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OFERTE SERVICIU
Cicio Marius-Daniel, cu domi-

ciliul în Sat Sacalaz, angajează 
menajeră. CV la o�ce@jobtips.ro

SC Perspectiv M&M Prod 
SRL caută  5  tâmplar i 
universali. Dacă vă intere-
sează anunțul, vă rog să ne 
contactați la nr. de telefon 
0744.562.674.

SC Darina Com SRL, cu sediu 
în Mun. Tg. Mureș str. Livezeni 
Nr. 3, Jud. Mureș, J26/430/1994, 
CUI  56441424, angajează ajutori 
bucătar, COD COR 941101, 
femeie de serviciu COD COR 
911201. Rugăm CV la madarasz.
gabriela@yahoo.com

SC Narbau Construct SRL, cu 
sediu în Sâncraiu De Mureș str. 
Răsăritului Nr. 1 /A (spatiu 
comercial  2)   Jud.  Mures, 
J26/392/2010, CUI  27059310 
angajează faianţar, COD COR 
712201, zidar rosar tencuitor 
COD COR 711205, dulgher 
(exclusiv restaurator) COD COR 
711501, fierar betonist COD 
COR 711402, muncitor necali-
ficat la demolarea clădirilor, 
căptușeli zidărie, plăci mozaic, 
faianţă, gresie parchet COD 
COR 931301. Rugăm CV la  
madarasz.gabriela@yahoo.com.

Allegria Logistik Trans SRL cu 
sediu social in jud Arad, comuna 
Vladimirescu, angajeaza 10 
m u n c i t o r i  n e c a l i f i c a t i  i n 
constructii, cod cor 931.301. 
Cerinte: studii gimnaziale. CV –
urile se depun la adresa de mail: 
moniq_adriana@yahoo.com. Vor 
fi luate in considerare CV-urile 
primite pana la data de 12 mai 
2022. Selectia candidatilor va 
avea loc in data de 13 mai 2022 si 
consta in concurs de CV-uri. Info 
tel 0746045917.

Fly Dakkad SRL cu sediu 
social in jud Arad, comuna 
Vladimirescu, angajeaza 6 incar-
catori-descarcatori, cod cor 
933.301. Cerinte: studii gimna-
ziale . CV –urile se depun la 
adresa de mail: moniq_adriana@
yahoo.com . Vor fi luate in consi-
derare CV-urile primite pana la 
data de 12 mai 2022. Selectia 
candidatilor va avea loc in data 
de 13 mai 2022 si consta in 
concurs de CV-uri. Info tel 
0746045917.

SC Narida SRL, cu sediu în 
Ungheni Str. Principală Nr. 131, 
Jud. Mures, J26/2051/2005, CUI 
18180010, angajează ajutori 
bucătar, COD COR 941101, 
femeie de serviciu COD COR 
911201. Rugăm CV la  madarasz.
gabriela@yahoo.com

SC Sezar Forest SRL, cu sediu 
în Sat Ileni Comuna Mandra, 
biroul 3, nr. cadastral 102581-
C15, jud. Brașov, J8/ 1236/2003, 
CUI 15542727 angajează munci-
tori necalificaţi la asamblarea și 

montarea pieselor COD COR 
932906. Rugăm CV la  alina@
sezarforest.ro

Subscrisa, SC Aktiv Sun 
Construkt SRL identificata cu 
J08/712/2016, CUI RO35874534, 
Ghimbav, judeţul Brasov, str. 
Lalelei nr. 8, bl. 2, ap. 6 angajeaza 
3 muncitori necalificati, COD 
COR 931301, 7 dulgheri, COD 
COR 711501, 3 fierari betonisti, 
COD COR 711402,4 zidari, COD 
COR 711203 rugam CV la adresa 
de mail activsunconstruct@
gmail.com

Subscr i sa ,  SC Vadzone 
Construct SRL identificata cu 
J 0 8 / 3 3 5 2 / 2 0 1 9 ,  C U I 
RO41873100, Ghimbav, judeţul 
Brasov, str. Lamaitei nr. 28, bl. 1, 
ap. 5 angajeaza 2 muncitori 
necalificati, COD COR 931301, 5 
dulgheri, COD COR 711501, 4 
fierari betonisti, COD COR 
711402, 4 zidari, COD COR 
711203, 1 zugrav, cod COR 
713102, rugam CV la adresa de 
mail vadzoneconstruct2019@
gmail.com

SC Ilibog Construcții SRL, 
având CUI: 39647208, cu sediul 
în  Sa t  Mateeș t i ,  Comuna 
Mateești, Nr.599A, Județ Vâlcea, 
angajează: Muncitor necalificat 
la spargerea și tăierea materia-
lelor de constructii cu cod COR 
931302- 2 posturi. Cerințe: studii 
medii ,  cunoștințe de l imba 
engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în 
data de 11.05.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

HNH GRAND HOTEL&SPA 
SRL, cu sediul în Parta, nr.176, 
județ Timiș, anunţă angajarea a 
6 cameriste hotel cod COR 
516201. Program 8 ore/zi, pachet 
salarial atractiv. Condiţiile 
pentru ocuparea postului : 
diplomă în domeniu, care poate 
constitui avantaj și cunoașterea 
l imbi i  engleze  (cunoșt inţe 
minime). Persoanele interesate 
vor trimite CV și email: o�ce@
hnhhotel.ro cel târziu până în 
data de 11.05.2022. După selecţia 
CV-urilor, persoanele selectate 
vor putea fi contactate. Prezenta 
ofertă este valabilă atât pentru 
cetăţeni UE cât și non-UE.

Școala Gimnazială  „Ion 
Creangă”, cu sediul în localitatea 
Craiova, str.Brestei, nr.234, 
județul Dolj, organizează concurs 
p e n t r u  o c u p a r e a  f u n c ț i e i 
contractuale vacante pe perioadă 
nedeterminată, de: Paznic, 1 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției, 
astfel: Proba scrisă în data de 
02.06.2022, ora 10.00; Proba 
interviu în data de 06.06.2022, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să 
îndepl inească urmatoarele 
condiții: -Studii medii; -nu nece-
sită vechime; -deținător Atestat 
„Pază și Protecție” sau în curs de 

obținere. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucratoare de 
la data publicării prezentului 
anunț în Monitorul Oficial al 
României. Relații suplimentare 
la sediul: Școlii Gimnaziale „Ion 
Creangă”, str.Brestei, nr.234, 
Craiova, persoana de contact: 
Mititelu Mariana, telefon/fax: 
0251.421.660.

Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Constanţa, cu 
sediul în Mun. Constanţa, str. 
Mihai  Vi teazu nr.2B,  jud . 
Constanţa organizează,  în 
temeiul H.G. nr.286/2011, modifi-
cată și completată, concurs 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante, corespunzător funcţiilor 
contractuale de execuţie din 
cadrul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Constanţa, 
cu încadrare pe perioadă nede-
terminată, după cum urmează: 
Serviciul Cadastru, Birou Avize 
și Recepţii: 1 post consilier 
cadastru gradul IA. Cerinţele 
postului: -studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
specializarea cadastru, geodezie, 
topografie, măsurători terestre; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postutui: 6 
ani și 6 luni; cunoștinţe operare 
PC. Serviciul Economic: 1 post 
consilier gradul IA. Cerinţele 
postului: -studii de specialitate: 
studii universitare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă- specializarea știinţe 
economice; -vechime în spectali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: 6 ani și 6 luni; -cunoș-
tinţe operare PC. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
c o n c u r s  p â n ă  l a  d a t a  d e 
24.05.2022 inclusiv, ora 16.30 la 
sediul OCPI Constanţa, secreta-
riat. Concursul se va desfășura 
astfel: +Proba scrisă: 02.06.2022 
0ra 10.00; Interviul: 08.06.2022 
ora 10.00. Relaţii suplimentare la 
sediul OCPI Constanţa, Munici-
piul  Constanţa,  str.  Mihai 
Vi t e a z u  n r. 2 B ,  t e l e f o n 
0241.488.625, e-mail: ct@ancpi.
ro și pe site-ul www.ocpict.ro.

Școala Gimnazială ”Ioan 
Bădescu” Popești-Leordeni, 
Strada Leordeni nr.3-5,  Județul 
Ilfov, organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant de 
administrator patrimoniu- 1 
post, post  contractual pe peri-
oadă nedeterminată. Cerințe: 
-nivel studii- superioare de speci-
alitate, -vechime minimă în 
muncă/ specialitate -3 ani; 
C a d r u l  l e g a l :  H . G . 
nr.286/23.03.2011 modificată și 
c o m p l e t a t ă  p r i n 
H.G.1027/24.11.2014. Concursul 
se va desfășura  în data de 
02.06.2022 -la sediul unității din 
strada  Leordeni nr.3-5, locali-
tatea Popești-Leordeni, județul 
Ilfov. Dosarele se depun la sediul 
unității, în perioada 11.05.2022-
24.05.2022, între orele 10.00-
14.00, data limită de depunere: 

24.05.2022, orele 14.00. Date de 
c o n t a c t :  Te l . 0 2 1 3 6 1 4 0 2 4 / 
0720331121. Selecția dosarelor 
depuse va avea loc în data de 
27.05.2022, iar rezultatul selecției 
va fi afișat în data de 27.05.2022, 
ora 14, la sediul unității. Contes-
tațiile cu privire la rezultatul 
selecției, se depun în data de 
27.05.2022 până la ora 15,30.

OCPI Călărași, cu sediul în 
localitatea Călărași, str.Prelun-
girea București nr.26, bl.M21, 
judeţul Călărași, organizeazã 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii contractuale vacantă, cu 
încadrare pe perioadă determi-
n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011,  după cum 
urmează: asistent registrator 
principal gradul II -1 post. 
Concursul se va desfășura la 
sediul O.C.P.I.Călărași, astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
02.06.2022, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 08.06.2022, 
ora 13.00. Condiții de participare 
la concurs: -studii de specialitate: 
studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă sau studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă -specializare juri-
dică; -vechime în specialitate: 
minim 6 luni. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, respectiv până la data de 
24.05.2022, inclusiv, ora 16.30, la 
sediul O.C.P.I.Călărași. Dosarele 
transmise prin poștă trebuie să 
ajungă la registratura OCPI 
C ă l ă r a ș i  p â n ă  c e l  t â r z i u 
24.05.2022, inclusiv, ora 16.30. 
Relaţii suplimentare la sediul 
O.C.P.I.Călărași, persoană de 
contact: Rodica Amzaru, telefon: 
0731.606.166, e-mail: rodica.
amzaru@ancpi.ro sau telefon: 
0242/333.698, 0242/333.699,  fax: 
0242/321.438, e-mail: cl@ancpi.
ro

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială a Municipiului București 
cu sediul în București ,  str.
Constantin Mille nr.10, Sector 1, 
organizează concurs conform 
H.G.286/23.03.2011, pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
vacante: Centrul Rezidenţial 
pentru persoane dependente: 
-Medic specialist -2 posturi. 
Condiţii specifice: studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul medicină, 
examen de medic specialist, 
confirmat în specialitatea geria-
trie/medicină generală/medicină 
de familie, stagiul de rezidențiat 
terminat, asigurare profesională, 
aviz de liberă practică; -Medic -1 
post. Condiţii specifice: studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă în domeniul medicină, 
1 an vechime ca medic, asigurare 
profesională, aviz de liberă prac-
tică; -Asistent medical Principal 
PL -1 post. Condiţii specifice: 
studii postliceale sanitare/echiva-
lent, absolvite cu diplomă sau 

