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

l Runcan Construct angajează munci-
tori necalificați în construcții pentru 
șantierul din Bistrița, din România sau 
din străinătate. Oferim cazare și salariu 
atractiv. Info la tel.0743.950.281.

l Quatar Mobile SRL angajează din 
România sau din străinătate mecanic 
auto pentru atelierul din Zalău. Oferim 
cazare și salariu atractiv. Cv-urile se 
depun la: qatarmobileservice@yahoo.
com. Interviu în data de 09.09.2021.

l Primăria orașului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, în temeiul H.G. 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, scoate la 
concurs  a următorul post contractual 
vacant: -1 post de muncitor calificat, 
treapta IV– în cadrul Serviciului gospodă-
rire, întreținere, reparații, deservire și 
administrativ- Compartiment adminis-
trativ. Condiţii: -studii medii/ școala 
profesională/ calificare profesională; 
-condiţii de vechime: minimum 1 an. Data 
limită depunere dosare: 24.09.2021, ora 
12:00, la sediul Primăriei orașului Braga-
diru. Concursul începe în data de: 
06.10.2021, ora 10:00– proba scrisă. Data 
și ora interviului vor fi comunicate ulte-
rior. Concursul se desfășoară la sediul 
Primăriei orașului Bragadiru, judeţul 
Ilfov. Anunţul, bibliografia și tematica de 
concurs se află afișate la avizierul unităţii 
și pe site-ul unităţii. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei orașului 
Bragadiru sau la telefon 021/4480795.

l  Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organi-
zează concurs în data de 04.10.2021 
pentru ocupare a 10 posturi vacante de 
asistent medical debutant, specialitatea 
medicină generală, nivel de studii PL, 2 
posturi vacante de asistent medical 
debutant, specialitatea medicină gene-
rală, nivel de studii S și 1 post vacant de 
asistent medical principal, specialitatea 
farmacie, nivel de studii PL, pe durată 

nedeterminată, cu normă întreagă în 
cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, astfel: -2 posturi vacante de 
asistent medical debutant, specialitatea 
medicină generală, nivel studii PL, la 
Secția oncologie medicală; -2 posturi 
vacante de asistent medical debutant, 
specialitatea medicină generală, nivel 
studii PL, la Secția cardiologie; -2 
posturi vacante de asistent medical 
debutant, specialitatea medicină gene-
rală, nivel studii PL, la Secția chirurgie 
generală; -1 post vacant de asistent 
medical debutant, specialitatea medi-
cină generală, nivel studii S, la Secția 
chirurgie generală; -2 posturi vacante 
de asistent medical debutant, speciali-
tatea medicină generală, nivel studii 
PL, la Secția A.T.I.; -1 post vacant de 
asistent medical debutant, specialitatea 
medicină generală, nivel studii S, la 
Secția A.T.I.; -1 post vacant de asistent 
medical debutant, specialitatea medi-
cină generală, nivel studii PL, la 
Compartiment Dializă peritoneală din 
cadrul Secției nefrologie; -1 post vacant 
de asistent medical debutant, speciali-
tatea medicină generală, nivel studii 
PL, la Secția neonatologie; -1 post 
vacant de asistent medical principal, 
specialitatea farmacie, nivel studii PL, 
la Farmacia spitalului. Condiţii speci-
fice: a) pentru posturile de asistent 
medical debutant, specialitatea medi-
cină generală, nivel de studii PL: -studii 
postliceale absolvite cu certificat de 
absolvire a școlii postliceale sau certi-
ficat de absolvire a școlii postliceale 
conform Hotarar i i  Guvernulu i 
nr.797/1997 privind echivalarea studi-
ilor absolvenților liceelor sanitare, 
promoțiile 1976-1994 inclusiv cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare în speciali-
tatea medicină generală; -studii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat. b)
pentru posturile de asistent medical 
debutant, specialitatea medicină gene-
rală, nivel de studii S: -studii superioare 
de licență în specialitate; -studii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat. c)
pentru postuL de asistent medical prin-
cipal, specialitatea farmacie, nivel de 
studii PL: -studii postliceale absolvite 
cu certificat de absolvire a școlii postli-
ceale sau certificat de absolvire a școlii 
postliceale conform Hotărârii Guver-

