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OFERTE SERVICIU
l Firacom Group Construct S.R.L., cu 
sediul în sat Poenari, comuna Ulmi, 
judetul Giurgiu angajeaza 4 - munci-
tori necalificati la demolarea cladirilor, 
captuselilor zidarie, placilor mozaice, 
faianta, gresie, parchet. Informații se 
pot obține de luni -vineri intre orele 
9-15 la nr. de telefon 0721431991.

l Fundația Crawford House anga-
jează Institutor- 3 posturi și Asistent 
relații publice și comunicare- 1 post. 
Cerința obligatorie: Limba engleză 
nivel avansat și experiență într-o 
școală care funcționează după o 
curriculă internațională. CV-urile se 
pot trimite la adresa: hr@britishsc-
hool.ro, telefon: 0731.499.088.

l SC Carpatheea Impex SRL, CUI: 
16034646, din Sighișoara, angajează 
lucrător bucătărie (spălător vase 
mari). CV la: office@jobtips.ro

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

l Subscrisa, SC Vadzone Construct 
SRL identificata cu J08/3352/2019, 
CUI RO41873100, Ghimbav, judeţul 
Brasov, str. Lamaitei nr. 28, bl. 1, ap. 5 
angajeaza 2 muncitori necalificati, 
COD COR 931301, 5 dulgheri, COD 
COR 711501, 4 fierari betonisti, COD 
COR 711402, 4 zidari, COD COR 
711203, 1 zugrav, cod COR 713102, 
rugam CV la adresa de mail vadzone-
construct2019@gmail.com

l SC Patiserie Brutarie Ajani SRL cu 
sediul in loc Buhusi, jud. Bacau, 
angajează lucrători bucătărie 
(spălător vase mari) COD COR 
941201. Cerinte: studii 8 clase, 
cunoașterea bucătăriei sârbești (praji-
tura burek). CV-urile se depun la 
adresa de mail patiserii_zoran@
yahoo.com până la  data  de 
12.05.2022. Selecția candidatilor va 
avea loc in data de 13.05.2022. Infor-
matii la telefon: 0745330061.

l Societatea Retviews Bucharest 
S.R.L.,cu sediul in Bulevardul Pache 
Protopopescu nr.40, Ap.1, Sect.2, 
Bucurest i ,  nr.de inregistrare 
J40/11445/2018, CUI RO39731260, 
angajeaza programator, selectie pe 
baza de CV si interviu in data de 
18.05.2022, ora-11:00, la sediul socie-
tatii. Salariu de 7.692RON brut lunar. 
Cerinte: 2 ani si 6 luni de experienta ca 
programator, diploma de inginer sau 
echivalenta in domeniul calculatoa-
relor si tehnologia informatiei, 
masterat in ingineria sistemelor de 
programe absolvit/in curs de absolvire, 
experienta in PHP, Java, C♯, C++, 
Scala, Python, Prolog, HTML, CSS, 
Javascript, Bootstrap, Jquery, 
Angular/React framework, Laravel, 
Scrapy ,  MySQL,  MongoDB, 
GraphQL, SQL, SparQL, WordPress, 
Unity Platform, Latex, Firebase, 
engleza avansat, germana incepator. 
Contact la telefon 0722403361, e-mail 
alexandra.rimbu@mprpartners.com.

l Anunț. Direcția de Asistență Socială 
Mizil organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea a două funcții 
contractuale de execuție vacante. 
Denumire post: mediator sanitar, grad 
profesional debutant. Nivelul studiilor: 
studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de baca-
laureat; Vechime în specialitatea studi-
ilor: nu este necesară. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: Proba 
scrisă va avea loc în data de 
06.06.2022, ora 10.00, la sediul Direc-
ției de Asistență Socială Mizil din 
Mizil, str.Blajului, nr.5A, județul 
Prahova. Interviul va avea loc în data 
de 09.06.2022, ora 10.00, la sediul 
Direcției de Asistență Socială Mizil din 
Mizil, str.Blajului, nr.5A, județul 
Prahova. Data limită pentru depu-
nerea dosarelor  de concurs : 
25.05.2022. Persoană de contact: 
secretar comisie de concurs, Toader 
Elena Daniela, telefon: 0244.250.020, 
e-mail: asistsociala@primaria-mizil.ro

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Neamţ, cu sediul în munici-
piul Piatra Neamţ, str. Mihai 
Eminescu, nr.26B, organizează 
concurs pentru ocuparea a 1 post 
contractual temporar vacant, până la 
revenirea titularului de drept pe post, 
funcţie contractuală de execuţie, peri-
oadă determinată: Serviciul Cadastru: 
-consilier cadastru gradul IA. 
Concursul se va desfășura, la sediul 
instituției din  Piatra Neamț, str. Mihai 
Eminescu nr.26B, după calendarul 
următor: -Proba scrisă- în data de 
26.05.2022, ora 10:00 -Proba interviu- 
în data de 03.06.2022, ora 9:00. Cerin-
ţele Postului -Consilier cadastru 
gradul IA: -studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă– specializarea: cadastru, 
geodezie, topografie, măsurători 
terestre; -vechime în specialitate- 
minim 6 ani și 6 luni. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
instituţiei, în termen de 5 zile lucră-
toare de la afișarea  anunţului pe 
site-ul (www.ocpint.ro) și pe site-ul 
(www.ancpi.ro), în timpul progra-
mului normal de lucru. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la sediul 
OCPI Neamţ, la adresa sus-menţio-
nată, telefon 0233-21.71.42.  

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Neamţ, cu sediul în munici-
piul Piatra Neamţ, str. Mihai 
Eminescu, nr.26B, organizează 
concurs pentru ocuparea a 1 post 
contractual  vacant, funcţie contrac-
tuală de execuţie, perioadă  nedetermi-
nată: Biroului Economic- Consilier 
gradul II  Concursul se va desfășura, 
la sediul instituției, din Piatra Neamț, 
str. Mihai Eminescu nr. 26 B, după 
calendarul următor: -Proba scrisă- în 
data de 06.06.2022, ora 10.00; -Proba 
interviu- în data de 10.06.2022, ora 
10.00. Cerinţele postului consilier 
gradul II: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă sau studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă– specializarea: 
finanțe- contabilitate, contabilitate și 
informatică de gestiune, finanțe și 
bănci; -vechime în specialitate minim  
6 luni. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la sediul instituţiei, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la afișarea  
anunţului pe site-ul (www.ocpint.ro) și 
pe site-ul (www.ancpi.ro), în timpul 
programului normal de lucru. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la sediul 
OCPI Neamţ, la adresa sus-menţio-
nată, telefon 0233-21.71.42. 

