
Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Luni, 12 iulie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

de investigație și atitudinede investigație și atitudine

ANUNȚURI www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
l Angajam soferi pentru comunitate-permis 
de conducere categaoria C+E-obligatoriu. 
Salarizare-diurna la zi inclusiv sambata si 
duminica in functie de durata stagiului 
Relatii zilnic de L-V intre orele 09.00-18.00 
Tel: 0722 535 020/ 0726 114 632.

l Dacă sunteți dornic(ă) să lucrați la cel mai 
cunoscut restaurant din centrul Ploieștiului, 
Restaurantul Berbec, avem disponibil postul 
de MUNCITOR NECALIFICAT ÎN BUCĂ-
TĂRIE. • Mediu de lucru plăcut cu program 
de lucru: 8 ore/zi. • Contract de muncă peri-
oadă nelimitată. • Venit net: 1900 lei/luna. 
Contact: 0753 068 446 si e-mail: office@hotel-
centralploiesti

l SC Oriental Therapy SRL, cu sediul social 
în București, sector 3, strada Aristide Pascal, 
Nr.33-37, corp 1, parter, ap.2, angajează 
director/director executiv conformitate cod 
COR 121116 -1 post vacant. Pentru CV, la 
adresa de e-mail: igen91241@gmail.com.

l SC Miraj Autoserv Mas SRL, având 
CUI:28620568, cu sediul în Sat Geamăna, 
Comuna Bradu, Strada Livezilor, Nr.45, 
Camera 2, Județ Argeș, angajează: mecanic 
auto, cod COR 723103- 2 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul auto, experiență 6 
luni. Selecția are loc în data de 13.07.2021, ora 
10.00, la sediul societății.

l Auto Gan Tires SRL, cu sediul în sat Scur-
tești, com.Vadu Pasii, str.Jirlau, nr.49, jud.
Buzău, cu cod CAEN 4520, angajează: 
mecanic auto cod COR 723103- 3 posturi și 
muncitori necalificați cu cod COR 932906- 23 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză nivel mediu. Selectia are loc în 
data de 13.07.2021, ora 09.00, la sediul firmei.

l Anunţ. Serviciul Public de Administrare și 
Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare 
a Municipilui Câmpina anunţă organizarea 
unui concurs la sediul său din strada Repu-
blicii, nr. 16A, pentru ocuparea următorului 
post contractual temporar vacant: Îngrijitor 
în cadrul Compartimentului Administrativ 
(perioadă determinată -până la 31.05.2022; 
post destinat pentru femei). Condiţii necesare: 
-Minim 8 clase; -Clinic sănătos și rezistenţă în 
condiţii de stres; -Nu se solicită vechime în 
muncă; -Programul concursului: 28.07.2021, 
ora 10.00/ proba practică; 28.07.2021, ora 
12.00/ interviu. Dosarele se depun la sediul 
instituţiei din Str. Republicii, nr. 16A, 
Compartimentul Resurse Umane, până în 
data de 20.07.2021. Persoană de contact: Filip 
Ecaterina/ tel.: 0344-108513.

l Primăria Clinceni cu sediul în str. Princi-
pală nr.107A, comuna Clinceni, județ Ilfov 
organizează în data de 03.08.2021 concurs 
recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de 
Muncitor calificat și 3 posturi de Muncitor 
necalificat– Compartiment Personal Deservire 
Spații și Imobile de Învățământ. Și Îngrijitor– 
Compartiment Administrativ Cultură Sport. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
Muncitor calificat: studii medii/ generale, 
vechime în muncă: 5 ani, calificare îngrijitor 
spații verzi/ mecanic auto; Muncitor necali-
ficat: studii medii/ generale, vechime în 
muncă: 5 ani; Îngrijitor: studii medii/generale, 
fără vechime în muncă. Dosarele se depun la 
sediul Primăriei comunei Clinceni în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului, respectiv de la data de 12.07.2021 
până la data de 23.07.2021, ora 16:00. Detalii 
suplimentare la 021-369.40.41.

l CMESB SA, cu sediul în București, Sector 
4, Splaiul Unirii nr.76, Corp A, etaj 1, Biroul 
nr.1, scoate la concurs, pe durată nedetermi-
nată, cu normă întreagă, urmatoarele posturi, 
după cum urmează: -2 posturi  instalatori – 
Secţia Infrastructură - Divizia Execuţie 
Lucrări; -2 posturi  sudori - Secţia Infrastruc-
tură - Divizia Execuţie Lucrări; -1 post 
dulgher – Secţia Infrastructură - Divizia 
Execuţie Lucrări; -2 posturi  lăcătuși mecanici 
– Secţia Infrastructură - Divizia Execuţie 
Lucrări; -1 post electrician – Secţia Infrastruc-
tură – Divizia Execuţie Lucrări; -1 post zidar 
- Secţia Infrastructură - Divizia Execuţie 
Lucrări; -3 posturi muncitori necalificaţi – 
Secţia Infrastructură - Divizia Execuţie 
Lucrări; -2 posturi șoferi (autocamion/mașină 
de mare tonaj); -2 posturi  mecanici utilaje; -1 
post maistru - specializare construcţii - Secţia 
Infrastructură - Divizia Execuţie Lucrări; -1 
post manager îmbunătăţiri procese -  Serviciul 
Financiar, Contabilitate, Buget; -1 post 
inspector securitate și sănătate în muncă - 
Serviciul Intern de Prevenire și Protecţie și 
Managementul Calităţii. Dosarele de înscriere 
se vor depune la sediul companiei  începând 
cu data de 12.07.20210 și până la data de 
16.07.2021 inclusiv, ora 12,00 și vor conţine în 
mod obligatoriu: cererea de înscriere la 
concurs însotită de CV; copia actului de iden-
titate; copiile diplomelor de studii și ale altor 
acte ce atestă efectuarea unor specializări/
cursuri, necesare ocupării postului; adeverinţă 
care să ateste starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată de către medicul de familie. 
Copiile de pe actele prezentate vor fi însoţite 
de documentele originale. Criteriile de 
selecţie, condiţiile de participare la concurs, 
tematica și bibliografia pentru posturile scoase 
la concurs sunt precizate în Anunţurile 
extinse privind selecţia pentru ocuparea 

posturilor mai sus menţionate și se găsesc la 
sediul companiei și pe pagina de internet a 
CMESB S.A la adresa www.cmesb.ro. Infor-
matii la telefon: 0728.121.056 – Serviciul 
Resurse Umane, Salarizare.

