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OFERTE SERVICIU
S.C. Afrim Moustafa S.R.L.angajează 2 posturi de 

agent de vânzare, cod COR: 332203. Tel. 
0722.244.769.

SC Con Ted Company SRL, din com.Ciurea, jud.
Iași, angajează 1 muncitor necalificat. Data limită de 
depunere CV: 14.01.2022. Rel. la tel. 0722.353.367.

Saracrepe SRL angajează bucătar, având cunoș-
tințe minime/medii de limba engleză. Transmitere CV 
și detalii la nr. de tel.0738.321.473 sau pe email: 
wr.team@workand-roll.com

White Dream  Internet Cafe SRL, cu sediul în 
București, Sectorul 1, Strada Clucerului nr.86, anga-
jează pentru restaurant, ospatari, bucătari, ajutor 
bucătari, lucrători bucătărie. Relaţii la telefon 
0722227793.

Societatea Yuantong S.R.L., cu sediul in Brasov, str. 
C.D. Gherea, nr.44, ap.2, ofera 2 locuri de munca 
pentru functia de lucrator comercial si 2 locuri de 
munca pentru functia de manipulant marfa. Relatii la 
sediul societatii sau la tel. 0773.785.980.

S.C Deltamed SRL angajeaza montatori suban-
samble si maistrii montaj. Cerinte obligatorii: 1.
Studii medii/scoala profesionala 2.Experienta pe o 
pozitie similiara, minim 1 an (montatori suban-
samble)/ minim 3-5 ani (maistrii montaj) in auto-
motive si confectii metalice. 3.Cunostinte 
temeinice in interpretarea desenelor tehnice. 
Cautam persoane responsabile, atente la detalii si 
pasionate de domeniul tehnic. Beneficii: transport 
asigurat spre si de la locul de munca, tichete de 
masa, bonusuri si prime cu ocazia diferitelor eveni-
mente si in functie de performante. Locatie: com.
Gilau, jud.Cluj. Persoanele interesate pot trimite 
CV-urile pe adresa de e-mail cariere@deltamed.ro 
sau pot apela pentru mai multe detalii la unul 
dintre numerele de telefon +40.739.930.074/ 
+40.264.371.568, persoana de contact Elena 
Tulbure.

Subscrisa S.C. Solceta S.A., cu sediul in locali-
tatea Stei, str. Cuza Voda nr. 13, jud. Bihor, inmatri-
culata la ORC Bihor cu nr. J05/880/1995 si avand 
CUI RO 7401263, organizeaza in data de 03.02.2022 
la ora 12:00 interviu pentru: - 1 post de inginer retele 
apa si canalizare, pe perioada nedeterminata, cu 
studii superioare si o vechime de minim 3 ani. 
Candidati care doresc sa participe la intreviu trebuie 
sa depuna la sediul societăţii, birou Secretariat, până 
la data de 25.01.2022, ora 12:00 actele pentru 
dosarul de concurs. Informatii suplimentare se pot 
obtine la nr. de telefon 0748224420 – secretar 
comisie concurs si pe site-ul societatii www.solceta.
com.

Primăria Domnești cu sediul în șos. Al. I. Cuza 
nr.25-27, comuna Domnești, județ Ilfov organizează 
în data de 03.02.2022 concurs recrutare pentru 
ocuparea postului de Șofer– Compartiment Deser-
vire Microbuze Școlare. Condiţii de participare: 
studii medii/ generale, permis de conducere: catego-

riile B, C, D, E, Certificat pregătire profesională 
conducător auto, vechime în muncă: minimum 10 
ani. Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei 
Domnești în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului, respectiv de la data de 27 
12.01.2022 până la data de 26.01.2022, ora 16:00. 
Detalii suplimentare la 021.351.52.56, persoană de 
contact: Voica Cristina– Inspector Asistent Primăria 
Domnești, email: primariadomnestiif@primaria-
domnesti.ro.

Spitalul Municipal Urziceni organizează concurs, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 
privind reforma n domeniul sănătății, cu modifică-
rile și completările ulterioare și a Ordinului nr. 
284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru 
de organizare și desfăsurare a concursurilor/exame-
nelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comite-
tului director din spitalele publice, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru ocuparea următoa-
relor funcții de conducere vacante, specifice comite-
tului director: -director financiar contabil. 
Concursul se va desfăsura la sediul unităţii din 
Municipiul Urziceni, strada Teilor nr. 39, judeţul 
Ialomița după cum urmează: -proba scrisă: în data 
de 10.02.2022  ora 9,00; -susţinerea proiectului de 
specialitate: în data de 10.02.2022 ora 14,00; -susţi-
nerea interviului de selecţie: în data de 10.02.2022 
ora 15,00. Dosarele se depun la secretariatul comi-
siei de concurs începând cu data de 12.01.2022 până 
în data de 01.02.2022 inclusiv. Criterii specifice de 

participare la concurs: -sunt absolvenți de învată-
mânt universitar de lungă durată, cu diplomă de 
licentă sau echivalentă în profil economic; -au cel 
puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor. -dețin 
certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în 
domeniul Sistemului european de conturi, precum 
și de cunoaștere a reglementărilor europene în 
domeniu. Relaţii suplimentare, bibliografia, Temele 
cadru precum și alte menţiuni referitoare la organi-
zarea concursului vor fi puse la dispoziţie la sediul 
unităţii sau la telefon nr.0243.255.375 int 131 cât și 
pe site-ul www.spitalul-urziceni.ro.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj, cu sediul în 
municipiul Craiova, str.Vulturi, nr.19, organizează 
concurs, prin recrutare cu personal din sursă externă, 
în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile 
publice, pentru ocuparea următorului post vacant: 1 
post de muncitor calificat IV-I (zidar) la Serviciul 
Logistic. Condiţii de participare la concurs: studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat, cursuri de pregătire 
specializarea zidar/zugrav. Nu necesită vechime în 
muncă. Concursul se desfășoară la sediul IPJ Dolj, în 
data de: 24.02.2022, ora 09.00- proba practică, 
02.03.2022, ora 09.00- interviul. Candidaţii vor 

depune dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul instituţiei sau la telefon: 0251.407.500, inte-
rior 20114.