l Primăria orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, în temeiul H.G. 
286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, scoate la concurs  a 
următoarele posturi contractuale 
vacante: -2 posturi muncitori califi-
cati treapta I în cadrul Serviciului 
gospodărire, întreținere, reparații, 
deservire și administrativ- Comparti-
ment administrativ: -studii medii/ 
școala profesională/ calificare profesi-
onală; -condiţii de vechime: minimum 
5 ani. Data limită depunere dosare: 
27.05.2022, ora 12:00, la sediul Primă-
riei orașului Bragadiru. Concursul 
începe în data de: 03.06.2022, ora 
10:00– proba scrisă. Data și ora inter-
viului vor fi comunicate ulterior, 
întrucât interviul se susţine în 
maximum 4 zile lucrătoare de la data 
probei anterioare, iar data și ora se 
comunică cel târziu odată cu afișarea 
rezultatelor obţinute la proba scrisă. 
Concursul  se desfășoară la sediul 
Primăriei orașului Bragadiru, judeţul 
Ilfov din Şoseaua Alexandriei, nr.249. 
Anunţul, bibliografia, tematica de 
concurs și alte documentele aferente 
concursului, se află afișate pe portalul 
posturi.gov.ro, la avizierul unităţii și 
pe site-ul unităţii. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primăriei 
orașului Bragadiru, la telefon 
021/4480795 și pe e-mail-  resurseu-
mane@primariaorasbragadiru.ro.

l Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. 
Dr. Alexandru Obregia” organizează, 
în conformitate cu prevederile Hotă-
rârii de guvern nr. 286/2011 și Ordi-
nului 1470/2011, concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
temporar vacante: -2 posturi asistent 
medical generalist debutant studii 
postliceale-  fără vechime în speciali-
tate; -4 posturi asistent medical gene-
ralist studii postliceale-6 luni vechime 
în specialitate; -3 posturi asistent 
medical generalist studii superioare -6 
luni vechime în specialitate; -1 post 
asistent medical generalist principal 
studii postliceale- 5 ani vechime în 
specialitate; -1 post îngrijitoare -studii 
generale- făra vechime în specialitate; 
- 1 post infirmieră- studii generale- 6 
luni vechime în specialitate. Conditii 
Generale de înscriere la Concurs: a) 
are cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European și 
domiciliul în România; b) cunoaște 
limba română, scris și vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 
deplină de exerciţiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; f)îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu exer-
citarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. 
Dr. Alexandru Obregia” astfel: proba 

scrisă în data de 26.05.2022 începând 
cu ora 9, iar proba interviu în data de 
02.06.2022. începând cu ora 9. Peri-
oada de înscriere va fi 12.05.2022- 
18.05.2022 ora 15:00, dosarul de 
concurs urmând să fie depus la sediul 
Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. 
Dr. Alexandru Obregia”, Serviciul 
Resurse Umane. Înscrierea candida-
tilor se va face pe post, cu respectarea 
condiţiilor generale și specifice de 
înscriere la concurs publicate pe 
site-ul spitalului www.spital-obregia.
ro și pe posturi.gov.ro. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
0770.433.540.

l Unitatea Militară 01895 Chitila, cu 
sediul în str. Şos. de Centură Chitila 
-Rudeni, localitatea Chitila, jud. Ilfov, 
organizează concursul pentru 
ocuparea următoarelor posturi astfel: 
1.Post vacant de execuție de personal 
civil contractual, referent debutant, în 
cadrul biroului achiziții publice, studii 
medii, fără vechime în muncă, astfel: 
-03.06.2022, ora 10.00 -proba scrisă; 
-08.06.2022, ora 10.00 – interviul. 
-data limită de depunere a dosarelor 
– 5.05.2022, ora 15.30. Dosarele de 
concurs se depun la sediul U.M 01895 
Chitila, cu sediul în str. Şos. de 
Centură Chitila -Rudeni, localitatea 
Chitila, jud. Ilfov, unde vor fi afișate și 
detaliile oragnizatorice necesare.  2.
Post vacant de execuție de personal 
civil contractual, magaziner, studii 
medii și o vechime în muncă de 6 luni, 
astfel: -03.06.2022, ora 10.00 -proba 
scrisă; -08.06.2022, ora 10.00 – inter-
viul. -data limită de depunere a dosa-
relor –25.05.2022, ora 15.30. Dosarele 
de concurs se depun la sediul U.M 
01896 Brașov, str. Vasile Goldiș, nr. 13, 
unde vor fi afișate și detaliile oragniza-
torice necesare. Informații suplimen-
tare pot fi obținute de la secretarul 
comisiei de concurs la telefon 
021.436.36.99, int. 218.

l Spitalul Municipal Urziceni cu 
sediul in Jud. Ialomița Loc. Urziceni 
str Teilor nr.39 organizează concurs la 
sediul unitații, în baza HG 286/2011 
pentru ocuparea următoarei funcții 
contractuale vacante: -un post de 
Referent de specialitate I in cadrul 
Compartimentului Tehnic  –post pe 
perioada nedeterminata. Conditii 
specifice in vederea participarii la 
concurs: -diplomă de licenta in 
domeniu tehnic; -certificat absovire 
curs PSI/ dovada inscrieii la curs PSI; 
-6 ani si 6 luni vechime în specialitate. 
Calendar desfasurare concurs: 
-26.05.2022 ora 13.00 –dată limită 
depunere dosar; -06.06.2022 ora 
10.00- proba scrisă; - 09.06.2022 ora 
10.00- proba interviu. -un post vacant 
de asistent medical principal de labo-
rator  –post pe perioada nedetermi-
nată. Condiții specifice în vederea 
participării la concurs: -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echiva-
lentă; -5 ani vechime ca asistent 
medical de laborator; -diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.97/1997 privind echivalarea studi-
ilor absolvenţilor liceelor sanitare, 
promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu 
nivelul studiilor postliceale Sanitare; 
-examen pentru obţinerea gradului de 
principal; -Certificat de membru 
OAMGMAMR insotit de avizul anual 
in termen. Calendar desfășurare 
concurs: -26.05.2022 ora 13.00 –dată 
limită depunere dosar; -06.06.2022 

ora 10.00- proba scrisă; -09.06.2022 
ora 10.00- proba interviu. -un post 
Economist I in cadrul Biroului 
Contabilitate –post pe perioada nede-
terminata. Conditii specifice in 
vederea participarii la concurs: 
-Diploma de licenta in domeniul 
economic; -3 ani si 6 luni vechime in 
specialitate. Calendar desfasurare 
concurs: -26.05.2022 ora 13.00 –dată 
limită depunere dosar; -07.06.2022 
ora 10.00- proba scrisă; -10.06.2022 
ora 10.00- proba interviu. -un post 
Referent de specialitate I in cadrul 
Biroului Managementul Calitatii –
post pe perioada nedeterminata. 
Conditii specifice in vederea partici-
parii la concurs: -Diploma de licenta 
in domeniul economic; -6 ani si 6 luni 
vechime in specialitate. Calendar 
desfasurare concurs: -26.05.2022 ora 
13.00 –dată limită depunere dosar; 
-07.06.2022 ora 10.00- proba scrisă; 
-10.06.2022 ora 10.00- proba interviu. 
Condițiile generale de ocupare a 
posturilor sunt prevăzute în art.3 din 
HG 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Dosarele de 
concurs vor conține documentele 
prevăzute la art.6 din HG. 286/2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare.Informații referitoare la organi-
zarea și desfășurarea concursurilor , 
bibliografiile și după caz tematicile, 
calendarele de desfășurare a concur-
surilor sunt afișate la sediul unității și 
pe www.spitalul-urziceni.ro.Relații 
supl imentae se  obț în la  te l . 
0243255375, interior 131.

