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OFERTE SERVICIU
l Neo Struct Construct SRL socie-
tate în domeniul construcții, anga-
jează muncitori necalificați. E-mail: 
lmdachoffice@gmail.com, 
tel.0725.641.758.

l SA.HI.KO Express Delivery SRL 
angajăm curieri/livratori pentru 
sectorul de food delivery. Program 8 
h/zi, L-V, weekend opțional. Salariul 
2.50 0Lei +bonusuri.  Detal i i  la 
tel.0748.857.070. Disponibil pentru 
orașele: București, Cluj, Constanța, 
Iași, Timișoara.

l SC Estate General Construct SRL 
angajăm personal calificat și necali-
f icat în domeniul construcțiilor. 
Program 8 h/zi, L-V, weekend opți-
onal. Salariul de la 3.000Lei +bonu-
suri. Detalii la tel.0748.857.070. 
Disponibil pentru toată țara.

l SA.HI.KO Delivery SRL angajăm 
curieri/livratori pentru sectorul de 
food delivery. Program 8 h/zi, L-V, 
weekend opțional. Salariul 2.500 Lei 
+ b o n u s u r i .  D e t a l i i  l a 
tel.0741.926.822. Disponibil pentru 
orașele: București, Cluj, Timișoara.

l SC Patiserie Brutarie Meriton SRL 
cu sediul in Adjud jud. Vrancea anga-
jeaza 2 lucratori bucatarie (spalatori 
vase mar i)  COD COR 941201. 
Cerinte: studi 8 clase, cunoasterea 
bucatariei sarbesti( prajitura burek). 
CV-urile se depun la adresa de mail 
patiserii_zoran@yahoo.com pana la 
data de 11.08.2022. Selectia candi-
datilor va avea loc in data de 
12.08.2022. Info. Tel. 0745.330.061.

l Anunț de selec ție. Membri 
Consiliu de Administrație al Socie-
tății AIR Oradea S.A. Municipiul 
Oradea, în calitate de autoritate 
publică tutelară, a demarat proce-
dura de selecție a unui număr de 3 
(trei) membri ai Consiliului de Admi-
nistrație al Societății AIR Oradea 
S.A., în conformitate cu prevederile 
OUG nr. 109/2011 privind guver-
nanța corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiții de partici-
pare: • studii universitare absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; • cunoasterea limbii romane 
și engleze (scris si vorbit); • capaci-
tatea deplina de exercitiu; • cel 
puțin doi membrii consiliului de 
administrație trebuie să aibă studii 
superioare economice sau juridice și 
experiență în domeniul economic, 
juridic, contabilitate, de audit sau 
financiar de cel puțin 5 ani; • cel 
puțin unul cu minim 5 ani experiență 
în poziție de management în cadrul 
unor companii aeriene sau companii 
de ticketing pentru curse aeriene. • 
nu a fost inițiată și nici nu se află în 
desfăsurare procedură de natură 
penală împotriva lor și nu au cazier 
judiciar. • nu au cazier fiscal. Crite-
riile de evaluare/selecție sunt prevă-
zute în matricea consiliului de 
administrație al societății Societatea 

AIR Oradea S.A. Informații suplimen-
tare pot fi accesate pe site-ul: http://
www.oradea.ro/ guvernanta corpo-
rativa/. Candidații trebuie să depună 
candidaturi le până în data de 
09.09.2022, orele 16:00, ora Româ-
niei. Documentele vor fi depuse în 
plic închis cu mențiunea: Aplicație 
pentru poziția de membru în Consi-
liul de Administrație al societății AIR 
Oradea S.A. Candidaturile vor fi 
depuse personal sau trimise prin 
poștă la adresa - sediul Primăriei 
Oradea, Piața Unirii nr.1.

CITAȚII
l Numitul Balint Bogdan Alin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în satul 
Voinești, comuna Voinești, județul 
Iași, este citat la Judecătoria Iași pe 
data de 18.10.2022, ora 09.00, 
Completul C22, sala 3, în calitate de 
pârât -Dosarul civil nr.79/245/2022, 
obiect: înlocuire amendă cu muncă în 
folosul comunității, reclamanți fiind 
UAT Voinești, județul Iași, Primăria 
Comunei Voinești, județul Iași.

l Numitul Radu Nicolae Liviu, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în satul 
Slobozia, comuna Voinești, județul 
Iași, este citat la Tribunalul Iași pe 
data de 08.09.2022, ora 09.00, 
Completul A5 c.a., sala 8, etaj 4, în 
calitate de intimat în Dosarul civil 
nr.14872/245/2021, obiect: înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comu-
nității, apelanți fiind UAT Voinești, 
județul Iași, Primăria Comunei 
Voinești, județul Iași.