certificat de absolvire, certificat 
de  membru  OAMGMAMR 
-specialitatea medicină generală, 
avizat și valabil la data concur-
sului, examen pentru obţinerea 
gradului principal; -Inspector de 
specialitate gradul II -1 post. 
Condiţii specifice: studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul socio-uman, 
asistență socială, etc, vechime 
specialitate 6 luni; -Infirmieră G 
-18 posturi. Condiţii specifice: 
învăţământ general obligatoriu, 
diplomă de absolvire a cursului 
de infirmiere, nu se solicită 
vechime în muncă. -Îngrijitoare 
-2 posturi. Condiţii specifice: nu 
se solicită condiții de studii și de 
vechime în muncă; -Spălătoreasă 
-1 post. Condiţii specifice: nu se 
solicită condiții de studii și de 
vechime în muncă; -Muncitor 
calificat M, G tr.I (bucătar) -2 
posturi. Condiţii specifice: studii 
generale, medii, 4 ani experiență 
în domeniu, certificat de califi-
care bucătar; -Muncitor necali-
ficat M, G tr.I -1 post. Condiţii 
specifice: studii generale, medii, 
fără condiții de vechime; -Maga-
ziner M, G -1 post. Condiţii 
specifice: absolvent studii medii 
cu diplomă de bacalaureat sau de 
școală generală, fără cerințe de 
vechime. Serviciul Urgenţe 
Sociale, Serviciul Incluziune 
Socială: -Asistent social principal 
-2 posturi. Condiţii specifice: 
studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
asistenţă socială, aviz de exerci-
tare a profesiei de asistent social 
principal, 5 ani vechime în 
profesia de asistent social; -Asis-
tent social practicant -4 posturi. 
Condiţii specifice: studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul asistenţă 
socială, aviz de exercitare a 
profesiei de asistent social practi-
cant, 1 an vechime în profesia de 
asistent social; -Asistent social 
debutant -2 posturi. Condiţii 
specifice: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă în 
domeniul asistenţă socială, nu se 
solicită cerințe privind vechimea 
în specialitate. Biroul Juridic, 
Legislaţie: -Consilier juridic 
gradul IA -1 post. Condiţii speci-
fice: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă în dome-
niul juridic, vechime în speciali-
tate 6 ani și 6 luni, consilier 
juridic definitiv membru al 
Uniunii Colegiilor Consilierilor 
Juridici din România; -Consilier 
juridic gradul I -1 post. Condiţii 
specifice: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă în 
domeniul juridic, vechime în 
specialitate minim 6 luni, consi-
lier juridic membru al Uniunii 
Colegiilor Consilierilor Juridici 
din România. Compartimentul 
Audit: -Auditor gradul II -1 post. 
Condiţii specifice: studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul știinţe econo-
mice, vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei: 6 luni. Centrul Muni-
cipal de Donaţii și Voluntariat: 
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-Inspector de specialitate gradul 
I -1 post. Condiţii specifice: studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă în domeniul socio-
uman, etc, vechime specialitate 3 
ani și 6 luni; -Referent tr.I -1 
post. Condiţii specifice: absolvent 
studii medii cu diplomă de baca-
laureat, 3 ani și 6 luni vechime în 
muncă .  Serv ic iu l  Cant ine 
Sociale: -Șofer M, G tr.I -2 
posturi. Condiţii specifice: studii 
generale, medii, 3 ani vechime în 
activitate ca șofer, permis de 
conducere pentru categoria B. 
-Muncitor necalificat M, G tr.I 
(ajutor necalificat) -2 posturi. 
Condiţii specifice: studii gene-
rale, medii, nu există condiții de 
vechime. Concursul se va desfă-
șura la sediul din Constantin 
Mille nr.10, Sector 1, București, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
02.06.2022, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 07.06.2022, 
ora 09.30. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească Condiţiile generale 
prevăzute la art.3 din Anexa 
H.G.286/23.03.2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Condiţiile generale și specifice 
pentru participarea la concurs, 
bibliografia și tematica sunt 
afișate la sediul din Constantin 
Mille nr.10, Sector 1, București și 
pe pagina de internet www.dgas.
ro, secţiunea Cariere/Noutăți. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial Partea a III-a, la 
sediul din Constantin Mille nr.10, 
Sector 1, București. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la Serviciul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l . 
021/314.23.15, 0751.519.854.

CITAŢII
Se citează la Judecătoria 

Beiuș, în dosar nr.2353/187/2021 
-obiect: partaj judiciar, cu termen 
de judecată fixat la 30.06.2022, 
pârâta Mihele Catiţa măr.Popa 
Ioan, în calitate de coproprietară 
CF sub B2 din CF 421 Cârpeștii 
Mici, în prezent cu domiciliul 
necunoscut.

Se citează pârâta Toderaș 
Andreea Iuliana, ultim domiciliu 
cunoscut în com.Zemeș, jud.
Bacău, la Judecătoria Moinești, 
dosar 2928/260/2021, termen 
21.06.2022, obiect divorţ, recla-
mant Toderaș Cosmin.

Se citează eventualii succesi-
bili/moștenitori pentru a parti-
cipa la dezbaterea succesiunii 
defunctului Beschea Corneliu, 
decedat la data de 21.05.2021, cu 
ult imul domici l iu în Mun. 
Brașov, Bd. Alexandru Vlahuță, 
Nr. 32, Bl.115, Sc.B, Ap.13, Jud. 
Brașov. Dezbaterea va avea loc la 
data de 23 mai 2022, ora 11.00,  
la sediul Societății Profesionale 
Notariale Marin Ion și Ion 
Cătălin din Mun. Brașov, Calea 
București nr.46, Bl.S-21, AP.1, 
Jud.Brașov.

DIVERSE
SP Evrika Insolvency IPURL, 

reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Nord 
Hire AG S.A. desemnat prin 
hotararea nr. 2175 din data de 
06.05.2022, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 

Civila in dosar nr. 1463/3/2022, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea 
nr. 85/2014 împotriva Nord Hire 
AG S.A., cu sediul social in 
București, Sectorul 6, Splaiul 
Independenţei, Nr. 319, OB.408, 
CUI  437499, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/1105/1991. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Nord 
Hire AG S.A. vor formula decla-
ratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului 
București - secţia a VII-a Civila, 
cu  refer i re  la  dosarul  nr. 
1463/3/2022, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 17.06.2022; b) 
termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preli-
minar de creante 01.07.2022; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
15.07.2022; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 07.07.2022, ora 14.00; 
e) adunarea generala a asocia-
tilor la data de 20.05.2022, ora 
14.00 la sediul administratorului 
judiciar.