l Penitenciarul -Spital Mioveni cu sediul în 
localitatea Mioveni, Bd. Dacia nr. 1, județul 
Argeș, intenționează să încheie contracte de 
prestări servii după cum urmează: -Două 
contracte cu asistenți medicali generaliști, 
pentru perioada iulie -decembrie 2021, cu 
posibilitatea prelungirii. Serviciile vor fi 
prestate în cadrul Penitenciarului Mioveni cu 
sediul în Mioveni, Bd. Dacia nr. 1, județul 
Argeș cu programul 5 zile/ săptămână, 8 ore/
zi. Prestatorii de servicii să dețină și să 
prezinte următoarele documente: -să dețină 
certificat de membru OAMGMAMR, avizat 
pe anul în curs; -autorizația de liberă practică; 
-asigurarea malpraxis; -să poată desfășura 
activitatea în regim independent; -dacă la 
data prezentei nu deține certificatul de ates-
tare fiscală, să depună dovada solicitării 
eliberării acestuia de la Administrația Fiscală. 
Valoarea fondurilor ce pot fi alocate pentru 
serviciile prestate este de maxim 35 lei/ oră. În 
eventualitatea în care vor fi mai multe oferte, 
criteriul de atribuire este prețul cel mai mic 
exprimat în lei/oră. -Un contract cu un medic 
generalist (medicină de familie), pentru peri-
oada iulie -31.10.2021, cu posibilitatea prelun-
girii contractului până la 31.12.2021. 
Serviciile vor fi prestate în cadrul Penitencia-
rului Mioveni cu sediul în Mioveni, Bd. Dacia 
nr. 1, județul Argeș cu un program de muncă 
de minim 3 -maxim 5 zile/ săptămână, 7 ore/zi 
(respectiv minim 21 ore -maxim 35 ore/ săptă-
mână). Prestatorii de servicii să dețină și să 
prezinte următoarele documente: -autorizație 
de liberă practică; -asigurare de malpraxis; -să 
fie înscris în Colegiu Medicilor din România; 
-specialitatea: medicină de familie/ generală; 
-grad profesional: medic primar/ specialist; 
-să încheie contract cu CASAOPSNAJ; -să 
poată desfășura activitatea în regim indepen-
dent; -dacă la data prezentei nu deține certifi-
catul de atestare fiscală, să depună dovada 
solicitării eliberării acestuia de la Adminis-
trația Fiscală. Valoarea fondurilor ce pot fi 
alocate pentru serviciile prestate este de 
maxim 50 lei/oră. În eventualitatea în care vor 
fi mai multe oferte, criteriul de atribuire este 
prețul cel mai mic exprimat în lei/oră. 
Condiții generale: La elaborarea ofertelor de 
preț, ofertanții vor avea în vedere toate cerin-
țele solicitate mai sus precum și prevederile 
caietului de sarcini. Caietele de sarcini pot fi 
obținuțe gratuit, în baza unei cereri scrise, de 
la Penitenciarul -Spital Mioveni. Ofertele de 
preț reprezentând tariful pe oră, se va trans-
mite până la data de 16.07.2021, ora 11:00, în 
plic închis cu mențiunea ,,A nu se deschide 

până la data de 16.07.2021, ora 11:00”, prin 
oricare din următoarele mijloace: poștă, curier 
sau depunere directă la sediul instituției. 
Informații suplimentare la telefon fix 
0248.260.560, int. 223, 248.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.
Olt, str.Crișan, nr.5, organizează concurs în 
data de 04.08.2021 pentru ocuparea unui post 
vacant de referent de specialitate, gradul 
profesional II, nivel de studii S, pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă, la Servi-
ciul Resurse Umane, Normare, Organizare. 
Condiţii specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -3 ani și 6 
luni vechime în specialitate; -Curs operare 
calculator; -Curs inspector resurse umane; 
-Curs formator. Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
în data de 04.08.2021, ora 09.00 -proba scrisă 
și proba interviu în maximum 4 zile lucră-
toare de la data susținerii probei scrise. Dosa-
rele se depun la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serviciul R.U.N.O., în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului și trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din 
H.G. nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Bibliografia și tematica de 
concurs sunt afișate la sediul unităţii și pe 
site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obține la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serviciul 
R.U.N.O. sau la nr.de telefon 0736/373.205.

CITAȚII
l Se citează Selcuk Ahmet, cu ultimul domi-
ciliu în Turcia, Idil, Sirnak, Karalar Koyu, 
pârât în proces cu Gheorghe Ina Maria, 
pentru comunicarea cererii de chemare în 
judecată, obiect exercitare autoritate părin-
tească, la Judecătoria Lipova.

l Se citează Denes Emma, fără domiciliu 
cunoscut, la Judecătoria Deva, în dosarul 
nr.3872/221/2021, cu termen de judecată în 
20.09.2021, ora 09.00, în proces cu Liceul 
Tehnologic Energetic „D. Hurmuzescu” Deva, 
obiectul procesului fiind cerere valoare 
redusă.

l Succesibilii defunctei Todan Elena Maria, 
născută la data de 16 Octombrie 1934 în 
Salonta, județul Bihor, fiica lui Cosor Ioan-
Emil și a lui Cosor Maria, decedată la data de 
22 Mai 2020, cu ultimul domiciliu în Bucu-
rești, str. Victor Eftimiu nr. 4-6, sector 1, CNP 
2341016400728, sunt CITAȚI să se prezinte în 
data de 20 Iulie 2021, ora 10.00, la sediul 

Biroul Individual Notarial „DANILA” din 
București, sector 1, str. Washington nr. 11A, 
parter, ap.1 (telefon 031.42.52.805), pentru 
dezbaterea succesiunii defunctei Todan Elena 
Maria, care face obiectul dosarului nr.7/2021.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
l Gara de Nord, Ministerul Transporturilor, 
vând apartament 2 camere, etaj 9, utilat, 
mobilat, gresie, faianță, parchet masiv, termo-
pane, ușa metalică, balcon închis, centrală. 
38.000E, preț negociabil, 0771.076.957/ 
0731.783.402

DIVERSE
l Aducem la cunostinta publica faptul ca pe 
rolul Judecatoriei Petrosani se afla dosarul nr. 
5106/278/2021, avand ca obiect deschiderea 
procedurii de declarare a mortii numitului 
Blaj Ioan, cu ultimul domiciliu in localitatea 
Petrosani, str.Daranesti, nr.90, jud.Hune-
doara, nascut la data de 17.12.1922, disparut 
in lupte si invitam orice persoana care 
cunoaste date in privinta celui disparut sa le 
comunice instantei de judecata.

l Aceasta informare este efectuata de catre 
SC Manufactura Magura SA cu sediul in oras 
Sebis, str. Zootehniei, nr. 7, jud. Arad ce inten-
tioneaza sa solicite de la ABA Crisuri Oradea 
obtinerea unui Aviz de gospodarire a apelor 
pentru ,,Infiintare plantatie de alun – 
Construire anexa la exploatatie agricola si 
imprejmuire” in extravilanul loc. Ignesti, 
com. Ignesti, jud. Arad. Aceasta investitie este 
o investitie noua. Ca rezultat al procesului de 
realizare a investitiei nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina informatii supli-
mentare cu privire la solicitarea Avizului de 
gospodarire a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, sugestii si reco-
mandari se pot adresa solicitantului  la adresa 
sus mentionata sau pot inainta observatii in 
termen de 5 zile de la data publicarii la A.B.A. 
Crisuri, str. I. Bogdan, nr. 35, mun. Oradea, 
jud. Bihor.