DIVERSE
l Anunț public. Pur și Simplu Ind 
S.R.L. anunță intenția de obținere a 
autorizației de mediu pentru activi-
tatea cod CAEN 4675 comert cu 
ridicata al produselor chimice si cod 
CAEN 4675 Transporturi rutiere de 
mărfuri produse chimice pericu-
loase, desfășurată la punctul de 
lucru din str. Principala nr. 1156, 
comuna Jebel, jud. Timis.

l Anunț public privind depunderea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. SC/PF RA APPS - SAIFI titularul 
proiectului. Departamentul DDD 
anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul: autorizatie 
propus a fi amplasat în București, 
sector 1, str. Luigi Cazzavillan, nr. 19. 
Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul APM Bucu-
rești din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 
6, București și la sediul titularului din 
Fabrica de Glucoza nr. 3A , în zilele de 
luni până vineri, între orele 9.00-12.00. 
Observațiile publicului (formulate în 
scris) se primesc zilnic, de luni până 
vineri la sediul APM București. 

l Anunt public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu SC Oberhauser Invest SRL, cu 
sediul în municipiul Baia Mare, str. 
Dealul Florilor, nr.14B, judetul Mara-
mureș, anunță publicul interesat 

asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu, 
pentru proiectul „Locuinte colective 
cu spatii comerciale și birouri la 
parter, extinderi retele/branșa-
mente și racorduri la utilități“, 
propus a fi amplasat in municipiul 
Baia Mare, str. Daliei, nr. cad. 
131513, județul Maramureș. Infor-
matiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul APM Mara-
mureș, din localitatea Baia Mare, str. 
Iza, nr. IA, în zilele de luni - joi intre 
orele 8-16 și vinery între orele 
8-140, și la sediul beneficiarului. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei pentru 
Protecția Mediului Maramureș.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului:  Denumire județ: 
Constanța. Denumire UAT: 23 
August. Sectoare cadastrale: 0-56. 
OCPI Constanța anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 
nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55 și 56 din UAT 23 August, 
pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. UAT 23 August. Data de început 
a afișării: 17.08.2022. Data de sfârșit 
a afișării: 17.10.2022. Adresa locului 
afișării publice: Primăria comunei 23 
August. Repere pentru identificarea 
locației: Comuna 23 August, Strada 
George Călinescu nr.50, județul 
Constanța. Cererile de rectificare a 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei comunei 
23 August, și pe site-ul Agenției Nați-
onale de Cadastru și Publicitate 
Imobil iară.  Informați i  pr iv ind 
Programul național de cadastru și 
carte funciară se pot obține pe 
site-ul A.N.C.P.I. la adresa http:/
www.ancpi.ro/pnccf/.

l San Stella Energy SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Construire 
centrală electrică fotovoltaică 
formată din împrejmuire, panouri 
fotovoltaice și structura drumuri 
acces și cabine +stații transformare 
+sistem acumulare”, propus a fi 
realizat în comuna Grădiștea T79, 
P659/1, 658/1/1, 658/2/1 lot 1, CF 
75644. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Brăila din municipiul Brăila, Bd. Inde-
pendenței, nr. 16, Bl.B5 și la sediul 
San Stella Energy S.R.L.  din județul 
Brăila, comuna Gemenele, satul 
Gemenele, str. Biserica Sf. Neculai, 
nr. 18, în zilele lucrătoare, între 
orele 9.00-13.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului Brăila.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Călărași anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru UAT Modelu, 
județul Călărași, începând cu data 
de 16.08.2022, pe o perioadă de 60 
de zile, la Căminul Cultural (Căsuța 
poveștilor), sat Modelu, comuna 
Modelu, conform art.14, alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și a publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse de către proprietarii, pose-
sorii sau alți deținători, la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Scutelnici, din județul Buzău, anunță 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru UAT Scutelnici 
începând cu data de 17.08.2022, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Scutelnici conform Legii 
cadastrului și publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Cere-
rile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Scutelnici și pe 
s i te -ul  A genț iei  Naț ionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară: 
https://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?-
dir=Buzau/Scutelnici.

