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OFERTE SERVICIU
l Suntem în căutarea unei familii care
dorește să locuiască permanent în incinta
unei ferme pentru creșterea păsărilor,
pentru asigurarea pazei și participarea la
activități specifice (administrative, abator
etc.). Relații la tel. 0758.068.749, George
Zota.
l Angajăm un Operator la prepararea
produselor zaharoase. CV se va trimite la
adresa de e-mail: yuksel_impex@yahoo.
com, iar selecția pentru ocuparea postului
se va organiza în data de 13.08.2021, la ora
10.00, la sediul societății Yuksel Impex
SRL, din Strada Complexului, nr.49A,
Mihăilești, Jud.Giurgiu. Relații la telefon:
0246.278.309.
l Telecerna SRL, cu sediul în sat Rapoltu
Mare, com.Rapoltu Mare, Drumul Județean
107A, camera 104, Complexul Turistic
Steaua Mureșului, jud.Hunedoara,
J20/387/2001, CUI:13880241, angajează
fierar betonist cod COR 711402- 1 post.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză nivel începător. Selecția are loc la
sediul firmei în data de 12.08.2021, ora
09.00.
l SC Inuț Inox 3D SRL, având CUI:
36266551, cu sediul Municipiul Sighetu
Marmației, Strada Teplitei, Nr. 80B, Județ
Maramureș, angajează: sudor, cod COR
721208- 4 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcțiilor. Selecția are loc în
data de 12.08.2021, ora 11.00, la sediul
societății.
l Școală Gimnazială „Alexandru Ioan
Cuza” Vaslui, str.Racova, nr.69, anunță
scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată a postului de expert cadru didactic
SDS învățător în cadrul proiectului POCU
74/6/18/107740 -Admiși. Relații de luni
până vineri la telefon 0235/317.856 -secretariat.
l Primăria Cislău, cu sediul în comuna
Cislău, Str.Culturii, nr.64, judeţul Buzău,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: șofer microbuz
școlar, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 02.09.2021, ora 10; -Proba
interviu în data de 06.09.2021, ora 10.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii; -permis de condu-

cere categoriile B, C, D; -atestat pentru
transport rutier persoane, eliberat de ARR;
-nu sunt condiții de vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Cislău.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Cislău, persoană de contact: Popescu Elena
Geanina, telefon 0238/501.580, fax
0238/501.363.
l Serviciul Județean de Ambulanță, cu
sediul în localitatea Giurgiu, Bulevardul
Mihai Viteazu, nr.4, județul Giurgiu, organizează concurs conform HG 286/23.03.2011
pentru ocuparea următoarelor posturi
contractual vacante, pe perioadă nedeterminată: -șofer autosanitară II, la substația
Ghimpați; -șofer autosanitară II, la
substația Clejani. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: diplomă de bacalaureat/absolvire a liceului, permis conducere
categoria B și C, vechime 3 ani în specialitate de șofer profesionist, certificat de
ambulanțier. Concursul se va desfășura la
sediul instituției în data de 02.09.2021, ora
10, proba scrisă, proba practică în data de
06.09.2021, ora 10, interviul în data de
08.09.2021, ora 8. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs până la
de 25.08.2021, ora 16. Bibliografie și relaţii
suplimentare la sediul instituției telefon
0246/212.020, mobil 0723.243.809, e-mail:
sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, persoana de
contact Gorescu Daniela.
l Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante din cadrul Serviciului Cabinete
Medicale Școlare:- asistent medical grad
principal – 1 post; - asistent medical– 2
posturi; - asistent medical grad debutant – 2
posturi. Condiții de participare: - absolvent
școală postliceală sanitară sau echivalare
conform HG nr.797/1997; - examen
promovat de grad principal (după caz); fără vechime pentru debutant și cel puțin 6
luni vechime în domeniu pentru asistent
medical; - condiții generale prevăzute de
art. 3 din anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată. Concursul se va desfășura la sediul
din Pța. Eroilor nr. 1A, după cum urmează:
înscrierile – în perioada 11-24.08.2021, orele
9.00- 13.00; proba scrisă - în data de
01.09.2021 ora 10.00; proba interviu -în data
de 03.09.2021 ora 10.00. Dosarele de