CITAŢII
Numiţii Onofrei Maria și Onofrei Constantin, cu 

ultimul domiciliu cunoscut în Municipiul Iași, str. 
Mizil nr. 8, et. 3, ap. 18 și Aduloaie Aneta, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Municipiul Iași, str. Mitropolit 
Varlaan nr. 19, Bl. P7, et. 3, ap. 4, sunt citaţi la Jude-
cătoria Suceava în Dosarul Nr. 8848/314/2019, pentru 
data de 20.01.2022, ora 8.30, pentru partaj judiciar. 
Reclamanta este Pânzariu Milica.

Pârâții: Iorga Alexandra, prin reprezentant legal 
Baniță Petronela, cu domiciliul în sat Leoști, com. 
Pădureni, jud. Vaslui, Iorga Cătălin, domiciliat în 
satul și comuna Pădureni, jud.Vaslui, Iorga Liliana, 
domiciliată în Tulcea, str.Babadag, nr.19, bl.11, sc.B, 
ap.6, jud.Tulcea, Ciomaga Violeta-Andreea, domici-
liată în com.Dimitrie Cantemir, jud.Vaslui și Iorga 
Carmen, domiciliată în comuna Dimitrie Cantemir, 
jud.Vaslui, sunt citați la Judecătoria Huși, jud. Vaslui, 
pentru data de 27.01.2022, ora 10.30, în dosarul 
nr.322/244/2021, având ca obiect partaj judiciar ieșire 
din indiviziune, reclamantă fiind Munteanu Țana.

DIVERSE
Petre Dumitru in calitate de beneficiar pentru 

investitia P.U.Z.- „Pentru construire 3 locuinte indivi-
duale P+2, la adresa T6, P136, N.C.5952, Str. Pelica-
nului, Nr. 44, Orasul Buftea, Jud. Ilfov, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului consultativ. Observatiile/comentariile 
si sugestii se primesc in scris la Directia urbanism si 
amenajarea teritoriului, Consiliul Judetean Ilfov, cu 
sediul București, Str. Ernest Juvara nr.3-5, sect.6, Tel: 
40.21.212.56.93, mail: cjilfov@cjilfov.ro, in termen de 
15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunț public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu. Regia Națională a 
Pădurilor Romsilva – prin Direcția Silvică Vrancea și 
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Implementarea de măsuri active de conservare, din 

Planul de management aprobat, pe teritoriul 
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor 
naturale protejate cu care se suprapune”, propus a fi 
amplasat în județele Vrancea, Galați, Brăila și Bacău. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate 
pe pagina de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului - Agenția pentru Protecția 
Mediului Galați (http://apmgl-old.anpm.ro/memorii_
de_prezentare_2020_ 2021- 39749) și la sediul Regiei 
Naționale a Pădurilor Romsilva – prin Direcția 
Silvică Vrancea (DS Vrancea) str. Leopoldina Bălă-
nuță nr.17, Focșani, cod poștal 620018, jud. Vrancea, 
în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14. Observațiile 
publicului se primesc la adresa de e-mail office@
apmgl.anpm.ro.

Informare. În conformitate cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările 
ulterioare și a Legii 310/2004, CERONAV, cu sediul 
social in Mun. Constanta, Str. Pescarilor, nr. 69 A, Jud. 
Constanţa, CUI 15566688, telefon: 0241.639.595, 

Debitorul DACOLE SERVICE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare urmatoarele 
terenuri aflate in proprietatea debitoare, respectiv:

Nr.crt. Tip teren Suprafata (mp) Adresa Pret
1 Intravilan 355 Sinaia, str. Fnd. Paltinului, nr.3, jud. Prahova 62.276 lei exclusiv TVA
2 Intravilan 1.098(acte), 

1.094(mas.)
Sinaia, str. Platou Izvor, nr.18, jud.Prahova 174.855,2 lei exclusiv TVA

3 Intravilan 15.200 T60, Parcela 1133/2, pct. Oboare, jud. Dambovita 237.017,6 lei exclusiv TVA
4 Intravilan 10.000 Moroeni, jud. Dambovita 155.932,8 lei exclusiv TVA
5 Extravilan 43.400 Moroeni, jud. Dambovita 1.861.057,6 lei exclusiv TVA
6 Extravilan 31.600 Moroeni, jud. Dambovita 1.355.056 lei exclusiv TVA
7 Extravilan 22.300 Moroeni, jud. Dambovita 956.257,6 lei exclusiv TVA
8 Extravilan 10.000 Moroeni, jud. Dambovita 351.129,6 lei exclusiv TVA
9 Extravilan 47.400 Moroeni, jud. Dambovita 1.665.915,2 lei exclusiv TVA

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini. Pretul caietului de 
sarcini este de 1.000 Euro exclusiv TVA, pentru terenurile aflate in proprietatea debitoarei. Contravaloarea caietului de sarcini se va achita 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 sau 
in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1.

Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO08 BSEA 0070 0000 0214 7873, deschis la Credit Agricole Bank SA, cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare bun pentru care se liciteaza. 
Pretul de pornire este de 80% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare. Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de ora 21.01.2022 de la ora 13.30 
iar daca bunurile imobile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc in data de 28.01.2021, 04.02.2022, 11.02.2022, 18.02.2022 
ora 13:30. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii 
suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com. 
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0241.691.368, fax: 0241.631.415, e-mail: office@
ceronav.ro, intentioneaza sa solicite de la Adminis-
traţia Bazinala de Apa „Dobrogea Litoral”, Avizul de 
gospodarire a apelor, pentru investitia: „PUD - 
construire corp invatamant, cazare si bazin de antre-
namente“, amplasat in Jud. Constanța, Mun. 
Constanta, str. nespecificata, Baza Nautica - Lac 
Siutghiol. Persoanele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa sus mentionata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului: CERONAV, cu sediul social in 
Mun. Constanta, Str. Pescarilor, nr. 69 A, Jud. 
Constanţa, CUI 15566688, telefon: 0241.639.595, 
0241.691.368, fax : 0241.631.415, e-mail: office@
ceronav.ro, dupa data de 13.01.2022.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. 
SC Oprea Edil Construct SRL, titular al proiectului 
„Construire platformă betonată și amplasare utilaje 
stație de betoane, cu caracter provizoriu și organizare 
executare lucrări”, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului București, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Construire platforma betonată și 
amplasare utilaje stație de betoane, cu caracter 
provizoriu și organizare executare lucrări”, propus a 
fi amplasat în Str.Preciziei, nr.13E, sector 6, Mun.
București. 1.Proiectul deciziei de încadrare și moti-
vele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru protecția mediului 
APM București din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
Bucuresti, în zilele de Luni-Vineri, între orele 08.00-
12.00, precum și la următoarea adresă de internet: 
https://apmbuc.anpm.ro/web/apm-bucuresti. 
Publicul interesat poate înainta comentarii /obser-
vații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de 
internet a autorității competente pentru protecția 
mediului. 2.Publicul interesat poate depune propu-
neri în ceea ce privește conținutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului APM Bucu-
resti, în termen de 10 zile de la data publicării anun-
țului pe pagina de internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

Societatea Națională a Apelor Minerale SA, organi-
zată și funcționând pe bază de gestiune economică și 
autonomie financiară, în conformitate cu reglementă-
rile legale în vigoare și cu Statutul propriu, având 
acționar unic Statul Român prin Ministerul Econo-
miei, fără a primi subvenții sau finanțare de la 
Bugetul de Stat, în baza dispozițiilor Hotărârii nr.6 din 
25.11.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționa-
rilor, precum și a prevederilor art.38 din Legea 
Minelor nr.85/2003 actualizată, anunță prin prezenta 
îmbuteliatorii de ape minerale naturale și investitori 
interesați de acest domeniu asupra: Demarării proce-
durilor de identificare și selecție a unei entități finan-
țatoare pentru realizarea unui parteneriat în vederea 
creării unei capacități de producție (îmbuteliere a 
apelor minerale naturale), controlate de Statul român. 
Intențiile de participare în cadrul procedurilor vor fi 
transmise prin e-mail la adresa secretariat@snam.ro 
până cel mai târziu la data de 14.01.2022.

C.I.I. Apostol Andra notifica deschiderea proce-
durii generale a insolventei in Dosarul nr. 
4914/105/2021, Tribunalul Prahova, conform Sentintei 
nr. 611/16.12.2021 privind pe SC Mayluk Construct 
SRL, cu termenele: depunere declarații creanță 
28.01.2022, întocmirea tabelului preliminar al crean-
țelor 15.02.2022, întocmirea tabelului definitiv 
10.03.2022, prima Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 18.02.2022, orele 12.30.

LICITAŢII
Par Rom SRL prin lichidator judiciar Via Insolv 

SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică: teren de 
8.038 mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr. 
cadastral 920, CF 100538, jud. Constanta pornind de 
la pretul de 143.460,24 lei fara TVA si teren de 570 mp 
situat in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr. cadastral 
918/2, CF 100536, jud. Constanta pornind de la pretul 
de 20.494,76 lei fara TVA. Regimul TVA se stabileste 
conform prevederilor fiscale in vigoare. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie pana la data de 26.01.2022, ora 
14.00. Licitatia va avea loc in data de 27.01.2022, ora 
11.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800.

Emalt S.R.L., societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie 
publica, proprietatea imobiliara situata in Orasul 
Urlati, Str. 1 Mai, nr. 10E, Judetul Prahova, reprezen-
tata de  constructia C1 - Magazin materiale de 
constructii, imobil neinscris in Cartea Funciara – fara 
numar cadastral, regim inaltime Parter, cu suprafata 
construita desfasurata de 132,10 mp. Terenul pe care 
este edificata constructia mai sus mentionata, nu face 
obiectul vanzarii.  Pretul de vanzare este de 30.751 
euro, fara TVA. Pretul bunurilor mai sus mentionate, 
este diminuat cu 50 % fata de pretul de evaluare, in 
conformitate cu Hotararea Creditorilor nr. 
1147/04.11.2021. Licitatia se va organiza la sediul 
lichidatorului judiciar in data de 14.01.2022 ora 11:00, 
iar in cazul in care bunul nu va fi valorificat, aceasta 
este reprogramata pentru data de 17.01.2022, 
18.01.2022, 19.01.2022, 20.01.2022, 21.01.2022, 
25.01.2022, 26.01.2022, 27.01.2022, 28.01.2022, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la sediul lichidatorului 
judiciar insotite de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licita-
tiei, mai multe relatii, precum si achizitionarea regu-
lamentului de vanzare se pot obtine de la lichidatorul 
judiciar, la numerele de telefon 0723357858/ 
0244597808, email: o«ce@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

