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l Ver-Anatol-Trans din Iași angajează conducător
auto, vorbitor de limba rusă, pentru curse regulate în
Ucraina și Rusia. Relatii la telefon: 0749.828.410.
Selectia va avea loc în data de 15 noiembrie la sediul
firmei.
l Smart Printing Organization S.R.L.angajează 1
(unu) post de Ambalator manual (COR 932101),
pentru locația din Popești-Leordeni, Ilfov. Programări
interviu la telefon: 0740.575.881. Candidații trebuie să
se prezinte la interviu cu CV.
l SC MCA Invest Industrial SRL, cu sediul în Deva,
angajează următoarele categorii de personal: șoferi
categoriile C+E pentru rute interne, internaționale și
comunitate, mecanici autocamioane. Relații la tel.
0766 068 835. CV-urile se vor depune la punctul de
lucru din localitatea Mintia, strada Recoltei nr.7, până
la data de 15.11.2021, iar interviul va avea loc în data
de 17.11.2021, ora 10.00.
l SC Pangladcons SRL, având CUI: 38816538, cu
sediul în București, Sectorul 2, Strada Cremenița, Nr.2,
Camera 2, Bloc A, Etaj 1, Ap. 10 angajează: Sudor cu
COD COR 721208- 4 posturi, dulgher (exclusiv restaurator) cu COD COR 711501- 5 posturi și inginer
construcții civile, industrial și agricole cu COD COR
214201- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de
limba engleză, cunoștințe în construcții. Selecția are
loc în data de 15.11.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l SC Woodchop Shop SRL, având CUI: 43888352, cu
sediul în Oraș Măgurele, Strada Sirbilor, Nr.35, Județ
Ilfov angajează: Tâmplar universal cu COD COR
752201- 2 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de
limba engleză, cunoștințe în tâmplărie. Selecția are loc
în data de 15.11.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l SC Axm Prod 93 SRL, având CUI:6545856, cu
sediul în București, Sectorul 4, Spl.Independenței,
Nr.3, Bloc 17, Scara 1, Etaj 7, Ap.19, angajează:
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
cu COD COR 932906- 5 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în producție.
Selecția are loc în data de 15.11.2021, ora 10.00, la
sediul societății.
l Societatea GMA Expertise SRL angajează 8 lăcătuși
mecanici, 8 sudori și 4 dulgheri. Salariul este de
3000Lei brut. Punctul de lucru se află în Bistrița.
Tel.0799.992.792.
l Sarerom SRL, cu sediul în com.Afumați, jud.Ilfov,
Șos.București-Urziceni, nr.89, înregistrată la ORC
J23/3342/2014, CUI: 24255982, angajează: inginer
chimist cod COR 214513 -2 posturi, inginer mecanică
cod COR 214401 -2 posturi, lăcătuș mecanic cod COR
721410 -3 posturi, electrician de întreținere și reparații
cod COR 721208 -5 posturi, inginer mecanic cod COR
214401 -5 posturi, lăcătuș mecanic cod COR 721410 -3
posturi, electrician de întreținere și reparații cod COR
741307 -1 post și operator extracție sare în salină cod
COR 811307 -5 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: igen91241@gmail.com

l Muzeul Județean Ialomița, cu sediul în localitatea
Slobozia, b-dul Matei Basarab, nr.30, județul Ialomița,
organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de: Muzeograf, grad profesional IA,
nivel studii S -1 post, Secția Cercetarea, Evidența și
Valorificarea Patrimoniului. Concursul se va desfășura
la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în data de
08.12.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data de
13.12.2021, ora 10.00. Condiții specifice necesare în
vederea participării la concurs și a ocupării funcției
contractuale de muzeograf, grad profesional IA: 1.
studii de specialitate: Facultatea de Litere, Istorie;
2.cunoștințe operare PC; 3.vechime în muncă: minim 5
ani. Candidații vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 26.11.2021, ora 16.00, la sediul
instituției. Bibliografia pentru concurs va fi afișată la
sediul și pe site-ul instituției. Relații suplimentare la
sediul din Slobozia, b-dul Matei Basarab, nr.30.
Persoană de contact: Roxana Popa, telefon:
0243.230.054.
l I.N.C.D.T.P. Sucurala ICPI Bucuresti, str. Ion Minulescu, nr. 93, organizeaza concurs pentru ocuparea a
doua posturi vacante de Asistent de Cercetare Științifică in stiinta materialelor. Conditii de participare:
Studii superioare. Aptitudini necesare: spirit de observatie, capacitate de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate. Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de
zile de la data aparitiei anuntului. Relatii suplimentare
la Serviciul Resurse umane: icpi@icpi.ro, tel.