înscriere se depun la registratura instituției
și trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din anexa la H.G. nr.
286/2011, actualizată. Condițiile de participare sunt afișate la sediul instituției și pe
site-ul www.asscploiesti.ro. Alte relații se
pot obține la Resurse Umane - tel.
0740178780.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, cu sediul în Mun.
Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 2B, jud
Constanța organizează, în temeiul H.G.
nr.286/2011, modificată și completată,
concurs pentru ocuparea unor posturi
vacante, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte
Funciară, corespunzător funcțiilor contractuale de execuție din cadrul Oficiului de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Constanța, cu încadrare pe perioadă determinată, după cum urmează: Serviciul
Cadastru, Biroul Înregistrare Sistematică:
•1 post consilier gradul II. Cerințele
postului: studii de specialitate: -studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licență, specializarea științe economice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: 6 luni; - cunoștințe
operare PC. •1 post asistent registrator
principal debutant. Cerințele postului:
-studii de specialitate: studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență, specializarea drept; -nu se solicită
vechime în specialitate; -cunoștințe operare
PC. •1 post referent treapta II. Cerințele
Postului: -studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -vechime în muncă: minim
6 luni; -cunoștințe operare calculator.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 25.08.2021
inclusiv, ora 16,30 la sediul OCPI
Constanța, secretariat. Concursul se va
desfășura astfel: Proba scrisă: -02.09.2021,
ora 10.00; Interviul: -08.09.2021, ora 10.00.
Relații suplimentare: la sediul OCPI
Constanța, Mun Constanța, str. Mihai
Viteazu nr. 2B, telefon 0241/488625, e-mail:
ct@ancpi.ro și pe site-ul www.ocpict.ro.
l Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Dolj, cu sediul în localitatea
Craiova, str.Brazda lui Novac, nr. 31,
judeţul Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
-CONSILIER juridic IA (1 post) în cadrul
Compartimentului Resurse umane juridic,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: Proba scrisă în data de
06.09.2021, ora 10.00, Interviu în data
08.09.2021, ora 10.00. Condiţii generale şi
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specifice de participare: studii superioare de
lungă durată- facultate de drept şi alte
cursuri /programe de perfecţionare /specializare ţinând cont de specificul atribuţiilor
menţionate în fişa postului; minim 5 ani
vechime; cunoştinţe operare calculator
(necesitate şi nivel): Word, Excel, Internetnivel mediu; -cunoaştere limbă străină de
circulaţie internaţională- nivel mediu.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a-III-a la sediul
Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Dolj. Dosarul de înscriere
va conţine: -cerere de înscriere adresată
conducătorului instituţiei, -copie a actului
de indentitate, -copie diplomă de licenţă de
lungă durată şi ale actelor care atestă specializări specifice atribuţiilor din fişa postului,
-copie a carnetului individual de muncă
sau, după caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, -cazier judiciar/ declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, -adeverinţă medicală care
să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate, -Curriculum Vitae.
Copiile actelor prevăzute mai sus se
prezintă însoţite de documentele originale,
care se certifică în conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de
examen. Relaţii suplimentare la sediul:
CRFPA Dolj din localitatea Craiova, str.
Brazda lui Novac, nr.31, judeţul Dolj,
persoană de contact: Gegiu Elena Simona,
telefon: 0251.406.360, fax: 0251.406.360,
e-mail: crfpa_dolj@yahoo.ro
l Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor organizează concurs,
pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale de conducere, în conformitate
cu Regulamentul-cadru aprobat prin H.G.
nr. 286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare: 1.Denumirea postului: director -1
post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. 2.Nivel studii:superioare (economice sau juridice) cu diplomă de licență.
3.Vechime: minimum 8 ani vechime în
specialitatea studiilor absolvite. 1.Denumirea postului: șef compartiment -3 posturi
vacante contractuale pe perioadă nedeterminată. 2.Nivel studii:superioare (economice sau juridice) cu diplomă de licență.
3.Vechime: minimum 8 ani vechime în
specialitatea studiilor absolvite. Data, ora și
locul desfăşurării concursului: Proba scrisă:
02.09.2021, orele 10.00; Interviul:

08.09.2021, orele 10.00. Locație: la sediul
instituţiei din Bucureşti, str.Ion Florescu, nr.
1, sector 3. 1.Data limită până la care candidaţii pot depune dosarul de concurs este
25.08.2021. 2. Detalii privind condițiile
generale și specifice, dosarul de concurs,
calendarul de desfăşurare şi bibliografia de
concurs, sunt disponibile accesând pagina
de internet a ONPCSB. 3.Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana care
asigură secretariatul comisiei de concurs
-telefon 021/315.52.07, 021/315.52.80 şi de
pe pagina de internet a instituţiei.

CITAŢII
l Numitul Alexe Georgio-Augusto, cu
ultimul domiciliu cunoscut în București,
strada Porumbacu, nr.5, bl. 34, sc. 2, ap. 20,
sector 6, este citat la Judecătoria Sectorului
6 București, pe 09.09.2021, ora 12.00,
complet 3, camera 210, în calitate de pârât
în dosarul civil nr. 20739/303/2020, în
procesul de divorț cu Alexe Carmen.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii simplificate a insolventei in
dosarul nr. 2871/105/2021 Tribunal Prahova,
conform Sentintei nr.361 din 29.07.2021
privind pe SC Robionatural Life SRL, cu
termenele: depunere declarații creanță
15.09.2021, întocmirea tabelului preliminar
al creanțelor 27.09.2021, întocmirea tabelului definitiv 22.10.2021, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data 05.10.2021,
orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B.
l Asociaţia Composesorală Livadia Dealu
Mare, titular al proiectului: “Amenajamentul silvic UP I Livadia Dealu Mare fond forestier proprietate privată
aparţinând Asociaţiei Composesorale
Livadia Dealu Mare”, anunţă publicul
interesat asupra disponibilizării proiectului
de plan şi finalizării Raportului de mediu.
Consultarea proiectului şi a raportului de
mediu se poate realiza la sediul titularului
din Localitatea Livadia, Str Principală, NR.
164, jud. Hunedoara, zilnic între orele 8,0016,00. Comentariile şi propunerile se vor
transmite în scris la sediul titularului şi la
sediul APM Hunedoara din Deva, str. A.
Vlaicu, nr. 25 în termen de 48 zile calendaristice de la apariţia anunţului. Dezbaterea publică va avea loc în data 28.09.2021,
ora 15:00 pe platforma Microsoft Teams,
accesând următorul link: https://teams.
microsoft.com/l/meetup-join sau https://bit.

