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OFERTE SERVICIU
l Melange Com SRL, CUI: 6991786, din 
Brașov, angajează brutari. CV la: office@
jobtips.ro

l Liberty Promotion SRL, Oraș  Predeal 
str. Neagoie Basarab  nr. 7, Jud. Brașov, 
J8/706/2002, CUI 14683744 angajează, 1 
ajutori ospătar COD COR 513101. Rugăm 
CV la lorian@edengrandresort.ro

l SC Leon Good Foods SRL angajează 
muncitori necalificați în construcții- 5 
posturi. Rugăm seriozitate. Relații la 
telefon: 0765.699.500. Așteptăm 
CV-urile dumneavoastră la adresa: leon-
good2022@gmail.com

l Dunlite Com SRL, CUI 9027530, cu 
sediul în Dăbuleni, Dolj, angajează 3 
muncitori necalificați la asamblarea și 
montarea pieselor. Cerințe: limba 
engleză și experiență în domeniu. Relații 
la tel. 0744.704.394.

l Farmasi Cosmetics RO S.R.L., persoană 
juridică română, cu sediul în București, 
Sectorul 1, Calea Floreasca nr.246C, biroul 
1, camera 1, etaj 18, înregistrată în Regis-
trul Comerțului sub nr. J40/2140/2019, 
având Cod Unic de Înregistrare: 
40660260, angajează: 1 director general 
societate comercială -112011. Interviul va 
avea loc la data de 10.08.2022, la ora 
10.00, la sediul societății.

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

l SC Estate General Construct SRL 
angajăm personal calificat și necalificat în 
domeniul construcțiilor. Program 8 h/zi, 
L-V, weekend opțional. Salariul de la 
3 . 0 0 0 L e i  + b o n u s u r i .  D e t a l i i  l a 
tel.0748.857.070. Disponibil pentru toată 
țara.

l SA.HI.KO Delivery SRL angajăm curieri/
livratori pentru sectorul de food delivery. 
Program 8 h/zi, L-V, weekend opțional. 
Salariul 2.500 Lei +bonusuri. Detalii la 
tel.0741.926.822. Disponibil pentru 
orașele: București, Cluj, Timișoara.

l SC Fresh Salad SRL, având CUI: 
40695578, cu sediul în București, Sectorul 
6, Drumul Taberei, Nr.28, Bloc T2, Scara 1, 
Etaj 9, Ap.116, angajează: Ajutor bucătar, 
cod COR 941101- 8 posturi, Șofer de auto-
turisme și camionete, cod COR 832201- 1 
post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
serviciilor. Selecția are loc în data de 
10.08.2022, ora 09.00, la sediul societății.

l În conformitate cu prevederile Ordi-
nului nr.284/2007, privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare și 
desfășurare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcțiilor specifice 
comitetului director din spitalele 
publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Spitalul Județean de Urgență 
Târgoviște, cu sediul în mun.Târgoviște, 
str.Tudor Vladimirescu nr.48, jud.
Dâmbovița, organizează la sediul său 
concurs pentru ocuparea funcției speci-
fice comitetului director de director 
financiar-contabil. Criterii specifice de 
ocupare a postului: -studii universitare 
de lungă durată, cu diplomă de licență 
sau echivalentă în profil economic; -cel 

puțin 2 ani vechime în specialitatea 
studiilor. Concursul/examenul se desfă-
șoară la sediul Spitalului Județean de 
Urgență Târgoviște, cu sediul în mun.
Târgoviște, str.Tudor Vladimirescu nr.48, 
și cuprinde următoarele probe de 
evaluare: -08.09.2022, ora 10.00: test-
grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoș-
tințelor din legislația specifică postului; 
-08.09.2022, ora 13.30: susținerea 
proiectului de specialitate pe o temă din 
domeniul de activitate al postului; 
-08.09.2022, ora 14.00: interviul de 
selecție. Data-limită pentru depunerea 
dosarelor de concurs: 30.08.2022, ora 
11.00. Relații suplimentare se pot obține 
l a  S e r v i c i u l  R U N O S ,  t e l e f o n: 
0245.631.582 și pe site-ul Spitalului 
Județean de Urgență Târgoviște: 
sptadmin@spitaldb.ro.

l SC LEON GOOD FOODS SRL angajează 
muncitori necalificați în construcții- 5 
posturi. Rugăm seriozitate. Relații la 
telefon: 0765.699.500. Așteptăm 
CV-urile dumneavoastră la adresa:  
leongood2022@gmail.com