nului nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenților liceelor sanitare, 
promoțiile 1976-1994 inclusiv cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare în speciali-
tatea farmacie; -studii liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -examen 
pentru obţinerea gradului de principal; 
-5 ani vechime ca asistent medical în 
specialitatea farmacie. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Jude-

ţean de Urgenţă Slatina în data de 
04.10.2021, ora 09.00 -proba scrisă și 
proba interviu în maximum 4 zile lucră-
toare 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 lucră-
toare de la data publicării anunţului și 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din 

H.G. nr.286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. Bibliografia și 

tematica de concurs sunt afișate la 

sediul unităţii și pe site-ul spitalului 

(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimen-

tare se pot obtine la sediul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slatina -Serviciul 

R.U.N.O.  sau la  nr.  de  te lefon 

0736/373.205.  

CITAȚII
l Somație. Dosar Nr. 2782/305/2021. 
Prin prezenta somație se aduce la cunoș-
tința celor interesați faptul că recla-
manta Kristaly Margareta, domiciliată 
în sat Angheluș, com. Ghidfalău, nr. 154, 
jud. Covasna, solicită dobândirea prin 
uzucapiune, conform prevederilor art. 28 
din Decretul-Lege nr.115/1938, a drep-
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tului de proprietate asupra imobilului 
înscris în CF. nr. 24890-Ghidfalău, (CF. 
vechi 651-Angheluș) cu nr. top. 102 în 
suprafață de 756 mp, grădină și CF. nr. 
25757-Ghidfalău (CF. vechi nr. 651–
Angheluș) cu nr. top. 104/2/2 în supra-
față de 115 mp. Toți cei interesați pot 
face opoziție în termen de 30 zile de la 
afișare, la Judecătoria Sfântu Gheorghe, 
str. Kriza Janos, nr. 2, jud.Covasna, cu 
precizarea că, în caz contrar, în termen 
de 1 lună de la emiterea celei din urmă 
publicații se va trece la judecarea cererii.

l Citație. Către domnul Gașpar Matei-
Apostol, cu domiciliul cunoscut în munici-
piul Timișoara, strada Brașov, număr 4, 
etaj 1, apartament 8, județ Timiș. Prin 
prezenta vă rugăm să vă prezentați la 
biroul nostru în data de 20 septembrie 
2021, ora 10.00, în vederea dezbaterii 
succesiunii privind pe defuncta mama 
Gaspar Floare-Ana, CNP 2450331110643, 
decedată la data de 12.06.2016, cu ultimul 
domiciliu în localitatea Caransebeș, str.
Morii, nr.25, județ Caraș-Severin. Veți 
aduce toate actele ce le dețineți în legătură 
cu acestă succesiune (testamente, extrase 
de carte funciară), certificate de stare 
civilă (naștere, căsătorie, adopțiune, deces) 
și Actul de identitate. În caz de neprezen-
tare la termen, dezbaterile vor avea loc in 
lipsă și se va proceda conform legii.

DIVERSE
l Semrom Oltenia SA anunță publicarea 
pe site-ul societății www.semromoltenia.
ro a Raportului  financiar semestrial 
aferent semestrului I al anului 2021.