Anuntul public. Got Wood 
Design S.R.L., sediu social in 
Bucuresti, str.Anastasie Panu, 
nr.20, bl.C15, et.6, sect.3, avand 
nr.de inregistrare in registrul 
comertului J40/14609/2020, 
C.U.I. 4325587, informeaza pe 
cei interesati ca s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autoriza-
tiei de mediu pentru urmatoarele 
activitatii desfasurate: Cod 
CAEN 1621 - Fabricarea de 
furnire și a panourilor din lemn; 
Cod CAEN 1623 -Fabricarea 
altor elemente de dulgherie și 
tâmplărie, pentru construcţii; 
Cod CAEN 1629 -Fabricarea 
altor produse din lemn; fabri-
carea articolelor din plută, paie și 
din alte materiale vegetale împle-
tite; Cod CAEN 2740 - Producția 
de lămpi electrice și echipamente 
de iluminat; Cod CAEN 2790 
-Fabricarea altor echipamente 
electrice;  desfasurate in B-dul 
Energeticienilor, nr.13-15, incinta 
Mariaco, loc. București, sector 3. 
Informatii se pot solicita la sediul 
Agent ie i  Pentru  Protect ia 
Mediului Bucuresti din sectorul 
6,  Aleea Lacul Morii  nr.  1 
(Barajul Lacul Morii –in spatele 
benzinariei Lukoil), intre orele 
9.00 -12.00, de luni pana vineri. 
Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. Bucu-
resti in termen de 10 zile de la 
data publicarii  prezentului 
anunt.

Informare. Această informare 
este efectuată de Exclusive Doors 
Style SRL, Str.Otopeni, Drumul 
Gării Odăi, nr.1A, județul Ilfov, 
ce intenționează să solicite de la 
Administrația Bazinală de Apă 
Buzău Ialomița, adresa: Buzău, 
Strada Bucegi, nr.20bis, 120208, 
telefon:  0238.725.446,  fax: 
0238.427.237, Aviz de gospodă-
rire a apelor pentru investiția: 
„Constru i re  Sediu  F irmă, 
Showroom Prezentare, Spațiu 
Depozitare, Împrejmuire Teren, 
Puț Forat, Bazin Vidanjabil”, str.
Mărgeanului, Balotești, jud.Ilfov. 
În cadrul investiției vor rezulta 
ape uzate menajere care se vor 
descărca în bazinul vidanjabil 

propus pe amplasament. Această 
solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare sau care 
intenționează să transmită obser-
vații, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului la 
adresa menționată. Persoanele 
care doresc să transmită obser-
vații, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului: Exclu-
s i v e  D o o r s  S t y l e  S R L , 
tel.0724.58.35.35, e-mail: adrian.
cotiga@exclusivedoors.ro

Becheanu Adina-Maria, 
Becheanu Dore l -Cris t ine l , 
Alui-Gheorghe Denisa-Steliana, 
Alui-Gheorghe Constantin, bene-
ficiari ai documentației: Întoc-
mire PUZ -„Construire imobil cu 
regim de înălțime (P) cu funcți-
unea de magazin retail, realizare 

parcaje la sol, amenajare parcări 
cu încărcare electrică, amenajare 
spații verzi plantate, alei carosa-
bile și pietonale, împrejmuire 
teren, amplasare semnale publi-
citare, branșare la utilități, 
amplasare post trafo, sistemati-
zare verticală a terenului, amena-
jare accese auto și pietonale, 
organizare de șantier și opera-
țiuni cadastrale, comerț, amena-
jare accese, parcaje, circulații și 
utilități”, au demarat procedura 
de avizare la Consiliul Județean 
Ilfov în vederea obținerii avizului 
favorabil al Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului și de 
Urbanism pe terenul amplasat în 
comuna Berceni, Bulevardul 1 
Mai ,  T3 ,  P11 /4 ,  11 /3 ,  nr.
cad.62286, 62287, 54274, 55690, 
jud.Ilfov.

Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, 

adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna 
Oituz, comuna Oituz, sat Oituz, 
Str.Principală nr.189, județul 
Bacău, telefon/fax 0234/337.503, 
e-mail: primaria@primariaoituz.
ro, cod fiscal 4455234. Invită 
persoanele fizice și juridice fără 
scop patrimonial, respectiv asoci-
ațiile și fundațiile constituite 
conform legii care îndeplinesc 
condițiile prevăzute de Legea 
nr.350/2005, să depună proiecte 
în scopul atribuirii contractelor 
de finanțare nerambursabilă 
pentru domeniul social. Regle-
mentări legale: Legea 350/2005 
privind regimul finanțărilor din 
fonduri publice alocate pentru 
activitățile nonprofit de interes 
general,  cu modificările și 
c o m p l e t ă r i l e  u l t e r i o a r e , 
H.C.L.nr.18 din 10.02.2022 
privind aprobarea bugetului local 
al Comunei Oituz pe anul 2022, 
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cu estimări pentru anii 2023-
2025, H.C.L.nr.37 din 12.05.2021 
privind aprobarea Programului 
anual al finanțărilor nerambursa-
bile  de la bugetul  local  al 
Comunei Oituz, județul Bacău, 
pentru activități nonprofit de 
interes local, aferent anului 2022. 
Procedura aplicată pentru atri-
buirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă a proiectelor din 
domeniul social pe anul 2022 este 
prevăzută de art.6 din Legea 
nr.350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes 
general. Suma totală alocată de 
la bugetul local este de 60.000Lei 
și se alocă în întregime pentru 
domeniul social. Adresa la care 
trebuie depuse propunerile de 
proiect: Comuna Oituz, sat 
Oituz, Str.Principală nr.189, 
judeţul Bacău, Compartimentul 
Registratură generală, relații cu 
publicul și arhivă. Data limită 
pentru depunerea propunerilor 
de proiecte este 14 iunie 2022, 
ora 10.00. Selecția și evaluare 
proiectelor în vederea obținerii 
finanțării nerambursabile se va 
face de către comisia de evaluare 
în data de 15.06.2022, ora 09.00. 
Documentația pentru elaborarea 
și prezentarea propunerii de 
proiect se poate obține de la 
sediul Comunei Oituz sau de pe 
pagina de internet www.prima-
riaoituz.ro, secțiunea Adminis-
trație-Informatii publice-Legea 
nr.350/2005.