l Primăria Comunei Jilava, din județul 
Ilfov, scoate la concurs posturile înfiin-
țate pe perioadă determinată în afara 
organigramei pentru implementarea 
proiectului „Creșterea incluziunii și abili-
tatea romilor”, Proiect derulat prin 
programul „Dezvoltare locală, reducerea 
sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, 
finanțat prin Granturile SEE și Norve-
giene 2014-2021, conform prevederilor 
contractului de finanțare semnat de 
U.A.T. Comuna Jilava, în calitate de insti-
tuție beneficiară, după cum urmează: 1)
Manager proiect -1 post; 2)Instructori 
preșcolari -3 posturi; 3)Învățători pentru 
educație remedială -2 posturi; 4) 
Profesor limba română pentru educație 
remedială -1 post; 5)Profesor matema-
tică pentru educație remedială -1 post; 
6)Organizator comunitar local -2 posturi. 
Cerințe posturi: 1.Manager proiect -1 
post. a) Durata angajării: Contract de 
muncă pe perioadă determinată, maxim 
22 luni, 7.510Lei brut lunar, 4 ore /zi, 21 
zile /lună, conform cerințelor și necesită-
ților Contractului de finanțare; b)
Descriere activități, responsabilități 
corespunzătoare postului, Condiții Gene-
rale și specifice impuse prin fișa postului/ 
Atribuții: Este responsabil cu derularea și 
implementarea proiectului, în condițiile 
asumate prin Contractul de Finanțare. 
Este responsabil cu organizarea și coor-
donarea echipelor de management și 
implementarea proiectului. Asigură 
întocmirea și respectarea unor proceduri 
de lucru, raportarea corectă și la timp în 
cadrul proiectului. Participă la întoc-
mirea raportărilor financiare. Monitori-
zează și evaluează proiectul. Asigură 
colaborarea cu partenerii. Asigură mana-
gementul riscurilor și respectarea obliga-
țiilor privind arhivarea documentelor. 
Reprezintă PP și Asocierea în cadrul 
Contractului de Finanțare. Condițiile 
specifice care trebuie îndeplinite de o 
persoană pentru a putea participa la 
concurs sunt: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; -experiență în funcții de 
conducere: minimum 5 ani; -experiență 
în coordonare de proiecte finanțate prin 
granturi nerambursabile; -abilități de 
management al echipelor și bune abili-
tăți de comunicare și organizare. 2. 
Instructor preșcolari: 3 posturi. a)Durata 
angajării: Contract de muncă pe peri-
oadă determinată, maxim 12 luni, 
1.800Lei brut pentru 40 ore/lună, 
conform cerințelor și necesităților 

Contractului de finanțare; b)Descriere 
activități, responsabilități corespunză-
toare postului, Condiții Generale și 
specifice impuse prin fișa postului/Atri-
buții: Lucrează cu copiii în cadrul progra-
melor de educație remedială. Condițiile 
specifice care trebuie îndeplinite de o 
persoană pentru a putea participa la 
concurs sunt: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; -experiență în învăță-
mânt minimum 5 ani; 3.Învățători pentru 
educație remedială: 2 posturi. a)Durata 
angajării: Contract de muncă pe peri-
oadă determinată, maxim 14 luni, 
2.500Lei brut pentru 48 ore/lună, 
conform cerințelor și necesităților 
Contractului de finanțare; b)Descriere 
activități, responsabilități corespunză-
toare postului, Condiții Generale și 
specifice impuse prin fișa postului/Atri-
buții: Lucrează cu copiii în cadrul progra-
melor de educație remedială. Condițiile 
specifice care trebuie îndeplinite de o 
persoană pentru a putea participa la 
concurs sunt: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; -experiență în învăță-
mânt minimum 5 ani; 4.Profesor limba 
română pentru educație remedială: 1 
post. a) Durata angajării: Contract de 
muncă pe perioadă determinată, maxim 
14 luni, 2.500Lei brut pentru 48 ore/ 
lună, conform cerințelor și necesităților 
Contractului de finanțare; b)Descriere 
activități, responsabilități corespunză-
toare postului, Condiții Generale și 
specifice impuse prin fișa postului/ Atri-
buții: Lucrează cu copiii în cadrul progra-
melor de educație remedială. Condițiile 
specifice care trebuie îndeplinite de o 
persoană pentru a putea participa la 
concurs sunt: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, specialitatea limba și 
literatura română; -experiență în învăță-
mânt minimum 5 ani; 5.Profesor mate-

matică pentru educație remedială: 1 
post. a)Durata angajării: Contract de 
muncă pe perioadă determinată, maxim 
14 luni, 2.500Lei brut pentru 24 ore/
lună, conform cerințelor și necesităților 
Contractului de finanțare; b)Descriere 
activități, responsabilități corespunză-
toare postului, Condiții Generale și 
specifice impuse prin fișa postului/Atri-
buții: Lucrează cu copiii în cadrul progra-
melor de educație remedială. Condițiile 
specifice care trebuie îndeplinite de o 
persoană pentru a putea participa la 
concurs sunt: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, specialitatea matema-
tică; -experiență în învățământ minimum 
5 ani; 6. Organizator comunitar local -2 
posturi. a)Durata angajării: Contract de 
muncă pe perioadă determinată, maxim 
22 luni, 3.200Lei brut pentru 63 ore/
lună, conform cerințelor și necesităților 
Contractului de finanțare; b)Descriere 
activități, responsabilități corespunză-
toare postului, Condiții Generale și 
specifice impuse prin fișa postului/Atri-
buții: Identifică potențialii lideri locali 
informali. Îndrumă persoanele cu care 
intră în contact către serviciile oferite 
prin proiect -educația remedială, dezvol-
tarea profesională și Abilități de comuni-
care și prevenția sanitară, evenimentele 
culturale; Participă activ la sesiunile de 
advocacy. Condițiile specifice care 
trebuie îndeplinite de o persoană pentru 
a putea participa la concurs sunt: -studii 
liceale, respectiv studii medii liceale 
finalizate cu diplomă de bacalaureat sau 
studii gimnaziale; -nu se solicită vechime. 
Probe pentru selecție: -selecția dosa-
relor de înscriere; -interviul. Se pot 
prezenta la următoarea etapă numai 
candidații declarați admiși la etapa 
precedentă. Interviul: se testează cunoș-
tințele teoretice necesare ocupării 
postului pentru care se organizează 
selecția: -abilități și cunoștințe impuse 