l Anunţ public. SC Top Design Mobilier SRL 
cu sediul social în Otopeni, str. Drumul Odăii, 
nr. 28, județul Ilfov, anunță ca a depus la 
A.P.M. Ilfov documentația tehnică în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru desfă-
șurarea activității cod CAEN rev 2. 3109 – 
F a b r i c a r e a  d e  m o b i l ă  n . c . a . ,  p e 
amplasamentul din Otopeni, str. Drumul 
Odăii, nr. 28, județul Ilfov. Eventualele 

sugestii sau observații se vor depune în scris la 
Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, 
tel: 021.430.14.02; fax: 021.430.15.23, e-mail:  
office@apmif.anpm.ro în zilele de luni – joi, 
între orele 8.00 – 16.30, vineri 8.00 – 14.00, în 
termen de 15 zile de la apariția prezentului 
anunț.

l Distribuție Energie Electrica Romania S.A. 
-Sucursala Ploiești, titular al proiectului 
„MGS în alimentarea cu energie electrică a 
consumatorilor alimentați din LEA 20kV 
Plopu -buclă între LEA 20kV Plopu și LEA 
20kV Pleasa 2 -Lucrări pe U.A.T.Plopu” 
anunță publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către Agenția de 
Protecția Mediului Prahova de a nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului și nu se 
supune evaluării adecvate și nu se supune 
evaluării impactului asupra corpurilor de apă, 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „MGS în 
alimentarea cu energie electrică a consumato-
rilor alimentați din LEA 20Kv Plopu -buclă 
între LEA 20Kv Plopu și LEA 20Kv Pleasa 2 
-Lucrări pe U.A.T.Plopu” propus a fi 
amplasat în comuna Plopu, jud.Prahova. 
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru protecția 
mediului A.P.M.Prahova din Ploiești, str. 
Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, în zilele de 
luni-vineri, între orele 09.00-13.00, precum și 
la următoarea adresa de internet http://
apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de 
internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

l Distribuție Energie Electrica Romania S.A. 
-Sucursala Ploiești, titular al proiectului 
„MGS în alimentarea cu energie electrică a 
consumatorilor alimentați din LEA 20Kv 
Plopu -buclă între LEA 20Kv Plopu și LEA 
20Kv Pleasa 2 -Lucrări pe U.A.T.Bucov” 
anunța publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către Agenția de 
Protecția Mediului Prahova de a nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului și nu se 
supune evaluării adecvate și nu se supune 
evaluării impactului asupra corpurilor de apă, 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „MGS în 
alimentarea cu energie electrică a consumato-
rilor alimentați din LEA 20Kv Plopu -buclă 
între LEA 20Kv Plopu și LEA 20Kv Pleasa 2 
-Lucrări pe U.A.T.Bucov” propus a fi 
amplasat în comuna Bucov, jud.Prahova. 1. 
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Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru protecția 
mediului A.P.M.Prahova din Ploiești, str. 
Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, în zilele de 
luni-vineri, între orele 09.00-13.00, precum și 
la următoarea adresă de internet http://
apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de 
internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

l Informaţii 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 Sărățeni, comuna Sără-
țeni, nr. 75/B, judeţul Mureș, telefon 
0751/380.443, fax 0265/573.001, e-mail: sara-
teni@cjmures.ro. În baza H.C.L. Sărățeni nr. 
29 /27 .03 .2018 ,  re spec t iv  H.C.L .  nr. 
20/23.04.2021 și în conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, anunţă Programul anual al finanță-
rilor nerambursabile din fonduri publice 
pentru anul 2021. Domeniile finanțate din 
bugetul local: 1.Cultural 15.000Lei; 2.Culte 
religioase recunoscute conform legii : 
15.000Lei. Total: 30.000 Lei.

l  U.A.T. Comuna Oituz, județul Bacău, CIF: 
4455234, adresa: sat Oituz, str.Principală, 
nr.189, Comuna Oituz, judeţul Bacău, telefon/
fax: 0234/337.503, e-mail: primaria@prima-
riaoituz.ro, invită persoanele fizice și juridice 
fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și 
fundațiile constituite conform legii care înde-
plinesc condițiile prevăzute de Legea 
nr.350/2005, să depună proiecte în scopul 
atribuirii contractelor de finanțare nerambur-
sabilă pentru domeniul social. Reglementări 
legale: Legea 350/2005 privind regimul finan-
țărilor din fonduri publice alocate pentru 
activitățile nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare, 
H.C.L.Oituz nr.26/22.04.2021 privind apro-
barea bugetului local al Comunei Oituz pe 
anul 2021, H.C.L. nr.37/12.05.2021 privind 
aprobarea Programului anual al finanțărilor 
nerambursabile de la bugetul local al 
Comunei Oituz, județul Bacău pentru activi-
tăți nonprofit de interes general. Procedura 
aplicată pentru atribuirea contractelor de 
finanțare nerambursabilă a proiectelor din 
domeniul social pe anul 2021 este prevăzută 
de art.6 din Legea nr. 350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general. Suma propusă 
pentru finanțare este de 60.000Lei, domeniul 
pentru care se acordă finanţarea nerambursa-
bilă pe anul 2021 fiind domeniul social. 
Adresa la care trebuie depuse propunerile de 
proiect: U.A.T.Comuna Oituz, județul Bacău, 
sat Oituz, str.Principală, nr.189, Comuna 
Oituz, judeţul Bacău, Compartimentul Regis-
tratură generală, relații cu publicul și arhivă. 

Întrucât implementarea proiectelor nu poate 
depăși data de 19 noiembrie 2021 și ținând 
cont de timpul scurt rămas la dispoziție, 
U.A.T.Comuna Oituz reduce termenul de 
depunere a proiectelor, dar nu la mai puțin de 
15 zile, conform prevederilor art.20 alin.(2) al 
Legii 350/2005. Astfel, data limită pentru 
depunerea propunerilor de proiecte este 30 
iulie 2021, ora 13.00. Evaluarea și selecția 
proiectelor în vederea obținerii finanțării 
nerambursabile se va face de către comisia de 
evaluare în data de 02.08.2021, începând cu 
ora 09.00, conform prevederilor Legii 
nr.350/2005 și criteriilor de evaluare prevăzute 
în Ghidul solicitantului privind regimul finan-
ţărilor nerambursabile din bugetul local al 
Comunei Oituz, județul Bacău, alocate pentru 
activități non-profit de interes local -Proiecte 
Sociale -pentru anul 2021, aprobat prin 
H.C.L. nr.52/30.06.2021, disponibil pe site-ul 
www.primariaoituz.ro, Secțiunea Administra-
ție-Informații publice-Legea nr.350/2005. 
Documentația pentru elaborarea și prezen-
tarea propunerii de proiect se poate obține de 
la sediul U.A.T.Comuna Oituz sau de pe 
pagina de internet www.primariaoituz.ro, 
Secțiunea Administrație-Informații publi-
ce-Legea nr.350/2005. Prezentul anunț de 
participare a fost publicat în Monitorul Oficial 
nr.128 din 07.07.2021, partea a VI-a.