ly/3Assecm. Autorităţile participante: APM
Hunedoara, CJ Hunedoara, SCJ al Gărzii
Naţionale de Mediu, DS Hunedoara, OS
Pui, OS Carpatina, GF Hunedoara,
ANANP, APN Grădiştea Muncelului
Cioclovina, DAJ Hunedoara, SGA Petroşani, ABA Jiu Craiova, DJ Cultură Hunedoara , ISU ,,Iancu de Hunedoara’’, ITM
Hunedoara, DSP Hunedoara, OCPI Hunedoara, Primăria Lupeni , Primăria Uricani,
Primăria Baru. Dezbaterea este deschisă
publicului interesat.
l Didiboth Trans SRL anunta lansarea
proiectului cu titlul “Granturi pentru
capital de lucru acordate beneficiarilor
IMM-uri cu activitate economica in unul
din domeniile de activitate prevazute in
anexa nr. 2, conform OUG 130/2020 modificata, aferente Programului Operational
Competitivitate 2014-2020” proiect nr RUE
13566 inscris in cadrul Masurii “Granturi
pentru capital de lucru”, instituita prin
OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe
o perioada de maxim 12 luni, incepand cu
data semnarii contractului de finantare cu
Ministerul Economiei, Energiei si Mediului
de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv
24.07.2021 Obiectivul proiectului il reprezinta sprijinirea Didiboth Trans SRL
Proiectul are printre principalele rezultate,
urmatoarele: -mentinerea activitatii pe o
perioada de minim 6 luni,-mentinerea/suplimentarea numarului locurilor de munca
fata de data depunerii cererii, pe o perioada
de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor Valoarea proiectului este de
234.378,3375 LEI (valoarea totala) din care:
203807.25 RON grant si 30571.0875 RON
cofinantare. Proiect cofinantat din Fondul
European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operational Competitivitate
2014-2020. Persoana de contact: Both Vasile
Email: vasi.vasi743@gmail.com Telefon:
0762617768.
l Anunț de participare. Autoritatea finanţatoare Primăria Sectorului 5 -Consiliul
Local al Sectorului 5, prin Centrul Cultural
și de Tineret „Ștefan Iordache”, cu sediul în
București, str.Fabrica de Chibrituri, nr.9-11,
Sector 5 telefon: 0756.144.831, contact@
cultural5.ro, https://cultural5.ro/, în baza
Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, face cunoscută intenţia de a lansa o
a doua sesiune în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pentru
anul de execuţie financiară 2021. Finanţările nerambursabile se acordă conform
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sumelor alocate din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București pe anul
2021, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.81 din 04.05.2021 -privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2021, potrivit dispoziţiei Hotărârii Consiliului Local nr.95 din 26.05.2021 privind
aprobarea Ghidului solicitantului privind
regimul finanțărilor nerambursabile, alocate
pentru activități non-profit de interes local,
precum și a Deciziei nr.518 din 06.08.2021
privind lansarea celei de-a doua sesiuni de
finanțare nerambursabilă de la bugetul
local, în baza Legii 350/2005. Pentru domeniile finanțate, cultură/educație și sport,
datorită termenului scurt până la finalizarea ciclului școlar 2021-2022, precum și
situației create de pandemia de Covid-19, se
aplică procedura de selecție accelerată
conform art.20 alin.(2) din Legea 350/2005,
ținând cont de faptul că potențialii beneficiari ai proiectelor sunt elevii, indiferent de
ciclul de învățământ în care sunt încadrați.
Pentru programul anual de finanțări
nerambursabile prin L350/2005 sesiunea 2 a
fost alocat un total de 740.103,00Lei pentru
activități nonprofit de interes local pentru
domeniul cultură/educație și sport, cu un
plafon maxim pentru un proiect fixat la
suma de 200.000 Lei. Astfel, pentru ambele
domenii se organizează o singură sesiune de
selecție, pentru fiecare dintre ele fiind
alocate fonduri. Obiective urmărite prin
proiectele finanțate -domeniul cultură/
educație: -Creșterea accesului cetățenilor la
actul cultural; -Creșterea accesului cetățenilor la educație; -Formarea publicului, fie
el spectator/vizitator /cititor; -Sprijinirea
tinerelor talente; -Organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate în spaţii alternative; -Organizarea unor
evenimente culturale care ref lectă viața
cultural-artistică, spiritualitatea, modernismul și arta în cultura poporului român și
a locuitorilor sectorului 5; -Coordonarea
resurselor publice și gestionarea integrată a
acestora în vederea dezvoltării culturale
locale în concordanță cu o viziune coerentă
și comună; -Promovarea cooperării culturale la nivel local; -Promovarea sectorului 5
în circuitul internațional de turism responsabil; -Cercetarea, protejarea, conservarea,
transmiterea și promovarea produselor și
tradițiilor culturale locale, a elementelor de
patrimoniu cultural și imaterial, patrimoniu
natural și antropic; -Menţinerea caracterului multicultural specific Sectorului 5 al
Municipiului Bucureşti; -Dezvoltarea
cooperării culturale internaţionale; -Promovarea valorilor culturale locale în circuitul
cultural local, naţional, regional, euroregional şi internaţional; -Creşterea gradului de
consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare; -Creşterea
gradului de implicare a cetăţenilor în
muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte
plastice; -îmbunătățirea infrastructurii de
cultură și tineret a Sectorului 5, prin crearea
de noi obiective cu specific cultural și de
agrement conform noilor cerințe ale comunității europene; -Promovarea și creşterea
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nivelului de informare cu privire la valorile
tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale.
Pentru domeniul cultură/educație data
limită de depunere a documentațiilor este
31.08.2021, ora 17.00. Perioada de selecție și
evaluare a proiectelor este din data de
01.09.2021, ora 08.00, până maxim în data
de 03.09.2021, ora 16.00. Obiective urmărite
prin proiectele finanțate-domeniul sport:
Promovarea sportului de performanță
-valorificarea aptitudinilor individuale
într-un sistem organizat de selecție, pregătire, competiție, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau
obținerea victoriei: Dezvoltarea activității
sportive pe plan local, național sau internațional, după caz; Asigurarea reprezentării
pe plan local, național sau internațional,
după caz. Sportul pentru toți -practicarea
sportului pentru sănătate, educație,
recreere, ca parte integrantă a modului de
viață, în vederea menținerii sănătății individului și societății: Atragerea populației de
toate vârstele în activități de practicare a
sportului pentru sănătate și recreere; Menținerea și valorificarea tradițiilor în domeniul
sportului. Sportul școlar -practicarea sportului în învățământul preuniversitar:
Promovarea valențelor educative ale sportului; Inițierea și organizarea de programe
și acțiuni de atragere a elevilor în practicarea sportului; Sprijinirea sau organizarea,
după caz, a competițiilor locale ale reprezentanților unităților și instituțiilor de
învățământ. Pentru domeniul sport, data
limită de depunere a documentațiilor este
31.08.2021, ora 17.00. Perioada de selecție și
evaluare a proiectelor este din data de
01.09.2021, ora 08.00, până maximum în
data de 03.09.2021, ora 16.00. Informaţiile
privind calendarul programului de finanțare, condiţiile de finanţare şi procedura de
selecţie a proiectelor sunt prevăzute în
Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile. Acesta se poate
obţine de pe site-ul Centrului Cultural și de
Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5,
www.cultural5.ro, e-mail contact@
cultural5.ro. Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în „Ghidul solicitantului” la registratura Autorităţii
Finanţatoare din București, Centrul
Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”,
str.Fabrica de Chibrituri, nr.9-11, în fiecare
zi de luni până vineri, în intervalul orar
09.00-17.00, până la termenul stabilit.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poiana Stampei, cu sediul în localitatea Poiana Stampei, str.Principală, nr.228,
județul Suceava, cod poștal 727430, telefon
0230/575.177, fax 0230/575.177, e-mail:
poiana_stampei@yahoo.com, cod fiscal
5021250. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: -Legea
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general;

-Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului
nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri
publice a proiectelor și programelor sportive,
cu modificările și completările ulterioare;
-Hotărârea nr.1447/2007 privind aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.
Perioada de finanţare: anul 2021. Domeniul
pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă: 15.000Lei -Susținere performanță sportivă. Criteriile de acordare a finanţărilor
nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru
activitățile nonprofit de interes local. Documentația pentru elaborarea și prezentarea
propunerilor de programe/proiecte sportive se
poate obține de pe site-ul Comunei Poiana
Stampei: www.poianastampei.ro. Data limită
pentru depunerea propunerilor de proiecte:
13.09.2021, ora 10.00. Perioada la care se
desfășoară selecția de proiecte, verificarea
eligibilității, a îndeplinirii criterilor referitoare
la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 14.09.202116.09.2021.

l DMF Poliplast SRL, cu sediul în mun.
Focșani, Str. Surăii nr. 6, jud. Vrancea, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a autorizației integrate de mediu, în
scopul desfășurării activității „Tratarea suprafețelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenți organici, în special
pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire,
curăţare sau impregnare, cu o capacitate de
consum de solvent organic mai mare de 150
kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an”,
pe amplasamentul din mun. Focșani, Str.
Surăii, nr. 6, jud. Vrancea, activitate prevăzută
la categoria 6.7. din anexa 1 a Legii nr.
278/2013 privind emisiile industriale. Informațiile privind impactul potențial asupra
mediului al activității pentru care se solicită
emiterea autorizației integrate de mediu, pot fi
consultate zilnic de luni până joi între orele
8-14 și vineri între orele 8-12, la sediul APM
Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr.
2, jud. Vrancea. Observațiile, sugestiile și/sau
propunerile publicului se primesc în scris la
sediul APM Vrancea, în termen de 30 zile de
la data apariției anunțului.

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinţă că pe rolul
Judecătoriei Arad se af lă dosarul nr.
6417/55/2021, cu termen de judecată la
data de 15.09.2021, având ca obiect
cererea petenţilor Csillag Iosif, cu
domiciliul în Pecica, str. 419, nr. 20,
jud. Arad şi Csillag Anna-Maria, cu
domiciliul în Pecica, str.117, nr.13,
judeţ Arad, pentru constatarea dobândirii de către aceştia a dreptului de
proprietate cu titlu de uzucapiune
asupra imobilului identificat în CF nr.
308026 Pecica (CF vechi 6044 Rovine), nr. top. 4451, constând din
teren intravilan în suprafaţă de 1.857
mp, situat în loc. Pecica, str. 419, nr.
20, jud. Arad, proprietari ai imobilului
fiind numiţii Csillag Iosif şi Csillag
Anna-Maria şi numita Kelemen Elizaveta, asupra cotei de 8/192 de sub B1.1,
decedata la data de 21.11.1989.
Persoanele interesate pot face opoziţie
la numărul de dosar indicat mai sus în
termen de o lună de la data publicării
prezentei somaţii.