l OMV Petrom S . A .  anunț ă 
publicul interesat asupra depunerii 
raportului privind impactul asupra 
mediului pentru proiectul „Amena-
jare drum acces, careu foraj, foraj, 
echipare pentru producție sonda 
1807 Cartojani, conductă de la 
Sonda 1807 Cartojani la Parcul 4 
Roata și LEA 0.5KV de la sonda 1807 
Cartojani la sonda 1606 Cartojani”, 

propus a f i amplasat în județul 
Giurgiu, comuna Roata de Jos, T 
114, T 115. Rapor tul  pr iv ind 
impactul asupra mediului poate fi 
consultat la sediul APM Giurgiu, 
municipiul Giurgiu, șos.București, 
bl.111, sc.A+B și la OMV Petrom 
S.A., cu sediul în București, str.Cora-
lilor nr.22. Tipul deciziei posibile 
luate de APM Giurgiu poate f i 
emiterea acordului de mediu sau 
respingerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. Rapor tul 
privind impactul asupra mediului 
poate fi consultat la sediul APM 
Giurgiu, din municipiul Giurgiu, șos.
București, bl.111, sc.A+B, jud.
Giurgiu, în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-14.00 și vineri, între 
orele 9.00-12.00. Documentul 
menționat este disponibil și la 
următoarea adresă de internet: 
http://apmgr.anpm.ro. Dezbaterea 
pub l ic ă  a  r apor tu lu i  pr iv ind 
impactul asupra mediului va avea 
loc în data de 14.09.2022, ora 
11.00. Publicul interesat poate 
transmite în scris comentarii/opinii/
observații privind documentul 
menționat la sediul APM Giurgiu 
până la data de 14.09.2022, ziua 
dezbaterii publice.

l Erată. Privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru UAT Dărăști-Ilfov, 
județul Ilfov, sector cadastral 6, 
aceasta se va realiza începând cu 
data de 16.08.2022, pe o perioadă 
de 60 zi le,  deoarece data de 
15.08.2022 este zi liberă potrivit 
Codului muncii.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Brașov. 
Denumire UAT: Recea. Unitatea 
Administrativ Teritorială Recea, 
județul Brașov, anunță publicarea 
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documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele nr.6, 9, pe o 
perioadă de 60 de zile calendaris-
tice, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Data de început a afișării: 
17.08.2022. Data de sfârșit a afișării: 
15.10.2022. Adresa locului afișării 
publice: la sediul Primăriei Comunei 
Recea, situat în localitatea Recea, 
strada Principală, nr.42, com.Recea, 
județul Brașov, precum și pe pagina 
de internet: http://www.comuna-
recea.ro. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Comunei 
Recea. Informații privind Programul 
naț ional  de cadastru ș i  car te 
funciară 2015-2023 se pot obține pe 
site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.
ro/pnccf/.

l Lupu Florin Gabriel, proprietar al 
terenului situat în Orașul Popești 
Leordeni, T4/5, P46, NC 125659/ 
126647/ 126648/ 126649/ 126629/ 
126630/ 126631, în suprafață de 
2.994,00mp, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului Comisiei Tehnice 
de Amenajare a Teritoriului și Urba-
nism a Județului Ilfov pentru docu-
mentația PUZ „introducere în 
intravilan în vederea construirii de 
locuințe individuale/ cuplate/ înși-
ruite p+2e, amenajare incintă, 
parcaje auto, circulații auto și pieto-
nale”. Documentația a fost depusă 
pentru consultare la Consiliul Jude-
țean Ilfov la data 10.08.2022. Obser-
vații și comentarii se primesc în scris 
la Direcția de Urbanism din cadrul 
Consiliului Județean Ilfov, București, 
Sector 6, str.Ernest Juvara, nr.3-5 
(tel.021.212.56.93) în termen de 15 
zile de la publicarea prezentului 
anunț.