l Anunț public privind depunerea solicitării 
de emitere a acordului de mediu. SC LIDL 
Romania SCS anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „Execuție 
foraj irigații și organizare de șantier”, propus 
a fi amplasat în intravilanul municipiului 
Fetești, str. Călărași, nr. 505, jud.Ialomița. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. 
Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi, 08.00-16.30 
și vineri, între orele 8.00-14.00, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.00-16.00, vineri, între 
orele 08.00-14.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ialomița.

l Anunţ public privind emiterea acordului de 
mediu. SC COMETEX SRL, cu sediul în 
Voluntari, Șoseaua București Nord, nr.10, 
clădirea Global City Business Park, corpul 
O11, sala de meeting 1, etaj 10, jud.Ilfov, 
anunţă publicul interesat asupra deciziei de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire Centru Comercial pentru comer-
cializare produse alimentare și nealimentare, 
căi acces, platforme rutiere- parcare și aprovi-
zionare marfă, amplasare rezervoare stingere 
incendiu, bazin retenție, mijloace publicitare 
și signalistică, stații de încărcare vechicule 
electrice, post de transformare, împrejmuire”, 
amplasat în Judeţul Cluj, municipiul Dej, str.
Vâlcele, nr.2A. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Doro-
banților, nr.99, în zilele de: luni-joi, între orele 
09.00-14.00 și vineri, între orele 09.00-13.00 și 
la punctul de lucru SC COMETEX SRL din 
Voluntari, Șoseaua București Nord, nr.10, 

clădirea Global City Business Park, corpul 
O11, sala de meeting 1, etaj 10, jud.Ilfov.

l S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiectului 
„construire conducta de gaze compresoare 
Moinesti- depozit Albotesti (Tronsonul-4)”, 
propus a se realiza in Mun. Moinesti si com.
Poduri, jud.Bacau, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre Agentia pentru Protectia Mediului in 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Bacau, din Mun.Bacau, str. Oituz, 
nr.23, cod 600266, in zilele de luni pina joi, 
intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8-14, 
precum si la urmatoarea adresa de internet 
http://apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la proiectul deci-
ziei de incadrare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de internet a 
Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în 
comuna Mușătești, judetul Argeș, în calitate 
de proiectant  anunţă elaborarea primei 
versiuni a pentru planul/programul Amenaja-
mentul  fondului  forestier  proprietate 
privată  și publică aparținând persoanelor 
fizice și juridice: Banculea Daniel Florin, 
Ștefan Iordache Constantin, Belu Dumitru, 
Motorga Elena, Moranu Vasile,  Semaca 
Constanța, Munteanu Ana, Mihai Anastasia, 
Biriboiu Andrei, Pârvu V. Ion, Costescu 
Maria, Diaconescu Constantin, Diaconescu 
Ecaterina, Cicu Tiberiu, Cumpănașu L. 
Nicolae, Munteanu Ecaterina, Comuna 
Licurici, Parohia Giurcu din Județul Gorj – 
U.P. I Licurici cu sediul în comuna Licurici 
judetul Gorj,  în suprafață de 153,75 ha, 
situata pe raza comunelor Licurici (71,47 ha), 
Bărbătești (47,90 ha) Ciuperceni (6,89 ha), 
Berlesti (0,99 ha) și al orașului Târgu Cărbu-
nești (26,50 ha) din județul Gorj  și declan-
șarea etapei de încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu . Consultarea primei 
versiuni a planului se poate realiza la APM 
Gorj , strada Unirii , nr. 76 , Tg.Jiu , zilnic 
între orele 09.00 – 15.00 în termen de 15 zile 
calendaristice de la data prezentului anunţ.

LICITAȚII
l Hidroconstructia UCM ARGEȘ organi-
zeaza l icitatie  vanzare mij loace fixe 
23.07.2021, ora-11.00 Informatii: 0248635500, 
cosmin.chitu@hidroconstructia.com

l Clubul Sportiv Municipal Slatina cu sediul 
în mun. Slatina, str. Bld. Sf. Constantin Brân-
coveanu, nr.1, jud. Olt, organizează, în confor-
mitate cu prevederile Hotărârii Consiliului 
Local al mun. Slatina nr. 182/18.05.2021, la 
data de 20.07.2021, ora 10.00, licitație publică 
pentru închirierea spațiului destinat comerț 
alimentație publică din incinta Clubului 
Nautic și de Agrement „Plaja Olt” reprezen-
tând foișor din lemn în suprafață construită 
la sol de 27,35mp, iar suprafața utilă de 
23,65mp. Procurarea documentației pentru 

participarea la licitație se face de la Clubul 
Sportiv Municipal Slatina cu sediul în mun. 
Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, 
nr.1, jud.Olt, persoană de contact Cirstea 
Lidia, telefon/fax: 0349/881.148, e-mail: 
csmslatina@yahoo.com. Depunerea ofertelor 
se face la sediul Clubului Sportiv Municipal 
Slatina până la data de 19.07.2021, ora 12.00.

l Inspectoratul Teritorial al Poliției de Fron-
tieră Sighetu Marmației cu sediul în Sighetu 
Marmației, str. Dragoș Vodă, nr. 38, jud.Mara-
mureș, vinde prin licitație publică cu strigare 
în data de 27.07.2021, orele 10.00, următoa-
rele bunuri: Nissan Terrano -1 buc; Nissan 
Pathfinder -4 buc; Opel Astra 1,7 -3 buc. 
Caietele de sarcini și informații suplimentare 
se pot obține de la sediul I.T.P.F.Sighetu 
Marmației, telefon 0262/348.371, int.26008, de 
la sediul S.T.P.F.Satu Mare, tel.0261/702.300, 
int.26070 sau pe email: stpf.satumare@igpf.
ro. În caz de neadjudecare procedura se va 
repeta în zilele de 12.08.2021 și 18.08.2021.

l Primaria comunei Sotrile, judetul Prahova 
anunta: 1. Inchirierea, prin licitatie publica, a 
unui spaţiu C1 din imobilul situat in comuna 
Sotrile, sat Sotrile, punct „Complex”, nr. 45,   
înscris în CF nr. 20740, tarla 16, parcela 213 cc, 
in suprafata de 24 mp, si a terenului aferent in 
suprafata de 30 mp, avnd destinatia de 
„Cabinet veterinar”. Data limita de depunere 
oferte: 02.08.2021, ora 12:00. 2. Inchirierea, 
prin licitatie publica a  unui spaţiu C3 din 
imobilul situat in comuna Sotrile, sat Sotrile, 
punct „Complex”, nr. 45,   înscris în CF nr. 
20740, tarla 16, parcela 213 cc, in suprafata de 
15 mp, si a terenului aferent in suprafata de 25 
mp, avand destinatia de „Frizerie”. Data limita 
de depunere oferte: 02.08.2021, ora 10:00.