de funcție; -capacitatea de analiză și 
sinteză; -motivația candidatului; 
-comportamentul în situațiile de criză; 
-inițiativă și creativitate. IV.  La concursul 
organizat pentru ocuparea unui post 
înființat în afara organigramei în vederea 
implementării în bune condiții a unui 
proiect finanțat din fonduri externe 
nerambursabile poate participa orice 
persoană care îndeplinește condițiile 
generale și specifice de participare. 
Condițiile generale care trebuie îndepli-
nite de o persoană pentru a putea parti-
cipa la concurs sunt: a)are cetățenia 
română, cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor apar-
ținând Spațiului Economic European și 
domiciliul în România; b) cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; d)are capacitate deplină de exer-
cițiu; e)are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f) îndepli-
nește condițiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite 
cu intenție, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcției, cu excepția situa-
ției în care a intervenit reabilitarea. V. 
Documente necesare pentru înscrierea 
în procesul de recrutare și selecție: 
Dosarele de înscriere vor conține urmă-
toarele documente: a)cererea de 
înscriere la concurs adresată conducăto-
rului instituției publice organizatoare, 
înregistrată în termenul legal de depu-
nere a dosarului, semnată și datată de 

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia Generalã Regionalã a 
Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Braºov. Serviciul Fiscal Municipal 
Fãgãraº. Nr. înreg. ANSPDCP 20008. Dosar de executare nr. 4635. Nr. 336-11 din 04.08.2022. Anunþ 
privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã, în 
ziua de 25, luna August, ora 11.00, anul 2022, în localitatea Fãgãraº, str. B-dul. Unirii, nr. 6, bl. 6, et. II, 
se vor vinde la licitaþie, urmãtoarele bunuri mobile proprietate al debitorului ILIE ELENA GABRIELA 
INTREPRINDERE INDIVIDUALÃ, licitaþia a -III-a: Denumirea bunului mobil. Descriere sumarã: 
Autoturism, marca: Renault, model: JA Megane Scenic, culoare: gri metalizat, caroserie: berlinã, 4 uºi, 
5 locuri, an fabricaþie: 1999, rulaj: 198946 km., combustibil: benzinã, putere: 0 kw 0 CP, capacitate 
cilindricã: 1598 cmc, serie ºasiu: VF1JA040520429103, serie motor: nr. înmatriculare: B-191-YSA, cutie 
vitezã: manualã, transmisie: -, clasa emisii: Euro 3, stare: second hand, volan: stânga, stare uzurã: nu 
se cunosc, semne particulare: nu se cunosc. Drepturi reale ºi privilegiile care greveazã bunurile, dacã 
este cazul. Preþul de evaluare sau de pornire a licitaþiei, exclusiv TVA: 2600 lei. Cota TVA (neimpozabil/ 
scutit): 19%. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor 
sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã 
prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de 
data licitaþiei, urmãtoarele documente: a) oferta de cumpãrare conform modelului formularului aprobat 
prin O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017, publicat în M.O. nr. 32/2017. Aceasta poate fi depusã direct sau transmisã 
prin poºta. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax; b) dovada plãþii 
taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din 
preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO89TREZ132506701XXXXXXX, 
beneficiar Serviciul Fiscal Municipal Fãgãraº, cod de identificare fiscalã 4384354, deschis la Trezoreria 
Fãgãraº, utilizând numãrul de evidenþã al plãþii 80830022200000000000134; Taxa de participare nu se 
restituie ofertanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie, celui care a refuzat încheierea Procesului - verbal 
de adjudecare, precum ºi adjudecatorului care nu a plãtit preþul. Taxa de participare care nu se restituie 
se face venit la bugetul de stat; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant. Persoanele 
înscrise la licitaþie se pot prezenta ºi prin mandatari care sã îºi justifice calitatea prin procurã specialã 
autenticã. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoanã interpusã; d) pentru persoanele 
juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; e) 
pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã; f) pentru persoanele 
fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de 
identitate/ paºaport; h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu 
este persoanã interpusã cu debitorul. Participantii la licitatie vor avea în vedere respectarea legislaþiei 
actuale referitoare la limitarea rãspândirii infectãrii cu noul coronavirus Sars-Cov2. Cumpãrãtorului îi 
revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de 
conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea. Pentru informaþii suplimentare vã puteþi 
adresa la sediul nostru sau la numãrul de telefon 0268/211226, int. 13. Data afiºãrii: 09.08.2022.
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candidat; b)copia actului de identitate 
sau orice alt document care atestă iden-
titatea, potrivit legii, după caz; c) Copiile 
documentelor care să ateste nivelul 
studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi  
copiile documentelor care atestă înde-
plinirea condiţiilor specifice ale postului 
solicitate de instituţia publică; d)carnetul 
de muncă sau, după caz, o adeverinţele 
care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, 
în copie; e)cazierul judiciar sau o decla-
raţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează (candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria răspun-
dere că nu are antecedente penale, are 
obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu până la data desfăşurării 
primei probe a concursului); f) adeve-
rinţă medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concur-
sului, de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sani-
tare abilitate; g)Curriculum Vitae, 
modelul comun european; Adeverinţa 
care atestă starea de sănătate conţine în 
clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
Actele în copie prevăzute la alin.(1) vor fi 
prezentate şi în original în vederea verifi-
cării conformităţii copiilor cu acestea. 
Locaţia de desfăşurare a concursului de 
recrutare şi selecţie: la sediul Primăriei 
Comunei Jilava, Șos.Giurgiului nr.279, 
comuna Jilava, judeţul Ilfov. Persoană de 
contact pentru primirea dosarelor de 
concurs este Ene Gabriela, cu funcţia 
publică de execuţie de consilier, clasa I, 
grad profesional principal, în cadrul 
Aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Ji lava, Compartimentul 
Resurse Umane şi Formare Profesională, 
care poate fi contactată la numărul de 
telefon: 021.457.01.15/ int. 104, fax: 
021.457.11.71, e-mail: primariajilava@
primariajilava.ro. Comisia de concurs are 
obligaţia de a selecta dosarele de 
concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de 
participare în maximum o zi lucrătoare 
de la data expirării termenului de depu-
nere a dosarelor. Bibliografia/Tematica: 
-Constituţia României -republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-OUG nr.57/2019 privind Codul Adminis-
trativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; -Legea nr.202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi barbaţi, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare; -Legea 
53/2003 -Codul Muncii, cu modificările 
ş i  completăr i le ul ter ioare;  -HG 
nr.560/2022 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului Romaniei de incluziune a 
cetăţenilior români aparţinând minori-
tăţii rome pentru perioada 2022-2027; 
-HG nr. 325/2018 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
condiţiilor de înfiinţare a posturilor în 
afara organigramei şi a criteriilor pe baza 
cărora se stabileşte procentul de majo-
rare salarială pentru activitatea prestată 
în proiecte finanţate din fonduri euro-
pene nerambursabile; VI. Calendarul de 
desfăşurare a concursului: 1.Afişare 
anunţ de recrutare şi selecţie personal la 
avizierul Primăriei Comunei Jilava, pe 
pagina de internet a instituţiei, într-un 
cotidian de largă circulaţie: 09.08.2022, 
sediul Primăriei Comunei Jilava, şos.
Giurgiului nr.279, comuna Jilava, judeţul 
I l fov,  w w w.pr imar iaj i lava.ro.  2. 
Termen-limită de depunere dosare 
candidaţi: 25.08.2022, ora 16.30, sediul 
Primăriei Comunei Jilava, şos.Giurgiului 
nr.279, comuna Jilava, judeţul Ilfov, 
Compartimentul Resurse Umane şi 
Formare Profesională. 3.Selecţia dosa-
relor de concurs: 26.08.2022, ora 9.00, 
sediul Primăriei Comunei Jilava, şos. 
Giurgiului nr.279, comuna Jilava, judeţul 
Ilfov. 4.Afişare rezultate la selecţia dosa-
relor de concurs: 26.08.2022, ora 14.00, 
sediul Primăriei Comunei Jilava, şos.
Giurgiului nr.279, comuna Jilava, judeţul 
Ilfov, www.primariajilava.ro. 5.Depunere 
contestaţii: 29.08.2022, ora 16.30, sediul 
Primăriei Comunei Jilava, şos.Giurgiului 
nr.279, comuna Jilava, judeţul Ilfov. 
6.Soluţionare contestaţii: 30.08.2022, 
ora 14.00, sediul Primăriei Comunei 
Jilava, şos.Giurgiului nr.279, comuna 
Jilava, judeţul Ilfov. 7.Afişare rezultate 
contestaţii: 30.08.2022, ora 16.00, sediul 
Primăriei Comunei Jilava, şos.Giurgiului 
nr.279, comuna Jilava, judeţul Ilfov, 
www.primariajilava.ro. 8.Interviul: 
31.08.2022, ora 09.00, sediul Primăriei 