Anunţ public: În conformi-
t a t e  c u  p r e v e d e r i l e  H G 
nr.1076/2004 privind procedura 
evaluării de mediu pentru 
p lanur i  ș i  programe,  SC 
Danube Renewables SRL, 
titular al Planului Urbanistic 
Zonal „Înfiinţare centrală elec-
trică fotovoltaică”, propus a fi 
amplasat în comuna Blejești, 
CF 23100, 23101, 23102, 23104, 
23105, 23106, 23107, 23108, 
23109, judeţul Teleorman, 
anunţă publicul  interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului 
Teleorman: Planul nu necesită 
evaluare de mediu, nu necesită 
evaluare adecvată și se va 
supune procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu. Observaţiile 
și comentariile publicului inte-
resat privind decizia etapei de 
încadrare se primesc zilnic la 
Agenţ ia  pentru Protecţ ia 
Mediului Teleorman, munici-
piul  Alexandria, str.Dunării, 
nr.1, în zilele de luni până joi, 
între orele  08.00-16.30 și vineri, 
între orele 08.00-14.00, în 
termen de 10 zile calendaristice 
de la data publicării anunţului.

Anunţ public: În conformi-
t a t e  c u  p r e v e d e r i l e  H G 
nr.1076/2004 privind procedura 
evaluării de mediu pentru 
p lanur i  ș i  programe,  SC 
Danube Renewables SRL, 
titular al Planului Urbanistic 
Zonal „Înfiinţare centrală elec-
trică fotovoltaică”, propus a fi 
amplasat în comuna Blejești, 
CF 22616 judeţul Teleorman, 
anunţă publicul  interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului 
Teleorman: Planul nu necesită 
evaluare de mediu, nu necesita 

evaluare adecvata și se va 
supune procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu. Observaţiile 
și comentariile publicului inte-
resat privind decizia etapei de 
încadrare se primesc zilnic la 
Agenţ ia  pentru Protecţ ia 
Mediului Teleorman, munici-
piul Alexandria, str.Dunării, 
nr.1, în zilele de luni până joi, 
între orele 08.00-16.30 și vineri 
între orele 08.00-14.00, în 
termen de 10 zile calendaristice 
de la data publicării anunţului.

Distribuţie Energie Electrică 
România S.A.  -Sucursala 
Galați, cu sediul în municipiul 
Galați, str.Nicolae Bălcescu nr. 
35A, prin SC Power Design 
SRL, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare fără evaluarea impac-
tului asupra mediului în cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului pentru 
proiectul „Modernizare RED 
110kV din zona Smârdan-Bar-
boși-Filești-Arcelor Mittal”, 
propus a fi amplasat în munici-
piul Galaţi ,  U.A.T.Galaţi , 
strada zona DE 1054-DE 1010-
str.Drumul de Centură -str. 
Constantin Levaditti-Stație 
Filești și zona Stație Barboși. 
Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la urmă-
toarea adresă de internet: http://
apmgl.anpm.ro, la secțiunea: 
Reglementări -Acordul de 
mediu -Proiect decizie etapa de 
încadrare. Observațiile publi-
cului la proiectul deciziei de 
încadrare se primesc la A.P.M. 
Galați, pe e-mail: o¥ce@apmgl.
a n p m . r o  s a u  p e  f a x : 
0236.471009, în termen de 10 
zile de la data publicării anun-
țului pe pagina de internet a 
autorității competente pentru 
protecția mediului. 2.de a trans-
mite la A.P.M.Galați dovada 
informării publicului privind 
decizia etapei de încadrare 
(pagina din ziar în original, 
copiile anunțurilor afișate/print-
screen, pe care să fie vizibilă 
data afișării sau numărul de 
înregistrare, după caz.

SOMAŢII
Dosar  nr.244 /293 /2022 . 

Somație. În conformitate cu 
dispozițiile art.130 din Decre-
tul-Lege 115/1938, se emite 
somația prin care se aduce la 
cunoștința celor interesați că 
reclamantul Haraga Valerian 
Aurel, cu domiciliul în localitatea 
Cața nr.224 a solicitat Judecăto-
riei Rupea să se constate că a 
dobândit prin uzucapiune, ca 
efect al joncțiunii posesiilor, 
dreptul de proprietate asupra 
întreg imobilului situat în locali-
tatea Cața nr. 224, înscris în CF 
102285 Cața (nr.CF vechi 1649) 
Cața, nr.top.451, în suprafață de 
310mp, având ca proprietar 
tabular pe numitul Zavoianu Ilie 
în conformitate cu dispozițiile 
art.28 alin.1 din Decretul-Lege 
nr.115/1938. Persoanele intere-
sate pot face opoziție la Judecă-
toria Rupea în termen de o lună 
de la data afișării și publicării 
prezentei somații. Președinte 
Florin Cârstea.

Somatie emisa de Judecatoria 
Zarnesti din Jud.Brasov, prin 
care se aduce la cunostinta celor 

interesati ca sunt invitati sa faca 
o p o z i t i e  i n  D o s a r u l 
2379/338/2018 la cerere de 
uzucapiune formulata de Nitu 
Petru pentru dobandire drept de 
proprietate asupra terenului de 
140mp inscris in CF 103435 
Poiana Marului sub nr.top. 396/2. 
In cazul in care nu se va formula 
opozitie instanta va pasi la jude-
carea cererii.

LICITAŢII
Clubul Sportiv Municipal 

Slatina,  cu sediul  în mun.
Slatina, str.Bld.Sf.Constantin 
Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt, 
organizează, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului 
L o c a l  a l  m u n . S l a t i n a  n r. 
127/28.04.2022,  la  data de 
26.05.2022, ora 10.00, licitație 
publ ică pentru închir ierea 
spaț iu lu i  des t ina t  comer ț 
alimentație publică din incinta 
Clubului Nautic și de Agrement 
„Plaja Olt” reprezentând foișor 
din lemn în suprafață construită 
la sol de 27,35mp, iar suprafața 
utilă de 23,65mp. Procurarea 
documentației pentru partici-
parea la licitație se face de la 
Clubul  Sport iv  Munic ipa l 
Slatina,  cu sediul  în mun. 
Slatina, str.Bld.Sf.Constantin 
Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, 
persoana de contact Cirstea 
L id ia -Elena ,  t e le fon  / fax : 
0349/881.148, e-mail: csmsla-
tina@yahoo.com. Depunerea 
ofertelor  se  face la  sediul 
Clubului Sportiv Municipal 
S l a t i n a  p â n ă  l a  d a t a  d e 
25.05.2022, ora 12.00.