l S.C. „CITADIN” S.A. IASI, cu sediul in Bd. 
T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza proce-
dura “licitatie deschisa”, cu oferte de pret in 
plic inchis, in vederea atribuirii contractului de 
achizitie: piese de schimb pentru auto si utilaje. 
Procedura de achizitie se va desfasura conform 
prevederilor “Regulamentului privind organi-
zarea si desfasurarea achizitiilor” al SC 
CITADIN SA Iasi. Pentru participare la proce-
dura de achizitie, ofertantii trebuie sa indepli-
neasca conditiile cerute in „Documentatia de 
achizitie”. Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.citadinis.ro si 
va fi accesata pana pe data de 14.07.2021 pe 
baza de cod unic de acces, ce va fi comunicat 
doar persoanelor care solicita in scris accesul la 
documentatie cu date de identificare clara si cu 
declaratie pe propria raspundere privind sigu-
ranta informatiilor pentru evitarea introducerii 
unor virusi in sistemul informatic al societatii. 
Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea 
ofertelor: pretul cel mai scazut. Documentatia 
de ofertare va fi depusa la sediul SC CITADIN 
SA pana la data de  19.07.2021, ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 
19.07.2021, ora 12:00, la sediul S.C. CITADIN 
S.A. Relatii suplimentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de participare se pot 
obtine la tel.:  0751048290, e-mail: achizitii_
citadin@yahoo.com

l Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate de 
lichidator judiciar al societății Exploatarea 
Miniera Harghita SA -în faliment, vinde prin 
licitație publică în data de 14.07.2021, urmă-
toarele bunuri imobile/mobile aflate în propri-
etatea societății: Ora 09.00. Bunuri mobile 
compuse din: 1.Excavator Unex E303 
-nefuncțional, proiectat pentru lucrări de 
construcție și minerit, vârsta cronologică 29 
ani, -157.712Lei; 2.Auto Hummer H2 HR 15 
EMH, nefuncțional, benzină, 5.267cmc, 
237Kw, caroserie corodată -11.421Lei; 3.Auto 
Dacia Solenza -HR 04 NNE, nefuncțională, 
caroserie corodată, benzină, 1.390cmc, an de 
fabricație 2004, km -, 962 Lei; 4.Basculantă 
R19215 DFK -HR 31 NMT, nefuncțională, 
caroserie corodată, diesel, km-, 10.344 cmc, 
an de fabricatie 1998 -6.093Lei; 5.Volkswagen 
Transporter -HR 24 NMT, nefuncțională, 
caroserie corodată, diesel, km-, 1.896cmc, an 
de fabricație 1998 -1.924Lei; 6.Toyota Land 
Cruiser J 10 -HR 11 EMH, nefuncțională, 
caroserie corodată, diesel, km-, 1.896cmc, an 
de fabricație 1998 -19.241Lei. Ora.10.00. 1. 
Teren Zona Jigodin, M-Ciuc, jud. Harghita în 
suprafață de 63.385mp, categoria de folosință 
-altele -C.F. 52242 a loc.Miercurea Ciuc, jud. 
Harghita. Preț de pornire la licitație 
779.350Lei; 2.Teren extravilan în suprafață de 
13.495mp, CF50247 a loc. Ciceu, jud. 
Harghita, situat în zona perimetrului miner 
Harghita Băi, la prețul de 31.453 Lei; 3.Teren 
extravilan în suprafață de 9.786mp, C.F.51108 
a loc. Ciceu /Siculeni, jud. Harghita, situat în 
zona perimetrului miner Harghita Băi -la 
prețul de 227.673Lei; 4.Teren extravilan în 
suprafață de 905mp, C.F.51138 a loc. Ciceu/ 
Siculeni, jud.Harghita, situat în zona perime-
trului miner Harghita Băi -la prețul de 
2.107Lei; 5.Teren extravilan în suprafață de 
1.445mp, C.F.51139 a loc. Ciceu/ Siculeni, jud.
Harghita, situat în zona perimetrului miner 
Harghita Băi -la prețul de 3.370Lei. 6.Teren 
intravilan în suprafață de 33.476mp, 
C.F.52696 a loc.Harghita Băi, jud.Harghita, 
situat în zona perimetrului miner Harghita 
Băi -la prețul de 1.772.100Lei. 7.Teren intra-
vilan în suprafață de 4.035mp, C.F. 50342 a 
loc. Harghita Băi, jud. Harghita, situat în 
zona perimetrului miner Harghita Băi -la 
prețul de 166.577 Lei. 8.Teren extravilan în 
suprafață de 221.881mp, C.F.51135 a loc. 
Ciceu/Siculeni, jud.Harghita, reprezentând 
iaz de decantare -la prețul de 517.180Lei. 
9.Linie electrică de înaltă tensiune -20kw între 
Harghita Băi și DN A13 -la prețul de 
53.165Lei. Ora 11.00. Ansamblu imobiliar 
situat în com.Ciceu -zona Piricske, jud. 
Harghita, compus din: -Teren intravilan+con-
strucții protocol -1.493mp -C.F.51188 a loc.
Ciceu, jud. Harghita, teren intravilan 572 mp, 
C.F.51186 a loc.Ciceu, jud.Harghita -teren de 
tenis, teren extravilan + instalație electrică 
-14.455 mp, C.F.51156 a loc.Ciceu, jud.
Harghita, linie electrică 6Kw Harghita 
Băi+Pricske, teren extravilan -768 mp 
-C.F.51184 a loc.Ciceu, jud.Harghita, teren 
extravilan -1.097 mp -C.F.51193 a loc.Ciceu, 
jud.Harghita, teren extravilan -660mp 
-C.F.51185 a loc.Ciceu, jud. Harghita; Teren 
intravilan situat în loc.Harghita Băi, în supra-

