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OFERTE SERVICIU
Vasirom International SRL, anunta
vacantarea a doua posturi de sudori.
CV-urile se pot depune la adresa de mail:
chr.esat@gmail.com, pana la data de
13.01.2022.
Onuiz Impex SRL, anunta vacantarea a
zece posturi de instalatori. CV-urile se pot
depune la adresa de mail: esat.chr@gmail.
com, pana la data de 12.01.2022.
White Dream Internet Cafe SRL, cu
sediul în București, Sectorul 1, Strada
Clucerului nr.86, angajează pentru restaurant, ospatari, bucătari, ajutor bucătari,
lucrători bucătărie. Relaţii la telefon
0722227793.
Fundația Crawford House angajează
„Institutor”. Cerința obligatorie: Limba
engleză nivel avansat și experiență într-o
școală care funcționează după o curricula
internațională. CV-urile se pot trimite la
adresa: hr@britishschool.ro. Telefon:
0731.499.088.
SC Roveka Farm Impex SRL, având
CUI: 18899431, cu sediul în Sat Ianoșda,
Comuna Mădăraș, Nr.592-593, Județ Bihor,
angajează: Îngrijitor animale cu cod COR
921201- 2 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limbă engleză, experiență în
domeniu 6 luni, cunoștințe în domeniul
zootehniei. Selecția are loc în data de
12.01.2022, ora 10.00, la sediul societății.
SC Ana Distriprod SRL, având CUI:
28170579, cu sediul în Sat Dragomirești-Deal, Comuna Dragomirești- Vale,
Str. Bujorului, Nr.10, Județ Ilfov, angajează: Manipulant mărfuri cu cod COR
933303- 3 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limbă engleză, cunoștințe în
domeniul comerțului. Selecția are loc în
data de 12.01.2022, ora 10.00, la sediul
societății.
Spitalul Orășenesc Oraviţa, județul
Caraș-Severin, organizează concurs în
vederea ocupării unui post vacant de
personal contractual, perioadă nedeterminată, de psiholog stagiar. Concursul se organizează la sediul unității din Oraviţa, str.
Spitalului, nr.44, în conformitate cu prevederile H.G.286/2011, cu modificările și

completările ulterioare. Concursul va avea
loc la sediul unității: str.Spitalului, nr.44 și
constă în două probe: -proba scrisă: în data
de 02.02.2022, ora 09.00; -proba interviu: în
data de 03.02.2022, ora 09.00. Înscrierile la
concurs se fac în perioada 19.01.202226.01.2022, ora 12.00, la sediul unităţii.
Relaţii suplimentare la secretariat spital și la
telefon: 0734.882.968.
Topband Smart Europe Limited SRL
caută director financiar. Condiții minime:
vechime în domeniu de 3-5 ani; studii de
licență; limba engleză avansat; experiență
dovedită de minim 3 ani în cadrul unor
companii din Asia în domeniul fabricării de
aparate electrocasnice. Tel.contact:
0727.606.772.
S.C Deltamed SRL angajeaza montatori
subansamble si maistrii montaj. Cerinte obligatorii: 1.Studii medii/scoala profesionala 2.
Experienta pe o pozitie similiara, minim 1 an
(montatori subansamble)/ minim 3-5 ani
(maistrii montaj) in automotive si confectii
metalice. 3.Cunostinte temeinice in interpretarea desenelor tehnice. Cautam persoane
responsabile, atente la detalii si pasionate de
domeniul tehnic. Beneficii: transport asigurat
spre si de la locul de munca, tichete de masa,
bonusuri si prime cu ocazia diferitelor evenimente si in functie de performante. Locatie:
com.Gilau, jud.Cluj. Persoanele interesate
pot trimite CV-urile pe adresa de e-mail
cariere@deltamed.ro sau pot apela pentru
mai multe detalii la unul dintre numerele de
telefon +40.739.930.074/ +40.264.371.568,
persoana de contact Elena Tulbure.

CITAŢII
Pârâtul Hapca Ion, cu ultimul domiciliu
cunoscut în jud.Maramureș, com.Rona de
Sus, sat Coștiui, nr.210, în prezent cu domiciliul necunoscut, este citat la Tribunalul
Maramureș pentru temenul din 25.01.2022,
ora 08.30, sala 21, sediu Crișan 3, Complet
civil nr.6N, în proces cu reclamanta
C.N.A.I.R.-Cestrin, având ca obiect acţiune
în răspundere civilă delictuală.