l Unitatea Executivă pentru Finan-
ţarea Învăţământului Superior a 
Cercetării, Dezvoltării și Inovării 
-UEFISCDI organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă determi-
nată a unei funcţii contractuale 
temporar vacante de Responsabil 
tehnic-proiecte, în cadrul Serviciului 
Centru de Politici pentru Învăţământ 
Superior, Ştiinţă, Inovare și Antrepre-
noriat: 1.Responsabil tehnic-proiecte, 
în calitate de Punct Naţional de 
Contact pentru programul-cadru 
Orizont Europa, în cadrul Serviciului 
Centru de Politici pentru Învăţământ 
Superior, Ştiinţă, Inovare și Antrepre-
noriat -perioadă determinată de 29 
luni (1 post), timp de lucru: 8 ore/zi. 
Calendar: Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -23 
mai 2022, ora 16.00, termenul-limită 
de depunere a dosarelor în str.Mende-
leev nr.21-25, et.4, camera 424, Bucu-
rești, Sector 1; -24 mai 2022, selecţia 
dosarelor, ora 16.00 -afișare rezultate; 
-25 mai 2022, 8.00-12.00 -primire 
contestaţii, ora 16.00 -afișare rezul-
tate; -26 mai 2022 -proba scrisă, ora 
10.00, str. Mendeleev nr.21-25, et.4, 
camera 424, București, Sector 1, ora 
16.00 -afișare rezultate; -27 mai 2022, 
8.00-12.00 -primire contestaţii, ora 
16.00 -afișare rezultate; -30 mai 2022 
-interviul, ora 10.00, Str. Mendeleev 
nr.21-25, et.4, camera 424, București, 
Sect.1, ora 16.00 -afișare rezultate 
interviu și rezultate finale. Detalii 
privind condițiile specifice și biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială. Relații 
suplimentare se pot obține accesând 
pagina oficială: www.uefiscdi.gov.ro, 
la sediul UEFISCDI din București, 
str.Mendeleev nr.21-25, sector 1, 
Compartiment Resurse Umane, 
telefon: 021.308.05.25.
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CITAŢII
l Dascăl Edina Diana, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Mun.Cluj-Na-
poca, str.Tulcea, nr.26, ap.23, jud.Cluj, 
este citată pe 21.06.2022 la Judecătoria 
Turda, în dos. 1483/328/2021, în cali-
tate de pârâtă.

l Szabo Elisabeta, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în com.Moldovenești, 
nr.319, jud.Cluj, este citată pe 
07.06.2022 la Judecătoria Turda, în 
dos. 1237/328/2018, în calitate de 
pârâtă.

l Bria Alexandru, Bria Petru, Derzi 
Rozalia, Gyulai Elena sunt citați pe 
data de 21.06.2022 la Judecătoria 
Turda, în dos. 6677/328/2020, în cali-
tate de pârâți.

l Laczo Szimion, Kopil Florica mări-
tată Hada, Retesan Ana, Retesan 
Vaszi, Retesan Szimion, Meszaros 
Lina, Inokan Gabor (Gavrila), Laczko 
simion, Lascau Maria, Lascau Simion, 
Retesan Ana, Gardus Sofia sunt citați 
pe data de 06.09.2022 la Judecătoria 
Turda în dos nr.4259/328/2017* în 
calitate de pârâți.

DIVERSE
l S.C. Stericycle Romania S.R.L., cu 
sediul în loc.Jilava, Șos.Giurgiului, 
nr.5, jud.Ilfov, anunţă că a depus la 
A.P.M. Bihor -Oradea documentaţia 
tehnică pentru obţinerea autorizaţiei 
de mediu pentru desfășurarea activi-
tății: -Cod CAEN 3821 -Tratarea și 
eliminarea deșeurilor nepericuloase; 
-Cod CAEN 3822 -Tratarea și elimi-
narea deșeurilor periculoase; -Cod 
CAEN 3811 -Colectarea deșeurilor 
nepericuloase; -Cod CAEN 3812 
-Colectarea deșeurilor periculoase; 
-Cod CAEN 4941 -Transporturi 
rutiere de mărfuri pe amplasamentul 
din Strada Petre P.Carp, Parc Indus-
trial Eurobusiness I Oradea, munici-
piul Oradea, județul Bihor (adresa la 
care se desfășoara activitatea). Even-
tualele sugestii sau observaţii se vor 
depune în scris la Agenția pentru 
Protecția Mediului Bihor, Bd.Dacia 
nr.25/A, Oradea, tel.0259/444/590, fax 
0259/406.588, e-mail: office@apmbh.
anpm.ro, în termen de 15 zile de la 
apariţia prezentului anunţ.

l Informare: Aceasta informare este 
efectuata de S.C. M&T Group 
Decisiv S.R.L, ce intentioneaza sa 
solicite de la Administratia Nationala 
„Apele Romane”, Administratia Bazi-
nala de Apa Arges-Vedea, aviz de 
gospodarire a apelor PUZ pentru 
„Elaborare PUZ in vederea dezmem-
brarii in loturi pentru construire locu-
inte, com. Joita sat. Bacu, jud. 
Giurgiu”. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si reco-
mandari se pot adresa: -Societatii 
M&T Group Decisiv S.R.L.,cu sediul 
in Bucuresti, Sect.6, B-dul.Iuliu 
Maniu, Nr. 103, Bl.B, Sc.1, Et.6, 
Ap.28, prin reprezentantul sau 
Eskiocak Ethem, in calitate de admi-
nistrator, persoana de contact d-na.
Cosana Tudor, tefefon 0746117250; 
Administratiei Bazinale de Apa 
Arges-Vedea Pitesti, str.Campulung 
nr.6-8, C.P.-0300, tel. 0248.223.449.

l Informare. Această informare este 
efectuată de Administrația Bazinală 
de Apă Banat, sediul central: B-dul 
Mihai Viteazu nr.32, tel.0256.491.848, 
fax: 0256.491.798, e-mail: dispecer@
dab.rowater.ro, adresa de corespon-
dență: B-dul 16 Decembrie 1989 nr.2, 
Timișoara, ce intenţionează să solicite 
de la Administrația Națională „Apele 
Române” aviz de gospodărire a apelor 
pentru desfășurarea investiției privind 
realizarea lucrării: „Îmbunătățirea 
biodiversității habitatelor acvatice și 
ripariene prin creșterea conectivității 
laterale a corpului de apă și înființarea 
de zone umede pe sectorul inferior al 

râului Bega Veche”. Principalele 
lucrări ce se impun vor fi: -Reconec-
tare râu Bega Veche cu zona inunda-
bilă prin realizare de breșe în cadrul 
digurilor existente (restaurări zone 
umede, poldere, reconectare braț 
istoric); -Reconectare brațe moarte de 
pe curs inferior Bega Veche, fără relo-
care diguri existente (excavații, micro-
canale); -Reconectare brațe moarte de 
pe curs inferior Bega Veche, prin 
relocare lucrări de îndiguire (reconec-
tare brațe moarte /foste meandre); 
-Eliminare specii invazive și plantări 
de completare. Această solicitare de 
aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
menţionată. Persoanele care doresc să 
transmită observaţii, sugestii și reco-
mandări se pot adresa solicitantului la 
adresa mai sus menționată sau tele-
fonic la nr.de telefon: 0740.877.136.