l Se aduce la cunoştinţă că pe rolul Judecătoriei Arad se află dosarul nr.6525/55/2021, cu
termen de soluţionare la data de 22 septembrie 2021, având ca obiect cererea formulată
de reclamanţii Petrovici Claudiu şi Petrovici
Delora, pentru constatarea dobândirii de
către aceasta a dreptului de proprietate cu
titlu de uzucapiune, asupra cotei de 14/96 din
imobilul situat în localitatea Pecica, înscris în
CF nr.300219 Pecica (nr. CF vechi 3857), cu
nr. top. 300219 şi CAD. 300219-C1, constând
în teren intravilan în suprafaţă de 560mp şi
casă, cote ce aparţin defuncţilor Matei Maria
şi Turi Iosif sub B3, B4, B6 şi B7. Persoanele
interesate pot face opoziţie la numărul de
dosar indicat mai sus în termen de o lună de
la data publicării prezentei somaţii.

LICITAŢII
l SC Hidroconstructia SA UCM Banat
organizează în data de 18 august, licitație
publică pentru vânzare aproximativ 500To
deșeu metal cu prețul de pornire de 1,35 lei/
kg fier. Garanția de participare este de 30%
din valoarea scoasă la licitație. Informații la
telefon 0741.331.955.
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l Zanto Invest Europe SRL prin administrator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitație publică proprietatea
imobiliara aparținând debitoarei compusă
din teren intravilan in suprafata masurata de
374 mp situat in București, str. Orzari, nr. 62,
sector 2, înscris în cartea Funciară nr. 211943,
nr. cadastral 211943 și construcțiile edificate
pe acesta, respectiv casă P+2E cu suprafață
construită la sol de 75,07 mp, nr. cadastral
211943-C1 și garaj cu suprafața construită la
sol de 149,75 mp, nr. cadastral 211943-C2 la
prețul de evaluare de 1.624.986 lei. Valoarea
de vânzare nu conține TVA, regimul fiscal
urmand a se stabili la momentul vanzarii in
functie de conditiile indeplinite de ambele
parti. Persoanele interesate vor cumpăra
dosarul de prezentare de la administratorul
judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie până la data de 13.08.2014,
ora 16/00. Licitaţia va avea loc în 16.08.2021,
ora 14/00 la sediul administratorului judiciar,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244519800.
l Dinu, Urse si Asociatii SPRL, in calitate de
administrator judiciar al SC Spet Shipping
SA, scoate la vanzare bunurile imobile,
proprietatea SC Spet Shipping SA, aflate in
Vama Bechet, punct de trecere a frontierei
Bechet-Oreahovo, DN 55, jud. Dolj, la pretul
total de 1.723.780 Euro +TVA, prezentate in
Centralizatorul Anexa 1 –pag. 23 si 24 din
Raportul de Expertiza Tehnica Extrajudiciara efectuata de SC Total Design Consulting SRL prin expert Basica Alexandru.
Valorificarea bunurilor se face doar in bloc.
Centralizatorul Anexa 1 poate fi obtinut de la
administratorului judiciar si pentru relatii
suplimentare sunati la tel. 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Pretul Caietului
de sarcini in suma de 2.000 euro +TVA se
achită prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514
9999 0051 3726 deschis la ING BANK –
Sucursala Dorobanti, pe seama administratorului judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL
sau in numerar la sediul administratorului
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
cam.502-505, sector 1. Participarea la licitatie
este conditionata de: -consemnarea in contul
nr. RO31 UGBI 0000 7920 0310 8RON
deschis la Garanti Bank, Sucursala Lipscani,
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 poate fi achitat in contul administratorului judiciar sau in numerar la sediul
ales al acestuia. Prima sedinta de licitatie a
fost fixata la data de 02.09.2021, ora 15.00 iar

daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
licitatia se va relua saptamanal, in fiecare zi
de joi, ora 15.00, pana la sfarsitul lunii anului
2021. Sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam.504, sector 1.
l Primăria Orașului Macin, cu sediul în str.
Florilor, nr.1, C.F. 3839156, tel.0240/571.354,
fax 240/571.102, e-mail: primaria_macin@
yahoo.com, organizează în data de
01.09.2021, ora 14.30, licitație publică în
vederea vânzării prin licitație publică a
terenului în suprafață de 200mp, situat în
orașul Măcin, str. Brăilei, nr.22C, C.F.
33886, bun aparținând domeniului privat al
orașului Măcin. Prețul minim de la care
pornește licitația este de 7.555 Lei, exclusiv
TVA, taxa de participare la licitație este de
750Lei, iar garanția de participare este de
755 Lei. Documentația de atribuire se poate
procura de la sediul concendentului, cam.9,
în perioada 11.08.2021-31.08.2021. Ofertele
se depun la sediu organizatorului într-un
singur exemplar până la data de 31.08.2021,
ora 16.00. Orice litigiu legat de procedura
de vânzare prin licitație publică și de
contractul de vânzare-cumpărare încheiat
urmare a adjudecării este supus legislației
române și este de competența instanțelor
judecătorești din România.
l Primăria Orașului Măcin, cu sediul în str.
Florilor, nr.1, C.F. 3839156, tel.0240/571.354,
fax 240/571.102, e-mail: primaria_macin@
yahoo.com, organizează în data de
02.09.2021, ora 14.30, licitație publică în
vederea vânzării prin licitație publică a
terenului în suprafață de 529mp, situat în
orașul Măcin, str. Brăilei, nr.22D, C.F.
33885, bun aparținând domeniului privat al
orașului Măcin. Prețul minim de la care
pornește licitația este de 20.000Lei, exclusiv
TVA, taxa de participare la licitație este de
750Lei, iar garanția de participare este de
2.000Lei. Documentația de atribuire se
poate procura de la sediul concendentului,
cam.9, în perioada 11.08.2021-01.09.2021.
Ofertele se depun la sediu organizatorului
într-un singur exemplar până la data de
01.09.2021, ora 16.00. Orice litigiu legat de
procedura de vânzare prin licitație publică
și de contractul de vânzare-cumpărare
încheiat urmare a adjudecării este supus
legislației române și este de competența
instanțelor judecătorești din România.
l Primăria Orașului Măcin, cu sediul în str.
Florilor, nr.1, C.F. 3839156, tel.0240/571.354,
fax 240/571.102, e-mail: primaria_macin@
yahoo.com, organizează în data de 31.08.2021,