Parohia I “Sfanții Arhangheli Mihail și
Gavril” Munteni Buzău, cu sediul în
comuna Munteni Buzău, Str. Primăriei, nr.
118, județul Ialomița CUI 23837516,
cheamă în judecată UAT Munteni Buzău ,
cu sediul în comuna Munteni Buzău, Str.
Primăriei, nr 116, precum Parohia Munteni

Buzău II “Sfântul Ilie”, cu sediul în comuna
Munteni Buzău, Str. Panait Olteanu, nr. 10
jud. Ialomița și Parohia Munteni III
“Nașterea Maicii Domnului” Str. Trandafirului, nr 33, județul Ialomița pentru constatarea uzucapiunii asupra terenului de 253
mp, aferent bisericii “Sfanții Arhangheli
Mihail Și Gavril” în dosarul 3710/312/2020
al Judecătoriei Slobozia, cu termen de judecată la 24.03.2022.
Societatea Apă-Canal 2000 S.A. Pitești
în calitate de apelant-reclamant, cheamă în
judecată în dosarul nr. 12501/280/2019,
având ca obiect pretenţii, la Tribunalul
Argeș – Secţia civilă, în data de 18.01.2022,
ora 8:30, sala 2, Complet C1, pe numitul
Mustaţă Marin în calitate de intimat-pârât.
Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în loc.
Săliștea de Sus, str.Bâleasa, nr.9, jud.Maramureș, este chemat la Tribunalul Maramureș, str.Crișan, nr.3, camera Sala 21,
sediu Crișan 3, în data de 16.02.2022, ora
14.00, Completul Complet Civil nr.3N- apel
dr.c omun, f.f, minori fam., în calitate de
intimat-pârât, în proces cu Vlad Maria, în
calitate de apelant-reclamant, în dosarul
civil nr.157/224/2020 având ca obiect declararea judecătorească a morții.
Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în oraș
Borșa, str.Valea Poienii, nr.33C, jud.Maramureș, este chemat la Tribunalul Maramureș, str.Crișan, nr.3, camera Sala 21,
sediu Crișan 3, în data de 16.02.2022, ora
14.00, Completul Complet Civil nr.3N- apel
dr. comun, f.f, minori fam., în calitate de
intimat-pârât, în proces cu Vlad Maria, în
calitate de apelant-reclamant, în dosarul
civil nr.157/224/2020 având ca obiect declararea judecătorească a morții.
Tamas Ioan Dragomir și soția, Tamas
Maria, sunt citați în data de 26 ianuarie
2022, la Judecătoria Bistrița, ora 11.00, în
dosar civil nr. 1749/190/2021, în calitate de
pârâți, având ca obiect partaj.
Se citează la Judecătoria Targu Mureș
numitul Ogrean Teofil, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Fanate, nr. 62, comuna Band,
jud.Mureș, în calitate de intimat, dosar
nr.10986/320/2021, obiect declararea judecătorească a morţii, pentru termenul din
02.02.2022, ora 12.00, sala 25, complet 3 civil.

Pîrvan Felicia Ligia este citată la Judecătoria Drăgășani, județul Vâlcea, în calitate
de pârâtă, în dosar nr. 3609/223/2011, în
data de 02.02.2022, ora 10.00, în proces cu
Geangavela C. Ion, din comuna Glăvile,
județul Vâlcea. Prezența obligatorie.

DIVERSE
Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii generale a insolventei in dosarul
nr. 4836/105/2021 Tribunal Prahova,
conform Sentintei nr. 630 din 22.12.2021
privind pe Atlas Prest Serv SRL, cu urmatoarele termene: depunere declarații
creanță 04.02.2022, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor 24.02.2022, întocmirea tabelului definitiv 08.03.2022, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in data
28.02.2022, orele 12:30 la sediul administratorului judiciar din Ploiești, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii generale a insolventei in dosarul
nr. 4772/105/2021 Tribunal Prahova,
conform Sentintei nr. 633 din 22.12.2021
privind pe Vigo Real Estate SRL, cu urmatoarele termene: depunere declarații
creanță 04.02.2022, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor 24.02.2022, întocmirea tabelului definitiv 08.03.2022, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in data
28.02.2022, orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploiești, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
C.I.I. Apostol Andra notifica deschiderea
procedurii generale a insolventei in
Dosarul nr. 5195/105/2021, Tribunalul
P r a h o v a , c o n f o r m S e n t i n t e i n r.