SOMAŢII
l Se notifică, pentru termenul de 
judecată din data de 12.05.2022 că 
petentul Toma Mircea a invocat 
dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobilului 
înscris în CF 1081 top. 1906 Zăbrani, 
în suprafață de 713mp, pe numele 
proprietarului tabular Regina Rudolf, 
soția lui Nicolae Mergl. Cei interesați 
pot face opoziții în termen de 30 de 
zile la Judecătoria Lipova, dosar 
nr.514/250/2021.

l Având în vedere că prin cererea 
înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Arad, sub dosar nr. 3495/55/2022, 
posesorii Giurgi Corina -Maria și 
Giurgi Florin, ambii având domiciliul 
în Arad, str. Gării, nr.11, bl. G, sc.C, et. 
9, ap. 35, jud. Arad, au invocat dobân-
direa prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra imobilului situat în 
Arad, str. Prieteniei, nr.8, bl.115, sc.B, 
ap.8, jud. Arad, înscris în CF 300696-
C1-U12 Arad, nr. top 2451/662/2452-
2453/662/8, proprietar tabular fiind 
Costea Vioara, decedată la 05.10.2011. 
Toți cei interesați sunt somați să 
formuleze opoziție față de această 
acțiune, cu precizarea că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea cererii 
în termen de 6 luni de la emiterea celei 
din urmă publicații. Termenul de 
judecată fixat în cauză: 04.10.2022, 
ora 11.00, sala 144.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociatia Clubul Sportiv Spartac 
Bucuresti, CUI-10383230 in confor-
mitate cu dispozitiile legale si statu-
tare, anunta convocarea Adunarii 
Generale Ordinare anuale la sediul 
sau din Str. Alunisului nr. 197, sector 
4, Bucuresti, in zilele de 14.06.2022, 
ora 18.00 la prima convocare si 
15.06.2022, ora 18.00 la a doua 
convocare. Ordinea de zi va fi: 
raportul de activitate pe 2021; 
Bilantul contabil pe 2021; Aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul 2022; Aprobarea raportului 
cenzorului pe 2021; Aprobarea orien-
tarii activitatii sportive pe 2022; 
Diverse. Presedinte Prof. Iaru Ioan.

LICITAŢII
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, 
cu sediul în mun.Slatina, str.Bld.
Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. 
Olt, organizează, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului 
L o c a l  a l  m u n . S l a t i n a  n r. 
127/28.04.2022, la data de 26.05.2022, 
ora 10.00, licitație publică pentru 
închirierea spațiului destinat comerț 
alimentație publică din incinta 
Clubului Nautic și de Agrement 
„Plaja Olt” reprezentând foișor din 

lemn în suprafață construită la sol de 
27,35mp, iar suprafața utilă de 
23,65mp. Procurarea documentației 
pentru participarea la licitație se face 
de la Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun. Slatina, str.
Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, 
jud.Olt, persoana de contact Cirstea 
Lidia-Elena, telefon/fax: 0349/881.148, 
e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depu-
nerea ofertelor se face la sediul 
Clubului Sportiv Municipal Slatina 
până la data de 25.05.2022, ora 12.00.

l Consiliul Local al Municipiului 
Petroșani, Serviciul Public Adminis-
trația Piețelor Petroșani organizează 
în data de 23.05.2022 ora10:00 licitație 
publica cu oferta pentru închirierea 
boxelor nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26 si a 
chioscurilor  nr. C2, C3, C4, C5, C6, 
C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, 
C15, C16 situate in Hala Pietei 
Centrale Petrosani. str. N Balcescu 
nr.10. Documentele si oferta de pret  
pentru participarea la licitație se 
depun la sediul Serviciului Public 
Administrația Piețelor, Loc.Petroșani, 
str N.Bălcescu nr. 10, Jud. Hunedoara, 
pâna la data de 20.05.2022 ora 12:00. 
În caz de neadjudecare se va organiza  
o noua licitatie in data de 30.05.2022. 
Relații la sediul Serviciului Public 
Administrația Piețelor, Loc.Petroșani, 
Jud. Hunedoara, str. N.Bălcescu nr.10, 
adresa e-mail: spapp_petrosani@
yahoo.com.

l Consiliul Local al Municipiului 
Petroșani, Serviciul Public Adminis-
trația Piețelor  Petroșani organizează 
în  data de 24.05.2022  ora 10:00 lici-
tație publica cu oferta în vederea atri-
buirii temporare a 8(opt) parcele 
destinate pentru comercializarea 
pepenilor verzi si galbeni pe DN66 
(parcare tiruri). In caz de neadjude-
care a unor parcele se va organiza in 
aceleasi conditii o noua licitație în data 
de 31.05.2022, documentele si oferta 
de pret pentru participarea la licitație 
se depun la sediul Serviciului Public 
Administrația  Piețelor, Loc.Petroșani, 
str N.Bălcescu nr.10, Jud. Hunedoara, 
pâna la data de 20.05.2022 ora 12:00. 
Relații la sediul Serviciului Public 
Administrația Piețelor, Jud. Hune-
doara, Loc. Petroșani,str N.Bălcescu 
nr.10, adresa e-mail: spapp_petro-
sani@yahoo.com.

l Societatea Real Bucov SA, societate 
în faliment, prin lichidator judiciar 
Just Insolv SPRL, cu sediul în Ploiești, 
str. Ion Maiorescu nr. 12, bl. 33S1 et. 7, 
cab. 7B,  anunta vanzarea la licitatie 
publica a imobilului situat in Bucov, 

loc. Pleasa, str. Industriei, nr.1 in 
cadrul Fabricii de Caramizi Refrac-
tare Pleasa compus din: Cladire Pavi-
lion Birouri - Unitate Individuala nr. 
2, parter + 2 etaje , Sud = 1037,98 mp 
Scd = 1.215 mp si cota parte teren 
aferent de 553 mp. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 403.888,50 lei si nu 
este purtator de TVA, deoarece 
valoarea constructiei este mai mare 
decat valoarea terenului. Imobilul este 
inscris in CF 21218-C1-U2 Bucov si se 
compune din parter Sc = 459 mp, Su = 
397.67 mp, etaj I Sc = 307 mp, Su = 
259,87 mp, etaj II Sc = 449 mp, Su = 
380,44 mp, cota parti comune din 
cladire 44,63% si cota parte teren 
553mp. Licitatia publica are loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor 
din 31.03.2022. Garantia de partici-
pare la licitatie pentru aceste bunuri 
este 10% din valoarea bunurilor lici-
tate. Caietul de sarcini pentru imobilul 
situat in loc. Pleasa este in cuantum de 
4.000 lei plus TVA. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de: 
17.05.2022, 19.05.2022, 25.05.2022, 
27.05.2022, 02.06.2022, 07.06.2022, 
09.06.2022, 14.06.2022, 16.06.2022, 
21.06.2022, orele 12:00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