l Manea Gelu, proprietar al tere-
nului situat în Orașul Popești Leor-
deni, str. Leordeni, nr. 90A, T17/1, P 
2-3-4, în suprafață de 12.466,00 mp, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a 
avizului Comisiei Tehnice de Amena-
jare a Teritoriului și Urbanism a 
Judetului Ilfov pentru documentația 
PUZ „introducere în intravilan și 
modificare funcțiune în vederea 
construirii a 4 (patru) imobile cu Rh 
=P+3E, cuplate la calcan două câte 
două, cu funcțiunea principală de 
locuințe colective, amenajare parcaj 
auto și spații anexe la parter, amena-
jare parcaje auto la sol, construcții 
anexe, rețele interioare, accese/alei 
auto și pietonale, racorduri la 
drumul public, amenajare spații 
verzi, utilități, împrejmuire”. Docu-
mentația a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Județean Ilfov 
la data 02.08.2022. Observații și 
comentarii se primesc în scris la 
Direcția de Urbanism din cadrul 
Consiliului Județean Ilfov, București, 
Sector 6, str.Ernest Juvara, nr.3-5 
(tel.021.212.56.93) în termen de 15 
zile de la publicarea prezentului 
anunț.

l SC Romstal Imex SRL anunță 
publicul interesat asupra declan-
șării etapei de încadrare, conf. HG 
1076/2004, în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru „Elabo-
rare PUZ- Introducere teren în 
intravilan pentru construire hală 
metalică cu funcțiune comerț, cort 

depozitare, amenajări exterioare, 
anexe tehnice, rețele exterioare, 
împrejmuire, semnalistică exteri-
oară” în mun.Turda, str.Câmpiei, 
nr.114, jud. Cluj. Prima versiune a 
planului poate fi consultată urmând 
link: https://primariaturda.ro/publi-
cul-este-invitat-sa-transmita-ob-
servatii-si-sugestii-43/ sau la sediul 
proiectantului, strada C-tin Brân-
cuși nr. 28, Cluj-Napoca, via e-mail: 
atd@atd.co.ro din data 10.08.2022 
între orele 09.00-14.00. Publicul 
interesat poate transmite, în scris, 
comentarii și sugestii, până în data 
de 28.08.2022, la APM Cluj, str.
Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 
400609, fax 0264-.412.914, e-mail: 
office@apmcj.anpm. ro, în zilele de 
luni-vineri, între orele 09.00-14.00.

SOMAȚII
l În dos. nr.1023/210/2022 al Jude-
cătoriei Chșineu-Cris, petenta Szec-
seny i  Terez ia ,  domic i l ia t ă  în 
Chișineu-Criș, str.Brândușei, nr. 58, 
jud. Arad, proprietar tabular Biro 
Iuliana, solicită constatarea faptului 
juridic al uzucapiunii, prescripție achi-
zitivă și nașterea dreptului de propri-
etate asupra imobilului înscris în CF 
307215 Chișineu-Criș, Top 307215, 
compus din teren împrejmuit parțial 
cu gard din plasă de sârmă 4.889 mp. 
Toți cei interesați pot formula 
opoziție în termen de 30 de zile.

l În dos. nr.1022/210/2022 al Jude-
cătoriei Chișineu-Criș, Palaghiu 
Wiliam și Palaghiu Adriana Veronica, 
domiciliați în Apateu, nr.16, jud.
Arad, proprietar tabular Bule Janos 
(decedat), solicităm constatarea 
faptului juridic al uzucapiunii, 
prescripție achizitivă și nașterea 
dreptului de proprietate asupra 
imobilului înscris în CF 308085 
Apateu, Top 24.25/a, compus din 
casă și teren în supraf. 720mp. Toți 
cei interesați pot formula opoziție în 
termen de 30 de zile.

l Prin cererea înregistrată sub 
dosar nr.1026/246/2022 privind pe 
petenta Văcean Lidia, cu domiciliul 
în comuna Târnova, sat Dud, nr.94, 
județul Arad, prin care solicită 
înscrierea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune în cota de 1/1 părți, 
asupra imobilului înscris în CF nr. 
318 55 8 Târ nov a,  cu  nr.  top. 
181-182/a, provenit din conversia pe 
hârtie a CF 680 Dud, compus din 
casa cu adm. 102/a (94) și teren 
intravilan-grădină în suprafață de 
1296 mp, prin uzucapiunea de 20 de 
ani de la moartea proprietarului 
tabular Ignuta Simion (Sima), 
decedat la data de 28.03.1959, exer-
citând de peste 20 de ani până în 
prezent o posesie utiin sensul legii, 
pașnică, netulburată, publică, 
continua și sub nume de proprietar. 
In urma acesteia, în baza art. 130 
din Decretul-Lege nr.115/1938, sunt 
somați toți cei interesati de îndată 
să înainteze opoziție la Judecatoria 
Ineu deoarece în caz contrar, în 
termen de o lună de la această 
ultimă publicare se va proceda la 
solutionarea cerer i i .  Prezenta 
somație se va afișa timp de o lună la 
avizierul Judecătoriei Ineu și la 
Primăria Comunei Târnova.