l SC Rimar Trade SA, cu sediul social 
în Constanța, strada Interioară-lot 
1/1-C18, nr.1, Birou Administrativ și 
punctul de lucru în București, sect.6, Str. 
Drumul Belșugului, nr. 20-24, tel 
0 2 4 1 . 6 9 1 . 4 7 7 ,  0 7 2 2 5 7 5 8 3 4 ,  f a x 
0241691477, CUI RO8076136, nr. Regis-
trul Comerţului J13/681/30.01.1996, 
Banca Comerciala Intesa Sanpaolo SA, 
contul RO74WBAN2511000014500362, 
informează pe cei interesați că s-a depus 
solicitarea pentru emiterea autorizației 
de mediu pentru activitatea: “Fabricarea 
vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice 
și masticurilor”-codCAEN.2030, desfa-
surată în Str. Drumul Belșugului, nr. 
20-24. Persoanele fizice sau juridice inte-
resate, pot depune eventuale contestații 
sau sugestii la sediul Agenției Pentru 
Protecția Mediului București din sect. 6, 
Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul 
Morii-in spatele benzinariei LUKOIL), 
intre orele 9.00-12.00 de luni până vineri.

l S.C. Demiuma Comimpex S.R.L,cu 
sediul social în Mun.Craiova în str.
Ștefan Odobleja, nr.8, Bl.A17, sc.1, ap. 5, 
Jud. Dolj, înregistrată la O.N.R.C. 
-J16/2326/1993, C.U.I. 4517523, infor-
mează pe cei interesați că s-a depus soli-
citarea pentru emiterea autorizației de 
mediu pentru activitatea „Atelier 
confecții textile” cod CAEN 1413 -Fabri-
carea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusive lenejerie de corp), cod CAEN 
1419 -Fabricarea altor articole de îmbră-
căminte și accesorii n.c.a. Desfășurată în 
București, sector 2, str. Baicului, nr.82, 
sector 2, București. Informații se pot 
solicita la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului București din sectorul 
6, Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul 
Morii -în spatele benzinăriei Lukoil), 
între orele 09.00-12.00, de luni până 
vineri. Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul A.P.M.București în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l SC Dalgir Metal SRL, cu sediul în orș.
Bragadiru, Șos.Centurii, nr.5-7, jud.Ilfov, 
înregistrată la ONRC-ORCTB cu CUI 
nr. 43914478, informează pe cei intere-
sați că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu pentru 
activitatea colectarea deșeurilor neperi-
culoase, desfășurată în str.Șoseaua 
Centurii, nr.5-7, comuna /satul Braga-
diru, Județul Ilfov. Informații se pot 
solicita la sediul Agenției Pentru 
Protecția Mediului Ilfov din sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii nr.1, între orele 08.00-
16.00, de luni până joi, și vineri, între 
orele 08.00-14.00. Propuneri sau contes-
tații se pot depune la sediul APM Ilfov în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l Dosarul nr.13247/318/2019, Hotărâre 
Civilă nr. 2656 din 22.06.2020. Admite 
cererea formulată de reclamanta Grin-
d e a n u  l u l i a n a  -  F l o r e n t i n a , 
CNP2810511160083, cu domiciliul 
procesual ales la Cabinet de avocat Dina 
Laurenţiu, cu sediul în Târgu Jiu, Bd. 
Constantin Brâncuși, nr.8, bl.8, sc. l, 
ap.6, judeţul Gorj, în contradictoriu cu 
pârâţii Tomoiu Claudiu - Valerian, cu 
ultimul domiciliu în comuna Baia de 
Fier, sat Baia de Fier, nr. 1208, judeţul 
Gorj, citat prin publicitate, respectiv prin 
afișarea citaţiei la ușa instanţei, pe 
portalul instanţei de judecată, la ultimul 
domiciliu cunoscut al intimatului, 
precum și prin publicarea citaţiei într-un 
ziar central de largă răspândire și SC 
Edilitara Public SA, cu sediul în Târgu 
Jiu, str. Victoriei, nr.45, bl.45, judeţul 

Gorj. Atribuie reclamantei beneficiul 
c o n t r a c t u l u i  d e  î n c h i r i e r e  n r. 
491/30.10.2008, pentru locuinţa situată 
în Tg-Jiu, strada Hidrocentralei, jud. 
Gorj. Ia act că reclamanta nu a solicitat 
cheltuieli de judecată.