Comunei Jilava, şos.Giurgiului nr.279, 
comuna Jilava, judeţul Ilfov. 9.Afişare 
rezultate interviu: 31.08.2022, ora 16.00, 
sediul Primăriei Comunei Jilava, şos.
Giurgiului nr.279, comuna Jilava, judeţul 
Ilfov, www.primariajilava.ro. 10.Depu-
nere contestaţii interviu: 01.09.2022, ora 
16.30, sediul Primăriei Comunei Jilava, 
şos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava, 
judeţul Ilfov. 11.Soluţionare contestaţii: 
02.09.2022, ora 09.00, sediul Primăriei 
Comunei Jilava, şos.Giurgiului nr.279, 
comuna Jilava, judeţul Ilfov. 12.Afişare 
rezultate contestaţii: 02.09.2022, ora 
14.00, sediul Primăriei Comunei Jilava, 
şos. Giurgiului nr.279, comuna Jilava, 
judeţul Ilfov, www.primariajilava.ro. 
13.Afişare rezultate finale: 05.09.2022, 
ora 15.00, sediul Primăriei Comunei 
Jilava, şos.Giurgiului nr.279, comuna 
Jilava, judeţul Ilfov, www.primariajilava.
ro.

CITAȚII
l Se citează numiţii Turiceanu Ion, domi-
ciliat în sat Gara Bobocu, com.Cochir-
leanca, jud.Buzău, Rădulescu Ștefana, 
domiciliată în sat Verneşti, com. Verneşti, 
jud. Buzău şi Turiceanu Iulian-Maricel, 
domiciliat în sat Gara Bobocu, com.
Cochirleanca, jud.Buzău, în calitate de 
nepoţi, în cauza succesorală privind pe 
defunctul Lefter Marin, decedat la data 
de 31.01.2002, în dosarul succesoral 
nr.191/2022, pentru data de 30.08.2022, 
ora 10.00, la Biroul Individual Notarial 
Mariana Mocanu din oraşul Babadag, str.
Mihai Viteazu, nr.9, jud.Tulcea.

l Se citează numitul Ilas Mihai, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în loc.Sârbi, 
com.Vlăsineşti, jud.Botoşani, pentru data 
de 04.oct.2022, ora 11.00, la Judecătoria 
Săveni, în calitate de pârât privind dispa-
riţia de la domiciliu, în dosarul civil 
13304/325/2021, în proces cu Ilas Liviu.

l Invităm orice persoană care deţine 
date sau informaţii despre numitul Ilas 
Mihai, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
loc.Sârbi, com.Vlăsineşti, jud.Botoşani, 
să se adreseze Judecătoriei Săveni, Str.
Dr.Ciucă, nr.1, tel. 0231.540.319, până la 
data de 04.oct. 2022, ora 11.00, pentru 
dosarul civil 13304/325/2021, având ca 
obiect declararea judecătorească a 
morţii, introdus de  Ilas Liviu.