Anunț licitație publică deschisă cu strigare. 
Primăria Comunei Cornetu, Județul Ilfov, Sos. 
Alexandriei nr. 140 organizează: ”Licitație publică 
deschisă cu strigare pentru închirierea a unui spatiu in 
suprafata de 33,30  m.p. si cota indiviza de 10,48% 
corespunzatoare spatiilor comune din suprafata de 
219,6 m.p. (respectiv suprafata de 23,01 m.p.) din 
clădirea Sediului Consiliului Local Cornetu situată în 
Sos.Alexandriei nr.140, comuna Cornetu, sat Cornetu, 
judetul Ilfov, pentru amenajare sediu administrativ in 
vederea organizarii activitatilor cultural artistice”. 
Participanți: persoane juridice române sau străine, 
P.F.A., intreprinderi familiale si intreprinderi indivi-
duale. Prețul de pornire: 30 lei/m.p./lună. Pasul licita-
ției este de 1 leu. Garanția de participare: suprafața 
spațiului (mp) x prețul minim de pornire (lei/m.p./
luna) x 2 luni. Prețul documentației de licitație: 50 lei. 
Pentru a intra în posesia documentației de licitație – 
caiet de sarcini, doritorii se vor prezenta la sediul 
Primăriei Cornetu, județul Ilfov – camera secretariat 
începând cu data  apariției prezentului anunț. Docu-
mentele de participare la licitație vor fi depuse la 
sediul Primăriei Cornetu, până cel târziu  în data de 
25.01.2022 ora 10,00 . Procedura licitatiei publice sau 
negocierii directe (functie de numarul ofertantilor) se 
va repeta periodic, din 2 in 2 saptamani, pana la 
adjudecare. Licitația va avea loc la sediul Primăriei 
Cornetu, în data de 26.01.2022, ora 11. Relații supli-
mentare telefon 021.4689220 int.21 – Ristea Mariana.

1. Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Măneciu cu sediul în com. Măneciu, sat Măneciu 
Ungureni, nr. 273, judeţul Prahova, Cod fiscal 
2843221,Telefon 0244295225, Fax 0244/295400, 
e-mail: contact@ primaria-maneciu.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul închirierii: Obiectul închiri-
erii îl reprezintă Imobilul în suprafaţă utilă de 48,48 
mp,imobil P+E, situat în incinta Dispensarului 
medical din comuna Măneciu, sat Gheaba, T 67, P 
4562, 4562/2 ,judeţul Prahova, aflat în domeniul privat 
al comunei Măneciu, în vederea desfășurării activită-
ţilor medicale și activităţi conexe serviciilor medicale.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din OUG 
nr. 57/2019 și în conformitate cu prevederile HCL nr. 
20/25.02.2021. 3. Documentaţia de atribuire: infor-
matii privind documentatia de atribuire se regăsesc în 
cuprinsul caietului de sarcini.Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei, fie pe 
suport de hârtie, fie prin mijloace electronice, la adresa 
de e-mail:contact@primaria-maneciu.ro. Documen-
taţia de atribuire se poate obţine în mod gratuit. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor : 03.02.2022, ora 
18:30. 4. Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun 
în două plicuri: unul exterior și unul interior. Ofertele 
se depun la sediul primăriei comunei Măneciu din 
comuna Măneciu, sat Măneciu Ungureni, nr. 273, 
judeţul Prahova, într-un exemplar original, până la 
data de 10.02.2022, ora 18:30. 5. Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 
11.02.2022, la sediul primăriei comunei Măneciu, ora 
1000 din comuna Măneciu, sat Măneciu Ungureni, nr. 
273, judeţul Prahova. 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: Tribunalul Prahova , 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal,cu sediul în Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr. 42, 
judeţul Prahova, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro, 
telefon 0244523265. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
11.01.2022.

1. Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 
Măneciu cu sediul în com. Măneciu, sat Măneciu 
Ungureni, nr. 273, judeţul Prahova, Cod fiscal 
2843221,Telefon 0244295225, Fax 0244/295400, 
e-mail: contact@ primaria-maneciu.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul închirierii: Obiectul închiri-
erii îl reprezintă închirierea a două loturi-teren, în 
suprafaţă de 5,5 mp fiecare, situate în Comuna 
Măneciu, sat Gheaba, judeţul Prahova, aparţinand 
domeniului public al Comunei Măneciu, judeţul 
Prahova (lotul 1 este identificat cu număr cadastral 
26122, T 0, P 5315, iar lotul 2 este identificat cu 
număr cadastral 21350, T 0, P 4751) în vederea desfă-
șurării unor activităţi comerciale - presă. Închirierea 
se face conform art. 333, art. 335 din OUG nr. 57/2019 
și în conformitate cu prevederile HCL nr. 
107/28.10.2021. 3. Documentaţia de atribuire: infor-
matii privind documentatia de atribuire se regăsesc în 
cuprinsul caietului de sarcini.Persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei, 
fie pe suport de hârtie, fie prin mijloace electronice, la 
adresa de e-mail: contact@primaria-maneciu.ro. 
Documentaţia de atribuire se poate obţine în mod 
gratuit. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
03.02.2022, ora 18:30. 4. Informaţii privind ofertele: 
Ofertele se depun în două plicuri: unul exterior și unul 
interior. Ofertele se depun la sediul primăriei comunei 
Măneciu din comuna Măneciu, sat Măneciu Ungu-
reni, nr. 273, judeţul Prahova, într-un exemplar 
original, până la data de 10.02.2022, ora 18:30. 5. 
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfă-
șura în data de 11.02.2022, la sediul primăriei 
comunei Măneciu, ora 10:00 din comuna Măneciu, sat 
Măneciu Ungureni, nr. 273, judeţul Prahova. 6. Denu-
mirea,adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigi-

ilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Prahova , Secţia a II-a Civilă, de Conten-
cios Administrativ și Fiscal,cu sediul în Ploiești, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 42, judeţul Prahova, e-mail: 
tr-ph-contencios@just.ro, telefon 0244523265. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 11.01.2022.