l Anunț licitație pentru valorificarea 
deșeurilor metalice provenite din 
dezmembrarea unor bunuri aparți-
nând Municipiului Galați. Consiliul 
Local al Municipiului Galați, prin 
Primăria Municipiului Galați - 
Comisia de licitație numită prin 
D i s p o z i ț i a  P r i m a r u l u i  n r. 
2615/26.07.2021, cu sediul în Galați, 
str. Domnească nr. 54, organizează 
licitație publică, cu strigare, pentru 
valorificarea deșeurilor metalice 
provenite din dezmembrarea unor 
bunuri aparținând municipiului. 1. 
Denumirea și adresa instituției publice 
organizatoare a licitației: Primăria 
Municipiului Galați, str. Domnească 
nr. 54, Comisie licitație numită prin 
D i s p o z i ț i a  P r i m a r u l u i  n r. 
2 6 1 5 / 2 6 . 0 7 . 2 0 2 1 ,  t e l e f o n : 
0236/307.720, cod fiscal: 3814810. 2. 
Locul unde pot fi văzute bunurile: 
Galați - str. Zimbrului nr. 1 - Depozit 
Primăria Galaţi; Galați - Secția 3 
Transurb SA, Depoul Nr. 1, Piața 
Energiei. Bunurile pot fi văzute până 
la data organizării licitației publice 
deschise, cu strigare. 3. Adresa, data și 
ora ținerii ședinței de licitație, pentru 
vânzarea bunurilor: Ședința de lici-

tație publică, deschisă, cu strigare, va 
avea loc în data de 23.05.2022 ora 
11.00, la sediul Primăriei Municipiului 
Galați, str. Domnească nr. 54. 4. Infor-
mații suplimentare despre bunurile 
care fac obiectul vânzării: - Tel: 
0236/307.720 - Rusu Anca Cristina; - 
Caietele de sarcini vor fi puse gratuit 
la dispoziţia solicitanţilor prin trans-
mitere pe adresele lor electronice. 5. 
Documente necesare pentru înscrierea 
la licitație: - Dovada achitării garanției 
de participare la licitație, în contul 
RO84TREZ3065006XXX000235, 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Galați, cod fiscal 3814810; - Copie 
Certificat de Înmatriculare la Regis-
trul Comerțului, pentru persoanele 
juridice române, din care să rezulte 
vechimea societății participante, de 
minim 5 ani; - Certificat de atestare 
fiscală, emis de Administrația Finan-
țelor Publice, din care să rezulte faptul 
că participantul nu are datorii la 
bugetul de stat; - Certificat de atestare 
fiscală, emis de Direcția de Taxe și 
Impozite Locale, prin care să se ateste 
faptul că participantul nu are datorii 
la bugetul local; - Autorizație de 
mediu; - Copie act de identitate admi-
nistraror sau împuternicire și copie a 
actului de identitate pentru persoana 
care va reprezenta ofertantul. - Docu-
mentele de participare la licitație se 
acceptă de organizatorul licitatiei doar 
dacă sunt depuse/ transmise (prin 
curier/ poștă) în plic sigilat, până la 
data de 23.05.2022, ora 10.00, la 
Registratura Generală a Municipiului 
Galați str. Domneasca nr. 54.

l Fundația Patrimoniu a Academiei 
Române cu sediul în Calea Victoriei 
nr.125, mansardă, sectorul 1, Bucu-
rești, organizează la sediul Academiei 
Române din Calea Victoriei, nr.125, 
parter, sala de Consiliu, în data de 
25.05.2022, ora 12:00, licitaţia în 
vederea atribuirii contractului de 
presări servicii silvice pentru amena-
jarea fondului forestier al Academiei 
Române, reconstituit pe vechile 
amplasamente. Înscrierea la licitaţie se 
face în perioada 12.05.2022– 
20.05.2022, conform prevederilor 
caietului de sarcini. Pentru partici-
parea la licitaţie, persoanele juridice 
atestate să execute lucrările de amena-
jarea pădurii vor depune documen-
taţia prevăzută în caietul de sarcini. 
Toate documentele solicitate în caietul 
de sarcini se vor depune la Fundația 
Patrimoniu din București, Calea Victo-
riei, nr.125, Casa Moxa a Academiei 
Române, Corp C4, sector 1, în zilele 
lucrătoare, în intervalul orar 8-12 sau 
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prin poștă cu confirmare de primire, 
ultima dată a poștei fiind 19.05.2022. 
Preselecția societăților atestate înscrise 
la licitație va avea loc în data de 
23.05.2022, între orele 12:00-14:00. 
Rezultatul preselectiei se afișează la 
sediul Academiei Române, pe site-ul 
www.acad.ro și se comunică partici-
panților. Relaţii suplimentare se pot 
obține de la Fundația Patrimoniu prin 
telefon la nr. 021.319.51.90 sau prin 
e-mail la adresa fundațiapatrimoniu@
yahoo.com. Documentația de partici-
pare la licitație (caietul de sarcini, 
cerere de înscriere la licitație, oferta, 
Date tehnice privind lucrările de 
amenajarea fondului forestier proprie-
tate a Academiei Române reconstituite 
pe vechile amplasamente modelul 
contractului de prestări servicii) se pun 
la dispoziție în mod gratuit.

l Dinu, Urse si Asociatii SPRL, in 
calitate de lichidator judiciar al AAP 
GROUP SRL, scoate la vanzare auto-
tractorul  N3 Scania T124, capacitate  
cilindrica  11705 cmc, avand un pret 
evaluat de 38.268 lei (exclusiv TVA). 
Pretul Caietului de Sarcini este de 
1.000 lei (exclusiv TVA) si se achită 
prin OP in contul nr. RO43 INGB 
5514 9999 0051 3726 deschis la ING 
BANK – Sucursala Dorobanti, pe 
seama lichidatorului judiciar Dinu 
Urse si Asociatii SPRL. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -achi-
tarea, cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire 
al licitatiei; -achizitionarea cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie a Caietului de 
sarcini, ce va fi achitat in contul lichi-
datorului judiciar. Prima sedinta de 
licitatie a fost fixata la data de 
23.05.2022, ora 15:00, iar daca bunul 
nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarea sedinta de licitatie a fost fixata 
in data de 30.05.2022, la ora 15:00. 
Daca bunurile nu se adjudeca nici la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatie au fost fixate dupa cum 
urmeaza: -in datele de 06.06.2022 si 
13.06.2022, la ora 15:00, la un pret de 
pornire reprezentand o scadere de 
10% fata de pretul evaluat; -in datele 
de 20.06.2022 si 27.06.2022, la ora 
15:00, la un pret de pornire reprezen-
tand o scadere de 20% fata de pretul 
evaluat; -in datele de 04.07.2022 si 
11.07.2022, la ora 15:00, la un pret de 
pornire reprezentand o scadere de 
30% fata de pretul evaluat; -in datele 
de 18.07.2022 si 25.07.2022, la ora 
15:00, la un pret de pornire reprezen-
tand o scadere de 40% fata de pretul 
evaluat; -in datele de 01.08.2022 si  
08.08.2022, la ora 15:00, la un pret de 
pornire reprezentand o scadere de 
50% fata de pretul evaluat. Sedintele 
de licitatie se vor desfasura la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Petru Rares, nr.12, C2, parter, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare 
sunati la tel. 021.318.74.25, email: 
dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul IVAMOD SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1.Stoc de marfa IVAMOD 
SRL in valoare de 2.334,40 Euro 
exclusiv TVA. -Pretul de pornire al 
licitatilor pentru stocul de marfa apar-
tinand IVAMOD SRL reprezinta 40% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun in parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon in 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO51 
BREL 2000 3517 5RO1 1001 deschis 
la Libra Internet Bank -Suc. Ploiesti 
pana la orele 14.00 am din preziua 
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire a licitatiei; -achi-
zitionarea pana la aceeasi data a 
Regulamentului de licitatie pentru 

bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru stocul de marfa, prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 
19.05.2022, ora 11.00, iar daca bunu-
rile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 26.05.2022; 02.06.2022; 
09.06.2022; 16.06.2022, ora 11.00. 
Toate sedintele de licitatii se vor desfa-
sura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, 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.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria 
Comunei Vadu Pașii, comuna Vadu 
Pașii, Str.Principală nr.26, județul 
Buzău, telefon/fax 0238/788.109, 
e-mail: primaria.vadupasii@yahoo.
com, cod fiscal 4385538. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: -teren intravilan în suprafață de 
699mp, aparținând domeniului privat 
al Comunei Vadu Pașii, situat în 
comuna Vadu Pașii, satul Gura Câlnă-
ului, tarlaua 4, nr.cadastral 30399, 
județul Buzău, în vederea dezvoltării 
unor activități economice, conform 
H.C.L .  nr.  52 /19 .04 .2022  ș i 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 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 documenta-
ției de atribuire: prin solicitare scrisă 
de la sediul instituției. 3.2.Denumirea 
și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Comparti-
mentul Juridic din cadrul Primăriei 
Comunei Vadu Pașii, comuna Vadu 
Pașii, Str.Principală nr. 26, județul 
Buzău. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 100Lei/exemplar, care 
se achită numerar la Casieria Primă-
r i e i  C o m u n e i  Va d u  P a ș i i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 24/05/2022, ora 14.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
02/06/2022, ora 14.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Registra-
tura Primăriei Comunei Vadu Pașii, 
comuna Vadu Pașii, Str.Principală 
nr.26, județul Buzău. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Un exemplar. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
03/06/2022, ora 12.00, la sediul Primă-
riei Comunei Vadu Pașii, comuna 
Vadu Pașii, Str. Principală nr.26, 
județul Buzău. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Buzău, Buzău, Bulevardul 
Nicolae Bălcescu nr.8, județul Buzău, 
t e l e f o n  0 2 3 8 / 7 1 7 . 9 6 0 ,  f a x 
0238/717.959, e-mail: tr.buzau@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 10/05/2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria 
Comunei Vadu Pașii, comuna Vadu 
Pașii, Str.Principală nr.26, județul 
Buzău, telefon/fax 0238/788.109, 
e-mail: primaria.vadupasii@yahoo.
com, cod fiscal 4385538. 2.Informații 

generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: -teren extravilan în suprafață de 
43.858 mp, aparținând domeniului 
privat al Comunei Vadu Pașii, situat 
în comuna Vadu Pașii, satul Scurtești, 
tarlaua 89, nr.cadastral 30258, județul 
Buzău, în vederea dezvoltării unor 
activități economice, conform H.C.L. 
n r .  3 0 / 2 5 . 0 2 . 2 0 2 2  ș i 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 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 documenta-
ției de atribuire: prin solicitare scrisă 
de la sediul instituției. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Comparti-
mentul Juridic din cadrul Primăriei 
Comunei Vadu Pașii, comuna Vadu 
Pașii, Str. Principală nr. 26, județul 
Buzău. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 100Lei/exemplar, care 
se achită numerar la Casieria Primă-
r i e i  C o m u n e i  Va d u  P a ș i i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 24/05/2022, ora 14.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
02/06/2022, ora 14.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Registra-
tura Primăriei Comunei Vadu Pașii, 
comuna Vadu Pașii, Str.Principală 
nr.26, județul Buzău. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Un exemplar. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
03/06/2022, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Comunei Vadu Pașii, comuna 
Vadu Pașii, Str. Principală nr.26, 
județul Buzău. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Buzău, Buzău, Bulevardul 
Nicolae Bălcescu nr.8, județul Buzău, 
t e l e f o n  0 2 3 8 / 7 1 7 . 9 6 0 ,  f a x 
0238/717.959, e-mail: tr.buzau@just.ro. 
7. Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 10/05/2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria 
Comunei Vadu Pașii, comuna Vadu 
Pașii, Str.Principală nr.26, județul 
Buzău, telefon/fax 0238/788.109, 
e-mail: primaria.vadupasii@yahoo.
com, cod fiscal 4385538. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: -teren extravilan în suprafață de 
10.000 mp, aparținând domeniului 
privat al Comunei Vadu Pașii, situat 
în comuna Vadu Pașii, satul Gura 
Câlnăului, tarlaua 84, nr.cadastral 
30493, județul Buzău, în vederea 
dezvoltării unor activități economice, 
conform H.C.L. nr. 53/19.04.2022 și 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 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 documenta-
ției de atribuire: prin solicitare scrisă 
de la sediul instituției. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Comparti-
mentul Juridic din cadrul Primăriei 
Comunei Vadu Pașii, comuna Vadu 
Pașii, Str. Principală nr.26, județul 
Buzău. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-

plar, unde este cazul: 100Lei/exemplar, 
care se achită numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Vadu Pașii. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 24/05/2022, ora 14.00. 4.
Informaţ i i  pr iv ind oferte le : 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 02/06/2022, ora 14.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Regis-
tratura Primăriei Comunei Vadu 
Pașii, comuna Vadu Pașii, Str.Princi-
p a l ă  n r. 2 6 ,  j u d e ț u l  B u z ă u . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Un 
exemplar. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 03/06/2022, ora 11.00, 
la sediul Primăriei Comunei Vadu 
Pașii, comuna Vadu Pașii, Str.Princi-
pală nr.26, județul Buzău. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Buzău, Buzău, 
Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.8, 
județul Buzău, telefon 0238/717.960, 
fax 0238/717.959, e-mail: tr.buzau@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 10/05/2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria 
Comunei Zăbrani, nr.95, județul Arad, 
t e l e f o n  0 2 5 7 / 4 5 7 . 0 0 1 ,  f a x 
0257/457.430, e-mail: primaria-
zabrani@yahoo.com, cod fiscal 
3519216. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren 
extravilan în suprafață de 5,2437Ha, 
având categoria de folosință arabil, 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Zăbrani, în vederea constru-
irii unui parc fotovoltaic, conform 
c a i e t u l u i  d e  s a r c i n i , 
H.C.L.nr.47/28.04.2022 și în baza 
t e m e i u l u i  l e g a l  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019. 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 atri-
buire: prin solicitarea scrisă, de la 
sediul Primăriei Comunei Zăbrani. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Secretarul General al Primăriei 
Comunei Zăbrani, nr.95, județul Arad. 
3.3. Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 100 lei/exemplar care se achită 
cu numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Zăbrani sau în contul conce-
dentului: 
RO70TREZ02521160203XXXXX, 
deschis la Trezoreria Lipova, cod fiscal 
al concedentului: 3519216. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 31.05.2022, ora 14.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 09.06.2022, 
ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Primă-
riei Comunei Zăbrani, nr.95, județul 
Arad. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 
exemplare originale. 5.Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 10.06.2022, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Zăbrani, nr.95, județul Arad. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Arad, Arad, 
Bd.V.Milea nr.2, județul Arad, cod 
poștal 310131, telefon 0257/256.484, 

