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OFERTE SERVICIU
l Se caută forță de muncă în Germania
femei și bărbați -domeniul agricultură la
Schwabische Baumschulen Gottlieb
Haage. Pentru detalii sunați la
-0049/171.750.2630 -Gottlieb Haage.
-0049/151.632.61607 -Adrian.
l ANRSPS – UT 350 Popeşti-Leordeni,
judeţul Ilfov, organizează în data de
12.10.2021, concurs pentru ocuparea
funcţiilor de execuţie contractuale
vacante de Muncitor calificat I( maşinist
şi tâmplar) cu studii generale, cursuri
autorizate de stivuitorist şi tâmplar,
vechime minim 5 ani. Relaţii suplimentare la telefon: 021/492.03.35. şi pe
wwwanrsps.gov.ro.
l SC Grand Technology System SRL cu
sediul în Târgoviște, str.Magrini, nr.8A2,
jud.Dâmbovița, J15/362/2018, CUI
39128820, angajează șef lot cod COR
132307 -1 post. Cerințe: studii superioare
de specialitate, vorbitor de limba engleză
nivel mediu. Selecția va avea loc la sediul
firmei în data de 10.09.2021, între orele
11.00-14.00.
l Smart Printing Organization S.R.L.
angajează 1 (unu) post de Ambalator
manual (COR 932101), pentru locația
din Popești-Leordeni, Ilfov. Programări
interviu la telefon 0740.575.881. Candidații trebuie să se prezinte la interviu cu
CV.
l SC Alemitech Serv SRL cu sediul în
Ploiești, str.Crișan, nr.3A, bl.126A, sc.A,
et.4, ap.19, jud.Prahova, CUI 27686084
angajează: electrician construcții cod
COR 741101 -15 posturi, muncitor necalificat cu cod COR 931301 -10 posturi,
instalator cu cod COR 712609 -15
posturi și faianțari cu cod COR 712201
-10 posturi. Cerințe: studii medii și
vorbitor de limba engleză nivel mediu.
Selecția va avea loc la sediul firmei în
data de 06-07.09.2021, între orele 10.0012.00.
l S.C. BRG 14 Construct S.R.L., având
CUI 33506820, cu sediul în localitatea
Haţeg, oraş Haţeg, strada Progresului,
nr.29, birou nr.5, judeţ Hunedoara, anga-

jează: bucătar, cod COR 512001 -1 post.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul
gastronomiei. Selecția are loc în data de
13.09.2021, ora 09.00, la sediul societății.
l S.C. Lahodre Construct S.R.L., având
CUI 41736900, cu sediul în Sat
Lenauheim, Comuna Lenauheim, nr.610,
Judeţ Timiş, angajează: zidar rosar
tencuitor, cod COR 711205 -4 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul
construcţiilor. Selecția are loc în data de
13.09.2021, ora 09.00, la sediul societății.
l Spitalul Clinic de Nefrologie Dr.Carol
Davila, cu sediul în Bucureşti, Str.
Grivitei, nr.4, sector 1, scoate la concurs
următoarele posturi contractuale
vacante: -1 post de asistent medical
generalist (PL); -1 post de asistent
medical generalist debutant (PL); -5
posturi de infirmier (M; G); -3 posturi de
îngrijitor (M; G). Proba scrisă se va
desfăşura în data de 18.10.2021, iar
proba de interviu în data de 25.10.2021,
ora şi locul de desfăşurare al concursului
(proba scrisă şi proba de interviu) vor fi
anunţate pe site-ul www.spcaroldavila.ro
în data de 12.10.2021. Termenul limită
de înscriere va fi data de 08.10.2021, ora
13.00, dosarul de concurs urmând să fie
depus la biroul Runos al Spitalul Clinic
d e N e f r o l o g i e D r. C a r o l D a v i l a .
Înscrierea candidaţilor se va face pe
post. Informaţii suplimentare privind
înscrierea şi participarea candidaţilor la
concurs se pot obţine de la sediul instituţiei la Serviciul Resurse Umane sau la
telefon 021/318.91.88.
l Primăria Oraşului Ştefăneşti, județul
Argeș, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3
(trei) posturi vacante de muncitor necalificat, funcții contractuale de execuție în
cadrul Serviciului Administrația Domeniului Public – ADP Ștefănești din
aparatul de specialitate al primarului
oraşului Ştefăneşti, județul Argeș. a)
Condiții generale: Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute în art.
3 din Anexa - Regulament-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar

vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare; b) Condiții specifice: studii generale; nu se impun condiţii
de vechime în muncă. Condiții de desfășurare a concursului: Concursul va avea
loc la sediul Primăriei Orașului Ștefănești în data de 04.10.2021 (proba practică), la ora 10.00, iar în data de
06.10.2021, ora.10.00 - interviul. Dosarele de înscriere la concurs se depun în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
afișării anunțului, la Compartimentul
Resurse Umane din cadrul instituției.
Relații suplimentare se pot obține la
sediul Primăriei Orașului Ștefănești, tel.
0248/266752, persoana de contact: șef
birou Resurse umane și relații cu
publicul, Tufă Mihalcea Ana-Maria.
l Centrul Naţional de Cultură a
Romilor – Romano Kher organizează
concurs pentru ocuparea posturilor
contractuale vacante de execuție: 2
posturi de execuţie pe perioadă determinată (până la revenirea titularilor de post
din concediu creștere copil) – Consilier
juridic - grad IA – Compartiment
Juridic: Cerințe: -Studii superioare
absolvite cu diplomă în domeniul știintelor juridice; -Vechime in specialitatea
cerută de post: minimum 3 ani; -Vechime
în muncă: minimum 5 ani; 1 post
execuție pe perioadă nedeterminată –
Consilier artistic - grad IA - Compartiment Artistic:- Studii superioare
absolvite cu diplomă în domeniile: știinte
umane, științe sociale sau artele spectacolului; - Vechime în specialitatea cerută
de post: minimum 1 an; - Vechime în
muncă: minimum 1 an; 1 post execuție
pe perioadă nedeterminată – Expert grad IA - Compartiment Cercetare/
Documentare și Educație: - Studii superioare absolvite cu diplomă în domeniul:
științelor sociale sau știintelor umane; Vechime în specialitatea cerută de post:
minimum 5 ani; - Vechime în muncă:
minimum 10 ani. Concursul va avea loc
la sediul din Splaiul Independenţei,
nr.202A, etaj 9, sector 6, Bucureşti, în
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data de 30.09.2021, ora 10:00 proba
scrisă și proba interviu în data de
06.10.2021, ora 10:00. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs
este 10.09.2021-23.09.2021 (ora 16:00).
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei, telefon 021/313.52.11 sau pe pagina
de internet www.cncr.gov.ro
l Spitalul Municipal Urziceni organizeaza concurs in baza HG 286/2011
pentru ocuparea urmatoarelor posturi
temporar vacante: -Un post de casier pe
perioada determinata: Conditii specifice
in vederea participarii la concurs:
diplomă de bacalaureat sau diplomă de
absolvire a şcolii generale, 6 luni vechime
în activitate. Calendar desfasurare
concurs: 20.09.2021, ora 13.00, data
limita depunere dosar; 27.09.2021, ora
12.00, proba scrisa; 29.09.2021, ora
12.00, proba interviu. -Un post asistent
medical in cadrul Sectiei Pediatrie, pe
perioada determinata: Conditii specifice
in vederea participarii la concurs:
diplomă de şcoală sanitară postliceală
sau echivalentă sau echivalenta in specialitatea de asistent medical; diplomă de
studii postliceale prin echivalare,
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997; Certificat de membru
OAMGMAMR insotit de avizul anual in
termen de valabilitate; 6 luni vechime în
specialitate. Calendar desfasurare
concurs: 20.09.2021, ora 13.00, data
limita depunere dosar; 27.09.2021, ora
10.00, proba scrisa; 29.09.2021, ora
10.00, proba interviu. Conditiile generale
de ocupare a posturilor sunt prevazute in
art.3 din HG 286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare. Dosarele de
concurs vor contine documentele prevazute la art.6 din HG. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii referitoare la organizarea si
desfasurarea concursului, bibliografia si
dupa caz tematica, sunt afisate la sediul
unitatii si pe www.spitalul-urziceni.ro.
Relatii suplimentare se obtin la tel.
0243.255.375, interior 131.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui,
cu sediul în Vaslui, strada Ştefan cel
Mare, nr.233, Judeţul Vaslui, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractual vacante de: -auditor gradul I

-Compartimentul Audit -1 post. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de H.G.286/
23.03.2011 cu modificările şi completările
ulterioare. Concursul se va desfăşura
astfel: -10.09.2021-23.09.2021 -depunerea
dosarelor; -27.09.2021, ora 09.30 -selecția
dosarelor; -04.10.2021, ora 10.00 -proba
scrisă; -08.10.2021, ora 09.00 -proba
interviu. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiţii: I.Auditor gradul I:
-diplomă de licenţă în domeniul economic
/domeniul juridic; -conform prevederilor
2.3.4.1.1. și 2.3.4.1.2. din Normelor generale privind exercitarea activităţii de
audit public intern, aprobate prin H.G. nr.
1086/2013 numirea auditorilor în funcţie
este condiţonată de obţinerea unui aviz,
pentru care trebuie depus un dosar care
trebuie să cuprindă: a) Curriculum Vitae;
b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr.672/2002,

referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni; c)o lucrare în domeniul
auditului public intern; d) două scrisori
de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern; -îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.22
alin.(1) din legea nr.672/2002 privind
auditul public intern, republicată, cu
modificări; -cunoașterea legislaţiei și a
normelor specifice activităţii de audit
intern, inclusiv codul privind conduita
etică a acestuia; -cunoştinţe de operare
calculator Word, Excel; -minim 4 ani
vechime în specialitatea studiilor. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Judeţean de
Urgenţă Vaslui, persoană de contact:
economist Ciobanu Florina -telefon
0235/312.120 /interior 138.
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l Unitatea Militară 01867 Mihai Bravu,
strada Gării, nr.2, comuna Mihai Bravu,
jud.Giurgiu, din Ministerul Apărării
Naționale, organizează concurs
conform H.G.286/2011 pentru ocuparea
postului vacant de personal civil
contractual, asistent medical/specialitatea medicină generală/studii postliceale, cu o vechime în muncă și în
specialitate de minim 6 luni, astfel:
-04.10.2021, ora 10.30 -proba scrisă;
-13.10.2021, ora 10.00 -interviul; -data
limită de depunere a dosarelor
24.09.2021, ora 15.00. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor
desfășura la sediul UM 01867 Mihai
Bravu, strada Gării, nr.2, localitatea
Mihai Bravu, jud.Giurgiu, unde vor fi
afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 0762.946.414, interior
1135/206.

CITAŢII
l Rus Traian Tony şi Rus Voichiţa, cu
ultimul domiciliu cunoscut în loc. Parva
nr. 117, jud. Bistrita-Nasaud, sunt citaţi
la Judecătoria Bistriţa în data de
16.09.2021 ora 10:30, în calitate de
pârâţi în dosarul 4058/190/2006**,
având ca obiect partaj judiciar-rejudecare, în proces cu reclamanţii Roş
Floarea Paraschiva şi Mureşan Livia
Elena.
l Se citeză numita Vicoleanu Iulia
pentru termenul din 07.10.2021, ora 9.00,
la Judecătoria Săveni în Dosarul
1530/297/2018 -Fond Funciar -reclamant
Murariu Elena -pârât Comisia Locală de
Fond Funciar Ungureni.
l Clopoțel Lidia Elena citează pe Ciugu
Marius, sat Ohada, com.Turceni,
Târgu-Jiu, jud.Gorj și Hunedoara, str.
Batiz, nr. 8, bl. L3, sc. B, ap. 36, pentru
ordonanță președințială -suplinire
consimțământ, dosar 10665/180/2021,
Judecătoria Bacău, 15 septembrie 2021,
ora 10.00.
l Cata Gheorghe cu domiciliul in
Ploiesti, str. Cameliei, nr. 18, bl. 25, sc.
D, ap. 66, jud. Prahova, este chemat la
Judecatoria Ploiesti, str. Gh. Lazar, nr.
6, in dosarul nr. 12775/281/2019, in
ziua de 28.09.2021, ora 14.30, in calitate de parat, in proces cu Electrica
Furnizare SA in calitate de reclamanta
pentru Fond-cerere de valoare redusa.
In caz de neprezentare a partilor, se va
putea trimite un inscris, judecata
urmand a se face in lipsa.
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l Dumitru Nicoleta cu domiciliul necunoscut este citată a se prezenta la data de
17 octombrie 2021, la ora 08.00, la sediul
SPN Ivan Constantin și Ivan Stefan, în
cauza succesorală privind pe defunctul
Dumitru Mitică, decedat la data de
03.05.2010, cu ultimul domiciliu în
comuna Păulești, în calitate de fiică a
acestuia. Neprezentarea atrage înlăturarea de la succesiune.
l Citație. Prin prezenta moștenitorii
legali sau testamentari ai defunctului
Iurea Costache, fără descendenți și
ascendenți în viață la data decesului,
CNP 1370329113280, decedat la data de
16 Decembrie 2011, cu ultimul domiciliu
în orașul Oțelu Roșu, Bld.Libertății,
numărul 4, scara 2, etaj 1, apartament 7,
județ Caraș-Severin, sunt citați pentru
data de 24.09.2021, ora 10.00, să se
prezinte la sediul secundar al Societății
Profesionale Notariale Simescu-Ponețchi
din orasul Oțelu Roșu, Bld.Libertății,
bloc 1, scara C, apartament 1, județul
Caraș-Severin, în vederea dezbaterii
procedurii succesorale pentru defunctul
menționat mai sus. Veți aduce toate
actele ce le dețineți în legătură cu acestă
succesiune (testamente, extrase de carte
funciară), certificate de stare civilă,
(naștere, căsătorie, adopțiune, deces) și
Actul de identitate. În caz de neprezentare la termen, dezbaterile vor avea loc în
lipsă și se va proceda conform legii.
l Familia anunță
deschiderea procedurii de declarare a
morții a numitului
NECULA DANIEL,
cu ultimul domiciliu
în Mun. Pitești, strada
Gheorghe Țițeica nr.
1, bl. S3, sc. A, et. 1,
ap. 6, jud. Argeș, dispărut în anul 2010.
Cei care dețin informații despre
persoana dispărută sunt rugați să ia
legătura cu cea mai apropiată secție de
poliție, să informeze instanța – Judecătoria Pitești, în Dosarul nr. 7978/280/2021
sau familia, la tel. 0770704348.