Anunț licitație pentru valori-
ficarea deșeurilor metalice 
provenite din dezmembrarea 
unor bunuri aparținând Munici-
piului Galați. Consiliul Local al 
Munic ip iu lu i  Galaț i ,  pr in 
Primăria Municipiului Galați - 
Comisia de licitație numită prin 
Dispoz i ț ia  Pr imaru lu i  nr. 
2615/26.07.2021, cu sediul în 
Galați, str. Domnească nr. 54, 
organizează licitație publică, cu 
strigare, pentru valorificarea 
deșeurilor metalice provenite 
din dezmembrarea unor bunuri 
aparținând municipiului. 1. 
Denumirea și adresa instituției 
publice organizatoare a licitației: 
Primăria Municipiului Galați, 
str. Domnească nr. 54, Comisie 
licitație numită prin Dispoziția 
Primarului nr. 2615/26.07.2021, 
telefon: 0236/307.720, cod fiscal: 
3814810. 2. Locul unde pot fi 
văzute bunurile: Galați - str. 
Zimbrului  nr.  1  -  Depozit 
Primăria Galaţi; Galați - Secția 
3 Transurb SA, Depoul Nr. 1, 
Piața Energiei. Bunurile pot fi 
văzute până la data organizării 
licitației publice deschise, cu 
strigare. 3. Adresa, data și ora 
ținerii  ședinței de licitație, 
pentru vânzarea bunurilor: 
Ședința de licitație publică, 
deschisă, cu strigare, va avea loc 
în data de 23.05.2022 ora 11.00, 
la sediul Primăriei Municipiului 
Galați, str. Domnească nr. 54. 4. 
Informații suplimentare despre 
bunuri le  care  fac  obiectul 
vânzării: - Tel: 0236/307.720 - 
Rusu Anca Cristina; - Caietele 
de sarcini vor fi puse gratuit la 
dispoziţia solicitanţilor prin 
transmitere pe adresele lor elec-
tronice. 5. Documente necesare 
pentru înscrierea la licitație: - 

Dovada achitării garanției de 
participare la licitație, în contul 
R O 8 4 T R E Z 3 0 6 5 0 0 6  X X X 
000235, deschis la Trezoreria 
Municipiului Galați, cod fiscal 
3814810; - Copie Certificat de 
Înmatriculare la  Registrul 
Comerțului, pentru persoanele 
juridice române, din care să 
rezulte vechimea societății parti-
cipante, de minim 5 ani; - Certi-
ficat de atestare fiscală, emis de 
A d m i n i s t r a ț i a  F i n a n ț e l o r 
Publice, din care să rezulte 
faptul că participantul nu are 
datorii la bugetul de stat; - 
Certificat de atestare fiscală, 
emis de Direcția de Taxe și 
Impozite Locale, prin care să se 
ateste faptul că participantul nu 
are datorii la bugetul local; - 
Autorizație de mediu; - Copie 
act de identitate administraror 
sau împuternicire și copie a 
actului de identitate pentru 
persoana care va reprezenta 
ofertantul. - Documentele de 
participare la licitație se acceptă 
de organizatorul licitatiei doar 
dacă sunt depuse/ transmise 
(prin curier/  poștă) în plic 
s i g i l a t ,  p â n ă  l a  d a t a  d e 
23.05.2022, ora 10.00, la Regis-
tratura Generală a Municipiului 
Galați str. Domneasca nr. 54.

ERATA LA ANUNTUL DIN 
D A T A  D E  2 1 . 0 3 . 2 0 2 2 
PUBLICAT IN ZIARELE 
JURNALUL NATIONAL SI 
BURSA. Administratorul judi-
ciar DINU, URSE SI ASOCI-
ATII SPRL anunta ca licitatiile 
pentru valorificarea proprietatii 
imobiliare formata din teren 
intravilan, nr. cadastral 661, in 
suprafata de 879 mp si cladire, 
nr. cadastral 661-C1, cu o supra-
fata utila de 714,39 mp, ampla-
s a t a  i n  z o n a  c e n t r a l a  a 
municipiului Drobeta Turnu 
Severin, Bulevardul Carol I nr. 
19, jud. Mehedinti, af lata in 
patrimoniul debitoarei Socie-
t a t e a  P e n t r u  E x p l o a t a r e 
Portuara Drobeta SA, stabilite 
i n  d a t e l e  d e :  1 2 . 0 5 . 2 0 2 2 , 
1 9 . 0 5 . 2 0 2 2 ,  2 6 . 0 5 . 2 0 2 2 , 
02.06.2022 si 09.06.2022, ora 
14.30, vor avea loc la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, str. Petru Rares nr. 
12, parter, C2, sector 1.

Debi torul  SC Monal i sa 
Investments SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L., 
scoate la vanzare urmatoarele 
imobile: 1.Teren extravilan in 
suprafata de 30.093mp, parcela 
A99/1A, situat in com. Tuzla, 
jud .  Constanta .  Pretul  de 
pornire al l icitatiei este de 
231.716 euro, exclusiv TVA. 
Pretul caietului de sarcini este 
de 5.000 lei exclusiv TVA. 2.
Teren extravilan in suprafata de 
34.200 mp, parcela A107/16, 
sola 32, situat in com. Sacele, 
judetul Constanta. Pretul de 
pornire al l icitatiei este de 
47.880 euro exclusiv TVA. Pretul 
caietului de sarcini este de 2.000 
lei exclusiv TVA. Participarea la 
licitatie este conditionata de 
consemnarea in contul nr. RO31 
BFER 1400 0001 0832 RO01, 
deschis la Banca Comerciala 
Feroviara, Ag. Popa Tatu, pe 
seama debitoarei  Monalisa 
Investments SRL, sub sancţi-
unea decăderii, cel mai târziu cu 
o zi  inainte de data si  ora 