612/16.12.2021 privind pe SC Fradeco Serv
SRL, cu termenele: depunere declarații
creanță 28.01.2022, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor 15.02.2022, întocmirea tabelului definitiv 10.03.2022, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in data
18.02.2022, orele 12.00.
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii
generale de insolvenţă a debitorului SC
Auto Construct Mafu SRL, CIF: 42409311,
J25/146/2020, dosar nr. 2499/101 anul 2021
–Tribunalul Mehedinti. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţă la
14.02.2022; Termenul limită pentru verifi-

carea creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 07.03.2022; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile
de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar și
pentru afișarea tabelului definitiv al creanţelor la 21.03.2022. Administrator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii
generale de insolvenţă a debitorului SC
Nemira Bianca Impex SRL, CIF: 40779962,
J25/274/2019, dosar nr. 2583/101 anul 2021
–Tribunalul Mehedinti. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţă la
16.02.2022; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 02.03.2022; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile
de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar și
pentru afișarea tabelului definitiv al creanţelor la 23.03.2022. Administrator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
Moldova Farming SRL, titular al proiectului „Alimentare cu apă pentru irigarea
culturilor agricole din sola Doaga –oraș Mărășești, jud. Vrancea”, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia Mediului
Vrancea, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului: -continuarea
procedurii privind emiterea aprobării de
dezvoltare a proiectului, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului și fără
evauare adecvată, pentru proiectul „Alimentare cu apă pentru irigarea culturilor agricole
din sola Doaga – oraș Mărășești, jud.
Vrancea” propus a fi realizat în oraș Mărășești, extravilan, T 155, 158, P 1531, 1531/1 A,
judeţul Vrancea. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Vrancea din Focșani, str. Dinicu
Golescu, nr. 2, în zilele de luni- joi între orele
8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00,
precum și la următoarea adresă de internet
http://apmvn.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de internet
a Agentiei pentru Protecţia Mediului Vrancea.

SC Rewe România SRL, cu sediul în
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 7,
județul Ilfov, anunță public solicitarea de
obținere (reînnoire) a autorizației de mediu
pentru obiectivul „Penny Market”, amplasat
în satul Tomești, comuna Tomești, str. prof.
Petru Olteanu, nr. 61A, județul Iași. Eventualele propuneri și sugestii din partea publicului
privind activitatea menţionată vor fi transmise în scris și sub semnătură la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iași,
municipiul Iași, Calea Chișinăului, nr. 43, tel:
0232.21.54.97, E-mail: office@apmis.anpm.
ro în zilele de luni – joi, între orele 8.00–16.30,
vineri 8.00–14.00.
Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Tulcea. Denumire: UAT Comuna
Dorobanțu. Sectoare cadastrale: 0, 3, 11, 21.
Unitatea Administrativ-Teritorială Dorobanțu, din județul Tulcea, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale 0, 3, 11, 21 pe o perioadă
de 60 de zile calendaristice, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Data
de început a afișării: 14.01.2022. Data de
sfârșit a afișării: 15.03.2022. Adresa locului
afișării publice: sediul Primăriei, str.Primăverii nr.45, sat Dorobanțu. Repere pentru
identificarea locației: Sala de ședințe a Primăriei. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei
și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară. Informații privind
Programul național de cadastru și carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI, la adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

LICITAŢII
Anunț. Inspectoratul Teritorial al Poliției
de Frontieră Giurgiu, cu sediul în Giurgiu,
strada Mircea cel Bătrân, numărul 36,
județul Giurgiu, vinde prin licitație publică
deschisă cu strigare un număr de 24 (douăzecișipatru) de autovehicule. Informații
suplimentare la www.politiadefrontiera.ro,
structuri teritoriale, I.T.P.F. Giurgiu, informații de interes public.