LICITAȚII
l Publicatie de vanzare. Cabinet 
Individual de Insolventa Augustin 
Lucia, în calitate de lichidator judi-
ciar, vinde prin licitație publică cu 
strigare: - Ansamblu funcțional - 
Fermă de creștere și îngrășare a 
vițeilor, situată în comuna Racșa, 
județul Satu Mare, compus din: - 
teren în suprafață de 14.257 mp; - 
două grajdur i  de creș tere ș i 
îngrășare a vițeilor; - clădiri și 
construcții anexe specifice activi-
tății  de creștere și îngrășare a vițe-
ilor. Prețul de pornire al licitației 
este de: 341.080 lei. Licitatia va 
avea loc Vineri 19.08.2022, ora 
13.00, în Baia Mare, str.George 
Coșbuc, nr.28, ap.33, jud. Mara-

mures. Participantii la licitatie vor 
achita pană cel tarziu cu o zi înainte 
de data licitației, o garantie de 10% 
din pretul de pornire pentru bunu-
rile licitate. Cei interesati pot soli-
cita informatii la sediul lichidatorului 
judiciar din Baia Mare, str.George 
Coșbuc, nr.28/33. Informatii supli-
mentare se pot obtine la telefon nr. 
0747-246583.

l Publicatie de vanzare. Lichidator 
judiciar C.I.I. Augustin Lucia vinde în 
bloc, prin licitație publică cu stri-
gare: Pensiune turistica Aușeu în 
suprafață de 960 mp împreună cu 
terenul aferent în suprafață de 
5.180 mp. Imobilele sunt situate in 
Aușeu, jud. Bihor, având acces la DN 
1/E 60. Licitația va avea loc Joi 
18.08.2022, orele 12,00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Baia Mare, 
str. G. Coșbuc, nr. 28/33, jud. Mara-
mureș. Prețul de pornire a licitației 
este echivalentul in lei al sumei de 
174.600 Euro. Participanții la licitație 
vor achita pană cel târziu cu o zi 
înainte de data licitației, o garanție 
de 10 % din prețul de pornire pentru 
bunurile licitate și costul caietului de 
sarcini. Cei interesați pot solicita 
informații la sediul lichidatorului 
judiciar din Baia Mare, str. G. 
Coșbuc, nr. 28/33, sau la tel. 0747-
246583, 0743-891488, 0745-168042 
în zilele lucrătoare între orele 08:00-
16:00. În măsura nevalorificării, lici-
tațiile vor fi reluate in fiecare zi de 
joi pana la valorificare.

l 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 
d e  c o n t a c t :  C o m u n a  F u n d u 
Moldovei, cu sediul în comuna 
Fundu Moldovei, Str.Principală 
nr.283, județul Suceava, cod poștal 
7 2 7 2 6 5 ,  t e l e f o n / f a x 
0371/505.061/0230/577.356, e-mail: 
office_fm@yahoo.com, cod fiscal 
4326760. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie vândut: un spațiu C1-U4, ce 
apar ț ine domeniului  pr ivat al 

Comunei Fundu Moldovei, în supra-
față de 40mp, nr.cadastral: 30500, 
înscris în CF nr.30500, conform 
H.C.L. nr. 34/15.07.2022 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. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atr ibuire: la 
cerere, de la sediul instituției. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Registratura 
Comunei Fundu Moldovei, comuna 
Fundu Moldovei, Str.Principală 
nr.283, județul Suceava. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 50Lei, care se pot 
achita numerar la Casieria Comunei 
Fundu Moldovei. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarif icărilor: 
02.09.2022, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 15.09.2022, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Comuna Fundu 
Moldovei, comuna Fundu Moldovei, 
Str.  Pr incipală nr.283, județul 
Suceava. 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 desfașura 
ședința publică de deschidere a ofer-
te lor :  19.0 9.2022,  ora 11.0 0, 
Comuna Fundu Moldovei, comuna 
Fundu Moldovei, Str.Principală 
nr.283, județul Suceava. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Suceava, 
municipiul Suceava, Str.Ştefan cel 
Mare nr.62, județul Suceava, cod 
p o ș t a l  7 2 0 0 6 2 ,  t e l e f o n 
0230/214.94 8,  0230/523.29 0, 
e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 09.08.2022.
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l Consiliul Local Gheorghe Lazăr, 
CIF: 4427978, cu sediu în localitatea 
Gheorghe Lazăr, strada Matei 
Basarab, nr. 46, județul Ialomița, 
organizează licitație publică privind 
închirierea spațiului în suprafață 
utilă de 11,84 mp, a cotei din spațiile 
cu utilitate comună în suprafață utilă 
de 9,02mp, situat în incinta imobi-
lului „Casa special istului” și  a 
spațiului ce îi revine acestei încăperi 
pentru depozitarea combustibilului 