ora 14.30, licitație publică în vederea vânzării
prin licitație publică a terenului în suprafață
de 530mp, situat în orașul Măcin, str.Brăilei,
nr.24A, C.F. 33884, bun aparținând domeniului privat al orașului Măcin. Prețul minim
de la care pornește licitația este de 20.000Lei,
exclusiv TVA, taxa de participare la licitație
este de 750Lei, iar garanția de participare este
de 2.000Lei. Documentația de atribuire se
poate procura de la sediul concendentului,
cam.9, în perioada 11.08.2021-30.08.2021.
Ofertele se depun la sediu organizatorului
într-un singur exemplar până la data de
30.08.2021, ora 16.00. Orice litigiu legat de
procedura de vânzare prin licitație publică și
de contractul de vânzare-cumpărare încheiat
urmare a adjudecării este supus legislației
române și este de competența instanțelor
judecătorești din România.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Ineu, Str.Calea Republicii, nr.5,
județul Arad, cod poștal 315300, telefon
0257/511.550, interior 128, fax 0257/511.965,
e-mail: primaria@primariaineu.ro, cod fiscal
3519020. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: Cinci imobile
terenuri, proprietate privată a Orașului Ineu,
cu destinația de construire de locuințe familiale, în regim de înălțime D+P+2, situate în
intravilanul Orașului Ineu, categoria de
folosință curți construcții, conform H.C.L.
nr.102/29.07.2021 și prevederile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, art.363,
identificată astfel: -teren de construcție
înscris în C.F. nr. 316586 a localității Ineu, cu
n r. t o p o g r a f i c : 1 3 0 1 - 1 3 0 2 / a 1303/a/1/1/a/2/1/1/22 în suprafață de 650mp,
situat în localitatea Ineu, județul Arad; -teren
de construcție înscris în C.F. nr.316587 a localității Ineu, cu nr. topografic: 1301-1302/a.
1303/a/1/1/a/2/1/1/23 în suprafață de 631mp,
situat în localitatea Ineu, județul Arad; -teren
de construcție înscris în C.F. nr. 300541 a local i t ă ț i i I n e u , c u n r. t o p o g r a f i c :
1301-1302/a.1303/a/1/1/a/2/1/1/41 în suprafață
de 636mp, situat în localitatea Ineu, județul
Arad; -teren de construcție înscris în C.F.
nr.300542 a localității Ineu, cu nr.topografic:
1301-1302/a. 1303/a/1/1/a/2/1/1/42 în suprafață de 617mp, situat în localitatea Ineu,
județul Arad; -teren de construcție înscris în
C.F. nr.300544 a localității Ineu, cu nr. topografic: 1301-1302/a. 1303/a/1/1/a/2/1/1/55 în
suprafață de 625mp, situat în localitatea
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Ineu, județul Arad. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă de la
sediul Primăriei Orașului Ineu, str.Calea
Republicii, nr.5, județul Arad. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului,
de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Documentația de
atribuire pentru licitație se poate obține de
către orice persoană fizică/juridică interesată,
de la Serviciul Tehnic Urbanism și Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei Orașului
Ineu, Str.Calea Republicii, nr.5, județul Arad.
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: 100 lei/exemplar, ce se achită numerar la Casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 24.08.2021, ora 16.15. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 01.09.2021, ora 13.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Orașului Ineu, Str.Calea Republicii,
nr.5, județul Arad, parter, Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: într-un singur exemplar
original, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfașura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 03.09.2021, ora 10.00,
Primăria Orașului Ineu, Str.Calea Republicii,
nr.5, județul Arad, Sala de ședințe, etaj 1.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Arad,
Arad, Bd. V.Milea, nr.2, județul Arad, telefon
0374/491.086, fax 0257/256.484, e-mail:
tr-arad-reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 10.08.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Comuna Gura Șuții, Str. Principală, nr.F.N., județul Dâmbovița, telefon/fax
0245/682.259, e-mail: primariagurasutii@
yahoo.com, cod fiscal 4402701. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
teren în suprafață de 25 mp, situat în incinta
Oborului săptămânal, comuna Gura Șuții, sat
Gura Șuții, județul Dâmbovița, Str. Oborului,