DIVERSE
l Marka’s IPURL, lichidator al SC
Razgeo SRL, societate af lată în dizolvare judiciară, cu sediul social în Brăila,
str. Vasile Lupu, bl. B15, sc. 1, et. 1, ap.
9, jud. Brăila, nr. de înmatriculare
O.R.C. J09/1092/2004, CUI 17055825,
conform Rezoluţiei 5323, pronunţată la
06.09.2021, în dosarul 29102/03.09.2021
al ORC Brăila, notifică inceperea procedurii de lichidare impotriva SC Razgeo

SRL, societate aflată în dizolvare judiciară. Creditorii trebuie să depună
declaraţia de creanţă împreună cu toate
actele doveditoare până la data de
20.09.2021, la sediul lichidatorului din
Iaşi, str Clopotari, nr 48, bl 674, et 3, ap
16, jud. Iaşi. Telefon/fax 0232212542.
Declar nule certificatele de înregistrare,
anexele și certificatele constatatoare de
autorizare emise pe numele SC Razgeo
SRL.
l S.C. Helios Service S.R.L. cu sediul
social în municipiul Focşani, Calea
Moldovei, nr. 31, T29, P149/1/1, județul
Vrancea, solicită la A.P.M. Vrancea
obținerea autorizației de mediu conform
Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu
modificările și completările ulterioare și
a OUG nr. 195/2005 privind protecția
mediului, aprobată prin Legea nr.
265/2006, art.12, pentru activitatea de
-Întreținerea și repararea autovehiculelor, ce se desfășoară în municipiul
Focşani, Calea Moldovei, nr. 31, T29,
P149/1/1, județul Vrancea. Eventualele
propuneri și sugestii/observații ale
publicului, privind activitatea menționată, se vor prezenta în scris, sub
semnătură şi cu datele de identificare,
de luni până joi, între orele 8– 6, și
vineri între orele 8-14, la sediul Agenția
pentru Protecția Mediului Vrancea, din
Focșani, str. Dinicu Golescu nr.2,
telefon 0237.216812, unde se poate
consulta și documentația tehnică
depusă.
l OMV Petrom S.A, titular al proiectului: “Lucrari de suprafata, foraj,
echipare de suprafata si conducta de
amestec sonda 1H BIS Independenta”,
anunta publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare de catre
A.P.M Galati, cu evaluarea impactului
asupra mediului, fara evaluarea corpurilor de apa, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul: “Lucrari de suprafata,
foraj, echipare de suprafata si conducta
de amestec sonda 1H BIS Independenta”, propus a fi amplasat in extravilan si intravilan, localitatea Schela,
Tarla 83, (Parcela Arabil 727/15, Nr.
Cad. 102035 - categoria de folosinta
arabil); (Parcela intravilan 727/12, Nr.
Cad. 732 – categorie de folosinta Curti
Constructii), judetul Galati. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate pe
site-ul A.P.M Galati la adresa de
internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: http://apmgl-old.anpm.ro/proiect_
decizie_etapa_de_incadrare-12553.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de
incadrare pe email office@ampgl.anpm.
ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a
A.P.M Galati. Publicul interesat poate
depune propuneri in ceea ce priveste
continutul raportului privind impactul
asupra mediului, pe email office@
ampgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de
la data publicarii anuntului pe pagina
de internet a A.P.M Galati.
l OMV Petrom S.A, titular al proiectului: “Lucrari de suprafata, foraj,
echipare de suprafata si conducte de
amestec sondele 25H, 26H Independenta”, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Galati, cu evaluarea impactului asupra mediului, fara
evaluarea corpurilor de apa, in cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul:
“Lucrari de suprafata, foraj, echipare
de suprafata si conducte de amestec
sondele 25H, 26H Independenta”,
propus a fi amplasat in extravilan, localitatea Schela, (Tarla 58/4, Parcela
A532/1/2 (Nr.Cad. 108731, 108730),
A532/1/3 (Nr. Cad. 108729), A532/1/4
(Nr. Cad. 108728), A532/1/5 (Nr. Cad.
108727), A532/1/6 (Nr. Cad. 108726),
A532/1/7 (Nr. Cad. 108725), judetul
Galati. Proiectul deciziei de incadrare
si motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate pe site-ul A.P.M Galati la
adresa de internet http://apmgl.anpm.
ro la sectiunea: http://apmgl-old.anpm.
ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare pe email
office@ampgl.anpm.ro, in termen de 10
zile de la data publicarii anuntului pe
pagina de internet a A.P.M Galati.
Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul
raportului privind impactul asupra
mediului, pe email office@ampgl.anpm.
ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a
A.P.M Galati.
l Anunţ Public. S.C. Lidl Discount
S.R.L., cu sediul în Sat Nedelea,
comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72,
Crângul lui Bot, km 73+810, județul
Prahova, prin cererea depusă la APM
Argeș a solicitat autorizație de mediu
pentru obiectivul “Supermarket LIDL”
amplasat în municipiul Curtea de
Argeș, Str. Barajului, nr. 10, județul
Argeș. Informații referitoare la prezenta

