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OFERTE SERVICIU
SC Advanced Robotics Industries SRL, 

Brașov str. Zaharia Carcalechi nr. 23 A birou 6, 
bl. B2 apt. 1, J08/1901/2019, CUI RO 41214621 
angajeaza 1 femeie de serviciu, COD COR 
911201. Rugam CV la alexandra.valentini@
krontowers.ro

Societatea SC Edera Invest S.R.L., cu sediul 
social în București, sector 2, str.Cozia, Complex 
Ziduri Vii, nr. 23, parte, înregistrată cu 
J40/26511/1992, C.U.I.: 3900023, angajează: 
ambalator manual cod COR-932101 -10 
posturi; brutar cod COR-751201 -10 posturi; 
femeie de serviciu cod COR-911201 -4 posturi; 
șoferi cod COR-832201 -4 posturi. Pentru CV, 
la adresa de e-mail: o�ce@ederapan.ro

Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu din Lugoj, 
judeţul Timiș, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției contractuale de execuție, 
vacante, de secretar II.  Condiții specifice de 
participare la concurs: studii superioare, 
cunoștințe avansate de operare PC Word, 
Excel, vechime minim 1 an în specialitatea 
studiilor, experiența pe un post similar consti-
tuie avantaj. Data-limită pentru depunerea 
dosarelor: 20 ianuarie 2022. Relaţii suplimen-
tare se obţin la Liceul Tehnologic Aurel 
Vlaicu, Lugoj, Str.Cernei nr.42, județul Timiș, 
telefon: 0256/354.002.

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” 
Craiova organizează concurs pentru ocuparea 
postului vacant de îngrijitor, studii medii, 
vechime în domeniu sau similar- 1 an, 1/1 
normă, cu durată determinată (până la 
28.03.2022), în data de 26.01.2022, ora 09.00, la 
sediul școlii: Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16, 
Craiova. Pentru participarea la concurs, candi-
daţii vor depune la secretariatul unităţii până 
la data de 18.01.2022 dosarul de concurs. 
Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimna-
ziale „Mihai Viteazul” Craiova, nr. de telefon: 
0251.588.429 sau la 0723.271.752- secretar șef 
Lavinia Lupescu.

Endava Romania SRL angajează Progra-
mator ajutor care cunoaște următoarele 
limbaje de programare: Spring Suite (Spring 
Core, Spring Boot, Spring Integration, Spring 
Data și Nodej. Este necesară cunoașterea lb. 
engleze la nivel avansat și experiență profesio-
nală anterioară de minim 3 ani în cadrul unei 
companii multinaționale din domeniul Tehno-
logia Informației. Așteptăm CV-urile pe email 
la: RO.BVD.PDRC@endava.com

SC Smart Auto Motors SRL, având CUI: 
43168793, cu sediul în Sat Lumina, Comuna 
Lumina, Strada Iuliu Maniu, Nr.30A, Județul 
Constanța, angajează: lucrător sortator deșeuri 
reciclabile, cod COR 932907- 1 post. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul auto. Selecția are loc în 
data de 11.01.2022, ora 10.00, la sediul socie-
tății.

S.C Deltamed SRL angajeaza montatori 
subansamble si maistrii montaj. Cerinte obli-
gatorii: 1.Studii medii/scoala profesionala 
2.Experienta pe o pozitie similiara, minim 1 
an (montatori subansamble)/ minim 3-5 ani 
(maistrii montaj) in automotive si confectii 
metalice. 3.Cunostinte temeinice in interpre-
tarea desenelor tehnice. Cautam persoane 
responsabile, atente la detalii si pasionate de 
domeniul tehnic. Beneficii: transport asigurat 
spre si de la locul de munca, tichete de masa, 
bonusuri si prime cu ocazia diferitelor eveni-
mente si in functie de performante. Locatie: 
com.Gilau, jud.Cluj. Persoanele interesate 
pot trimite CV-urile pe adresa de e-mail 
cariere@deltamed.ro sau pot apela pentru 
mai multe detalii la unul dintre numerele de 
telefon +40.739.930.074/ +40.264.371.568, 
persoana de contact Elena Tulbure.