nr. F.N., teren ce aparține domeniului public
al Comunei Gura Șuții, județul Dâmbovița,
conform H.C.L nr. 43/20.07.2021 și conform
O.U.G nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 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: documentația de atribuire se poate elibera pe
suport de hârtie sau prin mijloace electronice
pe baza unei solicitări scrise, de la sediul
primăriei. 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: Compartiment Achiziții publice, comuna Gura Șuții,
sat Gura Șuții, Str.Principală, nr.F.N., județul
Dâmbovița. 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: documentația
de atribuire costă 100Lei și se achită la Casieria unității. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.08.2021, ora 16.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 02.09.2021, ora
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Gura Șuții, Str.Principală,
nr.F.N., județul Dâmbovița, Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 03.09.2021,
ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Gura
Șuții, Str.Principală, nr. F.N., județul Dâmbovița. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Găești, oraș Găești, Str.Nicolae Titulescu, nr.13, județul Dâmbovița, cod poștal
135200, telefon 0245/710.375, fax
0245/712.125, e-mail: just-gaesti@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 10.08.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Consiliul Local Prigor,
comuna Prigor, Strada Principală, nr.323,
județul Caraș-Severin, telefon/fax
0255/243.832, e-mail: pr_prigor@yahoo.
com, cod fiscal 3227580. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:

Imobilul nr. 310 A Prigor, în suprafață
totală 230mp, din care clădire în suprafață
de 140mp și teren în suprafață de 90 mp,
conform caietului de sarcini, aparținând
domeniului public al Comunei Prigor,
aprobat prin H.C.L. nr. 26/31.07.2021 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 modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretariat.
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: Se poate
obține de la Compartimentul Secretariat
din cadrul Primăriei Comunei Prigor,
comuna Prigor, nr.323, 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: 20 lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Prigor. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 23.08.2021, ora
16.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
01.09.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Prigor, comuna Prigor, nr.323, Compartimentul Secretariat, județul Caraș-Severin.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate:
unul exterior și unul interior. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 01.09.2021, ora
14.00, Primăria Comunei Prigor, comuna
Prigor, nr.323, județul Caraș-Severin. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului
Caraș-Severin, Reşiţa, Str.Horea, nr.2-4,
județul Caraș-Severin, 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: 10.08.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Consiliul Local Prigor, comuna
Prigor, Str.Principală, nr.323, județul
Caraș-Severin, telefon/fax 0255/243.832,

ANUNȚURI
e-mail: pr_prigor@yahoo.com, cod fiscal
3227580. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Imobilul
Brutărie Prigor, în suprafață totală de
780mp, din care clădire în suprafață de
181mp și teren în suprafață de 599 mp,
conform caietului de sarcini, aparținând
domeniului public al Comunei Prigor,
aprobat prin H.C.L. nr. 26/31.07.2021 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 modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 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: se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Prigor, comuna Prigor, nr.323,
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: 20
lei/ exemplar, se achită numerar la Casieria
Primăriei Comunei Prigor. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 23.08.2021,
ora 16.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
01.09.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Prigor, comuna Prigor, nr.323, Compartimentul Secretariat, județul Caraș-Severin.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 01.09.2021, ora 14.00, Primăria
Comunei Prigor, comuna Prigor, nr.323,
județul Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Caraș-Severin, Reşiţa, Str.
Horea, nr.2-4, județul Caraș-Severin, 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: 10.08.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Consiliul Local Prigor, comuna
Prigor, Str.Principală, nr.323, județul
Caraș-Severin, telefon/fax 0255/243.832,
e-mail: pr_prigor@yahoo.com, cod fiscal
3227580. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Imobilul
clădire Școala veche Prigor, în suprafață
totală de 200mp, din care clădire în supra-
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față de 140mp și teren în suprafață de 60
mp, conform caietului de sarcini, aparținând domeniului public al Comunei Prigor,
aprobat prin H.C.L. nr. 26/31.07.2021 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 modalitațile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretariat. 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: Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Prigor, comuna Prigor, nr.323,
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: 20 lei/ exemplar, se achită numerar la
Casieria Primăriei Comunei Prigor.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.08.2021, ora 16.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 01.09.2021, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Prigor, comuna Prigor,
nr.323, Compartimentul Secretariat, județul
Caraș-Severin. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data
și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
01.09.2021, ora 14.00, Primăria Comunei
Prigor, comuna Prigor, nr.323, județul
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin, Reşiţa,
Str.Horea, nr.2-4, județul Caraș-Severin,
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: 10.08.2021.
l Anunț vanzare terenuri prin licitație
publică. 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 CRUCEA,
Şoseaua Constanţei nr.45, Crucea, judeţul
Constanţa, telefon 0241.874.825, fax
0241.874.703, email: primaria@crucea.judetul-constanta.ro. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: teren intravilan A
330/1, LOT 1 proprietatea privată a comunei
Crucea, situat în Crucea, județul Constanța,
cu suprafața de 1.110mp, înscris în Cartea
Funciară nr.104354 Crucea, teren intravilan A
330/1 LOT 2 proprietate privată a comunei
Crucea, situat în Crucea, jud.Constanța, cu
suprafața de 1.109mp, înscris în Cartea

Funciară nr.104355 Crucea. Vânzarea a fost
aprobată prin HCL Crucea nr. 67/30.07.2021,
în conformitate cu OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/ compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: registratura Primăriei Comunei Crucea, Comuna
Crucea, Şoseaua Constanţei, nr. 45, judeţul
Constanţa. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ: 50Lei/exemplar,
care se achită la casierie. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 01.09.2021, ora
15.00. 4.Informații privind ofertele: actele
doveditoare privind calitățile și capacitățile
cerute ofertanților, precum și durata prin care
ofertanții rămân angajați prin termenii ofertei
lor, vor fi conforme cu prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți. 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 06.09.2021, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Crucea- Compartimentul
registratură, din Crucea, Şoseaua Constanţei,
nr.45, judeţul Constanţa. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: un
singur exemplar, conform caietului de sarcini.