Închiriere teren în suprafață de 12 mp aparținând 
domeniului public al comunei Miroslava, parcela 
DC/2047/10/3/1/10, intravilan sat Miroslava, comuna 
Miroslava, județul Iași. 1. Informaţii generale privind 
autoritatea contractanta: denumire: UAT Comuna 
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava 
str. Constantin Langa nr. 93, comuna Miroslava, cod 
707305, jud. Iași, E-mail: secretariat@primariamiro-
slava.ro 2. Informaţii generale privind obiectul închi-
rierii: teren în suprafață de 12 mp aparținând 
domeniului public al comunei Miroslava, parcela 
DC2047/10/3/1/10, intravilan sat Miroslava,comuna 
Miroslava, județul Iași în vederea amplasării unei 
rulote mobile pentru comercializare produse fast-
food. Prețul chiriei: este de minim: 48 lei/lună. 3. 
Informaţii privind documentaţia de atribuire: Moda-
litatea prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare pe suport 
hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire; Denumirea și adresa compartimen-
tului de la care se poate obţine un exemplar al 
documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din 
cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentației de atribuire: costul docu-
mentaţiei este de 50 lei și se poate achita odata cu 
solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data limită 
pentru solicitare clarificări: 25.01.2022, orele 16.00. 
Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație 
de atribuire: 25.01.2022, orele 16.00. 6. Informaţii 
privind ofertele: Data limită pentru depunerea ofer-
telor: 01.02.2022, orele 16.00; Adresa la care trebuie 
depusă oferta: Primăria comunei Miroslava, sat 
Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 
707305; Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior și unul interior. 7. Data și locul unde se 
va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
02.02.2022, orele 11.00 la sediul Primăriei com. Miro-
slava, judeţul Iași 8. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, și adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iași, 
Secţia contencios administrativ, Str. Elena Doamna 
nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332; 
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 10.01.2022.  

Închiriere teren în suprafață de 82 mp aparținând 
domeniului public al comunei Miroslava, situat în T13 
din NC 81562, intravilan sat Miroslava, comuna 
Miroslava, județul Iași. 1. Informaţii generale privind 
autoritatea contractanta: denumire: UAT Comuna 
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava 
str. Constantin Langa nr. 93, Comuna Miroslava, cod 
707305, jud. Iași, E-mail: secretariat@primariamiro-
slava.ro 2. Informaţii generale privind obiectul inchi-
rierii: teren în suprafață de 82 mp aparținând 
domeniului public al comunei Miroslava, situat în T13 
din NC 81562, intravilan sat Miroslava, comuna 
Miroslava, județul Iași în vederea amplasării unui 
container fără fundație sau platformă betonată 
pentru desfășurarea unor activități de comerț 
(pescărie). Prețul chiriei: este de minim: 328 lei/lună. 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: persoanele interesate pot înainta o solicitare pe 
suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire; Denumirea și adresa 

compartimentului de la care se poate obţine un exem-
plar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii 
publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iași. 4. Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea unui exemplar al documentației de atri-
buire: costul documentaţiei este de 50 lei și se poate 
achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. 
Data limită pentru solicitare clarificări: 25.01.2022, 
orele 16.00. Data limită solicitare prin cerere scrisă 
documentație de atribuire: 25.01.2022, orele 16.00. 6. 
Informaţii privind ofertele: Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 01.02.2022, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei Miroslava, 
sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod 
postal 707305; Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar în două plicuri 
sigilate unul exterior și unul interior. 7. Data și locul 
unde se va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 02.02.2022, orele 10.00 la sediul Primăriei 
com. Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, și adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Judeţean Iași, Secţia contencios administrativ, Str. 
Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 
0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10.01.2022.  