LICITAȚII
l Anunţ  de vânzare la licitaţie. Insti-
tuţia Prefectului-Judeţul Caraș-Severin, 
cu sediul în municipiul Reșiţa, strada 
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, cod poștal 
320084, judeţul Caraș-Severin, organi-
zează licitaţie publică deschisă cu stri-
gare pentru valorificarea a 2 (două) 
autovehicule marca Dacia Logan. 
Caietul de sarcini poate fi achiziţionat în 
perioada 14.09.2021-28.09.2021, de la 
sediul Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Caraș-Severin, Serviciul Financiar-Con-
tabil, etajul 3, camera nr. 309 și camera 
nr. 310. Costul caietului de sarcini este 
de 400 lei. Licitaţia se va desfășura la 
sediul Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Caraș-Severin,  aflat în Reșiţa, strada 
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, judeţul 
Caraș-Severin, în data de 05.10.2021, ora 
10:00, etajul I, camera 104. În caz de 
neadjudecare, a doua licitație se va 
desfășura în data de 21.10.2021, ora 
10:00. În caz de neadjudecare, a treia 
licitație se va desfășura în data de  
27.11.2021, ora 10:00. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la numărul de 
telefon 0255-212498, fax 0255-220096, și 
e-mail, la adresa florin.britcan@prefcs.ro 
sau contabilitate@prefcs.ro.

l Comuna Fântânele, judeţul Iași, tel: 
760/245.520, email: primariafantanele-
iasi@yahoo.com. Are in vedere scoaterea 
la concesiune a unei suprafete de 81,60 
ha pasune comunala aflata in domeniul 
public al acesteia. Data limita de solici-
tare a clarificarilor: 29.09.2021. Data 
l imită  de  depunere  a  ofer te lor : 
07.10.2021. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primaria comunei Fântânele, 
Comuna Fântânele, judeţul Iași. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
07.10.2021, ora 10.00– Primaria comunei 
Fantanele, judetul Iasi. Documentatia 
poate fi achizitionata contracost de la 
sediul institutiei. (comuna Fantanele, str. 
Principala nr. 147.

l Debitorul IVAMOD SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1. Autoturism  Volkswagen, tip/
varianta Passat, an fabricatie 2007, pret 
pornire licitatie – 1.585,00 Euro exclusiv 
TVA; 2.Mijloace fixe apartinand Ivamod 

SRL in valoare de 3.620,10 Euro exclusiv 
TVA; 3.Stoc de marfa IVAMOD SRL in 
valoare de 2.918,00 Euro exclusiv TVA. 
-Pretul Regulamentului de licitatie 
pentru autovehicule, mijloacele fixe si 
stocul de marfa este de 1.000,00 Lei 
inclusiv TVA.  -Pretul de pornire al lici-
tatilor pentru autovehicule, mijloacele 
fixe si stocul de marfa apartinand 
IVAMOD SRL reprezinta 100% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata 
in Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun in parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar 
c u  u n  t e l e f o n  i n  p r e a l a b i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO51 BREL 2000 3517 5RO1 
1001 deschis la Libra Internet Bank - 
Suc. Ploiesti pana la orele 14.00 am din 
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi data a 
Regulamentului de licitatie pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
autoturism, mijloacele fixe si stocul de 
marfa, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 16.09.2021, ora 11.00, 
iar daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 23.09.2021; 
30.09.2021; 07.10.2021; 14.10.2021; 
21.10.2021, ora 11.00. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 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.

l Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in cali-
tate de administrator judiciar, scoate la 
vanzare urmatoarele bunuri, astfel: 
pachet remorcher fluvial BM 180 (BAC) 
SPET 51. Pretul de pornire al licitatiei 
este de 165.458,76 euro, exclusiv TVA. 
Pachet ponton dormitor si bunuri mobile 
aferente.  Pretul de pornire al licitatiei 
este de 55.030,81 euro, exclusiv TVA. 
Pachet statie distributie carburanti. 
Pretul de pornire al licitatiei este de 
74.451,46 euro, exclusiv TVA. Terenul 
aferent nu este proprietatea SC SPET 
Shipping  SA, fiind detinut in baza unui 
contract de asociere. Pachet statie dezin-
fectie autovehicule. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 18.860 euro, exclusiv 
TVA. Terenul aferent nu este proprie-
tatea SC SPET Shipping SA, fiind 
detinut in baza unui contract de asociere. 
Pachet cladire restaurant. Pretul de 

pornire al licitatiei este de 39.127,91 
euro, exclusiv TVA. Terenul aferent nu 
este proprietatea SC SPET Shipping SA, 
fiind detinut in baza unui contract de 
asociere. Valorificare bunuri atat la 
pachet cat si individual: pachet bunuri 
mobile la pretul de 1.575,17 euro, 
exclusiv TVA sau la preturile individuale 
din raportul de evaluare intocmit in 
procedura insolventei.  Pachet mijloace 
fixe si obiecte de inventar la pretul de 
5.846,3 euro, exclusiv TVA sau la pretu-
rile individuale din raportul de evaluare 
intocmit in procedura insolventei. 
AUTOVEHICULE RUTIERE la pretu-
rile individuale din rapoartele de 
evaluare intocmite in procedura insol-
ventei: Dacia Logan B-94-FDV -1.515 
euro +TVA, Peugeot 206  B-57-RTF 
-1.587 euro +TVA, Dacia Logan 
B-35-BTV (evaluat ca fier vechi) – 197 
euro +TVA, Hyundai Accent B- 98-RVC 
(nefunctional, evaluat ca fier vechi)  -223 
euro+TVA, Hyundai H1 B-98-RUZ 
(nefunctional, evaluat ca fier vechi) -421 
euro +TVA, Hyundai Accent B-98-RUM 
– 650 euro + TVA, Hyundai Accent 
B-98-RUI – 275 euro +TVA.  Pretul 
Caietului de Sarcini: 100 lei exclusiv 
TVA pentru oferte care privesc bunuri cu 

un pret de pornire pana la 2.000 lei 
inclusiv; 500 lei exclusiv TVA pentru 
oferte care privesc bunuri cu un pret de 
pornire intre 2.000 lei si 5.000 lei 
inclusiv; 1.000 lei exclusiv TVA pentru 
oferte care privesc bunuri cu un pret de 
pornire intre 5.000 lei si 10.000 lei; 3.500 
lei exclusiv TVA pentru oferte care 
privesc bunuri cu un prêt de pornire 
peste 10.000 lei; Pretul Caietului de 
sarcini se achită prin OP in contul nr. 
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING BANK – Sucursala Doro-
banti, pe seama administratorului judi-
ciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul administratorului 
judiciar din București, Str. Buzesti nr.71, 
et. 5, cam. 502-505, sector 1. Participarea 
la licitatie este conditionata de: consem-
narea in contul nr. RO31 UGBI 0000 
7920 0310 8RON deschis la Garanti 
Bank, Sucursala Lipscani, cel mai tarziu 
cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru licitatie, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei; achizitio-
narea cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie a 
Caietului de sarcini, ce poate fi achitat in 
contul administratorului judiciar sau in 
numerar la sediul ales al acestuia. Prima 
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sedinta de licitatie a fost fixata la data de 
23.09.2021, ora 15.00 iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta data, licitatia 
se va relua saptamanal, in fiecare zi de 
joi, ora 15.00, pana la sfarsitul anului 
2021. Sedintele de licitatie se vor desfa-
sura la sediul administratorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
cam. 504, sector 1. Listele cu bunuri pot 
fi obtinute de la sediul administratorului 
judiciar. Pentru relatii suplimentare 
sunati la tel. 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com“.