Comuna Vrata, organizează în data de
03.02.2022, ora 12,00, la sediul din Comuna
Vrata, jud. Mehedinţi, licitaţie publică
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pentru concesionarea a doua imobile- teren
proprietatea privată a comunei Vrata: -teren
în suprafaţă de 426mp, NC 50608 Tarla 43,
Parcela 1488, ce aparţine domeniului privat
al comunei Vrata, judeţul Mehedinţi,
conform H.C.L. nr.32/27.10.2021 și temeiul
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019; -teren în
suprafaţă de 572mp, NC 50609 Tarla 43,
Parcela 1488, ce aparţine domeniului privat
al comunei Vrata, judeţul Mehedinţi,
conform H.C.L. nr. 33/27.10.2021 și temeiul
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. Costul
documentaţiei de atribuire este de 50 lei,
bani care se vor achita în numerar la casieria
primăriei. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25.01.2022, ora 16.00. Data
limită de depunere a ofertelor: 02.02.2022,
ora 16.00. Ofertele vor fi depuse la registratura Primăriei comunei Vrata, judeţul
Mehedinţi, într-un singur exemplar. Data și
locul la care se va desfășura ședinţa publică
de deschidere a ofertelor: 03.02.2022, ora 12,
la sediul Primăriei Vrata, jud. Mehedinți.
Relații suplimentare la tel: 0252-393435.
Închiriere teren în suprafață de 12 mp
aparținând domeniului public al comunei
Miroslava, parcela DC/2047/10/3/1/10, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava,
județul Iași. 1. Informaţii generale privind
autoritatea contractanta: denumire: UAT
Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461,
adresa: sat Miroslava str. Constantin Langa
nr. 93, comuna Miroslava, cod 707305, jud.
Iași, E-mail: secretariat@primariamiroslava.
ro 2. Informaţii generale privind obiectul
închirierii: teren în suprafață de 12 mp aparținând domeniului public al comunei Miroslava, parcela DC2047/10/3/1/10, intravilan
sat Miroslava,comuna Miroslava, județul Iași
în vederea amplasării unei rulote mobile
pentru comercializare produse fast-food.
Prețul chiriei: este de minim: 48 lei/lună. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea și adresa
compartimentului de la care se poate obţine
un exemplar al documentaţiei de atribuire:
birou achiziţii publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentației de atribuire:
costul documentaţiei este de 50 lei și se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în acest
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 25.01.2022, orele 16.00. Data limită
solicitare prin cerere scrisă documentație de
atribuire: 25.01.2022, orele 16.00. 6. Informaţii privind ofertele: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 01.02.2022, orele 16.00;
Adresa la care trebuie depusă oferta:
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal
707305; Numărul de exemplare 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
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
02.02.2022, orele 11.00 la sediul Primăriei
com. Miroslava, judeţul Iași 8. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax, și adresa
de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iași,
Secţia 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 anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 10.01.2022.
Închiriere teren în suprafață de 82 mp
aparținând domeniului public al comunei
Miroslava, situat în T13 din NC 81562, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava,
județul Iași. 1. Informaţii generale privind
autoritatea contractanta: denumire: UAT
Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461,
adresa: sat Miroslava str. Constantin Langa
nr. 93, Comuna Miroslava, cod 707305, jud.
Iași, E-mail: secretariat@primariamiroslava.
ro 2. Informaţii generale privind obiectul
inchirierii: teren în suprafață de 82 mp aparținând domeniului public al comunei Miroslava, situat în T13 din NC 81562, intravilan
sat Miroslava, comuna Miroslava, județul
Iași în vederea amplasării unui container
fără fundație sau platformă betonată pentru
desfășurarea unor activități de comerț
(pescărie). Prețul chiriei: este de minim: 328
lei/lună. 3. Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire:
persoanele interesate pot înainta o solicitare
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea și adresa compartimentului de la care
se poate obţine un exemplar al documentaţiei
de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4.
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea
unui exemplar al documentației de atribuire:
costul documentaţiei este de 50 lei și se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în acest
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 25.01.2022, orele 16.00. Data limită
solicitare prin cerere scrisă documentație de
atribuire: 25.01.2022, orele 16.00. 6. Informaţii privind ofertele: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 01.02.2022, orele 16.00;
Adresa la care trebuie depusă oferta:
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal
707305; Numărul de exemplare 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
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
02.02.2022, orele 10.00 la sediul Primăriei
com. Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax, și adresa

de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iași,
Secţia 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 anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 10.01.2022.
Închiriere teren în suprafață de 194 mp
aparținând domeniului public al comunei
Miroslava, situat în T13 din NC 81562,
intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași 1. Informaţii generale
privind autoritatea contractanta: denumire:
UAT Comuna Miroslava, cod fiscal:
4540461, adresa: sat Miroslava str.