fax 0257/254.606, e-mail: tr-arad-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.05.2022.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Municipiului Bacău, Str.
Mărășești nr.6, județul Bacău, telefon 
0234/547.427, fax 0234/547.427, 
e-mail: mariana.comorasu@primaria-
bacau.ro, cod fiscal 4278337. 2.Infor-
mații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
spațiul comercial B1, cu suprafață de 
18,67mp, pentru desfășurare activitate 
comercială, situat în hala de lactate a 
Pieței Centrale, inclusiv suprafață de 
expunere comercială de 5,31mp, 
înscrisă sub nr. cadastral 1842/1/-1;0; 
spațiul comercial B2, cu suprafață de 
19,53mp, pentru desfășurare activitate 
comercială, situat în hala de lactate a 
Pieței Centrale, inclusiv suprafață de 
expunere comercială de 5,31 mp, 
înscrisă sub nr.cadastral 1842/1/-1;0; 
spațiul comercial B4, cu suprafață de 
14,76mp, pentru desfășurare activitate 
comercială, situat în hala de lactate a 
Pieței Centrale, înscrisă sub nr.cadas-
tral 1842/1/-1;0; suprafața de expunere 
comercială, de 8,54mp, situată în fața 
spațiului B7, ce va fi amenajată de 
către chiriașul spațiului B7, situat în 
hala de lactate a Pieței Centrale, 
înscrisă sub nr. cadastral 1842/1/-1;0; 
spațiul comercial B8, cu suprafață de 
22,88mp, pentru desfășurare activitate 
comercială, situat în hala de lactate a 
Pieței Centrale, inclusiv suprafață de 
expunere comercială de 7,42 mp, 
înscrisă sub nr.cadastral 1842/1/-1;0, 
aparținând domeniului public al 
Municipiului Bacău, conform caie-
tului de sarcini, H.C.L.nr.139 din 
31.03.2022 și  temeiului legal 
O.U.G.nr.57/03.07.2019, art. 332-333. 
3. Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solici-
tare scrisă, de la sediul instituției. 
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: Direcția Patrimoniu 
-Serviciul Administrare Piețe din 
cadrul Primăriei Municipiului Bacău, 
Str. Pieții nr.1, județul Bacău. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazu l ,  potr iv i t  preveder i lor 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 55,40 lei/exemplar, se 
achită numerar la Direcția Impozite și 
Taxe Locale din cadrul Primăriei 
Municipiului Bacău sau la Casieria 
Serviciului Administrare Piețe sau 
p r i n  O P  î n  c o n t u l 
RO28TREZ0615006xxx000234, 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Bacău ,  cod  f i sca l  4278337 . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25.05.2022, ora 14.00. 4.
Informaț i i  pr iv ind oferte le : 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 06.06.2022, ora 16.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Direcția Patrimoniu -Serviciul Admi-
nistrare Piețe din cadrul Primăriei 
Municipiului Bacău, Str.Pieții nr.1, 
județul Bacău. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
07.06.2022, ora 09.00, Serviciul Admi-
nistrare Piețe, Primăria Municipiului 
Bacău, Str.Pieții nr. 1, județul Bacău. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
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telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția a II-a Civilă 
și de Contencios Administrativ și 
Fiscal a Tribunalului Bacău, munici-
piul Bacău, Str.Ștefan cel Mare nr.4, 
județul Bacău, telefon 0234/514.419, 
fax 0234/525.211, e-mail: tr-ba-
cau-reg2@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
10.05.2022.

l Anunț. Aducem la cunoștința cetă-
țenilor organizarea licitației publice 
pentru atribuirea contractului de 
inchiriere de terenuri, proprietate 
privata a municipiului Roman. 1. 
Informații generale privind locatorul: 
Municipiul Roman, județul Neamț cu 
sediul in municipiul Roman, Piața 
Roman Vodă nr.1, județul Neamț, 
telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 
604, Cod fiscal 2613583, e-mail: 
primaria@primariaroman.ro, pagina 
web: www.primariaroman.ro. 2. Infor-
mații privind obiectul inchirierii: 1. 
Teren 695 mp, str. Martir Closca, nr. 
113, CF 60848; destinatie – Gradini/
Agricola. 2. Teren 545 mp, str. Ion 
Nanu, nr. 15, CF 60498; destinatie – 
Curti-constructii. 3. Teren 300 mp, str. 
13 Septembrie, nr. 1 Bis, CF 60839; 
destinatie – Gradini/Agricola. 4. Teren 
164 mp, str. Ocnitei, nr. 13, CF 60747; 
destinatie – Curti-constructii. 5. Teren 
4000 mp, str. Magurei, nr. 9, CF 60748; 
destinatie – Amenajare platforma. 6. 
Teren 4 mp, str. Smirodava, nr. 9, CF 
60503ș destinatie – Amenajare plat-
forma Terenuri apartinand dome-
niului privat al Municipiului Roman; 
inchirierea se face în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și 
H.C.L. nr. 99 din 26.05.2020, H.C.L. 
nr. 182 din 19.08.2021 si H.C.L. nr. 97 
din 28.04.2022. 3. Informații privind 
documentația de atribuire, conține fișa 
de date și caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
pe suport letric sau prin mijloace elec-
tronice (e-mail, fax).3.2. Denumirea și 
adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Direcția de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 
Piața Roman-Vodă, nr. 1, telefon: 0233 
741 651, fax: 0233 741 604. 3.3. Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea 
documentației de atribuire: 200 lei/ 
exemplar, se va achita prin virament 
bancar sau la casieria Primăriei muni-
cipiului Roman. 3.4. Data – limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
16.05.2022, ora 10:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data - limită de 
depunere a ofertelor: 31.05.2022, ora 
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Biroul Unic al Primă-
riei municipiului Roman, Piața 
Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar, 
într-un plic sigilat. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 31.05.2022, ora 
16:00, la sediul Primăriei municipiului 
Roman din Roman, Piața Roman-
Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala N.M. 
Strunga. 6. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenul pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Neamț, Secția a II-a CAF.

l Anunț. Aducem la cunoștința cetă-
țenilor organizarea licitației publice 
pentru atribuirea contractului de 
inchiriere a unor casute de lemn cu 
destinatia spatii comerciale. 1. Infor-
mații generale privind locatorul: 
Municipiul Roman, județul Neamț cu 
sediul in municipiul Roman, Piața 
Roman Vodă nr.1, județul Neamț, 
telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 
604, Cod fiscal 2613583, e-mail: 
primaria@primariaroman.ro, pagina 

web: www.primariaroman.ro. 2. Infor-
mații privind obiectul inchirierii: 6 
casute lemn, individuale, in suprafata 
de 8 mp fiecare, cu destinatia spatii 
comerciale, situate in cadrul Comple-
xului de Agrement Strand Moldova, 
apartinand domeniului public al 
Municipiului Roman. Închirierea se 
face în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 87 din 
28.04.2022. 3. Informații privind 
documentația de atribuire, conține fișa 
de date și caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
pe suport letric sau prin mijloace elec-
tronice (e-mail, fax). 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Direcția de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 
Piața Roman-Vodă, nr. 1, telefon: 0233 
741 651, fax: 0233 741 604. 3.3. Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea 
documentației de atribuire: 100 lei/ 
exemplar, se va achita prin virament 
bancar sau la casieria Primăriei muni-
cipiului Roman. 3.4. Data – limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
16.05.2022, ora 10:00. 4. Informații 
privind ofertele pe fiecare obiectiv 
(casuta de lemn): 4.1. Data - limită de 
depunere a ofertelor: 31.05.2022, ora 
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Biroul Unic al Primă-
riei municipiului Roman, Piața 
Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar, 
într-un plic sigilat. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 31.05.2022, ora 
16:00, la sediul Primăriei municipiului 
Roman din Roman, Piața Roman-
Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala N.M. 
Strunga. 6. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenul pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Neamț, Secția a II-a CAF.