l În data de 21.09.2021, ora 10.00, 
Ministerul Apărării Naţionale, prin 
U.M. 02574, cu sediul în Bucureşti, 
B-dul Drumul Taberei nr. 7 B, sectorul 6, 
organizează o selecţie de oferte de preţ 
cu colectorii autorizaţi să desfăşoare 
activităţi de colectare, dezmembrare şi/
sau tratare a vehiculelor scoase din uz, 
în conformitate cu prevederile Ordinului 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor 
nr. 324 din 27.02.2020 pentru aprobarea 
Ghidului de finanţare a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţi-
onal 2020-2024, în vederea stabilirii 
condiţiilor contractuale pentru predarea 
a 75 autovehicule uzate. Autovehiculele 
uzate se vor prelua astfel: 35 din Bucu-
reşti, 17 din Târgovişte, 23 din Râmnicu 
Sărat. Caietul de sarcini aferent proce-
durii de selecţie de oferte de preţ poate fi 
procurat de la sediul U.M. 02574, în 
zilele lucrătoare din perioada  13 - 
17.09.2021, între orele 08.30 – 15.30. 
Intenţia de participare la procedură a 
colectorilor validaţi, precum şi datele de 
identitate ale persoanelor împuternicite 
de către aceştia să le reprezinte intere-
sele, vor fi transmise la fax nr. 021/ 
310.15.65, până la data de 20.09.2021, 
ora 15.00. În caz de neadjudecare proce-
dura se va repeta în data de 28.09.2021. 
Persoană de contact: Bogdan Manta 
telefon 021/319.58.58, 2445.

l 1.Informații 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: Consiliul 
Local Soveja, comuna Soveja, județul 
Vrancea, telefon 0237/242.001, e-mail: 

contact@comunasoveja.ro, cod fiscal 
4447339. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
-teren în suprafaţă d 540 mp curţi-con-
strucţii pe care se af lă un imobil în 
suprafaţă de 82mp, pentru activităţi 
comerciale, T-84, P-1180, ce aparţine 
domeniului privat al Comunei Soveja, 
judeţul Vrancea, conform H.C.L. 
nr.42/29.07.2021 şi în temeiul legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 
-teren în suprafaţă de 527mp curţi-con-
strucţii pe care se af lă un imobil în 
suprafaţă de 83mp pentru activităţi 
comerciale, ce aparţine domeniului 
privat al Comunei Soveja, judeţul 
V r a n c e a ,  c o n f o r m  H . C . L . 
nr.43/29.07.2021, T-84, P-1180 şi temeiul 
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332- 
333. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Financiar. 
3.2. Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
se poate obține de la Compartimentul 
Financiar din cadrul Primăriei Comunei 
Soveja, judeţul Vrancea. 3.3.Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 100 lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria 
P r i m ă r i e i  C o m u n e i  S o v e j a . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 22.09.2021, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 30.09.2021, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Soveja, 
comuna Soveja, Compartimentul Finan-
ciar, județul Vrancea. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigilate: unul exterior şi 
unul interior. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere 
a ofertelor: 30.09.2021, ora 12.00, 