DIVERSE
l SC Fair Play Serban SRL, cu sediul în 
Arad, str.Oradea, nr.2, anunţă elabo-
rarea primei versiuni a planului 
“construire ferma fotovoltaica – faza 
PUZ” amplasată în Sântana, nr.FN, jud.
Arad şi declanşarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a planului 
se poate realiza la sediul SC L&C Total 
Proiect SRL, localitatea Arad, str.Muncii 
nr.34, zilnic între orele 10.30 – 12.30. 
Comentariile şi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Arad, splaiul 
Mureşului nr.FN, în termen de 18 zile 
calendaristice de la data ultimului 
anunţ.

l Electrosteff Energy SRL anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Construire 
centrală electrică fotovoltaică, consti-
tuită din împrejmuire, panouri pv şi 
structură, drumuri acces şi staţie trans-
formare+sisteme acumulare”, propus a 
fi realizat în comuna Grădiştea T79, 
P659/1, 658/1/1, 658/2/1 lot 2, CF 
75645.  Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Brăila din 
municipiul Brăila, Bd. Independenţei, 

nr. 16, Bl.B5 şi la sediul Electrosteff 
Energy S.R.L.  din judeţul Brăila, 
comuna Gemenele, satul Gemenele, 
str. Biserica Sf. Neculai, nr. 18, în zilele 
lucrătoare între orele 9.00-13.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Brăila.

l Pîrlea Laurenţiu Cristian, cu adresa în 
oraş Năvodari, str. Taşaul, nr. 1, bl. T3, 
sc. D, et. 4, ap. 66, jud. Constanţa, în 
calitate de mandatar al proprietarilor 
Dragnea Nicolae şi Dragnea Daniela, 
titular al planului: PUZ – introducere în 
intravilan şi parcelare teren pentru 
ansamblu rezidenţial (locuire şi dotări 
aferente), propus a fi amplasat în 
comuna Corbu, extravilan, parcela 
A289/67, judeţul Constanţa, anunţă 
publicul interesat că, în urma parcur-
gerii etapei de încadrare din şedinţa 
Comitetului Special Constituit din data 
de 29.06.2022, s-a luat decizia supunerii 
procedurii de adoptare fără aviz de 
mediu. Publicul poate formula comen-
tarii privind decizia etapei de încadrare 
pe care le transmite în scris Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Constanţa, 
str. Unirii, nr. 23, tel/ fax 0241/546696, 
în termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anunţului.

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia Generalã Regionalã a 
Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Braºov. Serviciul Fiscal Municipal 
Fãgãraº. Nr. înreg. ANSPDCP 20008. Dosar de executare nr. 1800405394446. Nr. BVFG_DEX 10048_12 
din 04.08.2022. Anunþ privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã 
facem cunoscut cã, în ziua de 26, luna august, ora 10.00, anul 2022, în localitatea Fãgãraº, str. B-dul. 
Unirii, nr. 6, bl. 6, et II, se vor vinde la licitaþie, urmãtoarele bunuri mobile proprietate al debitorului ILIE 
IULIAN ªTEFAN, licitaþia a III-a: Denumirea bunului mobil. Descriere sumarã: Autoturism, marca: Jeep, 
model Cherokee, culoare: negru, caroserie:-, an fabricaþie: 2003, combustibil: diesel, Putere: 0 kw 0 CP, 
capacitate cilindricã: -cmc, serie ºasiu: 1J8GLE8513W560364, serie motor: fãrã serie, nr. înmatriculare: 
BV-11-YCY, cutie de vitezã: manualã, transmisie: -, Clasa emisii: -, stare: second hand, volan: stânga, 
stare de uzurã: nu se cunosc, semne particulare: nu se cunosc. Drepturi reale ºi privilegiile care 
greveazã bunurile, dacã este cazul. Preþul de evaluare sau de pornire a licitaþiei, exclusiv TVA: 10297 lei. 
Cota TVA (neimpozabil/ scutit): 19%. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã 
înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi 
în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi 
pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu 
cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente: a) oferta de cumpãrare conform 
modelului formularului aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017, publicat în M.O. nr. 32/2017. Aceasta 
poate fi depusã direct sau transmisã prin poºta. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin 
telex sau telefax; b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de 
garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 
RO89TREZ132506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Municipal Fãgãraº, cod de identificare fiscalã 
4384354, deschis la Trezoreria Fãgãraº; Taxa de participare nu se restituie ofertanþilor care nu s-au 
prezentat la licitaþie, celui care a refuzat încheierea Procesului - verbal de adjudecare, precum ºi 
adjudecatorului care nu a plãtit preþul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de 
stat; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant. Persoanele înscrise la licitaþie se pot 
prezenta ºi prin mandatari care sã îºi justifice calitatea prin procurã specialã autenticã. Debitorul nu 
poate licita nici personal, nici prin persoanã interpusã; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; e) pentru persoanele juridice 
strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/ paºaport; h) 
declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu 
debitorul. Participantii la licitatie vor avea în vedere respectarea legislaþiei actuale referitoare la 
limitarea rãspândirii infectãrii cu noul coronavirus Sars-Cov2. Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a 
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a 
patrimoniului naþional sau altele asemenea. Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa la sediul 
nostru sau la numãrul de telefon 0268/211226, int. 13. Data afiºãrii: 09.08.2022.
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LICITAŢII
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, 
cu datele de identificare din antet, repre-
zentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Sakurako & CO SRL, desemnat 
incheierea de sedinta din data de 
13.10.2020 pronunţată de Tribunalul 
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în dosarul 
nr. 15846/3/2012, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in proprie-
tatea Sakurako & CO SRL constand in 
proprietate imobiliara reprezentata de 
un spatiu locativ tip apartament cu 3 
(trei) camere si dependinte situat in 
Bucuresti,  strada Logofat Luca Stroici, 
nr.35, Parter, ap.4, sector 2, cu suprafata 