Spitalul Municipal Câmpulung Moldove-
nesc, jud.Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant, conform H.G.nr.286/2011 de asistent 
medical în cadrul Compartimentului ATI 
-Punct de Transfuzii. Condiții specifice nece-
sare în vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale: Studii: 
-diplomă de bacalaureat; -diplomă de școală 
postliceală sanitară sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale sanitare prin 
echivalare; -nu se solicită vechime în muncă. 
Calendar concurs: -02.02.2022, ora 12 -proba 
scrisă; -04.02.2022, ora 12 -proba practică. 
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor 
depune la Biroul R.U.N.O.S. și Contencios al 
Spitalului Municipal Câmpulung Moldove-
nesc în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului și vor cuprinde următoa-
rele acte: -cerere de înscriere la concurs; 
-copie după certificatul de naștere, căsătorie, 
naștere a copiilor, buletin, diplome de studii; 
-autorizatie de libera practică și asigurarea de 
răspundere civilă profesională (malpraxis) pe 
anul în curs; -copia carnetului de muncă, sau, 
după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă; -fișa medicală -fișa de 
aptitudini medicina muncii; -curiculum vitae; 
-recomandare de la ultimul loc de muncă, 
acolo unde este cazul; -cazier judiciar; -certi-

ficat de integritate comportamentală, 
conform legii nr.118/2019. Taxa concurs 
-200Lei. Relaţii suplimentare referitoare la 
tematica și bibliografie se pot obține de la 
sediul unităţii sau la telefon 0230/312.023, 
între orele 8.00-14.00. Persoana de contact: 
Mera Nicoleta- Mariana.

Primăria Comunei Mașloc, cu sediul în 
comuna Mașloc, sat Mașloc, nr.95, judeţul 
Timiș, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: șef serviciu 
voluntar pentru situații de urgență, conform 
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 02.02.2022, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
04.02.2022, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a)Studii superioare; b)
Specializare pentru ocupația: „Șef Serviciu 
Voluntar/Privat pentru Situații de Urgență”; c)
Domiciliul stabil în comuna Mașloc; d) Cunoș-
tințe operare P.C. nivel mediu (Word, Excel, 
poștă electronică, internet); e)Cunoștiințe 
utilizare fax, stație mobilă, sirenă, alte 
mijloace din dotarea serviciului; f)Vechime 
minimă în muncă: 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul Primăriei Comunei 
Mașloc. Relaţii suplimentare la sediul: Primă-
riei Com. Mașloc, persoană de contact: d-na 
Urșic Loredana, telefon 0256/231.205.

Anunț public privind selecția directorului 
general al S.C.Parc Industrial Câmpia Turzii 
S.A. În conformitate cu prevederile OUG 
nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, Consiliul de Admi-
nistrație al S.C.Parc Industrial Câmpia 
Turzii S.A., în calitate de întreprindere 
publică, lansează procesul de selecție a direc-
torului general al S.C.Parc Industrial 
Câmpia Turzii S.A. Documentele pe baza 
cărora se organizează procedura de selecție 
(scrisoare de așteptări, condiții minime ce 
trebuie îndeplinite de candidați, documente 
necesare pentru depunerea candidaturii, 
criterii de evaluare, alte documente și infor-
mații relevante pentru procedură) pot fi 
accesate pe site-ul: http:/www.parcindustrial-
campiaturzii.ro. Persoanele interesate de a 
deveni director general al societății trebuie să 
depună, până la data de 10.02.2022, ora 
15.00, un dosar de candidatură, la sediul 
societății situat în Câmpia Turzii, strada 
Laminoriștilor, nr.2-4, camera 11.

CITAŢII
Sonea Saveta este citată pentru data de 

20.01.2022, ora 11.00, la Judecătoria Săveni, în 
dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect fond 
funciar. Sonea Saveta este introdusă în cauză 
în calitate de moștenitoare după Frunzete 
Petrea, cu ultimul domiciliu cunoscut în satul 
Dorobanţi, comuna Nicșeni, judeţul Botoșani.