față de 1.269mp, C.F.56994 a loc.Harghita 
Băi, jud. Harghita; Teren intravilan situat în 
loc.Harghita Băi în suprafață de 533mp, 
C.F.50110 a loc. Harghita Băi, jud.Harghita, 
pe care se află edificat post de transformare în 
suprafață de 210mp. 5.Teren -incintă 
conductă de barbotină tronson 5 în suprafață 
de 8.042mp, C.F.50009 a loc. Ciceu/Siculeni, 
jud. Harghita, situat în zona păduroasă între 
Harghita Băi și Piricske; 6.Teren -incintă 
conductă de barbotină tronson 7 în suprafața 
de 1.215mp, C.F.50008 a loc. Ciceu /Siculeni, 
jud.Harghita, situat în zona păduroasă între 
Harghita Băi și Piricske; Preț de pornire la 
licitație total/ansamblu 731.138Lei. Ora 12.00. 
Bunuri imobile situate în localitatea Voșlă-
beni, jud.Harghita, compuse din: 1.Ansamblu 
imobil situat în Voșlobeni, respectiv: teren 
intravilan în suprafață de 12.383 mp+remiză 
locomotivă 122mp, linie electrică 20Kw 
-10.315ml. Preț de pornire la licitație total /
ansamblu 1.335.073 Lei. 2.Linie triaj nr. 
inventar 100341 Bunul a fost ca mijloc fix și 
reprezintă 1.400ml cale ferată construită în 
anul 1975. Prin actul administrativ nr.214 din 
10.11.2017 linia de triaj -nr.inv. 100341 a fost 
trecută în CF nr.51901 al loc. Voșlăbeni la poz. 
A1.77 nr. 51901-C77 ca și -construcții indus-
triale și edilitare, suprafață măsurată de 3.490 
mp, situație juridică fără acte la prețul de 
4.264.938Lei. 3.Linie racord CFN nr.de 
inventar 100340. Bunul a fost ca mijloc fix și 
reprezintă 1.920 ml cale ferată construită în 
anul 1975. Prin actul administrativ nr.220 din 
02.11.2017 linia de racord CFN -nr.inv. 
100340 a fost trecută în CF nr.51798 al loc. 
Voșlăbeni la poz.A1.2; A1.4; A 1.9; A1.10; 
A1.11; A1.12; A1.13; A1.14; A1.15; A1.16; 
A1.17; A1.22; A1. 23; A1. 24; A1.25; A1.26; 
A1.27; A1.28; A1.29; A1.31; A1.32; A1.33; 
A1.34; A1.35; A1.36; A1.37; A1.38; A1. 39; 
A1.40; A1.41 ca și -construcții industriale și 
edilitare, suprafață măsurată de 4.608mp, 
situație juridică -fără acte la prețul de 
6.715.630Lei. În cazul nevalorificării bunu-
rilor, licitațiile se vor relua în 21.07.2021, 
28.07.2021, 04.08.2021, 11.08.2021. La prețu-
rile de pornire se adaugă TVA în funcție de 
legislația în vigoare. Vânzările vor avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Sfântu 
Gheorghe, str.Crângului nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, 
parter. Pentru participarea la licitație este 
obligatorie achiziționarea caietului de sarcini. 
Garanția de participare la licitație este de 
20% din prețul de pornire. Informații prin 
e-mail contact@continental2000.ro, sau la 
telefoanele 0267/311.644; 0728.137.515 -și pe 
pagina de internet www.continental2000.ro.

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 Negrești, Strada 
N.Bălcescu, nr.1, județul Vaslui, telefon/fax 
0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.
com, cod fiscal 1340733. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: spațiu în supra-
față de 35,16mp, situat în orașul Negrești, Str.
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Unirii, Bl.E2, Sc.D, Parter, ce aparține dome-
niului privat al Consiliului Local Negrești, 
j u d e ț u l  Va s l u i ,  c o n f o r m  H . C . L 
nr.68/24.06.2021 și temeiul 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 docu-
mentației de atribuire: la cerere, la sediul 
instituției, Biroul Juridic. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului /comparti-
mentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Se poate obține de la Biroul 
Juridic din cadrul Primăriei Orașului 
Negrești, Str. N.Bălcescu, nr.1, județul Vaslui. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 50 lei/ exemplar, 
se achită cash la Casieria Primăriei Orașului 
Negrești. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 23.07.2021, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 02.08.2021, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Orașului Negrești, Compartimentul 
Secretariat, Str. N.Bălcescu, nr.1, județul 
Vaslui. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depune 
într-un singur exemplar, în două plicuri sigi-
late, unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 03.08.2021, ora 
11.00, Primăria Orașului Negrești, (Sala 
Mare), Str. N.Bălcescu, nr.1, județul Vaslui. 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 Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Vaslui, 
Vaslui, Str.Ștefan cel Mare, nr.54, județul 
Vaslui, telefon/fax 0235/311.582, e-mail: 
tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 09.07.2021.

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 Negrești, Str. N.
Bălcescu, nr.1, județul Vaslui, telefon/fax 
0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.
com, cod fiscal 1340733. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: spațiu în supra-
față de 18,40mp, situat în orașul Negrești, Str.
Unirii, Bl.E2, Sc.C, Parter, ce aparține dome-

niului privat al Consiliului Local Negrești, 
j u d e ț u l  Va s l u i ,  c o n f o r m  H . C . L 
nr.67/24.06.2021 și temeiul 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 docu-
mentației de atribuire: la cerere, la sediul 
instituției, Biroul Juridic. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Biroul Juridic din 
cadrul Primăriei Orașului Negrești, Str. N.
Bălcescu, nr.1, județul Vaslui. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 50 lei /exemplar, se achită cash la 
Casieria Primăriei Orașului Negrești. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 23.07.2021, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 02.08.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului 
Negrești, Compartimentul Secretariat, Str. 
N.Bălcescu, nr.1, județul Vaslui. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depune într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate, unul exterior și unul inte-
rior. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
03.08.2021, ora 10.00, Primăria Orașului 
Negrești, (Sala Mare), Str. N.Bălcescu, nr.1, 
județul Vaslui. 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 
Vaslui, Vaslui, Str.Ștefan cel Mare, nr.54, 
județul Vaslui, telefon/fax 0235/311.582, 
e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 09.07.2021.

l 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: U.A.T.
Comuna Cenei, nr.134, județul Timiș, telefon 
0256/366.101, fax 0256/366.416, e-mail: 
primaria.cenei@cjtimis.ro, cod fiscal 5286753. 
2.Informații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: Teren 
intravilan în suprafață de 10.715mp, categoria 
de folosință ape stătătoare situate în locali-
tatea Cenei, zonă intravilană, aparținând 
domeniului privat al Comunei Cenei, înscrisă 
în CF403295, nr.top. 403295 Cenei. Concesio-

narea se face conform O.U.G. nr.57/03.07.2019 
și conform Hotărârii Consiliului Local Cenei 
nr.47/24.06.2021. 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 documentației de atribuire: 
prin solicitare scrisă la sediul Primăriei 
Comunei Cenei. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Secretariat, Primăria Comunei Cenei, Cenei, 
nr.134, judeţul Timiș. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 30Lei și se poate achita la 
Cas ier ia  Pr imăr ie i  Comunei  Cene i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 28.07.2021, ora 15.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 05.08.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 

Comunei Cenei, nr.134, judeţul Timiș. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar în original. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 05.08.2021, 
ora 14.00, la sediul Primăria Comunei Cenei, 
nr.134, județul Timiș. 6.Denumirea, 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 Timiș, localitatea Timi-
șoara, Piața Tepeș Vodă, nr.2, judeţul Timiș, 
telefon 0256/498.054, fax 0256/498.070, e-mail: 
tr-timis@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 09.07.2021.