utila de 144,55 mp inscris in CF nr. 
224688-C1-U1, in valoare totala de 
124.355 euro +TVA (conform normelor 
din Codul fiscal in vigoare la data valorifi-
carii). Vanzarea bunului imobil aparti-
nand societatii falite se va organiza in 
data de 22.08.2022 ora 14.00, prin lici-
tatie publica cu strigare. In cazul in care 
bunul nu se va vinde la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor mai organiza inca 19 
(nouasprezece) licitatii saptamanale, in 
datele de 05.09.2022, 19.09.2022, 
03.10.2022, 17.10.2022, 31.10.2022, 
14.11.2022, 28.11.2022, 12.12.2022, 
28.12.2022, 16.01.2023, 30.01.2023, 
13.02.2023, 27.02.2023, 13.03.2023, 
27.03.2023, 10.04.2023, 24.04.2023, 
08.05.2023, 22.05.2023, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la lici-
tatie mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunului, pretul aces-
tuia, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a aces-
tora se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul 
de sarcini se poate achizitiona de la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl. M27, 
et.4, ap.10, sector 3. Costul caietului de 
sarcini este de 1000 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
o b t i n e  l a  t e l .  0 2 1 . 2 2 7. 2 8 . 8 1 
/0721.236.313.
 
1. Consiliul Local al oraşului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, scoate la licitaţie publică 
deschisă, în vederea închirierii, terenul în 
suprafaţă de 587mp, aflat în domeniul 
public al oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, 
situat în oraşul Bragadiru– Tarla 105, 106, 
107, 108, 109, 110 Parcela 494, 496, 497 
,498, 499, 500 , 502, 503, 505, 518, 519, 
521, 522, 523, 524, 525, lot 1/1- Parc de 
agrement, identificat cu numărul cadas-
tral 129831. Închirierea se face în confor-
mitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 şi 
conform HCL al oraşului Bragadiru, 
judeţul Ilfov nr.154/28.07.2022. Informa-
ţiile privind documentaţia de atribuire se 
regăsesc în caietul de sarcini care poate fi 
achiziţionat de la sediul instituţiei– orasul 
Bragadiru, Şos. Alexandriei nr.249, judeţul 
Ilfov- serviciul Administraţie publică 
locală, juridic şi autoritate tutelară.  Preţul 
Caietului de sarcini: 300 lei şi se achită în 
numerar la casieria instituţiei. Data- limită 
pentru so l ic i tarea c lar i f icăr i lor : 
26.08.2022, ora 16.00. Data- limită de 
depunere a ofertelor: 05.09.2022, ora 
16.00.  Adresa la care se depun ofertele: 
Registratura Primăriei oraşului   Braga-
diru– şos. Alexandriei nr.249, judeţul Ilfov. 
Ofertele se depun într-un singur exem-
plar, în plic sigilat. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc în data 
de 08.09.2022 ora 10.00,  la sediul Primă-
riei oraşului Bragadiru– Şos. Alexandriei 
nr.249, judeţul Ilfov, etaj 2, sala de 
şedinte. Relaţii la telefon 0751262987.

l 1.Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Oraşul 
Vicovu de Sus, cu sediul în Vicovu de Sus, 
Str.Primăriei nr.4-6, judeţul Suceava, cod 
poştal 727610, telefon 0230/413.343, fax 
0230/413.343, e-mail: primariavicovud-
esus@yahoo.com, cod fiscal 4327073. 
2.Data publicării anunţului de vânzare în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a: 06.07.2022, conform O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei câştigă-
toare: cel mai mare preţ ofertat. 4. 
Numărul ofertelor primite şi al celor 
declarate valabile: 2 oferte primite, 2 
oferte declarate valabile. 5. Denumirea /
numele şi sediul /adresa ofertantului a 
cărui ofertă a fost declarată câştigătoare: 
Roman Mihai, Oraş Vicovu de Sus, Str.

Bradului nr.2A, judeţul Suceava pentru 
terenul în suprafaţă de 5.854 mp. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secţia de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Suceava, Suceava, 
Str.Ştefan cel Mare nr.62, judeţul 
Suceava, telefon 0230/214.948, fax 
0230/522.296, email: trsv-arhcont@just.
ro. 7.Data informării ofertanţilor despre 
decizia de stabilire a ofertei câştigătoare: 
01.08.2022. 8.Data transmiterii anunţului 
de atribuire către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 08.08.2022.