sedintei de licitate, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire a 
licitatiei si de achizitionarea 
pana la aceeasi data a Caietului 
de sarcini. Pretul Caietelor de 
sarcini se achită prin OP in 
contul nr. RO 43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la Ing 
Bank – Sucursala Dorobanti, pe 
seama lichidatorului judiciar 
Dinu Urse si Asociatii SPRL sau 
in numerar la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din București, 
Str. Petru Rares nr. 12, parter, 
C2, sector 1. Pentru imobilele 
mentionate mai sus,  prima 
sedinta de licitatie a fost fixata 
in data de 26.05.2022 ora 14.00, 
iar daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor avea loc 
i n  d a t e l e  d e  0 2 . 0 6 . 2 0 2 2 , 
0 9 . 0 6 . 2 0 2 2 ,  1 6 . 0 6 . 2 0 2 2 , 
2 3 . 0 6 . 2 0 2 2 ,  3 0 . 0 6 . 2 0 2 2 , 
07.07.2022 si 14.07.2022,  ora 
14.00. Toate sedintele de licitatii 
se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Str. Petru Rares nr. 12, 
parter, C2, sector 1. Pentru 
relatii suplimentare sunati la 
tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@
gmail.com.

Debitorul Sweet Vogue SRL 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse si 
Asoc ia t i i  SPRL,  scoate  la 
vanzare: 1.Bunuri mobile (apara-
tura si echipamente patiserie) la 
pretul de pornire diminuat cu 
30% fata de pretul stabilit prin  
Raportul de Evaluare, pentru 
fiecare bun in parte (platibil in lei 
la cursul BNR din data efectuarii 
plati i) .  Pretul  Caietului  de 
Sarcini este de 500 lei +TVA. 
Bunurilor li se va aplica regimul 
de TVA conform dispozitiilor 
Codului Fiscal. Participarea la 
licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul  nr. 
RO30BREL0002003327820100 
deschis la Libra Internet Bank 
Sucursala Colentina pe seama 
debitoarei SC SWEET VOGUE 
SRL cel tarziu cu o zi inainte de 
data si  ora stabilita pentru 
sedinta de licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al lici-
tatiei; -achizitionarea cel tarziu 
cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru sedinta de lici-
tatie a Caietului de sarcini. 
-pretul caietului de sarcini se 
achită prin OP in contul nr. 
RO43 INGB 5514 9999 0051 
3726 deschis la ING BANK –
Sucursala Dorobanti, pe seama 
lichidatorului judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul ales al lichida-
torului judiciar din București, 
Str. Petru Rares nr. 12, parter, 
C2, sector 1. Prima sedinta de 
licitatie a fost fixata la data de 
31.05.2022 ora 14.00 iar daca 
bunurile nu se adjudeca la 
aceas ta  data ,  urmatoare le 
sedinte de licitatii vor avea loc in 
urmatoarele date: 07.06.2022, 
1 4 . 0 6 . 2 0 2 2 ,  2 1 . 0 6 . 2 0 2 2  s i 
28.06.2022, ora 14.00 la acelasi 
prêt de pornire. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Str. Petru 
Rares nr. 12, parter, C2 sector 1. 
Pentru relati i  suplimentare 
sunati la telefon 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com.

1.Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în 
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special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Gura Văii, 
comuna Gura Văii, str.Primăriei 
nr.2, județul Bacău, telefon/fax: 
0371.407.500, 0372.002.112, 
e-mai l :  pr imariaguravai i@
yahoo.com, cod fiscal 4278108. 
2. Data publicării anunțului de 
închiriere în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a: 11 
aprilie 2022, conform O.U.G. 
57/03.07.2019. 3.Criteriile utili-
zate pentru determinarea ofertei 
câștigătoare: cel mai mare nivel 
al redevenței. 4.Numărul ofer-
telor primite și declarate vala-
bile: 2 oferte primite, 1 ofertă 
declarată valabilă. 5.Denumirea/
numele și sediul/adresa ofertan-
tului a cărui ofertă a fost decla-
rată câștigătoare: Grăjdeanu 
Nicoleta, comuna Gura Văii, 
nr.140, județul Bacău. 6.Durata 
contractului: 8 luni. 7. Nivelul 
chiriei: 110Lei/ha/an. 8.Denu-
mirea,  adresa,  numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Onești, cu 
sediul în municipiul Onești, 
judeţul Bacău, str. Tineretului 
nr.1,  tel .0234.311.913,  fax: 
0 2 3 4 . 3 2 6 . 1 7 0 ,   e - m a i l : 
jud-onești-reg@just.ro. 9. Data 
informării ofertanților despre 
decizia de stabilire a ofertei 
câștigătoare: 06 mai 2022. 10.
Data transmiterii anunțului de 
atribuire către instituțiile abili-
tate  în vederea publicări i : 
06.05.2022.

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 Municipiului 
Oradea, cu sediul în municipiul 
Oradea,  Piața  Unir i i  nr.1 , 
j u d e ț u l  B i h o r,  t e l e f o n 
0259/437.000, fax 0259/436.276, 
e-mail: primarie@oradea.ro, cod 
fiscal 35372589. 2.Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
închiriat: 37 de imobile cu desti-
nația de locuință, în suprafață 
totală de 1.786,79 mp, aparți-
nând domeniului  privat al 
Municipiului Oradea, conform 
caietului de sarcini, H.C.L. nr. 
101 din 24.02.2022, H.C.L. nr. 
350 din 28.04.2022 și în baza 
O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019, 
art.332-333. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere de la sediul 
instituției, Serviciul Locuințe, 
Spații Comerciale sau se poate 
consulta site-ul www.oradea.ro, 
secțiunea-licitații. 3.2. Denu-
mirea și 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 Serviciul 
Locuințe, Spații Comerciale din 
cadrul Primăriei Municipiului 
Oradea,  Piața  Unir i i  nr.1 , 

județul Bihor. 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: 40 lei /
exemplar, ce se achită numerar 
la Casieria instituției sau se 
poate descarcă gratuit de pe 
s i t e - u l  w w w. o r a d e a . r o . 
3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 23.05.2022, 
ora 09.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 31.05.2022, 
ora 11.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Municipiului Oradea, Piața 
Unirii nr.1, parter, ghișeele 1, 
județul Bihor. 4.3. Numărul de 
exemplare  în  care  t rebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar. 5. Data 
și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 03.06.2022, ora 09.00, 
Primăria Municipiului Oradea, 
Piața Unirii nr.1, cam. 201, etaj 
II, județul Bihor. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/
sa u  ad re sa  de  e - ma i l  a l e 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Bihor, 
Oradea, Parcul Traian nr.10, 
t e l e fon  0259 /414 .896 ,  fax 
0359/432.750, e-mail:  tr-bi-
hor-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 09.05.2022.