solid- anexa în suprafață utilă de 
3,29 mp, aparținând domeniului 
public al comunei Gheorghe Lazăr, în 
vederea desfășurării activității de 
Ghișeu Poștal. Licitația va avea loc în 
data de 06.09.2022, ora 13.00, la 
sediul primăriei Gheorghe Lazăr, din 
strada Matei Basarab, nr.46. Procu-
rarea documentelor de licitație se va 
face de la autoritatea contractantă 
începând cu data de 15.08.2022. 
Termenul limită de depunere a docu-
mentelor se face până la data 
06.09.2022, ora 10.00, la adresa: 
Localitatea Gheorghe Lazăr, strada 
Matei  Basarab,  nr.46,  județul 
Ialomița. În vederea participării la 
licitație a persoanelor interesate se 
stabilește o taxă de participare în 
valoare de 100Lei, taxă în cuantum 
de 50Lei pentru punerea la dispoziție 
a documentației de atribuire, pe 
suport de hârtie, respectiv 50Lei pe 
suport electronic, iar prețul mimim 
de pornire al licitației este în sumă 
de 103,83Lei/lună. Documentele de 
atribuire sunt disponibile la compar-
timentul Taxe și Impozite din cadrul 
primăriei Gheorghe Lazăr. Instanța 
competentă pentru soluționarea 
eventualelor litigii este Tribunalul 
Ialomița- Secția contencios adminis-
trativ, în termen de 5 zile de la data 
constatării actului nelegal. Relații 
suplimentare la sediul Consiliului 
Local Gheorghe Lazăr, telefon 
0243.241.510, fax 0243.241.510, 
email: primariagheorghelazar@
gmail.com, persoana de contact 
Ungureanu Ion.

l Concesionare teren în suprafață 
de 1153 mp aparținând domeniului 
privat al Comunei Miroslava. 1.Infor-
mații generale privind concedentul: 
denumire: UAT Comuna Miroslava, 
cod fiscal: 4540461, adresa: sat 
Miroslava str. Constantin Langa nr. 
93, Comuna Miroslava, cod 707305, 
jud. Iași, E-mail: secretariat@prima-
riamiroslava.ro 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii: 1153mp 
teren intravi lan sat Bratuleni, 
comuna Miroslava, jud Iași, NC 
90615 pentru construire hală repa-
rații și închiriere utilaje pentru 
construcții. Redevența: este de 
minim: 9130 lei/an. 3.Informații 

privind documentația de atribuire: 
Modalitatea prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: persoanele interesate pot 
înainta o solicitare pe suport hârtie 
pentru obținerea unui exemplar al 
documentației de atribuire; Denu-
mirea și adresa compartimentului de 
la care se poate obține un exemplar 
al documentației de atribuire: birou 
achiziții publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, județul Iași. 4.
Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: costul docu-
mentației este de 50 lei și se poate 
achita odata cu solicitarea efectuată 
în acest sens; 5.Data limită pentru 
solicitare clarificări: 19.08.2022, 
orele 13.30. Data limită solicitare 
prin cerere scrisă documentație de 
atribuire: 19.08.2022, orele 13.30. 
6.Informații privind ofertele: Data 
limită pentru depunerea ofertelor: 
26.08.2022, orele 13.30; Adresa la 
care trebuie depusă oferta: Primăria 
comunei Miroslava, sat Miroslava, 
comuna Miroslava, județul Iasi, cod 
postal 707305; Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar în două plicuri 
sigilate unul exterior și unul interior. 
7.Data și locul unde se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 29.08.2022, orele 10.00 la 
sediul Primăriei com. Miroslava, 
județul Iași. 8.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, și 
adresa de e-mail a instanței compe-
tente în soluționarea l i t igi i lor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Județean 
Iași, Secția contencios administrativ, 
Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, 
cod 700398, tel. 0232/213332; 
fax.0232/219899; e-mail: tr- ia-
si-reg@just.ro. 9. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
08.08.2022.