l Lichidator judiciar, societăţi profesio-
nale de insolvenţă, asociate prin 
contract, YNA Consulting SPRL ŞI Consul-
tant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual 
ales în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mără-
şeşti, nr.18, jud. Mehedinţi, anunţă lici-
taţie publică cu strigare pentru vânzarea 
bunurilor imobile existente în proprie-
tatea debitoarei SC Izometal-Magellan 
SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, 
str. I.C. Brătianu, nr. 11, parter, camera 2, 
judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. 
J25/276/2012, având cod de identificare 
fiscală nr.6633311, aflată în procedura de 
faliment, conform sentinţei nr.177/2016 
din şedinţa publică din data de 
16.05.2016 pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi în dosar nr. 6902/101/2012, 
după cum urmează: -teren intravilan, în 
suprafaţă de 565mp, situat în loc. Caran-
sebeş, str.Calea Orşovei, nr.3-5, jud.
Caraş-Severin, CF 31595 Caransebeş, nr. 
cadastral/nr. topografic CAD: 2014 Top. 
XXXVI (1932/2-1931-1932/1)- Caransebeş 
şi Construcţie P+1E+M şi mansardare, 
construcţie existentă, având nr. cadastral 
CAD: C1 Top: XXXVI (1932/2-1931-
1 932 /1) -  p re ţ  p o r n i re  l i c i t a ţ ie 
301.320,00Euro exclusiv TVA- preţ 
stabilit prin Raportul de expertiză tehni-
că-judiciară nr. 95/08.04.2019 de expert 
tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* 
Tg.Mureş; -teren intravilan, în suprafaţă 
de 532 mp, situat în loc.Caransebeş, str.
Calea Orşovei, nr.7, jud.Caraş-Severin, CF 
33192 Caransebeş, nr. cadastral/nr. topo-
grafic Top. 1932/3 - Caransebeş şi 
Construcţie, având nr. cadastral CAD: C1 
Top: 1932/3- preţ pornire licitaţie 
78.210,00Euro exclusiv TVA- preţ stabilit 
prin Raportul de expertiză tehnică-judi-
ciară nr. 108/03.06.2019 de expert 
tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* 
Tg.Mureş; -teren intravilan situat în intra-
vilanul extins al Comunei Recaş, loc.
Nădaş, jud.Timiş, înscris în Cartea 
Funciară după cum urmează: CF nr. 
402752, nr. cad. 50142- teren intravilan 
în suprafaţă de 1.882mp; CF nr. 402643, 
nr. cad. 50143- teren intravilan în supra-
faţă de 1.246mp; CF nr.403011, nr. cad. 
50144- teren intravilan în suprafaţă de 
1.097mp; CF nr.402522, nr. cad. 50145- 
teren intravilan în suprafaţă de 1.041 mp; 
CF nr.402578, nr. cad. 50146- teren 
intravilan în suprafaţă de 1.046mp; CF 
nr.402521, nr. cad. 50147- teren intra-
vilan în suprafaţă de 1.012mp; CF 
nr.402525, nr. cad. 50148- teren intra-
vilan în suprafaţă de 1.069mp; CF 
nr.403106, nr. cad. 50149- teren intra-
vilan în suprafaţă de 5.319mp; CF nr. 
402523, nr. cad. 50150- teren intravilan 
în suprafaţă de 3.237mp; CF nr.402529, 
nr. cad. 50151- teren intravilan în supra-
faţă de 944mp; CF nr.402912, nr. cad. 
50152- teren intravilan în suprafaţă de 
849mp; CF nr. 402760, nr. cad. 50153- 
teren intravilan în suprafaţă de 755mp; 
CF nr.402524, nr. cad. 50154- teren 
intravilan în suprafaţă de 1.540mp; CF 
nr.402580, nr. cad. 50155- teren intra-
vilan în suprafaţă de 998mp; CF 
nr.402536, nr. cad. 50156- teren intra-
vilan în suprafaţă de 909mp; CF 
nr.402526, nr. cad. 50162- teren intra-
vilan în suprafaţă de 2.140mp; CF 
nr.402585, nr. cad. 50128- teren intra-
vilan în suprafaţă de 10.517mp; CF 
nr.408363, nr. cad. 408363- teren intra-
vilan în suprafaţă de 4.088mp; CF nr. 
402881, nr. cad. 50209- teren intravilan 

în suprafaţă de 942mp; CF nr.400472, nr. 
cad. 502103- teren intravilan în suprafaţă 
de 1.135 mp- preţ pornire licitaţie 
312.143,40Euro exclusiv TVA- preţ 
stabilit prin Raportul de expertiză tehni-
că-judiciară nr.128/17.09.2019 de expert 
tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg. 
Mureş (vânzarea acestor terenuri se face 
„în bloc“). Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise mai 
sus, îl reprezintă Sentinţa nr.177/2016 din 
şedinţa publică din data de 16.05.2016, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Admi-
n i s t r a t i v  ş i  F i s c a l ,  î n  d o s a r u l 
6902/101/2012, prin care s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment 
împotriva debitoarei SC Izometal-Mage-
llan SRL, Încheierea din şedinţa publică 
de la 05.08.2020 pronunţată de Tribu-
nalul Specializat Mureş în dosarul 
nr.6902/101/2012/a44- executorie- 
având ca obiect „anulare acte fraudu-
loase“, precum si Decizia nr.65/2021 din 
sedinta publica de la 02.02.2021 pronun-
tata de Curtea de Apel Targu Mures în 
dosarul nr.6902/101/2021/a44- irevoca-
bilă. Licitaţia va avea loc în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.Banoviţei, nr.5, jud.
Mehedinţi, la data de 16.08.2022, ora 
13.30, iar in cazul în care bunurile nu vor 
fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în 
aceleaşi condiţii, la data de 23.08.2022, 
ora 13.30, la data de 30.08.2022, ora 
13.30, la data de 06.09.2022, ora 13.30, 
la data de 13.09.2022, ora 13.30, 
respectiv la data de 20.09.2022, ora 
13.30. Participarea la licitaţie este condi-
ţionată de achiziţionarea caietului de 
sarcini şi consemnarea unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licitaţiei, 
până la cel târziu ziua anterioară organi-
zării licitaţiei în contul unic de insolvenţă 
deschis la BRD GSG SA, sub nr.RO 94 
BRDE 260 SV 576 5840 2600. Invităm pe 
toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa 
de licitaţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de cumpărare. 
Somăm pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra imobilelor să anunţe lichi-
datorul judiciar înainte de data stabilită 
pentru vânzare în termen, sub sancţi-
unea prevazută de lege. Informaţii supli-
mentare, privind bunurile scoase la 
licitaţie, la telefoanele: 0252.328.293, 
0 74 4 . 5 2 8 . 8 6 9 ,  0 2 5 2 . 3 5 4 . 3 9 9 , 
0742.592.183, 0256.220.827 sau 
0745.267.676 şi pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro şi www.consultant-in-
solventa.ro.