Constantin Langa nr. 93, comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iași, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii
generale privind obiectul inchirierii: teren
în suprafață de 194 mp aparținând domeniului public al comunei Miroslava, situat
în T13 din NC 81562, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași în
vederea amplasării unui container fără
fundație sau platformă betonată pentru
desfășurarea unor activități de producție și
comerț (cofetărie- patiserie). Prețul chiriei:
este de minim: 776 lei/lună. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie pentru
obţinerea unui exemplar al documentaţiei
de atribuire; Denumirea și adresa compartimentului de la care se poate obţine un
exemplar al documentaţiei de atribuire:
birou achiziţii publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentației de atribuire:
costul documentaţiei este de 50 lei și se
poate achita odata cu solicitarea efectuată
în acest sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 25.01.2022, orele 16.00.
Data limită solicitare prin cerere scrisă
documentație de atribuire: 25.01.2022, orele
16.00. 6. Informaţii privind ofertele: Data
limită pentru depunerea ofertelor:
01.02.2022, orele 16.00; Adresa la care
trebuie depusă oferta: Primăria comunei
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 707305;
Numărul de exemplare 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
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
02.02.2022, orele 09.00 la sediul Primăriei
com. Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax, și
adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iași, Secţia 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 anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 10.01.2022.
Debitorul LEMAR SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. ”Spatiu
comercial”, constituit din teren intravilan
curti constructii in suprafata de 159 mp., nr.
cadastral 480, C.F 20009 a localitatii
Chiojdu, teren intravilan curti constructii in
suprafata de 260mp., nr. cadastral 481, C.F
20005 a localitatii Chiojdu, teren intravilan
agricol in suprafata de 594mp., si cladiri
edificate pe acestea, C1 in suprafata de
87,60mp. +Cladire C2 in suprafata de
72,35mp., situat in Sat Lera, Comuna
Chiojdu, Judet Buzau. Pret pornire licitatie
– 23.594,00 Euro exclusiv TVA. 2.”Spatiu
comercial”, constituit din teren intravilan in
suprafata de 148, 83mp. si cladire edificata
pe acesta in suprafata de 148,83mp., nr.
cadastral 37, C.F 20742 a localitatii Chiojdu,
situat in sat Bisca Chiojdului, Comuna
Chiojdu, Judet Buzau. Pret pornire licitatie
– 20.769,00 Euro exclusiv TVA. 3. „Hala
depozitare si birouri” Cladirea de birouri
+Hala de depozitare are o suprafata
construita de 784,08mp. si o suprafata desfasurata de 1002,38 mp.Cladirea de birouri are
o suprafata construita de 109,15mp. si o
suprafata utila de 279,90 mp., fiind formata
din, Parter cu o suprafata utila de 80,04mp.,
Etajul 1 cu o suprafata utila de 99,93 mp.,
Etajul 2 cu o suprafata utila de 99,93mp.,
Hala de depozitare are o suprafata consturita de 674,93mp. si o suprafata utila de
669,36mp. Cladirea de birouri +Hala de
depozitare sunt edificate pe terenul proprietatea persoanelor fizice Leonte Gheorghe si
Leonte Margareta. Pret pornire licitatie
–131.061,50 Euro exclusiv TVA. -Pretul
Caietului de sarcini pentru proprietatile
imobiliare ”Spatiu comercial„ -3.000,00 Lei
exclusiv TVA. -Pretul Caietului de sarcini
pentru proprietatea imobiliara ”Hala depozitare si birouri„ -5.000,00 Lei exclusiv TVA.
-Pretul de pornire al licitatilor pentru proprietatile imobilare, apartinand LEMAR SRL,
reprezinta 50% din valoarea de piata exclusiv
TVA, aratata in Raportul de Evaluare; Participarea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. cod IBAN RO26
BREL 0002 0029 2050 0100 deschis la Libra
Internet Bank –Ploiesti pana la orele 14.00
am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei
de 10% din pretul de pornire a licitatiei;
-achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului de sarcini si Regulamentului de licitatie
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei,
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
proprietatile imobiliare, prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de 21.01.2022,
ora 10:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de 28.01.2022; 04.02.2022;

11.02.2022; 18.02.2022, ora 10:00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Continental 2000 S.P.R.L.-în calitate de
lichidator judiciar al societății Exploatarea
Miniera Harghita SA-în faliment, vinde
prin licitație publică în data de 12.01.2022
următoarele bunuri imobile/mobile aflate în
proprietatea societății: Ora 10.00 -Bunuri
mobile compuse din: 1.Auto Dacia SolenzaHR 04 NNE, nefuncțională, caroserie
corodată, benzină, 1390cmc, an de fabricație 2004, km -687Lei; 2.Volkswagen
Transporter- HR 24 NMT, nefuncțională,
caroserie corodată, diesel, km-, 1896cmc,
an de fabricație 1998 -1.374 Lei; 3.Toyota
Land Cruiser J10- HR 11 EMH, nefuncțională, caroserie corodată, diesel, km-, 1896
cmc, an de fabricație 1998 -13.774Lei; Ora
11.00 -Bunuri imobile compuse din: 1.Teren
Zona Jigodin, M-Ciuc, jud. Harghita, în
suprafață de 63.385mp, categoria de folosință -altele, C.F.52242 a loc.Miercurea
Ciuc, jud. Harghita. Preț de pornire la licitație: 649.459Lei; 2.Teren extravilan în
suprafață de 9.786mp, C.F. 51108 a loc.