activitate, precum și eventualele sugestii
și contestații se pot obține, respectiv
depune, în scris, sub semnătură și cu
date de identificare la sediul APM
Argeș, str. Egalității, nr. 50, tel. 0248213099, în termen de 15 zile lucrătoare
de la publicarea anunțului.
l Anunţ public. În conformitate cu
prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.
195/2005 privind protecţia mediului,
aprobată cu modificări și completări de
Legea nr. 265/2006 cu modificările și
completările ulterioare şi ale Ordinului
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007, cu modificări și
completări, SC Lidl Discount SRL cu
sediul în comuna Ariceștii Rahtivani,
DN 2, Crângul lui Bot, KM 73+810, sat
Nedelea, județul Prahova, depune la
A.P.M. Teleorman, documentaţia necesară obținerii autorizaţiei de mediu
pentru activitățile: Comerț cu amănuntul
în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi și tutun (cod CAEN- 4711);
Colectarea deșeurilor nepericuloase (cod
CAEN- 3811); Recuperarea materialelor
reciclabile sortate (cod CAEN- 3832).
Desfășurate în municipiul Roșiori de
Vede, str. Carpați, nr. 132, județul
Teleorman. Informaţii privind impactul
potenţial asupra mediului al activităţii
pentru care se solicită emiterea autorizaţiei de mediu pot fi consultate la sediul
APM Teleorman, zilnic între orele 8.0016.00 luni -joi /8.00-14.00 vineri. Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului
se primesc în scris, la sediul APM
Teleorman din municipiul Alexandria,
str. Dunării, nr.1.
l Kaufland Romania SCS, beneficiar al
documentației: “Întocmire PUZ pentru
construire supermarket Kaufland RMH
=Parter înalt, amplasare container reciclare, container IMBISS, Cort IMBISS,
Post TRAFO, bazin rezervă incendiu,
bazin retenție, stații încărcare vehicule
electrice, amenajări exterioare în incintă
(platformă parcare, spații verzi,
drumuri, trotuare, padocuri cărucioare)
împrejmuire, totem și elemente de
semnalistică publicitară, accese rutiere și
pietonale, racorduri la drumurile
publice, branșamente utilități, instalații
interioare, rețele exterioare, galerii
comerciale, organizare de șantier, alipire
terenuri cu NC. 100675, 100295, 107268
conform regim tehnic” a demarat procedura de avizare la Consiliul Județean
Ilfov în vederea obținerii avizului tehnic
consultativ al Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului și de Urbanism,

pe terenul situat în Șos.Biruinței, nr.84,
T64, P654, 655, 656, nr. cad. 117880,
localitatea Pantelimon, jud.Ilfov.

SOMAŢII
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.nr.
1453/246/2021. Petentul Oancea
Constantin solicită înscrierea dreptului
de proprietate pe titlu de uzucapiune
asupra imobilului identificat în c.f.
301328 Şilindia nr. top. 1148/103-104
intravilan în supr. de 1249 mp. imobil
asupra căruia figurează ca proprietară
soţia lui Opre Sandor născ.Mădaşa Saliţa
decedată în 28.10.1951. Petentul susţine
că foloseşte acest imobil de peste 25 de
ani de la moartea proprietarilor în mod
continuu,paşnic,public şi sub nume de
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi
să depună de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar în
termen de 30 de zile de la ultima publicaţie se va proceda la rezolvarea cererii.

LICITAŢII
l anunț licitație publică. 1. Informații
generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: U.A.T. Huruiești,
Principală, Sat Huruiești, Comuna
Huruiești, judeţul Bacău, telefon
0234286004, fax 0234286289, email
primariahuruiesti@yahoo.com, cod
fiscal 4353196. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Suprafața
de 7497 mp de teren pășune extravilan
din domeniul privat al comunei Huruiești ,identificată astfel: LOT I:
2497mp, nr. cadastral 61408, T70,
P1682, LOT II: 2500 mp, nr. cadastral
61406, T30,P749, LOT III: 2500 mp,
nr. cadastral 61412, T7,P217. Concesionarea se face conform O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare și conform Hotărârii Consiliului
Local Huruiești nr.43/30.08.2021. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: Se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La sediul
Primăriei Comunei Huruiești, sat
Huruiești, str. Principală, comuna
Huruiești, județul Bacău, Compartiment Achiziții Publice, de luni până
vineri între orele 10.00 – 15.00. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria Comunei Huruiești, sat
Huruiești, str. Principală, comuna
Huruiești, județul Bacău, Compartiment Achiziții Publice. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
Costul documentației de atribuire este
350 lei, ce se achită numerar la casieria
organizatorului sau cu ordin de plată,
în
contul
RO07TREZ
06121A300530XXXX, deschis la
Trezoreria Municipiului Bacău, cod
unic de înregistrare 4353196. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27/09/2021, ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 06/10/2021,
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Huruiești, sat Huruiești, str. Principală, comuna Huruiești, județul
Bacău, Compartiment Achiziții
Publice, Birou - Registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 2 exemplare. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07/10/2021, Ora 11.00. sediul
Primăriei Comunei Huruiești, sat
Huruiești, str. Principală, comuna
Huruiești, județul Bacău, Compartiment Achiziții Publice. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Bacău - Secția a II – a
Civilă si de Contencios Administrativ
și Fiscal Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.
4, județul Bacău, telefon 0234/514419,
fax 0234/525221, email tr-bacau-reg2@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 08/09/2021.
l Municipiul Mediaș organizează
licitație publică pentru vânzarea unor
imobile, aparţinând domeniului privat
al Municipiului Mediaş, după cum
urmează: 1. pentru imobilul situat în
Mediaș str. Gheorghe Doja nr. 35 ap. 4,
identificat în CF Mediaș nr. 104861-