Bumbia Ana este citată pentru data de 
20.01.2022, ora 11.00, la Judecătoria Săveni, în 
dosar nr. 2264/297/2017, având ca obiect fond 
funciar. Bumbia Ana este introdusă în cauză în 
calitate de moștenitoare după Frunzete Petrea, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în satul Doro-
banţi, comuna Nicșeni, judeţul Botoșani.

D-na Stanescu Portocala (Zisu), cu ultimul 
domiciliu cunoscut în strada Grajduri, 707215 
Grajduri, este chemată la Judecătoria Iași, cu 
sediul în strada Anastasie Panu, nr.25, jud.Iași, 
în calitate de pârâtă, în data de 18.01.2022, în 
proces cu EON Energie Romania SA în calitate 
de reclamant, cerere de valoare redusă -dosar 
numărul 30344/245/2020, Secția civilă, Sala 4, 
complet C17.

Se citează Giugelea V. Cristina Izabela, 
pârâtă, în dosar 2447/241/2018, la Tribunalul 
Vâlcea, pentru 20 ianuarie 2022, în proces cu 
Măcriș Georgeta – anulare testament.

DIVERSE
Anunţ public privind decizia etapei de înca-

drare. SC NGK Helios Investment Properties 
SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei 
etapei de încadrare de nesolicitare a evaluării 
impactului asupra mediului de nesolicitare a 
evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării 
impactului asupra corpurilor de apa și de 
emitere a actului de reglementare după 
completarea documentației pentru proiectul 
„Parc fotovoltaic de 0,95 MW”, ce se va 
realiza, în comuna Vărăști, sat Vărăsti, T35/1, 
nr cad. 32375, jud.Giurgiu. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului din municipiul Giurgiu, Șos.Bucu-
rești, bl.111, sc.A+B, jud.Giurgiu și la SC NGK 
HELIOS INVESTMENT PROPERTIES SRL, 
cu sediul în municipiul București, sector 3, 
bdul.Theodor Pallady, nr.47, intr.A, etaj 1, 
cam.3, cod poștal 032258. Proiectul deciziei de 
încadrare de nesolicitare a evaluării asupra 
mediului și motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri între 
orele 08.00-14.00 precum și la următoarea 

adresă de internet http://apmgr.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării prezen-
tului anunț pe pagina de internet a APM 
Giurgiu http://apmgr.anpm.ro.

Extras  de pe sent ința penală nr. 
238/04.10.2021, pronunțată de Judecătoria 
Roșiorii de Vede, definitivă la 19.10.2021 prin 
neapelare: În baza art.48 alin.1 Cod penal rap.
la art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 privind 
Codul vamal al României, rap.la art.35 
alin.1-art.36 alin.1 Cod penal la art.396 alin.1, 
2 și 10 Cod procedură penală, precum și la 
art.136 alin.2 Cod penal art.137 alin.1, 2, 3, 4, 
lit.b Cod penal, condamnă pe inculpata Jilavu 
Company S.R.L. Roșiorii de Vede, adminis-
trată de Jilavu Emil, la pedeapsă de 10.000 Lei 
amendă penală, stabilind numărul zilelor 

amendă la 100 și suma corespunzătoare unei 
zile amendă la 100Lei. În baza art.136 alin.3 
lit.f Cod penal, rap.la art.145 Cod penal aplică 
inculpatei Jilavu Company S.R.L.Roșiorii de 
Vede pedeapsă complementară constând în 
obligația de publicare a hotărârii de condam-
nare, în extras, într-un ziar național, trei 
apariții [câte una pe lună] pe cheltuiala aces-
teia.