Ciceu/Siculeni, jud.Harghita, situat în zona
perimetrului miner Harghita-Băi- la prețul
de 159.371 Lei; 3.Teren intravilan în suprafață de 33.476mp, C.F.52696 a loc.Harghita-Băi, jud. Harghita, situat în zona
perimetrului miner Harghita-Băi, la prețul
de 1.240.470Lei; 4.Teren extravilan în
suprafață de 221.881mp, C.F.51135 a loc.
Ciceu/ Siculeni, jud.Harghita, reprezentând
iaz de decantare, la prețul de 362.026 Lei;
5.Teren intravilan în suprafață de 2.510mp,
C.F.58984 a loc. Harghita-Băi, jud.
Harghita, situat în zona perimetrului miner
Harghita-Băi, la prețul de 103.620Lei; Ora
12.00 -Bunuri imobile situate în localitatea
Voslăbeni, jud.Harghita, compuse din: 1.
Ansamblu imobil situat în Voslobeni,
respectiv: teren intravilan înscris în CF
51452 a loc.Voslăbeni, jud.Harghita, în
suprafață de 12.383mp+remiză locomotivă
122mp, linie electrică 20KW- 10.315ml.
Preț de pornire la licitație total/ ansamblu:
1.201.565 Lei. 2.Linie triaj nr.inventar
100341 Bunul a fost ca mijloc fix și reprezintă 1.400ml cale ferată construită în anul
1975. Prin actul administrativ nr.214 din
10.11.2017 linia de triaj- nr.inv.100341 a
fost trecută în CF nr. 51901 al loc.Voslăbeni
la poz.A1.77 nr.51901-C77 ca și -construcții
industriale și edilitare, suprafață măsurată
de 3490mp, situație juridică fără acte la
prețul de 2.985.456Lei. 3.Linie racord CFN
nr. de inventar 100340. Bunul a fost ca
mijloc fix și reprezintă 1.920ml cale ferată
construită în anul 1975. Prin actul adminis-
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
trativ nr. 220 din 02.11.2017 linia de racord
CFN- nr.inv.100340 a fost trecută în CF nr.
51798 al loc.Voslăbeni la poz.A1.2; A1.4; A
1.9; A1.10; A1.11; A1.12; A1.13; A1.14;
A1.15; A1.16; A1. 17; A1.22; A1.23; A1.24;
A1.25; A1.26; A1.27; A1.28; A1.29; A1.31;
A1.32; A1.33; A1.34; A1.35; A1. 36; A1.37;
A1.38; A1.39; A1.40; A1.41 ca și -construcții
industriale și edilitare, suprafață măsurată
de 4608 mp, situație juridică- fără acte la
prețul de 4.700.941Lei. În cazul nevalorificării bunurilor, licitațiile se vor relua în
19.01.2022, 26.01.2022, 02.02.2022 și
09.02.2022 în același loc și aceleași condiții.
La prețurile de pornire se adaugă TVA în
funcție de legislația în vigoare. Vânzările
vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Sfântu Gheorghe, str.Crângului nr.12,
bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea
la licitație este obligatorie achiziționarea
caietului de sarcini. Garanția de participare
la licitație este de 20% din prețul de
pornire. Înscrierea la licitație se face cel
târziu cu o oră înainte de începerea ședinței
de licitație. Informații prin e-mail:
contact@continental2000.ro sau la telefoanele: 0267.311.644, 0728.137.515 și pe
pagina de internet: www.continental2000.ro
1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Fulga,
comuna Fulga, sat Fulga de Jos, nr.294,
judeţul Prahova, telefon/fax 0244/449.000,
e-mail: primaria_fulga@yahoo.com, cod
fiscal 2845435. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: clădire (fost
Bufet) în suprafață de 291mp, situată în
comuna Fulga, sat Fulga de Jos, identificată
în Tarla 52, curți construcții 438, aparținând
domeniului public al Comunei Fulga, în
baza H.C.L. nr.55/16.12.2021, conform
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332 și art.333.
