primăria Puiești. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Se poate obține 
de la Primăria Comunei Puiești, Biroul 
Secretar, comuna Puiești, județul 
Vaslui. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 50Lei/exemplar, se 
achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Puiești. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
22/12/2021, ora 14.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 30/12/2021, ora 
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Puiești, 
comuna Puiești, Biroul Secretar, județul 
Vaslui. 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 ședinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 04/01/2022, ora 10.00, 
Primăria Comunei Puiești, comuna 
Puiești, județul Vaslui. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Vaslui, Str. Ștefan cel Mare 
n r. 5 4 ,  j u d e ț u l  Va s l u i ,  t e l e f o n 
0235.311.032, fax 0235.311.582, e-mail: 
tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abi l i tate ,  în  vederea publ icăr i i : 
07/12/2021.

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, persoana de contact: Primăria 
Municipiului Vatra Dornei, cu sediul în 
municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai 
Eminescu, nr.17, județul Suceava, telefon/
fax 0230/375.229, 0230/375.170, email: 

primaria@vatra-dornei.ro, cod fiscal 
7467268. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: suprafața de 
466 mp teren, identificat cu nr.cadastral 
39864 din CF 39864, situat în Municipiul 
Vatra Dornei, Str.Negrești f.n., ce apar-
ține domeniului privat al Municipiului 
Vatra Dornei, județul Suceava, conform 
H.C.L.nr.207/25.11.2021 și temeiului 
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.363. 
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 institu-
ției, Compartimentul juridic. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Comparti-
mentul juridic din cadrul Primăriei Muni-
cipiului  Vatra Dornei ,  Str.Mihai 
Eminescu, nr.17, 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: 200 
de lei, iar suma se achită la Casieria 
Primăriei Municipiului Vatra Dornei. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 20.12.2021, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 30.12.2021, ora 
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Vatra 
Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, 
județul Suceava, cod poștal 725700. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: 1 exemplar original. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
30.12.2021, ora 11.00, Primăria Munici-
piului Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, 
nr.17, județul Suceava, cod poștal 725700. 
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Suceava, Suceava, 
Str.Ștefan cel Mare, nr.62, județul 
Suceava, cod poștal 720062, telefon 
0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: 
trsv-registratura@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abi l i tate ,  în  vederea  publ icăr i i : 
08.12.2021.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Gura Văii, 
comuna Gura Văii, Str. Primăriei, nr.2, 

județul Bacău, telefon 0371/407.500, fax 
0372/002.112, e-mail: primariaguravaii@
yahoo.com, cod fiscal 4278108. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Lot nr.7, compus din teren în suprafață 
de 2.025 mp și grajd de 776mp, identi-
ficat prin numărul cadastral 61241, 
terenul și construcția aparțin domeniului 
privat al Comunei Gura Văii, conform 
H o t ă r â r i i  C o n s i l i u l u i  L o c a l 
nr.119/25.11.2021 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. Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
prin solicitarea scrisă, de la sediul Primă-
riei Comunei Gura Văii. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Gura Văii, comuna Gura Văii, 
Str.Primăriei, nr.2, județul Bacău. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atri-
buire de 200 Lei, ce se achită numerar la 
Casieria Primăriei Comunei Gura Văii 
s a u  î n  c o n t u l  c o n c e d e n t u l u i : 
RO17TREZ0625006 XXX000079, 
deschis la Trezoreria Onești, cod fiscal al 

concedentului: 4278108. 3.4. Data-limită 
pentru sol icitarea clarif icări lor: 
04.01.2022, ora 15.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 12.01.2022, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la Registra-
tura Primăriei Comunei Gura Văii, 
comuna Gura Văii, Str. Primăriei, nr.2, 
județul Bacău. 4.3.Numărul de exem-
plare 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 ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 13.01.2022, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Gura Văii, comuna 
Gura Văii, Str.Primăriei, nr.2, județul 
Bacău. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Judecătoriei Onești, cu 
sediul în municipiul Onești, Str.Tinere-
tului, nr.1, judeţul Bacău, telefon 
0234/311.913, fax 0234/326.170, email: 
jud-onești-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
08.12.2021.

l Comuna Corod, cu sediul în Str.
Ștefan cel Mare nr.258, comuna Corod, 
judeţul Galaţi, anunţă organizarea lici-
taţiei publice cu strigare, conform HG 
nr.841/1995, în vederea valorificării 

mijloacelor fixe identificate astfel: auto-
gunoieră Man, autogunoieră Seddon 
Atkinson, autoturism Dacia Break, 
autoturism Dacia Ambulanţă. Licitaţia 
va avea loc la sediul instituţiei în data 
de 16 decembrie 2021, ora 12.00. 
Cumpărătorii interesaţi de achiziţio-
narea mijloacelor fixe pot fi persoane 
fizice sau juridice, care vor depune până 
la data de 14.12.2021, ora 15.00, docu-
mentele prevăzute în Caietul de sarcini, 
care poate fi achiziţionat de la sediul 
Primăriei Comunei Corod contra sumei 
de 100Lei. Cota de cheltueli de partici-
pare la licitaţie constă în: achitarea 
sumei de 500Lei garanţia de participare 
la licitaţie, 100Lei caietul de sarcini. 
Informaţii suplimentare pentru partici-
panţi  se  pot  obţine la nr.de tel . 
0236/864.006, e-mail: corod@gl.e-adm.ro

PIERDERI
l SC Nikos A&G Ady SRL, cu sediul în 
Galați, bld. Milcov, nr. 38, bl. F1, sc.3, 
et.2, ap.51, jud.Galați, identificată cu 
J17/1142/2014 și CUI: 33699020, declară 
pierdute și nule ștampilele societății.

l Bădină Maria-Ioana, cu domiciliul în 
București, str.Dobreni nr.1, bl.P23, sc.6, 
ap.83, sectorul 6, aduce la cunoștință 
pierderea titlului de proprietate nr. 
5906/6, eliberat la 8 decembrie 1998 de 
Prefectura Municipiului București pe 
numele de Păpan D.Marioara (decedată).

joi / 9  decembrie 2021

Drumul spre 
libertate.

Harr  și M g an
diseea unei familii regale moderne

a a i i n a a i  carte care reu e te 
să pătrundă în intimitatea Ducelui i a Ducesei de usse

ia a cuplului princiar începând cu primele întâlniri 
romantice i  încheind cu perioada în care cei  
doi s-au decis să meargă pe calea libertă ii -  
la distan ă  de îndatoririle i constrângerile pe 
care le presupunea traiul la vârful Casei Regale

Preț: 
2 ,  lei 
ziarul + 
cartea
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