Informare. În conformitate cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și 
completările ulterioare și a Legii 310/2004, 
Comuna Lipniţa, cu sediul social în localitatea 
Lipniţa, Strada Morii, nr.350, judeţul 
Constanţa, CUI 4896001, telefon/fax: 
0241/856.545, 0784.222.240, e-mail: secreta-
riat@primaria-lipnita.ro, intenționează să soli-
cite de la Administraţia Bazinală de Apă 
„Dobrogea Litoral” Constanţa, avizul de 
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gospodărire a apelor, pentru „Planul urbanistic 
general al Comunei Lipniţa”, județul 
Constanța. Persoanele care doresc să obțină 
informații suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor, pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa sus menționată. 
Persoanele care doresc să transmită observații, 
sugestii și recomandări se pot adresa solicitan-
tului: Comuna Lipniţa, cu sediul social în 
localitatea Lipniţa, Strada Morii, nr.350, 
judeţul Constanţa, telefon/fax: 0241/856.545, 
0784.222.240, e-mail: secretariat@primaria-lip-
nita.ro, după data de 22.10.2021.

Cîță Alexandru-Cătălin, titular al proiec-
tului: “Construire hala service auto-P+1Ep, 
imprejmuire teren, amenajare incinta, organi-
zare de santier si utilitati” anunţă publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de inca-
drare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului nu 
se supune evaluarii impactului asupra 
mediului, pentru proiectul: “Construire hala 
service auto P+1Ep, imprejmuire teren, 
amenajare incinta, organizare de santier si 
utilitati” propus a fi amplasata in T97, P313, 
LOT.2, NC 55853, Str. Centurii, nr. 7, Com. 
Jilava, Jud. Ilfov. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov, din Aleea Lacul 
Morii nr.1, mun. Bucuresti, de luni pana vineri 
intre orele:900-1300, precum si la urmatoarea 
adresa de internet: http://apmif.anpm.ro/. 
Publicul interesat poate initia comentarii/
observatii la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a autoritatii compe-
tente pentru protectia mediului.

Bentu Liviu-Lucian, titular al proiectului: 
„Desființare C1, C2, C3 Construire sediu de 
firmă (P+1E), anexă, împrejmuire toate latu-
rile, branșamente și racorduri la utilitățile 
publice”, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare fără evalu-
area impactului asupra mediului, de către 
A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, pentru proiectul 
„Desființare C1, C2, C3 Construire sediu de 
firmă (P+1E), anexă, împrejmuire toate latu-
rile, branșamente și racorduri la utilitățile 
publice”, propus a fi amplasat în județul 
Galați, municipiul Tecuci, cod poștal 805300, 
str.Elena Doamna, nr.28, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,  
sau identificat prin plan de situație, număr 
cadastral 105504. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la următoarea adresă de internet: 
http://apmgl-old.anpm.ro/decizia_etapei_de_
incadrare-14276. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la proiectul deci-
ziei de încadrare pe adresa de e-mail: o¢ce@
apmgl.anpm.ro sau fax: 0236.471.009, în 
termen de 10 zile de la data publicării anun-
țului pe pagina de internet a A.P.M.Galați.

Anunţ public privind decizia etapei de înca-
drare. SC SJK ASSET SRL, titular al proiec-
tului „Parc fotovoltaic de 0,95 MW”, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului, de nesolicitare a evaluării impactului 
asupra mediului, de nesolicitare a evaluării 
adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului 
asupra corpurilor de apă și de emitere a actului 
de reglementare după completarea documenta-
ției pentru proiectul „Parc fotovoltaic de 0,95 
MW”, propus a se realiza în jud.Giurgiu, com.
Vărăști, sat Vărăști, T35/1, NC 32375. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la APM Giurgiu din 
Giurgiu, Șos.București, bl.111, sc.A+B, jud.
Giurgiu, la următoarea adresă de e-mail: 
office@apmgr.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunţ.

Baciu Aurel,  titular al proiectului 
„Construire vulcanizare, service auto, spații 
depozitare și administrative și împrejmuire”, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Călărași, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului*) ,  pentru proiectul 
„construire vulcanizare, service auto, spații 
depozitare și administrative și împrejmuire”, 
propus a fi amplasat în jud.Călărași, comuna 
Crivăț, str.DJ 301. 1.Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Călărași, Șoseaua 
Chiciului, nr.2, jud.Călărași, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 10.00-14.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anun-
ţului pe pagina de internet a autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului. 2.Publicul 
interesat poate depune propuneri în ceea ce 
privește conţinutul raportului privind impactul 
asupra mediului la sediul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului, în termen de 
10 zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a APM Călărași.