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
prin cerere scrisă, depusă la Registratura
Primăriei Comunei Fulga. 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: Compartimentul Achiziţii

Publice aflat la sediul Primăriei Comunei
Fulga, comuna Fulga, sat Fulga de Jos,
nr.294, judeţul Prahova. 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: 100Lei plătibili la Casieria Primăriei
Comunei Fulga, comuna Fulga, sat Fulga de
Jos, nr. 294, judeţul Prahova. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificarilor: 25.01.2022,
ora 10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
02.02.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Fulga, comuna Fulga, sat Fulga de Jos, nr.
294, judeţul Prahova. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un singur exemplar. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 04.02.2022, ora 10.00, Primăria
Comunei Fulga, comuna Fulga, sat Fulga de
Jos, nr.294, judeţul Prahova. 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 Prahova,
Ploiești, Str.Văleni 44, judeţul Prahova,
telefon:0244/544.781, fax 0244/523.265,
e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
10.01.2022.
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Craiova.
Birou Executor Judecătoresc Iovan Cornel,
Băilești, str.Carpați, bl.2, sc.2, ap.4 Telefon:
0745.375.708, Fax: 0251.312.009, E-mail:
bej.iovan.cornel@gmaiI.com. Dosar nr.99/
EB/2019. Data 05.01.2020. Publicație
vânzare mobiliară. Potrivit art.762 alin.1
Cod procedură civilă, aducem la cunoștința
generală că în ziua de 18.01.2022, ora
11.00, va avea loc la domiciliul debitorului,
vânzarea la licitație publică a unui tractor,
cu prețul de începere a licitației de
10.000Lei, proprietatea debitorului Stani
Virgil, domiciliat în Giubega, str.Matei
Basarab, nr.27, care datorează creditorilor
Ionascu Costinel, domiciliat în Giubega, str.
Liliacului, nr.13 și Ionascu Ion, domiciliat
în Giubega, str.Noua, nr.2, suma de
2.640Lei, conform dec. civ. 1011/2018 a
Tribunalulu Dolj, precum și cheltuieli de
executare în cuantum de 1.835Lei. Prezenta
publicație de vânzare a fost întocmită în
conformitate cu dispozițiile art.762 C.pr.

Civ. și afișată la data de 05.01.2022 la
sediul executorului judecătoresc lovan
Cornel, al Primăriei Siliștea Crucii, la
domiciliul debitorului și la Judecătoria
Băilești. Deasemenea, în conformitate cu
cu art.761 Cod procedură civilă despre
ținerea licitației au fost înștiințate părțile.
Somăm pe toți cei care pretind un drept
asupra bunurilor urmăribile descrise mai
sus să îl anunțe pe executorul judecătoresc
înaintea datei stabilite pentru vânzare.
Invităm pe cei care să cumpere bunul scos
la licitație publică să se prezinte la locul,
data și ora stabilite, iar până la această
dată să prezinte oferte de cumpărare. În
conformitate cu dispozițiile 768 alin.1 cod
procedură civilă, participant la licitație
trebuie să consemneze la dispoziția executorului judecătoresc, cel mai târziu până la
începerea licitației, o garanție de participare de cel puțin 10% din prețul de începere a licitației. Creditorii urmăritori și
intervenienți, conform art.76 alin.2 Cod
procedură civilă, nu au obligația de a
depune garanția de participare.
Anunţ de participare la licitatie publica.
1.Informatii generale privind proprietarul:
Consiliul Local Babadag; Cod fiscal:
4508533; Adresa: Judetul Tulcea, Orasul
Babadag, Str.Republicii, Nr.89, Nr. tel:
0240/561 012, fax: 0240/562 939; e-mail
:urbanismprimariababadag@gmail.com. 2.