Închiriere teren în suprafață de 194 mp aparținând 
domeniului public al comunei Miroslava, situat în T13 
din NC 81562, intravilan sat Miroslava, comuna Miro-
slava, județul Iași 1. Informaţii generale privind auto-
ritatea contractanta: denumire: UAT Comuna 
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava 
str. Constantin Langa nr. 93, comuna Miroslava, cod 
707305, jud. Iași, E-mail: secretariat@primariamiro-
slava.ro 2. Informaţii generale privind obiectul inchiri-
erii: teren în suprafață de 194 mp aparținând 
domeniului public al comunei Miroslava, situat în T13 
din NC 81562, intravilan sat Miroslava, comuna Miro-
slava, județul Iași în vederea amplasării unui container 
fără fundație sau platformă betonată pentru desfășu-
rarea unor activități de producție și comerț (cofetărie- 
patiserie). Prețul chiriei: este de minim: 776 lei/lună. 3. 
Informaţii privind documentaţia de atribuire: Modali-
tatea prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare pe suport 
hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire; Denumirea și adresa compartimen-
tului de la care se poate obţine un exemplar al 
documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din 
cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentației de atribuire: costul docu-
mentaţiei este de 50 lei și se poate achita odata cu 
solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data limită 
pentru solicitare clarificări: 25.01.2022, orele 16.00. 
Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație 
de atribuire: 25.01.2022, orele 16.00. 6. Informaţii 
privind ofertele: Data limită pentru depunerea ofer-
telor: 01.02.2022, orele 16.00; Adresa la care trebuie 
depusă oferta: Primăria comunei Miroslava, sat Miro-
slava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 
707305; Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior și unul interior. 7. Data și locul unde se 
va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
02.02.2022, orele 09.00 la sediul Primăriei com. Miro-
slava, judeţul Iași. 8. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, și adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iași, 
Secţia contencios administrativ, Str. Elena Doamna nr. 
1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332; 
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 10.01.2022.  
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Anunț privind închirierea prin licitație publică a 
unui număr de 7 cabinete medicale și a unui cabinet/
laborator stomatologic, proprietatea Municipiului 
Sebeș, situate în clădirea Dispensarului Medical din 
Cartierul Mihail Kogălniceanu –Sebeș. Organizatorul 
licitației: Primăria Municipiului Sebeș, cu sediul 
permanent în Sebeș, str. Piața Primăriei, nr. 1, jud. 
Alba și sediul provizoriu în Sebeș, str. Parcul Arini, nr. 
1, jud. Alba, tel. 0258-731.004; 0258-731.006, fax: 
0258/734.187, E-mail: secretariat@primariasebes.ro, 
cod fiscal: 4331201, persoană de contact: Gheorghe 
BARBU, tel. 0753.388.161. Obiectul închirierii: 8 
spații cu destinație specială (7 cabinete medicale și un 
cabinet/laborator stomatologic), situate în clădirea 
Dispensarului Medical ”Mihail Kogălniceanu” din 
Sebeș, cartier Mihail Kogălniceanu, nr. 128, jud. Alba. 
Documentația de atribuire poate fi procurată contra 
cost, de la sediul Primăriei Municipiului Sebeș din 
Sebeș, str. Parcul Arini, nr.1, Compartiment Patri-
moniu și Transport, consilier Gheorghe BARBU. 
Costul unui exemplar este de 50 lei și se poate achita 
în numerar la casieria Primăriei Municipiului Sebeș 
sau prin ordin de plată în contul RO62TREZ 
00521180250XXXXX, deschis la Trezoreria Munici-
piului Sebeș. Data limită pentru depunerea ofertelor 
este de 16.02.2022, orele 16:00. Ofertele se depun 
într-un singur exemplar, la sediul permanent din 
Sebeș, str. Piața Primăriei, nr.1, jud. Alba sau la sediul 
provizoriu din Sebeș, str. Parcul Arini, nr.1. Clarificări 
legate de depunerea ofertelor și de documentația de 
atribuire pot fi solicitate până în data de 02.02.2022, 
orele 16:00. Ședința publică de deschidere a ofertelor 
se va desfășura în data de 21.02.2022, începând cu 
orele 10:00, la sediul provizoriu din Sebeș, str. Parcul 
Arini, nr. 1. soluționarea litigiilor în legătură cu desfă-
șurarea procedurii de licitație publică revine, potrivit 
dispozițiilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
dministrativ, cu completările și modificările ulterioare, 
Tribunalului Alba, Secția contencios administrativ și 
fiscal. Acest anunț a fost publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea a VI-a, Nr. 4 din 06 ianuarie 2022.

1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Roșiori, 
comuna Roșiori, Str.Principală, nr.34, județul Bacău, 
telefon 0234/228.501, fax 0234/228.501, e-mail: 
prosiori@yahoo.com, cod fiscal 4535872. 2.Procedura 
aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune 
de bunuri/Informații cu privire la repetarea proce-
durii de licitație dacă e cazul: licitație publică. 3.Data 
publicării anunţului de licitaţie/anunţului negocierii 
directe în Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a: 12.11.2021, conform O.U.G.nr.57/03.07.2019. 
4.Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câști-
gătoare: cel mai mare nivel al redevenței. 5.Numărul 
ofertelor primite și al celor declarate valabile: 8 oferte 
primite, 8 oferte declarate valabile. 6.Denumirea/
numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a 
fost declarată câștigătoare: -SC Vemagro Prod SRL, 
comuna Roșiori, sat Roșiori, nr.36, județul Bacău 
-pentru imobilul clădire locuință socială piață, în 
suprafață de 781mp; -PF Patrichi Georgel, comuna 
Roșiori, sat Roșiori, județul Bacău -pentru imobilul 
spațiu 2, în sala de festivități, în suprafață de 
237,60mp; -PF Pilat M.Mihai, comuna Roșiori, sat 
Roșiori, județul Bacău -pentru imobilul spațiu 3, în 

sala de festivități, în suprafață de 294,84mp; -PF 
Țîrică Mihail, comuna Roșiori, sat Roșiori, județul 
Bacău -pentru imobilul clădire spațiu depozitare 3, în 
suprafață de 320mp. 7.Durata contractului: 10 ani. 
8.Nivelul redevenţei: -SC Vemagro Prod SRL 
-2.510,00Lei/an; -PF Patrichi Georgel -1.310,00Lei/an; 
-PF Pilat M.Mihai -1.360,00Lei/an; -PF Țîrică Mihail 
-1.010,00Lei/an. 9. 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: Acțiunea în justiție se 
poate introduce la Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Bacău, Bacău, Str.Ștefan cel Mare, 
nr.4, județul Bacău, cod poștal 600356, telefon 
0234/514.419, fax 0234/525.211, e-mail: tr-ba-
cau-reg2@just.ro. 10.Data informării ofertanţilor 
despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 
23.12.2021. 11.Data transmiterii anunţului de atri-
buire către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
11.01.2022.

1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Mirșid, comuna 
Mirșid, Str. Principală nr.89, județul Sălaj, telefon 
0260/663.591, fax 0360/566.908, e-mail: primaria@
comunamirsid.ro, cod fiscal 4291603. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: imobil teren, extravilan, în suprafaţă de 
15.449mp, înscris în CF nr.52319 -Mirșid, Parcela Sub 
costi, aparţinând domeniului public al Comunei 
Mirșid, amplasat în Comuna Mirșid, județul Sălaj, 
conform H.C.L. nr.60 din 21.12.2021 și temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la 
sediul Primăriei Comunei Mirșid. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Mirșid, comuna Mirșid, Str.Principală nr.89, 
județul Sălaj. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: persoa-
nele interesate pot achita contravaloarea documenta-
ției de atribuire de 10Lei în contul concedentului: 
RO30TREZ24A510103200101X deschis la Trezoreria 
Zalău, cod fiscal al concedentului 4291603. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
25.01.2022, ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 02.02.2022, 
ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei 
Mirșid, comuna Mirșid, Str.Principală nr.89, județul 
Sălaj. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exem-
plare copii. 5.Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02.02.2022, 
ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Mirșid, 
comuna Mirșid, Str.Principală nr. 89, județul Sălaj. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Sălaj, Zalău, Str.Tudor Vladimi-
rescu nr.10, județul Sălaj, telefon 0260/611.085, fax 

0260/611.551, e-mail: tr-salaj-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 11.01.2022.