l Concesionare teren în suprafaţă de 
1153 mp aparţinând domeniului privat al 
Comunei Miroslava. 1.Informaţii gene-
rale privind concedentul: denumire: UAT 
Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, 
adresa: sat Miroslava str. Constantin 
Langa nr. 93, Comuna Miroslava, cod 
707305, jud. Iaşi, E-mail: secretariat@
primariamiroslava.ro 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii: 1153mp 
teren intravilan sat Bratuleni, comuna 
Miroslava, jud Iaşi, NC 90615 pentru 
construire hală reparaţii şi închiriere 
utilaje pentru construcţii. Redevenţa: 
este de minim: 9130 lei/an. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Modalitatea prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: persoanele 
interesate pot înainta o solicitare pe 
suport hârtie pentru obţinerea unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire; 
Denumirea şi adresa compartimentului 
de la care se poate obţine un exemplar al 
documentaţiei de atribuire: birou achiziţii 
publice din cadrul Primăriei comunei 
Miroslava, judeţul Iaşi. 4.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
costul documentaţiei este de 50 lei şi se 
poate achita odata cu solicitarea efec-
tuată în acest sens; 5.Data limită pentru 
solicitare clarificări: 19.08.2022, orele 
13.30. Data limită solicitare prin cerere 
scrisă documentaţie de atribuire: 
19.08.2022, orele 13.30. 6.Informaţii 
privind ofertele: Data limită pentru depu-

nerea ofertelor: 26.08.2022, orele 13.30; 
Adresa la care trebuie depusă oferta: 
Primăria comunei Miroslava, sat Miro-
slava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod 
postal 707305; Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar în două plicuri sigilate unul 
exterior şi unul interior. 7.Data şi locul 
unde se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 29.08.2022, orele 
10.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, 
judeţul Iaşi. 8.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, şi adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Judeţean Iaşi, Secţia contencios adminis-
trativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, 
cod 70 0398,  te l .  0232/213332; 
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 08.08.2022.

l Închiriere teren în suprafaţă de 5973 
mp aparţinând domeniului privat al 
Comunei Miroslava, NC 95987, intravilan, 
sat Bratuleni, Comuna Miroslava, judeţul 
Iaşi. 1.Informaţii generale privind autori-
tatea contractanta: denumire: UAT 
Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, 
adresa: sat Miroslava str. Constantin 
Langa nr. 93, Comuna Miroslava, cod 
707305, jud. Iaşi, E-mail: secretariat@
primariamiroslava.ro 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul închirierii: teren în 
suprafaţă de 5937 mp aparţinând dome-
niului privat al comunei Miroslava, NC 
95987, intravilan sat Bratuleni, comuna 
Miroslava, judeţul Iaşi pentru depozitare 
aggregate minerale. Preţul chiriei: este 
de minim: 600 lei/lună. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Modalitatea prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: persoanele 
interesate pot înainta o solicitare pe 
suport hârtie pentru obţinerea unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire; 
Denumirea şi adresa compartimentului 
de la care se poate obţine un exemplar al 
documentaţiei de atribuire: birou achiziţii 
publice din cadrul Primăriei comunei 
Miroslava, judeţul Iaşi. 4.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
costul documentaţiei este de 50 lei şi se 
poate achita odata cu solicitarea efec-
tuată în acest sens; 5.Data limită pentru 
solicitare clarificări: 19.08.2022, orele 
13.30. Data limită solicitare prin cerere 
scrisă documentaţie de atribuire: 
19.08.2022, orele 13.30. 6.Informaţii 
privind ofertele: Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 26.08.2022, orele 13.30; 
Adresa la care trebuie depusă oferta: 
Primăria comunei Miroslava, sat Miro-
slava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod 
postal 707305; Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar în două plicuri sigilate unul 
exterior şi unul interior. 7.Data şi locul 
unde se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 29.08.2022, orele 
11.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, 
judeţul Iaşi. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, şi adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Judeţean Iaşi, Secţia contencios adminis-
trativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, 
cod 70 0398,  te l .  0232/213332; 
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 08.08.2022.

DECESE
l Centrul de Îngrijire Persoane Vârst-
nice Arad, telefon 0257 211020, cu 
regret anunță decesul in 06.08.2022 a 
doamnei Creț Firoanda, născută 
12.02.1940, prenumele tatălui 
Dumitru, căsătorită cu Creț Petru 
decedat în 24.03.2014. Rugam rudele 
să ne contacteze telefonic, la 0257 
211020, 0735553167.