C1-U4 (CF vechi nr. 2788) sub nr.
cadastral: 104861-C1-U4 compus din:
cameră, bucătărie, pivniță, cu cote
părți comune de 17,66% din teren
clădit și neclădit de 238 mp. (înscris în
CF Mediaș nr. 104861, CF vechi nr.
2788, nr. cadastral/topografic top:
727/1), acoperiș, branșamente tehnico
edilitare, poarta, împrejmuirile, zidurile despărțitoare, proprietatea Municipiului
Mediaș CIF: 4240677 - domeniul
privat, licitația va avea loc în data de
06 octombrie 2021 ora 10,oo, la sediul
Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța
Corneliu Coposu nr. 3. În caz de
neadjudecare licitația se va repeta 03
noiembrie 2021 ora 10,00. 2. pentru
imobilul situat în Mediaș str. Johannes
Honterus nr. 35 ap. 3, identificat în CF
Mediaș nr. 103482-C1-U4 (CF vechi nr.
2991) sub nr. cadastral top: 5353/13/III
compus din cameră, bucătărie, hol
comun cu ap. 4, pivniță în cotă de
17%, wc comun cu ap. 4, cu cote părți
comune de 15,5% din întreg teren
clădit și neclădit de 367 mp. (înscris în
CF Mediaș nr. 103482, CF vechi nr.
2991, nr. cadastral/topografic top:
5353/13), pivniță la subsol în cotă de
42% pt. ap. 1 și ap. 2 și cota de 17% pt.
ap. 3 poarta, gardul, ziduri și planșee
despărțitoare, branșamente edilitare,
proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677, domeniul privat, licitația va avea loc în data de 06
octombrie 2021 ora 12,oo, la sediul
Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța
Corneliu Coposu nr. 3. În caz de
neadjudecare licitația se va repeta 03
noiembrie 2021 ora 12,00. 3. pentru
imobilul situat în Mediaș P-ța Regele
Ferdinand I nr. 6 ap. 1, identificat în
CF Mediaș nr. 100794-C1-U3 (CF
vechi nr. 13193) sub nr. cadastral top:
192/2/I-193/1/2/I compus din corpul de
clădire B cu destinație lucrativă în
regim de înălțime S+P cu suprafață
construită de 252,21 mp format din
subsol și 9 încăperi la parter, subsolul
corpului de clădire A cu suprafață
utilă totală de 102,53 mp:cu cote părți
comune de 58,88% din teren clădit și
neclădit de 577 mp. (înscris în CF
Mediaș nr. 10794, CF vechi nr. 13193,