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: Primăria Comunei Brusturi, cu sediul 

în localitatea Brusturi, comuna Brusturi, 
nr.200, județul Bihor, telefon 0785.255.042, 
e-mail: comunabrusturi@gmail.com, cod fiscal 
4906059. 2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: Imobilele C1 în suprafață de 186 
mp, C2 în suprafață de 21 mp și cota de 126 
mp din teren aferent, cu destinația brutărie, 
situate în comuna Brusturi, sat Picleu, nr.176, 
C.F. nr.51238 Brusturi, aparținând domeniului 
privat al Comunei Brusturi. Închirierea a fost 
aprobată prin H.C.L. nr.32/31.05.2021, în baza 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei 
Comunei Brusturi, localitatea Brusturi, nr.200 
sau prin e-mail: comunabrusturi@gmail.com. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-

ciului /compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate obține de la 
Compartimentul Relații cu Publicul și Secreta-
riat, din cadrul Primăriei Comunei Brusturi, cu 
sediul în localitatea Brusturi, comuna Brusturi, 
nr.200, județul Bihor sau prin e-mail: comu-
nabrusturi@gmail.com. 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: gratuit 
în format electronic și contra sumei de 20 lei pe 
suport de hârtie care se achită numerar la 
Casieria Primăriei Comunei Brusturi. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
23.07.2021, ora 14.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 02.08.2021, ora 15.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Brusturi, Compartimentul Relații cu Publicul 
și Secretariat, cu sediul în localitatea Brusturi, 
comuna Brusturi, nr.200, județul Bihor. 4.3. 
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Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
03.08.2021, ora 10.00, Primăria Comunei 
Brusturi, cu sediul în localitatea Brusturi, 
comuna Brusturi, nr.200, județul Bihor. 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 Bihor, municipiul 
Oradea, Str.Parcul Traian, nr. 10, județul Bihor, 
telefon 0259/414.896, 0359/432.753, fax 
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
09.07.2021.

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, persoana de 
contact: Primăria Oraș Sebiș, Piaţa Tineretului 
nr.1, Sebiș, judeţul Arad, telefon 0257311008, 
fax 0257306065, email primaria@primaria-
sebis.ro, persoana de contact:  Demetrescu 
Radu. 2. Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să 
fie vândut: Suprafaţa de 686 mp este situată în 
Orașul Sebiș, conform C. F. nr. 306665, nr. 
cadastral 306665. Terenul face parte din dome-
niul privat al orașului Sebiș. Vânzarea se face 
conform art . 363 din O. U. G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ și H. C. L. nr. 
71/28. 05. 2021. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: Se găsesc în documentaţia de 
atribuire. 3.1 Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
Documnentaţia de atribuire se găsește la sediul 
Primăriei Orașului Sebiș. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Compartimentul Urbanism de la 
Primăria Orașului Sebiș, Piaţa Tineretului nr. 
1, localitatea Sebiș, judeţul Arad, CP. 315700. 
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 50 lei, pe suport de hârtie 
care se pot achita la casieria Orașului Sebiș sau 
fără costuri în format electronic. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
29/07/2021, ora 15. 00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 05/08/2021, ora 11.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului 
Sebiș, Piaţa Tineretului nr. 1, localitatea Sebiș, 
judeţul Arad, Secretariat. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 
exemplar. 5. Data și locul la care se va desfa-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
05/08/2021, ora 12.00 la sediul Primăriei 
Orașului Sebiș, Piaţa Tineretului nr. 1, locali-
tatea Sebiș, judeţul Arad. 6. Denumirea, 
adresa, numarul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea 

litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secţia de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Arad, municipiul Arad, strada 
Vasile Milea nr. 2, cod poștal 310131, judeţul 
Arad, telefon 0374491086, fax. 0257256484, 
e-mail: tr-arad-reg@just.ro.

l Anunț licitație pentru valorificarea deșeu-
rilor metalice provenite din dezmembrarea 
unor bunuri aparținând Municipiului. Consi-
liul Local al Municipiului Galați, prin Primăria 
Municipiului Galați - Comisia de licitație 
numită prin Dispoziția Primarului nr. 
1124/27.02.2018, cu sediul în Galați, str. 
Domnească nr. 54, organizează licitație 
publică, cu strigare, pentru valorificarea deșeu-
rilor metalice provenite dezmembrarea unor 
bunuri aparținând Municipiului. 1. Denumirea 
și adresa instituției publice organizatoare a 
licitației: Primăria Municipiului Galați, str. 
Domnească, nr. 54, Comisia de licitație numită 
prin Dispoziția Primarului nr. 1124/27.02.2018, 
telefon: 0236/307.718, cod fiscal: 3814810. 2. 
Locul unde pot fi văzute bunurile: Galați - str. 
Zimbrului, nr. 1 - Depozit primărie. Bunurile 
pot fi văzute până la data organizării licitației 
publice deschise, cu strigare. 3. Adresa, data și 
ora ținerii ședinței de licitație, pentru vânzarea 
bunurilor: Ședința de licitație publică, deschisă, 
cu strigare, va avea loc în data de 26.07.2021, 
ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului 
Galați, str. Domnească, nr. 54. 4. Informații 
suplimentare despre bunurile care fac obiectul 
vânzării: Tel: 0236/307.718 - Mardare Petru 
Eugen. 5. Documente necesare pentru 
înscrierea la licitație: - Dovada achitării garan-
ției de participare la licitație, în contul 
RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la 
Trezoreria Municipiului Galați; - Copie Certi-
ficat de Înmatriculare la Registrul Comerțului, 
pentru persoanele juridice române, din care să 
rezulte vechimea societății participante, de 
minim 5 ani; - Certificat de atestare fiscală, 
emis de Administrația Finanțelor Publice, din 
care să rezulte faptul că participantul nu are 
datorii la bugetul de stat; - Certificat de ates-
tare fiscală, emis de Direcția de Taxe și Impo-
zite Locale, prin care să se ateste faptul că 
participantul nu are datorii la bugetul local; - 
Autorizație de mediu; - Copie act de identitate 
administraror sau împuternicire și copie a 
actului de identitate pentru persoana care va 
reprezenta ofertantul. Documentele de partici-
pare la licitație se vor depune în plic sigilat, 
până la data de 23.07.2021, ora 14.00, la Regis-
tratura Generală a Municipiului Galați, str. 
Domnească, nr. 54.

l Anunț licitație pentru valorificarea deșeu-
rilor metalice provenite din casare infrastruc-
tură tramvaie. Consiliul Local al Municipiului 
Galați, prin Primăria Municipiului Galați - 
Comisia de licitație numită prin Dispoziția 
Primarului nr. 1124/27.02.2018, cu sediul în 
Galați, str. Domnească nr. 54, organizează lici-
tație publică, cu strigare, pentru valorificarea 
deșeurilor metalice provenite casare infrastruc-
tură tramvaie. 1. Denumirea și adresa institu-
ției publice organizatoare a licitației: Primăria 
Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, 
Comisia de licitație numită prin Dispoziția 