l Continental 2000 S.P.R.L. -în cali-
tate de lichidator judiciar al societății 
Exploatarea Miniera Harghita SA -în 
faliment, vinde prin licitație publică în 
data de 18.05.2022, ora 10.00, urmă-
toarele bunuri imobile aflate în propri-
etatea societății: 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 supra-
față de 12.383 mp+ remiză locomotivă 
122 mp, linie electrică 20 KW- 
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 edili-
tare, suprafață măsurată de 3.490 mp, 
situație juridică fără acte la prețul de 
2.132.470Lei. 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 administrativ 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; A1.9; 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 4.608mp, situ-
ație juridică- fără acte la prețul de 
3.357.815 Lei. În cazul nevalorificării 
bunurilor, licitațiile se vor relua în 
25.05.2022; 01.06.2022; 08.06.2022 și 
15.06.2022 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 partici-
parea la licitație este obligatorie achizi-
ționarea 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 lici-
tație. Informații prin e-mail: contact@
continental2000.ro sau la telefoanele: 
0267.311.644, 0728.137.515 și pe 
pagina de internet: www.conti-
nental2000.ro

l Continental 2000 S.P.R.L. vinde 
prin licitație publică în data de 
18.05.2022, ora 10.00, bunurile urmă-
toarelor societăți aflate în faliment: 
Universal Tehnoproiect S.R.L. -Teren 
intravilan cotă parte de proprietate de 
15/78 în suprafață de 6.000mp A1 
(6000/31.200mp), situat în loc.Codlea, 
județul Brașov, în apropiere de Meca-
nică Codlea. Terenul are acces auto, 
iar apă, canalizare, electricitate, gaze 
se află în apropiere- 57.400 Lei. Preț 
caiet sarcini: 500 Lei+TVA. Delicom 
Shine S.R.L., stoc produse -accesorii 
diverse (genți damă, genți voiaj, acce-
sorii). Preț de vânzare 14.741 
Lei+TVA. Preț caiet de sarcini: 500 Lei 
+ TVA. În caz de neadjudecare, licita-
țiile se vor relua în data de 25.05.2022, 
01.06.2022, 08.06.2022, 15.06.2022. La 
prețurile de pornire se adaugă TVA. 
Vânzările vor avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din Sfântu 
Gheorghe, str. Crângului nr.12, bl.9, 
sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea 
la licitație este obligatorie achizițio-
narea caietului de sarcini. Garanția de 
participare la licitație /negociere 
directă este de 20% din prețul de 
pornire. Informații prin e-mail: 
contact@continental2000.ro sau la 
t e l e f o a n e l e :  0 7 3 0 . 1 1 9 . 9 1 0 , 
0728.137.515 și pe pagina de internet: 
www.continental2000.ro

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Zorlențu Mare, 
comuna Zorlențu Mare, Str.Principală 
nr.34, județul Caraș-Severin, telefon/
fax 0255/232.719, 0255/232.720, 
e-mail: primariazorlentumare@gmail.
com, cod fiscal 3227343. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: Pășune comunală, în 
suprafaţă de 251,67 hectare, conform 
caietului de sarcini, aparține dome-
niului public al Comunei Zorlențu 
M a r e ,  c o n f o r m  H . C . L .  n r. 
35/09.05.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 332-333. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Comparti-
mentul Agricultură. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Se 
poate obține de la Compartimentul 
Agricultură din cadrul Primăriei 
Comunei Zorlențu Mare, comuna 
Zorlențu Mare, Str.Principală nr. 34, 
județul Caraș-Severin. 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: 
50 Lei /exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Comunei Zorlențu 
Mare. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 24.05.2022, ora 
14.00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofer-

telor: 02.06.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Zorlențu Mare, 
comuna Zorlențu Mare, Str.Principală 
nr.34, județul Caraș-Severin. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigi-
late: unul exterior și unul interior. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 02.06.2022, ora 11.00, Primăria 
Comunei Zorlențu Mare, comuna 
Zorlențu Mare, Str.Principală nr.34, 
județul Caraș-Severin. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, 
Str. Horea nr.2-4, județul Caraș-Se-
verin, telefon 0255/213.304, fax 
0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.05.2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Oraș Țicleni, str.
Petroliștilor, nr. 769, Țicleni, judeţul 
Gorj, telefon 0253/234.361, fax 
0253/234.333, e-mail: primaria_
ticleni@yahoo.com, persoană de 
contact: Drăguți George- Secretariat 
Registratură. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Imobil 
Bază de tractoare Țicleni, aparținând 
domeniului privat al Orașului Țicleni, 
situat în localitatea Țicleni, județul 
Gorj. Imobilul este compus din teren 
în suprafață de 5.219mp, rețea 
iluminat 180mp, C1 -remiză întreți-
nere 363 mp, C2 -remiză prefabricate 
288mp, conform CF 38048. Concesi-
unea se face conform O.U.G. nr. 
57/2019 și H.C.L. nr. 38 din 28.04.2022. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: Se regăsește în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: Persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire în urma unei solicitări scrise în 
acest sens. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Comparti-
mentul de la care se poate obține un 
exemplar al documentației de atri-
buire: Secretariat Registratură, 
Primăria Țicleni. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 250 Lei 
achitați la casieria instituției. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 23/05/2022, ora 16.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 31/05/2022, 
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Țicleni, oraș 
Țicleni, str. Petroliștilor, nr.769, județul 
Gorj. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta se depune conform caietului de 
sarcini într-un singur exemplar. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
31/05/2022, ora 14.00, la sediul Primă-
riei Țicleni, str. Petroliștilor, nr.769, 
localitatea Țicleni, județul Gorj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/ sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Gorj, 
loc.Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, 
nr.34, județul Gorj, cod 210132, Secția 
Contencios Administrativ și Fiscal, 
e-mail: tr-gorj-caf@just.ro, tel./fax: 
0253/212.337.

PIERDERI
l Asociația Părinți și Cadre Didac-
tice pentru Grădinița nr. 111 Bucu-
rești, cu sediul în Jud.Ilfov, Comuna 
Chiajna, str. Nicolae Iorga, nr. 13, 
cu CIF: 34311885, pierdut ștampila 
asociației. O declar nulă.

l Pierdut certificat de înregistrare 
B1887839, două certificate constata-
toare nr. 28450/21.08.2020 și certi-
ficat de înregistrare TVA B-294058 
al Floritex Prod SRL Agapia, 
J27/481/2003, CUI: 15329215. Le 
declar nule.

Tipar: DeaPrint București 
și Garamond Cluj