nr. cadastral /topografic top: 192/2193/1/2), apartament nr. 1 – spațiu cu
destinația de WC în suprafață de 3,17
mp. dispus la parterul corpului de
clădire B, fundațiile, zidurile, planșeele și podul corpului de clădire A,
apartament nr. 2 – spațiu cu destinația
de WC în suprafață de 3,17 mp. dispus
la parterul corpului de clădire B,
fundațiile, zidurile, planșeele și podul
corpului de clădire A, spațiul cu destinația casa scărilor în suprafață de
23,74 mp. dispusă între parterul și
etajul corpului de clădire A, apartament nr. 3 – spațiu cu destinația de
WC în suprafață de 3,17 mp. dispus la
parterul corpului de clădire B, fundațiile, zidurile, planșeele și podul
corpului de clădire A, proprietatea
Municipiului Mediaș - domeniul
privat, licitația va avea loc în data de
07 octombrie 2021 ora 10,oo, la sediul
Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța
Corneliu Coposu nr. 3. În caz de
neadjudecare licitația se va repeta 04
noiembrie 2021 ora 10,00. 4. pentru
imobilul situat în Mediaș str. Râșnov
f.n., identificat în CF Mediaș nr.
115376 sub nr. cadastral/topografic
115376 teren intravilan în suprafață de
568 mp. proprietatea Municipiului
Mediaș - domeniul privat, licitația va
avea loc în data de 07 octombrie 2021
ora 11,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu
nr. 3. În caz de neadjudecare licitația
se va repeta 04 noiembrie 2021 ora
11,00. 5. pentru imobilul situat în
Mediaș str. Valea Păucii f.n., identificat
în CF Mediaș nr. 115885 (CF vechi nr.
104866) sub nr. cadastral/topografic
115885 teren intravilan în suprafață de
1.009 mp. proprietatea Municipiului
Mediaș CIF: 4240677 - domeniul
privat, licitația va avea loc în data de
07 octombrie 2021 ora 12,oo, la sediul
Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța
Corneliu Coposu nr. 3. În caz de
neadjudecare licitația se va repeta 04
noiembrie 2021 ora 12,00.
l 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
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adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Independența, str. Unirii, nr.
42, Independența, judeţul Călărași,
telefon 0242535353, fax 0242535433,
email primarindependenta@yahoo.
com. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
Închirierea unei suprafețe de teren
extravilan din domeniul privat al
comunei Independența de 30 mp.
Închirierea se face în baza HCL nr.
35/31.08.2021, și a O.U.G. nr. 57/2019,
privind Codul Administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se depune solicitare
scrisă la sediul Primăriei comunei
Independența. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
birou achiziții publice, Primăria
comunei Independența, str. Unirii, nr.
42, telefon 0242535353, fax
0243535433, e-mail: primarindependenta@yahoo.com. 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 . n r.
57/2019 privind Codul administrativ:
contravaloarea documentației de atribuire în cuantum de 30 lei, se achită la
casieria instituției. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificarilor:
20/09/2021, ora 16.30. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 29/09/2021, ora
09.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria comunei
Independența, str. Unirii, nr. 42. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 29/09/2021, ora 10.00, la
Căminul Cultural Independența, str.
Unirii, nr.44, sat Independența,
comuna Independența, județul Călărași. 6. Denumirea, adresa, numărul de

telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. București, nr. 106, telefon
0242311947, e-mail trcl@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 09/09/2021.
l Debitorul SC Sangria Com SRL -in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate la
vanzare: 1. Terenuri arabile situate in
extravilanul comunei 1 Decembrie
1918, satul 1 Decembrie 1918, judetul
Ilfov, formate din: -Teren in suprafata
de 1.190 mp, amplasat in tarlaua 3,
parcela 6/17/45. Pretul de pornire al
licitatiei este de 33.379 lei exclusiv
TVA. Pretul Caietului de sarcini este
de 1.500 lei exclusiv TVA; -Teren in
suprafata de 1.260 mp amplasat in
tarlaua 3/9, parcela 6/17/44. Pretul de
pornire al licitatiei este de 35.322 lei
exclusiv TVA. Pretul Caietului de
sarcini este de 1.500 lei excusiv TVA.
Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr.
RO77 PIRB 4211 7270 1400 1000,
deschis la Piraeus Bank Romania,
Sucursala Panduri, pana la data si ora
stabilita pentru sedinta de licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de pornire
al licitatiei si de achizitionarea pana la
aceeasi data a Caietelor de sarcini
pentru terenuri. Pretul Caietelor de
sarcini poate fi achitat cu 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 lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.
71, et. 5, cam. 504, sector 1. Prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data
de 29.09.2021, ora 14.00 iar daca
acestea nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in
data de: 06.10.2021, 13.10.2021,
20.10.2021 si 27.10.2021 ora 14.00.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5,
cam. 504, sector 1. Pentru relatii supli-