5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 09.09.2021,
ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Crucea
din Crucea, Şoseaua Constanţei nr.45- Sala de
şedințe a Consiliului local. 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 Constanța, Secția
Contencios și Administrativ Fiscal, Constanța,
strada Traian nr.31, tel.0241.606.597, int.247,
fax: 0241.617.413, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 06.08.2021.
l Beneficiarul Clinica Grivitei 224 SRL
implementează Contractul de subvenție: 7O/
ES/26.05.2021 în cadrul proiectului
„Economia socială =Misiune socială”
Contract: POCU/449/4/16/128587. Informaţii
generale: Achizitor: Clinica Grivitei 224
SRL. Adresa: Mun.Brăila, Calea Călărașilor,
nr.51, Bl.104, Sc.2, Et.3, Ap.34, cod poștal:
810019. Telefon: +40767.218.976. E-mail:
nicolescu.ana_maria@yahoo.com. Persoană
de contact: Nicolescu Ana-Maria. Obiectul
contractului de furnizare bunuri: Achiziție
echipamente medicale. Titlul achiziției: Achiziție echipamente medicale pe loturi. Lot 1
Ecograf -1 bucată. Lot 2 Sudoscan -1 bucată.
Lot 3 Analizator segmențial -1 bucată. Lot 4
Tensiometru de braț -1 bucată. Lot 5 Pulsoximetru profesional -1 bucată. Locul de livrare

a produsului (locația implementării proiectului): Mun. Brăila, Str.Griviței, Nr.224, județ
Brăila. Tipul și durata contractului: contract
de furnizare. Pentru Lot 1 Ecograf -14 luni,
reprezentând 2 luni zile (60 zile caledaristice)
livrare și 12 luni garanție. Pentru Lot 2
Sudoscan -14 luni, reprezentând 2 luni zile
(60 zile caledaristice) livrare și 12 luni
garanție. Pentru Lot 3 Analizator segmențial
-14 luni, reprezentând 2 luni zile (60 zile caledaristice) livrare și 60 luni garanție. Pentru
Lot 4 Tensiometru +Pulsoximetru -13 luni,
reprezentând 1 lună zile (30 zile caledaristice)
livrare și 12 luni garanție. Termenul de
livrare: Pentru Lot 1 Ecograf -2 luni zile (60
zile caledaristice) livrare. Pentru Lot 2
Sudoscan -2 luni zile (60 zile caledaristice)
livrare . Pentru Lot 3 Analizator segmențial
-2 luni zile (60 zile caledaristice) livrare.
Pentru Lot 4 Tensiometru +Pulsoximetru -1
lună zile (30 zile caledaristice) livrare.
Valoarea estimată a contractului fără TVA:
356.790,78Lei. Prețul contractului nu poate fi
ajustat ulterior ofertării şi poate diferi de
valoarea estimată. Defalcarea valorii estimate: Nr.crt.; Denumire echipament; Nr.Bucăți; Preț unitar -fără TVA (lei); Preț total
-fără TVA (lei). 1.; Lot 1 Ecograf; 1;
201.428,58; 201.428,58. 2.; Lot 2 Sudoscan; 1;
115.115,97; 15.115,97. 3.; Lot 3 Analizator
segmențial; 1; 27.126,05; 27.126,05. 4.; Lot 3
Determinare indice gleznă-braț; 1; 11.717,65;
11.717,65. 5.; Lot 4 Tensiometru +Pulsoximetru; 1; 1402,53; 1402,53. Data, locul și ora

limită de depunere a ofertelor: Termenul
limită pentru depunerea ofertelor: 17.08.2021,
ora 12.00. Locul şi modalitatea de depunere:
Oferta se depune într-un singur exemplar, în
original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea Formulare.
Ofertele se depun/se transmit prin poştă,
curierat sau personal la: Clinica Grivitei 224
SRL, Mun.Brăila, Calea Călărașilor, nr.51,
Bl.104, Sc. 2, Et.3, Ap.34, cod poștal: 810019.
Informații privind locul și modul de obținere
a documentației de atribuire: Documentația
de atribuire este disponibilă pe site-ul http://
www.fonduri-ue.ro/ secțiunea Achiziții
privați/Anunțuri, precum și de la sediul Beneficiariului: Clinica Grivitei 224 SRL, Mun.
Brăila, Calea Călărașilor, nr.51, Bl.104, Sc.2,
Et.3, Ap.34, cod poștal: 810019, e-mail: nicolescu.ana_maria@yahoo.com. Persoană de
contact: Nicolescu Ana-Maria.

PIERDERI
l Subscrisa SC New Kopel Romania SRL,
identificată cu cod fiscal RO17847647, cu
sediul social în Calea Bucureștilor 201-203,
Otopeni, județul Ilfov, declară pierderea
Registrului Unic de Control pentru punctul
de lucru din Brașov, adresa: Strada Apollonia
Hirscher 14, Brașov 500015, cât și pentru
punctul de lucru din București, adresa: Calea
Victoriei 63-81, București 010065.