Primăria Comunei Soveja, Comuna 
Soveja, județul Vrancea. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Vrancea, cu sediul în Focşani, Bd.Inde-
pendenţei, nr.19-21, județul Vrancea, 
telefon 0237/261.000, fax 0237/235.896, 
e-mail: tribunalul-vrancea@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 08.09.2021.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Ciocă-
neşti, comuna Ciocăneşti, sat Ciocăneşti, 
Str.Cantacuzino, nr.79, județul Dâmbo-
v i ța ,  t e l e fon  0245 /261 .336 ;  fax 
0245/891.530, e-mail: primaria_cioca-
nesti@yahoo.co.in, cod fiscal 4402736. 
2.Procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de concesiune de bunuri/
Informații cu privire la repetarea proce-
durii de licitație dacă e cazul: licitație 
publică. 3.Data publicării anunţului de 
licitaţie/anunţului negocierii directe în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a: 02.08.2021, conform O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 4. Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei câştigă-
toare: cel mai mare nivel al redevenței. 
5.Numărul ofertelor primite şi al celor 
declarate valabile: 2 oferte primite, 2 
oferte declarate valabile. 6.Denumirea/
numele şi sediul/adresa ofertantului a 
cărui ofertă a fost declarată câştigă-
toare: Green Power Energy Market 
S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, 
Sectorul 4, Str.Muzelor, nr.22A, parter, 
camera 2, biroul 9. 7. Durata contrac-
tului: 17 ani. 8.Nivelul redevenţei: 
25.000Euro /an. 9.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Dâmbobvița, municipiul Târgovişte, 
Calea Bucureşti, nr.3, județul Dâmbo-
v i ța ,  t e l e fon  0245 /612 .344 ,  fax 
0245/216.622, e-mail: tb-dambovi-

ta-arh@just.ro. 10.Data informării ofer-
tanţilor despre decizia de stabilire a 
ofertei câştigătoare: 03.09.2021. 11.Data 
transmiterii anunţului de atribuire către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 08.09.2021.

l 1.Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria Comuna 
Lunca, județul Teleorman, str. Princi-
pală, nr.129, cod poştal 147180, e-mail: 
primarialuncateleorman@yahoo.com, 
tel/fax: 0247/358.362, cod fiscal 4568608. 
2.Informaţii generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie 
vândut: -tractor Belarus 820; -tractor 
Hoyo hY 550. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: la cerere, de 
la sediul instituției, sau se poate consulta 
pe site-ul primăriei Lunca, secțiunea 
anunțuri https://www.primarialuncatr.
ro/. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Se 
poate obține de la sediul primăriei, 
Compartiment Financiar-Contabil, 
monitorizare procedure administrative. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Dacă se ridică de la sediul institu-
ției: -Nu este cazul. 3.4. Dată limită 
privind solicitarea clarificări lor: 
23.09.2021, ora 10.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data limită de depu-
nere a ofertelor: 01.10.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Lunca, Județul 
Teleorman, Strada Principală, nr. 129, 
Camera 2. 4.3.Numărul de exemplare în 
care treuie depusă fiecare ofertă: Într-un 
singur exemplar. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşură sedința publică de 
deschidere a ofertelor: 04.10.2021, ora 
10.00, Primăria Comunei Lunca, Jud.
Teleorman, str.Principală, nr. 2. 6.
Instanța competentă în soluționarea liti-

giilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Teleorman. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instanțele abilitate, în vederea 
publicării: 08.09.2021.

l Primaria comunei Balş, judetul Iaşi, 
str. Principala, judetul Iasi, cod fiscal 
16410627, telefon 0232/740067, e-mail 
contact@primariacomuneibals.ro, scoate 
la licitatie publică în vederea concesio-
nării terenului intravilan/extravilanal 
Comunei Balş, județul Iaşi, dupa cum 
urmeaza: -teren intravilan ce apartine 
domeniului privat al Comunei Balş, 
judetul Iaşi, situat in satul Bals, identi-
ficat prin nr. cadastral 60776, si nr. CF 
60776 (T29, parcela 612/2/2), in supra-
fata de 551 mp reiestite la masuratorile 
cadastrale (735 mp suprafata din acte), 
-teren intravilan ce apartine domeniului 
privat al Comunei Balş, judetul Iaşi, 
situat in satul Bals, identificat prin nr. 
cadastral 60766, si nr. CF 60766 (T29, 
parcela 612/2/1), in suprafata de 735 mp, 
-teren intravilan ce apartine domeniului 
privat al Comunei Balş, judetul Iaşi, 
situat in satul Boureni, identificat prin 
nr. cadastral 60803, si nr. CF 60803 (T80, 
parcela 2098/12/37, in suprafata de 840 
mp,. Data limita pentru solicitarea clari-
ficarilor: 27.09.2021 ora 16,00. Data 
limita pentru depunerea ofertelor: 
05.10.2021, ora 14:00. Data si locul la 
care se desfasoara sedinta publica de 
deschidere a ofertelor: 06.10.2021, ora 
10,00, la sediul  Primariei Comunei Balş, 
judetul Iaşi. Documentatia de atribuire 
se poate obtine de la Primaria Comunei 
Bals, str. Principala, judetul Iasi.