Informatii generale privind obiectul
vanzarii: – Constructie C5 Anexa, situata
in extravilan T 2 P 7, cu suprafata
construita de 360 mp. 3. Informatii privind
documentatia de atribuire: 3.1. Compartimentul responsabil din cadrul proprietarului : Serviciul Urbanism din cadrul
Primariei orasului Babadag, str.Cabanei
nr.5. 3.2. Documentatia de atribuire se pune
la dispozitia solicitantilor in mod gratuit.
3.3. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 22.12.2021. 4. Informatii privind
ofertele: 4.1 Data limita de depunere a
ofertelor: 03.01.2022, ora 10,00 la secretariatul Primariei orasului Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag, jud. Tulcea, in 1
exemplar. 5. Sedinta de deschidere va avea
loc in data de 05.01.2022, ora 10.00 la
sediul Primariei orasului Babadag, str.
Republicii, nr.89. 6.Informatii privind
instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute:contestatiile se depun in
termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii la sediul proprietarului,mentionat la punctul 1, iar actiunea in
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justitie se introduce la sectia de contencios
administrativ a Tribunalului Tulcea in
termen de 30 zile. 7. Data transmiterii
anuntului de atribuire catre institutiile
abilitate in vederea publicarii: 08.12.2021.
Anunţ de participare la licitatie publica.
1.Informatii generale privind proprietarul:
Consiliul Local Babadag; Cod fiscal:
4508533; Adresa: Judetul Tulcea, Orasul
Babadag, Str.Republicii , Nr.89, Nr. tel:
0240/561 012, fax: 0240/562 939; e-mail
:urbanismprimariababadag@gmail.com. 2.
Informatii generale privind obiectul
concesiuni: – Teren situat in intravilan
Oras Babadag, Str Pavel Gheorghe nr 10,
T 87 P 2782 CC, cu suprafata de 180.00
mp. 3. Informatii privind documentatia de
atribuire: 3.1. Compartimentul responsabil
din cadrul proprietarului: Serviciul Urbanism din cadrul Primariei orasului
Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.2. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia
solicitantilor in mod gratuit. 3.3. Data
limita pentru solicitarea clarificarilor
02.02.2022. 4. Informatii privind ofertele:
4.1 Data limita de depunere a ofertelor :
04.02.2022, ora 10,00 la secretariatul

Primariei orasului Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag, jud. Tulcea, in 1
exemplar. 5. Sedinta de deschidere va avea
loc in data de 09.02.2022, ora 10.00 la
sediul Primariei orasului Babadag, str.
Republicii, nr.89. 6.Informatii privind
instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute:contestatiile se depun in
termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii la sediul proprietarului,mentionat la punctul 1, iar actiunea in
justitie se introduce la sectia de contencios
administrativ a Tribunalului Tulcea in
termen de 30 zile. 7. Data transmiterii
anuntului de atribuire catre institutiile
abilitate in vederea publicarii: 11.01.2022.
Anunţ de participare la licitatie publica.
1.Informatii generale privind proprietarul:
Consiliul Local Babadag; Cod fiscal:
4508533; Adresa: Judetul Tulcea, Orasul
Babadag, Str.Republicii , Nr.89, Nr. tel:
0240/561 012, fax: 0240/562 939 ;e-mail
:urbanismprimariababadag@gmail.com. 2.
Informatii generale privind obiectul
concesiuni: – Cabinet medical, situat in
intravilan Oras Babadag, Str Heracleea Nr
23, cu suprafata de 19.55 mp. 3. Infor-

matii privind documentatia de atribuire:
3.1. Compartimentul responsabil din
cadrul proprietarului: Serviciul Urbanism
din cadrul Primariei orasului Babadag, str.
Cabanei nr.5. 3.2. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia solicitantilor in
mod gratuit. 3.3. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 02.02.2021. 4. Informatii privind ofertele: 4.1 Data limita de
depunere a ofertelor: 04.02.2022, ora 10,00
la secretariatul Primariei orasului
Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag,
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de
deschidere va avea loc in data de
08.02.2022, ora 10.00 la sediul Primariei
orasului Babadag, str. Republicii, nr.89.
6.Informatii privind instanta competenta
in solutionarea litigiilor aparute:contestatiile se depun in termen de 5 zile de la
comunicarea rezultatului procedurii la
sediul proprietarului,mentionat la punctul
1, iar actiunea in justitie se introduce la
sectia de contencios administrativ a
Tribunalului Tulcea in termen de 30 zile. 7.
Data transmiterii anuntului de atribuire
catre institutiile abilitate in vederea publicarii: 11.01.2022.
Publicitate