mentare sunati la 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com.
l Consiliul Local al orașului Vălenii
de Munte, cu sediul în orașul Vălenii
de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, cod
fiscal: 2842870, tel: 0244/280.816, fax:
0244/280.631, email: primariavaleni.
buget@gmail.com organizează în data
de 01.10.2021, ora 11.00, licitație
publică privind concesiunea unui teren
în suprafață de 41.983mp, identificat
cu număr cadastral 25037, tarla 7,
parcela 353/1, situat în str.Miron Radu
Paraschivescu, Vălenii de Munte, teren
ce aparține domeniului privat al
orașului Vălenii de Munte pentru
concesionare conform HCL
nr.89/30.07.2021 și în baza temeiului
legal O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ. Procurarea documentației de atribuire în vederea participării
la licitație se va face de la sediul
Primăriei Orașului Vălenii de Munte.
Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 23.09.2021, ora 16.00. Data
limită de depunere a ofertelor:
01.10.2021, ora 08.30. Ședința publică
de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei Orașului
Vă l e n i i d e M u n t e î n d a t a d e
01.10.2021, ora 11.00. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Prahova, strada Văleni,
nr.44, Ploieşti, telefon: 0244/544.781;
0244/544.598, fax: 0244/529.107,
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. Data
publicării anunțului de licitație este
10.09.2021. Prezentul anunț înlocuiește
anunțul publicat în data de 07.09.2021.
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, persoană de contact:
Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.49-51,
județul Giurgiu, telefon 0246/213.588
/0246/213.747, fax 0246/215.405,
email: primarie@primariagiurgiu.ro,
cod fiscal 4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX
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-Direcţia Patrimoniu. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să
fie vândut: Terenul în suprafață de
40,00mp, identificat cu număr cadastral 37170, aparținând domeniului
privat al Municipiului Giurgiu, situat
în Fundătura Vânătorilor, adiacent
nr.12, conform H.C.L.117/29.04.2021
și O.U.G. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/ compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Direcţia Patrimoniu
-Compartiment Urmărire, Executare
Contracte, Primăria Municipiului
Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.49-51,
județul Giurgiu. 3.3.Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ: Valoarea documentaţiei este de 100 Lei la care se
adaugă TVA și se poate achita în
numerar la Direcția de Taxe și Impozite Locale Giurgiu. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
24.09.2021, ora 11.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 04.10.2021, ora
16.30. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: într-un singur exemplar,
într-un singur plic. 5. Data și locul la
care se va desfașura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 05.10.2021, ora
13.00, Primăria Municipiului Giurgiu,
Şos.Bucureşti, nr.49-51, județul
Giurgiu, sala Parter. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios
Administrativ Fiscal, Giurgiu, str.
Episcopiei, nr.13, județul Giurgiu,
telefon 0246/212.725, fax
0337/819.940, e-mail: registratura-tr@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 09.09.2021.
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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 de contact:
Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.49-51,
județul Giurgiu, telefon 0246/213.588
/0246/213.747, fax 0246/215.405,
email: primarie@primariagiurgiu.ro,
cod fiscal 4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX
-Direcţia Patrimoniu. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să
fie vândut: terenul în suprafață de
100,00mp, identificat cu număr cadastral 36145, aparținând domeniului
privat al Municipiului Giurgiu, situat
în Strada Nicolae Bălănescu, nr.8,
conform H.C.L.540/19.12.2019 și
O.U.G. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Direcţia Patrimoniu
-Compartiment Urmărire, Executare
Contracte, Primăria Municipiului
Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.49-51,
județul Giurgiu. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: Valoarea
documentaţiei este de 100Lei la care se
adaugă TVA și se poate achita în
numerar la Direcția de Taxe și Impozite Locale Giurgiu. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
24.09.2021, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 04.10.2021, ora
16.30. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: un exemplar
original. 5.Data și locul la care se va
desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 05.10.2021, ora 14.00,
Primăria Municipiului Giurgiu, Şos.
Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu,
sala Parter. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de

e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios
Administrativ Fiscal, Giurgiu, str.
Episcopiei, nr.13, județul Giurgiu,
telefon 0246/212.725, fax
0337/819.940, e-mail: registratura-tr@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 09.09.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Traian, cu sediul
în comuna Traian, Str.Unirii, nr.589,
județul Ialomița, cod poștal 927147,
telefon/fax 0243/244.020, e-mail:
primariacomuneitraian@yahoo.com,
cod fiscal 15552755. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 13.671mp,

teren intravilan aparţinând domeniului privat al Comunei Traian, situat
în Tarla 160, parcela 4, număr cadastral 21114, înscris în CF nr.21114
Traian, în vederea realizării unei investiții privind „Depozitarea și procesarea
plantelor proteaginoase și cerealiere”,
în mod continuu. Concesionarea se
face conform art.302-331 din O.U.G.
nr.57/03.07.2019 şi conform Hotărârii
Consiliului Local nr.48/30.07.2021. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare
scrisă de la sediul U.A.T.Traian.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment „Contabilitate,
impozite și taxe locale și achiziții
p u b l i c e ” , U . A . T. Tr a i a n , c o m u n a
Traian, Str.Unirii, nr.589, județul
Ialomița. 3.3.Costul şi condiţiile de

plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50Lei și se poate
achita la Casieria Primăriei Comunei
Traian. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.09.2021, ora
10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 01.10.2021, ora 10.30. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul Primăriei
Comunei Traian, comuna Traian, Str.
Unirii, nr.589, județul Ialomița.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va
fi depusă într-un singur exemplar.
5.Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 01.10.2021, ora 11.00, la sediul
Primăriei Comunei Traian, comuna
Traian, Str.Unirii, nr.589, județul
Ialomița. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Ialomița, Slobozia, b-dul.
Cosminului, nr.12, județul Ialomița,

cod poștal 920030, telefon
0243/236.952, 0243/236.587 (centrală),
fax 0243/232.266, E-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
09.09.2021.
l Primăria şi Consiliul Local al
comunei Recea, judeţul Maramureş,
organizează la sediul primăriei din
localitatea Recea, str.Primăriei, nr.2, în
data de 04.10.2021, ora 11.00, licitaţie
publică cu strigare pentru concesionarea următoarei suprafeţe de teren:
-Teren în suprafaţă de 3.000mp din
nr.cadastral 59074 Recea. Terenul este
situat în localitatea Săsar, strada Sub
Dura, având ca destinaţie, conform
PUG Recea, zona A1B -subzona unităţilor predominant industriale. Planul
de amplasament, caietul de sarcini,
condiţiile de participare şi informaţii
suplimentare se pot obţine de la
Primăria Comunei Recea, telefon
0262/287.202 sau e-mail office@primaria-recea.ro.