l Închiriere teren în suprafață de 
5973 mp aparținând domeniului 
privat al Comunei Miroslava, NC 
95987, intravilan, sat Bratuleni, 
Comuna Miroslava, județul Iași. 1.
Informații generale privind autori-

tatea contractanta: denumire: UAT 
Comuna Miroslava, cod f iscal: 
4540461, adresa: sat Miroslava str. 
Constantin Langa nr. 93, Comuna 
Miroslava, cod 707305, jud. Iași, 
E-mail: secretariat@primariamiro-
slava.ro 2.Informații generale privind 
obiectul închirierii: teren în supra-
față de 5937 mp aparținând dome-
niului privat al comunei Miroslava, 
NC 95987, intravilan sat Bratuleni, 
comuna Miroslava, județul Iași 
pentru depozitare aggregate mine-
rale. Prețul chiriei: este de minim: 
600 lei/lună. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: Modali-
tatea prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: persoanele interesate pot 
înainta o solicitare pe suport hârtie 
pentru obținerea unui exemplar al 
documentației de atribuire; Denu-
mirea și adresa compartimentului de 
la care se poate obține un exemplar 
al documentației de atribuire: birou 
achiziții publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, județul Iași. 4.
Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: costul docu-
mentației este de 50 lei și se poate 
achita odata cu solicitarea efectuată 
în acest sens; 5.Data limită pentru 
solicitare clarificări: 19.08.2022, 
orele 13.30. Data limită solicitare 
prin cerere scrisă documentație de 
atribuire: 19.08.2022, orele 13.30. 6. 
Informații privind ofertele: Data 
limită pentru depunerea ofertelor: 
26.08.2022, orele 13.30; Adresa la 
care trebuie depusă oferta: Primăria 
comunei Miroslava, sat Miroslava, 
comuna Miroslava, județul Iasi, cod 
postal 707305; Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar în două plicuri 
sigilate unul exterior și unul interior. 
7.Data și locul unde se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 29.08.2022, orele 11.00 la 
sediul Primăriei com. Miroslava, 
județul Iași. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, și 
adresa de e-mail a instanței compe-
tente în soluționarea l i t igi i lor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Județean 

Iași, Secția contencios administrativ, 
Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, 
cod 700398, tel. 0232/213332; fax. 
0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 08.08.2022.

l Comuna Costache Negri, strada 
Al.I.Cuza nr.41, județul Galați, CIF: 
3126772, tel./fax: 0236.825.81/ 
0236.825.886, e-mail: costache_
negri@gl.e-adm.ro, organizează în 
data de 02.09.2022, ora 11.00, lici-
tație publică deschisă pentru conce-
sionarea terenului intravilan în 
suprafață de 965mp -Lot 5/1, identi-
ficat în T.14, P.296, CF 102046, cu 
destinația construcții de locuințe, 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Costache Negri. Concesio-
narea se face conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.36 din 30.06.2021 
și O.U.G.57/2019. Documentația de 
atribuire se poate ridica de la 
Compartimentul Financiar Contabili-
tate comuna Costache Negri, strada 
Al.I.Cuza nr.41, pentru suma de 
20Lei. Data-limită pentru solicitare 
clarificări: 25.08.2022, ora 16.00. 
Data-limită de depunere a ofertei 
este 01.09.2022, ora 16.00. Eventua-
lele litigii vor fi soluționate de instan-
țele de judecată competente. Pentru 
relații suplimentare vă rugăm să vă 
adresați la tel.0236.825.810, fax: 
0236.825.886, e-mail: costache_
negri@gl.e-adm.ro.

PIERDERI
l Pierdut permis de ambarcațiune 
tip C eliberat pe numele Paduraru 
Ioan. Se declară nul.

l Subsemnatul, Coman Robert 
George, declar pe propria răspundere 
că am pierdut autorizațiile cu nume-
rele 229606, 229607, 229608, 
229609, 229610, 229611, pentru ruta 
România-Ucraina, și fac precizarea că 
acestea nu mi-au fost reținute de 
vreo autoritate publică și nu le-am 
încredințat vreunei persoane, aceste 
autorizații aparținând firmei de trans-
por t T ir Com Junior 2019 SRL, 
J03/1828/04.07.2019, CUI: 41357087.