Subscrisa, Capisizu Insolvency IPURL, 
reprezentată prin asociat coordonator Capisizu 
Sergiu Marin, în calitate de lichidator, notifică 
dizolvarea și  declanșarea procedurii de lichi-
dare a Asociației Eco Village, cu sediul în 
București, str.Dionisie Lupu, nr.74, etajul 5, 
ap.28, sector 1, conform încheierii de ședință 
din 03.12.2021, pronunțată în dosarul 
nr.23876/94/2020 de Judecătoria Sectorului 1 
București. Procedura de lichidare se va desfă-
șura conform prevederilor OG nr.26/2000 cu 
privire la asociații și fundații.

LICITAŢII
1. Informaţii generale privind autoritatea 

contractantă: Unitatea Administrativ-Terito-
rială Comuna Măneciu cu sediul în com. 
Măneciu, sat Măneciu Ungureni, nr. 273, 
judeţul Prahova, Cod fiscal 2843221,Telefon 
0244295225, Fax 0244/295400, e-mail: 
contact@ primaria-maneciu.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul închirierii: Obiectul 
închirierii îl reprezintă închirierea a șase 
loturi-teren, în suprafaţă de 20 mp fiecare, 
situate în Comuna Măneciu, sat Gheaba, 
Tarla 67, Parcela 4561, judeţul Prahova  în 

vederea amplasării unor garaje. Închirierea se 
face conform art. 333, art. 335 din OUG nr. 
57/2019 și în conformitate cu prevederile HCL 
nr. 112/25.11.2021. 3. Documentaţia de atri-
buire: informatii privind documentatia de 
atribuire se regăsesc în cuprinsul caietului de 
sarcini.Persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei, fie pe 
suport de hârtie, fie prin mijloace electronice, 
la adresa de e-mail:contact@primaria-ma-
neciu.ro. Documentaţia de atribuire se poate 
obţine în mod gratuit. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 31.01.2022, orele 
16:30. 4. Informaţii privind ofertele: Ofertele 
se depun în două plicuri: unul exterior și unul 
interior. Ofertele se depun la sediul primăriei 
comunei Măneciu din comuna Măneciu, sat 
Măneciu Ungureni, nr. 273, judeţul Prahova, 
într-un exemplar original, până la data de 
07.02.2022, orele 16:30. 5. Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfășura în data 
de 8.02.2022, la sediul primăriei comunei 
Măneciu, orele 10:30 din comuna Măneciu, sat 
Măneciu Ungureni, nr. 273, judeţul Prahova. 
1. 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: Tribu-
nalul Prahova , Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal,cu sediul în 
Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr. 42, judeţul 
Prahova, e-mail : tr-ph-contencios@just.ro, 
telefon 0244523265. 2. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 07.01.2022.

1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Drăguțești, comuna Drăguțești, sat 
Drăguțești, Str.Principală nr.240, județul Gorj, 
telefon 0253/227.625, fax 0253/227.543, email: 
primaria.dragutesti@yahoo.com, cod fiscal 
4510436. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren extravilan în suprafaţă de 
253.240mp, având număr cadastral 38058, CF 
nr.38058, situat în satul Iași-Gorj, aparţinând 
domeniului privat al Comunei Drăguțești, 
Tarla 40, Parcelele: 1267/75, 1270/2, 1270/1, 
1267, conform H.C.L. nr.76/28.10.2021 și 
temeiului legal O.U.G. nr.57/03.07.2019, teren 
ce va fi utilizat pentru activități de agrement, 
iaz piscicol, amplasare cășuțe din lemn, activi-
tăți acvatice, cu/și fără ambarcațiuni, precum 
și sporturi nautice și pentru pescuit sportiv. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: 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: prin 
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Drăguțești, comuna Drăguțești, Str.
Principală nr.240, județul Gorj. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Registratura Primăriei Comunei 
Drăguțești, comuna Drăguțești, Str.Principală 
nr.240, județul Gorj. 3.3.Costul și condiţiile de 

plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atribuire de 
5 .000 Lei  în  contul  concedentului : 
RO11TREZ 3365006XXX001920, deschis la 
Trezoreria Operativă a municipiului 
Târgu-Jiu, cod fiscal al concedentului 4510436 

sau în numerar, la Casieria unității conce-
dente. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21.01.2022, ora 14.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 02.02.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
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Comunei Drăguțești, comuna Drăguțești, Str. 
Principală nr.240, județul Gorj. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 03.02.2022, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Drăguțești, comuna 
Drăguțești, Str.Principală nr.240, județul Gorj. 
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 
Gorj, Tg-Jiu, Str.Tudor Vladimirescu nr.34, 
județul Gorj, telefon 0253/212.536, fax 
0253/218.147, email: tr-gorj@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 
07.01.2022.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Gura Văii, comuna 
Gura Văii, Str.Primăriei nr.2, județul Bacău, 
cod poștal 607220, telefon 0371/407.500, fax 
0372/002.112, e-mail: primariaguravaii@
yahoo.com, cod fiscal 4278108. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 126 loturi 
de teren și 126 de construcții, conform caie-
telor de sarcini, situate in intravilanul satului 
Rotunda, aparținând domeniului privat al 
Comunei Gura Văii, județul Bacău, identifi-
cate astfel: -126 loturi de teren în suprafață 
totală de 38.786mp; -126 de construcții 
aferente în suprafață totală de 5.040mp, 
conform H.C.L. nr.38/29.03.2021 și temeiului 
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietele de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Primăria Comunei Gura Văii sau se 
poate consulta pe site-ul: www.uatcomunagu-
ravaii.ro, secțiunea -Anunțuri. 3.2. Denumirea 
și datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul vânzătorului, de la care 
pot obține un exemplar din documentația de 
atribuire: se poate obține de la Comparti-
mentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Gura Văii, comuna Gura Văii, sat 
Gura Văii, Str.Primăriei nr.2, județul Bacău. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 50 lei/exemplar, 
ce se achită numerar la Casieria instituției sau 

în contul  de trezorerie :  RO17TREZ 
0625006XXX000079, deschis la Trezoreria 
Onești. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 31.01.2022, ora 14.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 08.02.2022, ora 14.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Gura Văii, comuna Gura Văii, sat 
Gura Văii, Str.Primăriei nr.2, județul Bacău. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un 
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
09.02.2022, ora 09.00, Primăria Comunei Gura 
Văii, comuna Gura Vaii, sat Gura Văii, Str.
Primăriei nr.2, județul Bacău. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Onești, municipiul 
Onești, Str.Tineretului nr.1, judeţul Bacău, 
telefon 0234/311.913, fax 0234/326.170, email: 
jud-onești-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 07.01.2022.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Comuna Poienarii de Muscel, 
comuna Poienarii de Muscel, Str.Principală 
nr.476A,  județul  Argeș ,  te lefon/fax 
0248/546.603, e-mail: primarie@poienariide-
muscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122515. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie închiriat: 
-cabinet medical -50,50mp, situat la demisolul 
Școlii Groșani, nr.96A, comuna Poienarii de 
Muscel, C.F.80896, ce aparține domeniului 
public al Comunei Poienarii de Muscel, 
județul  Argeș ,  conform H.C.L.  nr. 
7 2 / 2 1 . 1 2 . 2 0 2 1  ș i  t e m e i u l u i  l e g a l : 
O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Registra-
tură. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului /compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Compartimentul Registratură din 
cadrul Primăriei Comunei Poienarii de 
Muscel, Str.Principală nr.476A, județul Argeș. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind 

Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, se 
achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Poienarii de Muscel. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 20/01/2022, 
ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
31/01/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Poienarii de Muscel, Compartimentul Regis-
tratură, Str.Principală nr. 476A, județul Argeș. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exte-
rior și unul interior. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 31/01/2022, ora 12.00, Primăria 
Comunei Poienarii de Muscel, Str.Principală 
nr. 476A, județul Argeș. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Argeș, Pitești, Blvd. I.C.Bră-
tianu nr.7, județul Argeș, telefon 0248/216.599, 
fax 0248/216.599, e-mail: tr-arges@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
07/01/2022.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Comuna Căpâlnița, cu sediul în 
comuna Căpâlnița, nr.352, județul Harghita, 
cod poștal 537030, telefon/fax 0266/247.601, 
e-mail: primca352@gmail.com, cod fiscal 
4367914. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Imobile -terenuri, 
aflate în domeniul privat al Comunei Căpâl-
nița, situate în intravilanul orașului Vlăhița, 
localitatea Băile Homorod, având următoa-
rele date de identificare: -Teren în intravilanul 
orașului Vlăhița, localitatea Băile-Homorod, 
categoria de folosinţă: curţi construcţii, nr.
cadastral 50442, suprafaţa: 2.014mp, 
C.F.nr.50442, Vlăhița; -Teren în intravilanul 
orașului Vlăhița, localitatea Băile-Homorod, 
categoria de folosinţă: curţi construcţii, nr.
cadastral  50441,  suprafaţa 500 mp, 
C.F.nr.50441, Vlăhița; -Teren în intravilanul 
orașului Vlăhița, localitatea Băile-Homorod, 
categoria de folosinţă: curţi construcţii, nr. 
cadastra l  50443,  suprafaţa  420mp, 
C.F.nr.50443, Vlăhița; -Teren în intravilanul 
Orașului Vlăhița, localitatea Băile-Homorod, 
categoria de folosinţă: curţi construcţii, nr.
cadastral 50440, suprafaţa 2.381 mp, C.F.nr. 
50440, Vlăhița. Vânzarea se face conform 

art.363 din O.U.G. 57/03.07.2019 și conform 
Hotărârii Consiliului Local nr.84/17.12.2021. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: se poate 
obţine pe suport de hârtie sau pe suport 
magnetic, în baza unei solicitări în acest sens. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Compartimentul 
Urbanism și amenajarea teritoriului, proiecte, 
investiții, licitații, achiziții publice, patri-
moniu, autoritate autorizare transport public 
local, cu sediul în comuna Căpâlnița, nr.352, 
județul Harghita, cod poștal 537030. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 50 Lei, se poate achita 
cu numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Căpâlnița. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 28.01.2022, ora 15.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 07.02.2022, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
sediul Primăria Comunei Căpâlnița, comuna 
Căpâlnița,  nr.352, județul Harghita. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: 1 exemplar. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 08.02.2022, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Căpâlnița, comuna 
Căpâlnița, nr.352, județul Harghita. 6.Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, str.
Szasz Endre, nr.6, judeţul Harghita, cod poștal 
530132 ,  t e l e fon  0266 /371 .616 ,  fax 
0266/314.482, email: tr-harghita-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
07.01.2022.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Comuna Căpâlnița, cu sediul în 
comuna Căpâlnița, nr.352, județul Harghita, 
cod poștal 537030, telefon/fax 0266/247.601, 
e-mail: primca352@gmail.com, cod fiscal 
4367914. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Imobile aflate în dome-
niul privat al Comunei Căpâlnița, situate în 