1.Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei Nucet, Str.
Linia Mare nr. 485, Nucet, judeţul Dâmbovița, telefon 
0245/267.004, fax 0245/267.007, e-mail: nucet@cjd.ro, 
cod fiscal 4280345. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesionat: Conce-
siune teren aparținând domeniului privat al Comunei 
Nucet conform H.C.L.nr.9/10.02.2021 astfel: 1.teren în 
suprafață de 2036 mp situat în comuna Nucet, sat 
Ilfoveni, FN, înscris în CF nr.71930, cu destinație 
organizarea unui spațiu pentru expunerea și comerci-
alizarea produselor agricole. Concesiunea se face 
conform HCL nr.63/26.11.2021 anexa 1 și O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere de la sediul Primăriei Comunei 
Nucet, Str.Linia Mare nr. 485, județul Dâmbovița. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Comparti-
mentul Achiziții Publice, Stare Civilă, Resurse Umane 
din cadrul Primăriei Comunei Nucet, Str.Linia Mare 
nr.485, județul Dâmbovița. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 30 Lei/exemplar, care se achită la Casieria 
Primăriei Comunei Nucet, Str.Linia Mare nr.485, 
județul Dâmbovița. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 23.01.2022, ora 15.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 03.02.2022, ora 08.30. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: la Registratura Primăriei Comunei 
Nucet, Str.Linia Mare nr.485, județul Dâmbovița. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar original. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
03.02.2022, ora 10.30, la sediul Primăriei Comunei 
Nucet, Str.Linia Mare nr.485, Nucet, judeţul Dâmbo-
vița. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Târgoviște, Secția Contencios 
Administrativ, Calea București nr.3, județul Dâmbo-
vița, telefon: 0245/612.344, e-mail: tr.dambovita-brp@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10/01/2022.

1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Schitu, Str. Moșteni nr.42, judeţul Olt, telefon 
0249/482.302, fax 0249/482.310, email: primarias-
chitu@yahoo.com, cod fiscal 5102290. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: clădire în suprafață de 30mp, denumită 
clădire bascule și a terenului aferent în suprafață de 
99mp, situate în Comuna Schitu, sat Moșteni, Str.
Moșteni nr.42C, județul Olt, Carte Funciară 50941, 

aparținând domeniului public al Comunei Schitu, 
conform H.C.L. Schitu nr.40 din 26.07.2021 și 
conform O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: conform caietului 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: prin solicitare 
scrisă la Primăria Comunei Schitu, Str.Moșteni nr.42, 
județul Olt sau direct pe pagina de internet a Primă-
riei Comunei Schitu, www.primariaschitu.ro. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primă-
riei Comunei Schitu, Str. Moșteni nr.42, județul Olt. 
3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: gratuit. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 27.01.2022, ora 
11.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 04.02.2022, ora 11.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Schitu, Str.Moșteni nr.42, judeţul Olt. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar într-un plic sigilat. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 07.02.2022, ora 14.00, Primăria 
Comunei Schitu, Str. Moșteni nr. 42, judeţul Olt. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Judecătoria Slatina, Slatina, Str.Lipscani 
nr.49, județul Olt, telefon 0249/435.526, fax 
0249/432.663, email: jud-slatina@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 11.01.2022.

Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str.Padeș, nr.6, jud.Mehedinţi, J25/169/2011, 
CIF:28399034, aflata  în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 3395/101/2014 prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL repre-
zentata de ec Popescu Emil, cu sediul ales în Dr.Tr. 
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate 
la vânzare: - Proprietate imobiliara spatiu comercial 
demisol, cu suprafata de 130,52 mp,  situat în locali-
tatea Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul 
Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-U1. 
Preţul de pornire a licitaţiei este 108700 Euro (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii, preț 
neafectat de T.V.A). Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile *proprietati imobiliare* descris anterior, o 
reprezinta sentinta din data de 16.09.2015 de deschi-
dere a procedurii de faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 
3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. 
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinţi la data de 26.01.2022 rele 12:00. - Informăm toți 
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și 
să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 1000,00 
lei. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Recisev 
Plast SRL este: RO11BRMA0999100083881619 
deschis la Banca Romaneasca SA. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la ședinţa de licitaţie din data de 
26.01.2022 să depună oferte de cumpărare și docu-
mentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost 

achitată garanția de licitație și contravaloarea caie-
tului de sarcină până la data de 25.01.2022 orele 17,00 
la adresa menționată anterior. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la sediul lichidatorului judiciar, telefon 
0742592183, tel./fax: 0252354399 sau la adresa de 
email: o²ce@consultant-insolventa.ro.