Primarului nr. 1124/27.02.2018, telefon: 
0236/307.718, cod fiscal: 3814810. 2. Locul 
unde pot fi văzute bunurile: Galați - Secția 3 
Transurb SA, Depoul nr. 1, Piața Energiei. 
Bunurile pot fi văzute până la data organizării 
licitației publice deschise, cu strigare. 3. 
Adresa, data și ora ținerii ședinței de licitație, 
pentru vânzarea bunurilor: Ședința de licitație 
publică, deschisă, cu strigare, va avea loc în 
data de 26.07.2021, ora 11.00, la sediul Primă-
riei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54. 
4. Informații suplimentare despre bunurile 
care fac obiectul vânzării: Tel: 0236/307.718 - 
Mardare Petru Eugen. 5. Documente necesare 
pentru înscrierea la licitație: - Dovada achitării 
garanției de participare la licitație, în contul 
RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la 
Trezoreria Municipiului Galați; - Copie Certi-
ficat de Înmatriculare la Registrul Comerțului, 
pentru persoanele juridice române, din care să 
rezulte vechimea societății participante, de 
minim 5 ani; - Certificat de atestare fiscală, 
emis de Administrația Finanțelor Publice, din 
care să rezulte faptul că participantul nu are 
datorii la bugetul de stat; - Certificat de ates-
tare fiscală, emis de Direcția de Taxe și Impo-
zite Locale, prin care să se ateste faptul că 
participantul nu are datorii la bugetul local; - 
Autorizație de mediu; - Copie act de identitate 
administraror sau împuternicire și copie a 
actului de identitate pentru persoana care va 
reprezenta ofertantul. Documentele de partici-
pare la licitație se vor depune în plic sigilat, 
până la data de 23.07.2021, ora 13.00, la Regis-
tratura Generală a Municipiului Galați, str. 
Domnească, nr. 54.

l Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, 
Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova CIF 
2844855 în conformitate cu prevederile Hotă-
rârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești 
nr. 208/17.06.2021 organizează în data de 
30.07.2021 ora 10:00 licitația publică pentru 
atribuirea în baza unui contract de licență 
exclusivă cu titlu oneros a 6 mărci „FC 
PETROLUL PLOIESTI” – M 2006 09867, 
„PETROLUL 95”  –  M 2007  06697 , 
„PETROLUL 52” – M 2007 06696, „FC 
PETROLUL PLOIESTI 1924” – M 2006 
09869, „FOTBAL CLUB PETROLUL” – M 
2006 10057, „PETROLUL PLOIEȘTI” – M 
2007 02960, aflate în proprietatea privata a 
Municipiului Ploiești: Nr. crt. / 1/ Obiectul lici-
tației/ Atribuirea în baza unui contract de 
licență exclusivă cu titlu oneros a 6 mărci: „FC 
PETROLUL PLOIESTI” – M 2006 09867, 
„PETROLUL 95”  –  M 2007  06697 , 
„PETROLUL 52” – M 2007 06696, „FC 
PETROLUL PLOIESTI 1924” – M 2006 
09869, „FOTBAL CLUB PETROLUL” – M 
2006 10057, „PETROLUL PLOIEȘTI” – M 
2007 02960/ Preț pornire licitație (lei) / 100913 
/ Taxa de participare (lei)/ 6000 / Garanție de 
participare (lei)/ 100913 / Contravaloare docu-
mentație de atribuire (lei) / 1000. Licitaţia 
publică va avea loc în data de 30.07.2021 orele 
1000, la sediul Municipiului Ploiești în P-ţa 
Eroilor nr.1,  în Sala de Ședinte situată la etajul 
1, judeţul Prahova. Documentația de atribuire 
se achiziționează de la Direcția Gestiune Patri-
moniu (Municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 

A, etaj 4, cam. 409) în baza unei dispoziții 
eliberată de Serviciul Publicitate, Valorificare 
Patrimoniu. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 23.07.2021 ora 11:00. Data 
limită de depunere a dosarului de participare 
la licitație: 29.07.2021 ora 11:00. Dosarul de 
participare, compus din două plicuri sigilate, 
unul exterior și unul interior, se depune la 
Registratura Municipiului Ploiești, Piața 
Eroilor nr. 1A, parter. Ofertantul are dreptul de 
a transmite oferta: prin poștă si implicit direct 
la sediul autorității contractante. Oferta din 
plicul interior va fi depusă într-un singur exem-
plar semnat de către ofertant.  Informații 
suplimentare se pot obține de la Direcția 
Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, 
Valorificare Patrimoniu, Municipiului Ploiești, 
Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409 sau la 
telefon 0244 516699 interior 546. Prezentul 
anunț a fost transmis către Monitorul Oficial în 
vederea publicării acestuia la data de 
17.06.2021.

PIERDERI
l  Am pierdut act vânzare/cumpărare 
nr.13.818/1996, titularii acestui act fiind 
Pinzaru Dănuț +Mariana. În urma acestei 
pierderi declar acest act nul.

l Iordache Nicolae-George declar pierdut 
actul de concesiune 634/64 asupra unui loc de 
veci, pe numele Iordache Ilie, Mihai Ana si 
Iordache Nicolae, situat in cimitirul Carami-
darii de Jos. Il declar nul.

l S-a pierdut Certificat de Înregistrare emis 
de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bihor al societății Dolce&Salato 
SRL-D, cu sediul social în Avram Iancu, 
Comuna Avram Iancu, nr.414, județ Bihor, 
Număr de ordine în Registrul Comerțului 
J5/244/2014, Cod unic de înregistrare 
32778338 din data de 13.02.2014, Certificat de 
înregistrare numărul B2883998/13.02.2014. Îl 
declarăm nul.

l Declaram pierdute si anulate următoarele 
acte ale Metro Systems Romania SRL (CUI 
17056464, J23/1989/2004, sediul in Loc. 
Voluntari, Oraș Voluntari, Sos. Pipera-Tunari, 
Nr. 4c, Centrul De Afaceri Construdava, 
Etajul 1, Biroul Nr. 1, Județ Ilfov): (i) certi-
ficat de înregistrare seria B nr. 3412457, emis 
pe data de 21.07.2017 si eliberat la data 
21.07.2017; (ii) certificatul constatator eliberat 
la data de 01.10.2014 in baza declarației 
model 3 nr. 54339 din 29.09.2014 privind acti-
vitățile desfășurate la sediul social situat in 
Loc. Voluntari, Oraș Voluntari, Sos. Pipe-
ra-Tunari, Nr. 4C, Centrul De Afaceri 
Construdava, Etajul 1, Biroul Nr. 1, Județ 
Ilfov, si (iii) certificatul constatator eliberat la 
data de 11.10.2018 in baza declarației model 2 
nr. 3776 din 22.01.2014 privind activitățile 
desfășurate la sediul secundar situat in Muni-
cipiul Brașov, Strada Ionescu Crum, Nr. 1, 
Turnul 1, Etajul 2, Brașov Business Park, 
Județ Brașov.