l Primaria comunei Balş, judetul Iaşi, 
str. Principala, judetul Iasi, cod fiscal 
16410627, telefon 0232/740067, e-mail 
contact@primariacomuneibals.ro, scoate 
la licitatie publică în vederea inchirieri 
terenului intravilan/extravilan/spatiu-
dupa cum urmeaza: - spatiu situate in 
imobilul cladire “ Post Politie si Cabinet 
Veterinar”,in suprafata de 37,39 mp din 
satul Bals, comuna Bals, judetul Iasi, 
apartinand domeniului public; - tere-
nului extravilan avand categoria de 
folosinta “ape statatoare” care face 

parte din rezerva Comunei Balş, judetul 
Iaşi, situat in Comuna Bals, identificat 
prin nr. cadastral 61451 si nr. CF 61451, 
in suprafata de 5861 mp; - terenului 
extravilan avand categoria de folosinta 
“faneata” care face parte din rezerva 
Comunei Balş, judetul Iaşi, situat in 
Comuna Bals, identificat prin nr. cadas-
tral 61404 si nr. CF 61404, in suprafata 
de 2492 mp; - terenului extravilan avand 
categoria de folosinta “neproductiv” 
care face parte din rezerva Comunei 
Balş, judetul Iaşi, situat in Comuna Bals, 
identificat prin nr. cadastral 61405 si nr. 
CF 61405, in suprafata de 3000 mp; - 
terenului extravilan avand categoria de 
folosinta “arabil” care face parte din 
domeniul public al Comunei Balş, 
judetul Iaşi, situat in Comuna Bals, iden-
tificat prin nr. cadastral 60392 si nr. CF 
60392, in suprafata de 1000 mp; - tere-
nului situate in intravilanul extins al 
satului Boureni, comuna Bals, avand 
categoria de folosinta “arabil” care face 
parte din domeniul public al Comunei 
Balş, judetul Iaşi, situat in Comuna Bals, 
identificat prin nr. cadastral 60391 si nr. 
CF 60391, in suprafata de 1647 mp; - 
terenului situate in extravilanul comunei 
Bals, avand categoria de folosinta 
“arabil” care face parte din domeniul 
public al Comunei Balş, judetul Iaşi, 
situat in Comuna Bals, identificat prin 
nr. cadastral 60393 si nr. CF 60393, in 
suprafata de 353 mp. Data limita pentru 
solicitarea clarificarilor: 27.09.2021 ora 
16,00. Data limita pentru depunerea 
ofertelor: 05.10.2021, ora 14:00. Data si 
locul la care se desfasoara sedinta 
publica de deschidere a ofertelor: 
06.10.2021, ora 10:00, la sediul  Primariei 
Comunei Balş, judetul Iaşi. Documen-
tatia de atribuire se poate obtine de la 
Primaria Comunei Bals, str. Principala, 
judetul Iasi.

COMEMORĂRI
l Pe 15 septembrie 2020, pleca la 
Domnul, cel ce a fost Ing. GHEORGHE 
PREDILA. Om de exceptie, profesionist 
respectat de toti, Ministru Adjunct la 
Agricultura. Dumnezeu sa-l odihneasca! 
Parastas la cimitirul Izvorul Nou 
(Dristor) in 11.09.2021. Apostol