SC Real Bucov SA, prin lichidator judiciar, anunta 
vanzarea la licitatie publica la pretul de 2.552.338,50 
lei a urmatorului activ imobiliar situat in com. Bucov, 
sat Pleasa, str.Industriei nr.1, jud. Prahova inscris in 
CF 20215 Bucov compus din: teren intravilan Cc in 
suprafata de 21.063,07 mp si urmatoarele constructii: 
Cladire C41/3-Hala impregnare si slefuire P cu 
S.c.d=2.628,39mp si S.u= 2.539,26 mp; C43-Hala 
produse speciale P+4E cu S.c la sol=1.419,84 mp, 
S.u.p=1.368,83mp, Su.e.1 =1.273,02 mp, Su.e.2 
=757,39 mp, S.u.e.3 =1.031,87mp, S.u.e4 =1028,4 mp; 
C44-Hala produse speciale P+5E Sc la sol =748,87 
mp, S.u.p =724,29 mp, S.u.e.1= 653,51 mp, S.u.e2= 
653,51 mp, S.u.e.3=653,51 mp, S.u.e.4= 653,51 mp, 
S.u.e5 = 653,51 mp; C45-Hala presare special 1 P cu 
S.c.d = 2.018,84 mp, Su= 1.948,16 mp; C49-Hala 
cuptor Kera P cu Scd=3.017,01 mp, Su =2.947,54 mp; 
C54-Birouri P+2E ,S.c.d= 151,07mp, S.u.p=129,29 
mp, S.u. E1=65,87 mp, S.u.E2=65,87 mp; C61-Hala 
presare special 2 P cu S.c= 1.716,51 mp, Su=1670,10 
mp; C65-Depozit materii prime 2 P S.c.d =2.291, 
29mp Su=2.222,60mp. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus la 75% fata de cel din raportul de evaluare 
intocmit de PFA Constantin Valerica si aprobat de 
Adunarea Creditorilor din 28.01.2021. Licitatiile 
publice vor avea loc pe data de: 25.01.2022, 
23.02.2022, 23.03.2022, 20.04.2022, 25.05.2022, 
22.06.2022, 20.07.2022, 25.08.2022, 21.09.2022, 
26.10.2022, orele 12.00 la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7. 
Conditiile de participare la licitatie si relatii suplimen-
tare in caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar la pretul de 7.000 lei fara TVA si la tel. 
0344104525.

SC Real Bucov SA, prin lichidator judiciar, anunta 
vanzarea  la licitatie publica la pretul de 1.123.755 lei  
a proprietatii industriale imobiliare Lot 2 formata din 
cladire hala uscare ardere si teren aferent in suprafata 
de 7.551 mp  situata in com. Bucov, sat Pleasa , str.
Industriei nr.1, jud. Prahova inscris in CF 29861 
Bucov. Pretul de pornire al licitatiei este redus la 75% 
fata de cel stabilit prin raportul de evaluare intocmit 
de PFA Constantin Valerica si aprobat de Adunarea 
Creditorilor din 04.08.2021. Licitatiile publice vor 
avea loc pe data de: 25.01.2022, 23.02.2022, 
23.03.2022, 20.04.2022, 25.05.2022, 22.06.2022, 
20.07.2022, 25.08.2022, 21.09.2022, 26.10.2022, orele 
12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7. Conditiile de 
participare la licitatie si relatii suplimentare in caietul 
de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar la pretul de 
5.000 lei fara TVA si la tel. 0344104525.

Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu datele 
de identificare din antet, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Romsim 2002 SRL, desemnat prin sentinta 

civila nr. 3691/14.06.2018, pronunţată de Tribunalul 
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr. 
8200/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului 
imobil af lat in proprietatea Romsim 2002 SRL 
constand in proprietate imobiliara reprezentata de 
imobil - Lotul nr. 4 identificat cu numarul cadastral 
210309-C1-U76 apartamentul nr. 68, situat in Mun. 
Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Sincai nr.15B, et.9 
(duplex) Sector 4, inscris in CF 210309-C1-U76 a 
Mun. Bucuresti Sector  si imobil Lotul nr. 8 identificat 
cu numarul cadastral 210309-C1-U80, situat in Mun. 
Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Sincai nr.15B 
(terasa), Sector 4, inscris in CF 210309-C1-U80 a 
Mun. Bucuresti Sector 4, in valoare totala de 290.400 
euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in 
vigoare la data valorificarii). Vanzarea bunului imobil 
apartinand societatii falite se va organiza in data de 
27.01.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. 
In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de 
licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) 
licitatii saptamanale, in datele de 27.01.2022, 
03.02.2022, 10.02.2022, 17.02.2022, 24.02.2022, 
03.03.2022, 10.03.2022, 17.03.2022, 24.03.2022, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul 
de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la licitatie mentio-
nate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, pretul 
acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caietului de 
sarcini este de 2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81/0721.236.313.

PIERDERI
Pierdut legitimație de student eliberată de Univer-

sitatea Politehnica Bucuresti/ Facultatea de  Energe-
tica Bucuresti pe numele Neagu Mihai Daniel. O 
declar nulă.

S.C. Medplaza Health S.R.L.,  cu sediul in Sat 
Chiajna, Comuna Chiajna, Șos. Șoseaua De Centură, 
Nr.27-28, hala C2, biroul nr. 2, Județ Ilfov, înmatri-
cuată în Registrul Comerțului cu număr 
J23/1873/2019, CUI 41024228, anunță pierderea 
certificatului de înregistrare. Îl declarăm nul.

Subsemnatul Constantin Constantin, domiciliat în  
Șos.Iancului, nr.39, bl.113A, sc.C, declar că am 
pierdut contractul de construire al apartaentului.

SC Anemonica Cucina SRL, CUI: RO38230511, 
J40/16002/18.09.2017, cu sediul social în Str.Cluce-
rului, nr. 7 Sector 1, București, pierdut registru special 
al imprimantei fiscale tip Expressoft FISCAL Pos, 
model FP-700, serie DB4700009737, număr unic de 
înregistrare 6000094712, instalată la punctul de lucru 
din Str. Clucerului, nr.7, Sector 1, București. Îl 
declarăm NUL.