intravilanul orașului Vlăhița, localitatea Băile 
Homorod, având următoarele date de identifi-
care: -Teren în intravilanul Orașului Vlăhița, 
Băile-Homorod, nr.cadastral 50435, suprafaţa 
totală: 5.081mp, din care 2.462mp are cate-
goria de folosință curți construcții, 433mp are 
categoria de folosință drum, 1.521mp are 
categoria de folosință fâneață și 665mp are 
categoria de folosință fâneață; -Casă compusă 
din 3 încăperi (locuință îngrijitor animale), 
fundații din beton, construită din lemn, 
acoperită cu țigle, nr.cadastral 50435 -C1, 
suprafaţa construită 47 mp. Anexă gospodă-
rească (coteți pentru porci) construită din 
lemn din lemn, acoperită cu țigle, nr. cadastral 
50435 -C2, suprafaţa construită 64mp. Anexă 
gospodărească (grajd), construită din lemn, 
nr. cadastral 50435 -C3, suprafaţa construită 
76mp, C.F.nr.50435, Vlăhița. Vânzarea se face 
conform art.363 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 
și conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.85/17.12.2021. 3.Informații privind docu-
mentația 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: 
se poate obţine pe suport de hârtie sau pe 
suport magnetic, în baza unei solicitări în 
acest sens. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Comparti-
mentul Urbanism și amenajarea teritoriului, 
proiecte, investiții, licitații, achiziții publice, 
patrimoniu, autoritate autorizare transport 
public local, cu sediul în comuna Căpâlnița, 
nr.352, județul Harghita, cod poștal 537030. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 50Lei, se poate achita cu 
numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Căpâlnița. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 28.01.2022, ora 15.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 07.02.2022, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
sediul Primăria Comunei Căpâlnița, comuna 
Căpâlnița,  nr.352, județul Harghita. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: 1 exemplar. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 08.02.2022, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Căpâlnița, comuna 
Căpâlnița, nr.352, județul Harghita. 6.Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, str.
Szasz Endre, nr.6, judeţul Harghita, cod poștal 

530132 ,  t e l e fon  0266 /371 .616 ,  fax 
0266/314.482, email: tr-harghita-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
07.01.2022.

Insolvein SPRL, cu sediul in Timișoara, str.
Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1, în calitate de lichi-
dator judiciar al SC Popovici&Asociaţii SRL, 
CUI: 13740450, organizează licitație publică cu 
strigare în fiecare zi de vineri a fiecărei săptă-
mâni, începând cu data de 11.02.2022, ora 12.00, 
la sediul lichidatorului judiciar, pentru vânzarea 
bunurilor mobile si imobile după cum urmează: 
Apartament et.3 si mansarda Timișoara, strada 
Romulus (106mp)- 114.000Euro; Apartament 
et.2 Timișoara (78mp)- 126.000Euro; Volvo S80, 
an 2006- 6.000Euro; Audi A4 an 2009- 
11.000Euro. Prețurile nu conțin TVA. Cei intere-
saţi sa participe la licitaţia publică cu strigare 
vor depune ofertele de cumpărare la sediul 
lichidatorului judiciar indicat mai sus. Prețul 
integral al bunurilor se va achita în termen de 
maxim 2 zile de la data vânzării. Toţi cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor mobile 
licitate să anunţe lichidatorul judiciar, înainte de 
data stabilită pentru licitaţie sub sancţiunea de a 
nu mai fi ţinuţi in seama după aceasta dată. Alte 
informaţii le puteţi afla de la lichidatorul judi-
ciar, la tel.0770.224.401.

PIERDERI
Pierdut Certificat de Inregistrare nr. 

26313370/10.12.2009, eliberat de ORC Arad, 
pentru Schenker Romtrans SA Bucuresti, 
sucursala Arad.Il declar nul.

Pierdut 2 certificate constatatoare nr. 7510 
eliberate la 28.03.2016 de O.N.R.C. Tulcea pe 
numele: Sali Samet Comert– PFA, cu sediul în 
Babadag, str. Ștefan cel Mare nr.11, jud. 
Tulcea, F36/230/2016, C.U.I. 35883052. Se 
declară nule.

SC Danutz Casa SRL, cu sediul social Sat 
Sărulești Gară, comuna Sărulești, Tarla 12/1, 
Parcela 1/1, Camera 2, Județ Călărași, 
J51/127/10.03.2017, CUI:16692862, declarăm 
pierdute: cartea de interveție, registrul special, 
declarația de instalare, certificatul unic de înregis-
trare a casei de marcat electronica Datecs WB50 
cu seria DB4400013509. Le declarăm nule.

SC Danutz Casa SRL, cu sediul social Sat 
Sărulești Gară, comuna Sărulești, Tarla 12/1, 
Parcela 1/1, Camera 2, Județ Călărași, 
J51/127/10.03.2017, CUI: 16692862, declarăm 
pierdută cartea de intervenție a aparatului de 
marcat electronic Datecs cu seria DB4400013509.