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:  Primăria Comunei 
Valea Mărului, Valea Mărului, 
Str.Preot Gheorghe Gafton nr.2, 
județul  Galați ,  te lefon/fax 
0236/863.400, e-mail: valea_
marului@gl.e-adm.ro, cod fiscal 
3655900. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special 
descr ierea ș i  ident if icarea 
bunului care urmează să fie 
vândut: -1 parcelă de teren, care 
aparține domeniului privat al 
Pr imăr i e i  Comune i  Va lea 
Mărului, identificată astfel: 
81.257mp teren arabil, extra-
vilan, identificat cu CF 5520, 
Tarla 5, Parcela 45, conform 
H.C.L. nr. 42/29.04.2022 și teme-
i u l u i  l e g a l :  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019; -1 parcelă de 
teren, care aparține domeniului 
privat al Primăriei Comunei 
Valea Mărului,  identificată 
astfel: 190.008mp teren arabil, 
extravilan, identificat cu CF 
5825 ,  Tar la  4 ,  Parce la  1 , 
c o n f o r m  H . C . L .  n r . 
43/29.04.2022 și temeiului legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019;  -1 
parcelă de teren, care aparține 
domeniului privat al Primăriei 
Comunei Valea Mărului, identi-
ficată astfel: 45.036 mp teren 
arabil, extravilan, identificat cu 
CF 630, Tarla 68/1, Parcela 55, 
c o n f o r m  H . C . L .  n r . 
44/29.04.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019; -1 parcelă 
de teren, care aparține dome-
niului  pr ivat  a l  Pr imărie i 
Comunei Valea Mărului, identi-
ficată astfel: 9.786mp teren 
arabil, extravilan, identificat cu 

CF 673, Tarla 68/2, Parcela 43, 
conform H.C.L.nr.45/29.04.2022 
și temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 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 exemplar al docu-
mentației de atribuire: La cerere 
de la sediul instituției. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale 
serviciului /compartimentului 
din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: 
Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Valea 
Mărului, Valea Mărului, Str. 
Preot Gheorghe Gafton nr.2, 
județul Galați. 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 
l a  C a s i e r i a  i n s t i t u ț i e i . 
3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 23.05.2022, 
ora 10.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 31.05.2022, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
t r e b u i e  d e p u s e  o f e r t e l e : 
Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Valea 
Mărului, Valea Mărului, Str.
Preot Gheorghe Gafton nr.2, 
județul Galați. 4.3. Numărul de 
exemplare  în  care  t rebuie 
depusă oferta: într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5. 
Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 31.05.2022, ora 
12.00, Primăria Comunei Valea 
Mărului, cu sediul în Valea 
Mărului, Str.Preot Gheorghe 
Gafton nr.2, județul Galați. 6.
Denumirea, adresa, numarul de 
telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Galați, municipiul Galați, Str.
Brăilei nr.153, județul Galaţi, 
t e l e fon  0236 /460 .027 ,  fax 
0236/412.130, e-mail: tr-gala-
ti-comunicari@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, 
î n  v e d e r e a  p u b l i c ă r i i : 
09.05.2022.

1.Informații generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Pănătău, Str. 
Principală nr.2, județul Buzău, 
t e l e fon  0238 /502 .013 ,  fax 
0238/502.013, email: primaria.
panatau@yahoo.com, cod fiscal 
4154320. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
concesionat: teren extravilan în 
suprafață totală de 66.120mp, 
neproductiv, Tarla 28, Parcelă 
708, 709, identificat prin Cartea 
Funciară nr.20377, aparține 
domeniului privat al Comunei 
Pănătău, conform Hotărârii 
Consiliulu Local nr.3 din 31 
ianuarie 2022 și temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația 

de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin 
solicitarea scrisă, de la sediul 
Primăriei Comunei Pănătău. 
3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului /compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei 
Pănătău, comuna Pănătău, Str.
Principală nr.2, județul Buzău. 
3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: persoanele 
interesate pot achita contrava-
loarea documentației de atri-
b u i r e  d e  5 0 L e i  î n  c o n t u l 
concedentului :  RO06TREZ 
1695006XXX000045, deschis la 
Trezoreria Pătârlagele, cod fiscal 
al  concedentului :  4154320. 
3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 23.05.2022, 
ora 15.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 31.05.2022, 
ora 09.30. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: oferta 
va fi depusă la Registratura 
Primăriei Comunei Pănătău, Str. 
Principală nr.2, județul Buzău. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original și 2 

exemplare copii. 5.Data și locul 
la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor: 31.05.2022, ora 10.00, la 
sed iu l  Pr imăr ie i  Comunei 
Pănătău, Str.Principală nr.2, 
județul Buzău. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Buzău, 
municipiul Buzău, Str.Arhitect 
Petre Antonescu nr.4, județul 
Buzău, telefon 0238/717.960, fax 
0238/717.959, e-mail: tr.buzau@
just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 09.05.2022.

PIERDERI
Pierdut Certificat de Pregătire 

Profesională Transport Marfă 
eliberat de Autoritatea Rutieră 
Română Hunedoara pe numele 
Muntea Florin-Augustin, cu CI 
XD 060225, județul Hunedoara. 
Se declară nul.

SC Asa Cargo Line SRL, cu 
sediul în Iași, CUI: 38488554, 
declară pierdută Autorizația 
Auto Turcia Terta, cu seria 
nr.638249.

DECESE