021.323.5060 / 114.
l Academia Romana - Filiala Iasi, Institutul de Informatica Teoretica, organizeaza, începand cu data de
15.12.2021, ora 10:00, concurs pentru ocuparea postului
vacant de Cercetator stiintific gradul III, ½ norma, in
domeniul Electronica, Telecomunicatii si Nanotehnologii, specializarea Procesarea imaginilor. Concursul se
va desfasura conform Legii 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare – dezvoltare, cu modificarile si
completarile ulterioare. Dosarul de inscriere la concurs
se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii
anuntului. Informatii suplimentare se pot obtine de la
secretariatul institutului 0332/106505 si/sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332-101115.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman, Strada Libertății numărul 1, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post contractual
vacant: 1 post asistent medical debutant în cadrul Laboratorului de Analize Medicale. Condiții specifice de
participare la concurs pentru funcția de asistent
medical debutant: -Studii: absolvent al școlii postliceale
-specialitatea laborator; -Diplomă de bacalaureat;
-Certificat membru însoțit de avizul anual eliberat de
OAMGMAMR în specialitatea laborator- în termen;
-Vechime: fără vechime în specialitate. Concursul se
organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență în
data de 08.12.2021, ora 10.00, proba scrisă, iar data și
ora interviului vor fi anunțate după rezultatul probei
scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului Județean
de Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Taxa de participare la concurs este de 100Lei și va fi
achitată la casieria unității. Bibliografia și relații supli-

mentare la avizierul Spitalului Județean de Urgență
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul
0247/306.723.
l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu sediul în
strada Splaiul Independenței nr.103, sector 5, localitatea
București, organizează concursuri pentru ocuparea
următorului post vacant: Șef Laborator Formulare grad
II din cadrul Secției Formulare Ambalare structura
Fabricație / studii superioare în domeniul chimiei, ingineriei chimice, biotehnologiei și farmaciei, vechime și
experiență profesională; - vechime în muncă 5 ani; vechime în specialitatea studiilor 5 ani; - experiență în
domeniul fabricației medicamentelor de uz uman 2 ani;
- experiență pe o funcție similară minim 2 ani. Data
susținerii probelor de concurs: - 08.12.2021, ora 09.00 proba scrisă; - 14.12.2021, ora 09.00 - interviul. - data
limită de depunere a dosarelor - 26.11.2021, ora 15.00.
Date de contact ale secretariatului, la telefon: 021 3069
157, între orele 08.00 – 15.00. Dosarele de concurs se
depun la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” unde vor avea
loc și probele de concurs. Mai multe detalii la adresa
https://cantacuzino.mapn.ro/pages/view/298
l Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia
Copilului Gorj organizează concurs în data de
13.12.2021, ora 10.00 (proba scrisă) şi 17.12.2021 (proba
de interviu) la Cantina din cadrul Complexului de
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți
„Bîlteni“, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/
Cantina din cadrul Complexului de servicii comunitare
pentru copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu,
strada Dumbrava, nr. 34/Sala de ședințe a Centrului
Școlar pentru Educație Incluzivă Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu,
strada Dumbrava, nr. 34, în funcție de numărul de
candidați, pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante
corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție
după cum urmează: 1. două posturi corespunzătoare
funcției contractuale de execuție de infirmieră la
Complexul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică
pentru adulți „Bîlteni“ - Centrul de recuperare și reabilitare. 2. două posturi corespunzătoare funcției contractuale de execuție de infirmieră la Complexul de îngrijire
şi asistenţă Dobriţa - Centrul de îngrijire şi asistenţă
pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa. Condiţii
generale şi specifice de îndeplinit de către candidat
pentru ocuparea posturilor scoase la concurs: a) absolvent(ă) studii gimnaziale şi vechime în muncă de minim
5 ani. Înscrierile la concurs se fac în perioada 12.11.2021
-25.11.2021, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Gorj,
din Tg-Jiu, strada Siretului, nr.24 – Serviciul resurse
umane, salarizare şi pentru funcţia publică. Relaţii
suplimentare la telefon 0253212518 sau la camera nr.36
– sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact: Croitoru Georgiana, inspector de specialitate IA (resurse
umane) la Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru
funcţia publică - secretar comisie concurs, tel.
0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
l Casa Oamenilor de Știință, unitate reînființată prin HG.
347/1990 cu finanțare de la bugetul statului, subordonată
Academiei Române, organizează în condițiile Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului
pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
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corespunzător funcțiilor contractuale în cadrul unității
Casa Oamenilor de Stiință, concursuri pentru ocuparea,
pe durată nedeterminată, a 2 posturi contractual vacante:
•1 post Referent IA (M); •1 post Îngrijitor. Cerințe specifice pentru ocuparea postului de Referent IA (M): -Studii:
medii; -Vechime în muncă de minim 6 ani; -Instruire
formală în domeniul procedurilor și normelor specifice
domeniului muncii și a arhivării documentelor; -Abilități
operare PC MS Office(Word, Excel); -Abilități bune de
comunicare; -Persoană organizată, atentă la detalii.
Cerințe specifice pentru ocuparea postului de Îngrijitor:
-Studii: generale/ medii; -Vechime în muncă: minim 3 ani.
Concursurile se organizează la sediul unității Casa Oamenilor de Știință din clădirea Casa Academiei, Calea 13
Septembrie nr.13, sector 5, Bucuresti, după cum urmează:
1. Afișarea anunțului la sediul unității se face în data de
12.11.2021. 2. Data limită până la care se pot depune
personal actele pentru dosarul de concurs la sediul unității
este 26.11.2021 ora 14.00. 3. Etapa I– selecție dosare–
02.12. 2021, ora 15.00. 4. Etapa II– Proba scrisă–
09.12.202; -Pentru postul de Referent I A , proba
scrisă– ora 10.00; -Pentru postul de Îngrijitor, probă
practică- ora 10.30. 5. Etapa III– Interviul– 15.12.2021;
-Pentru postul de Referent IA– ora 10.00; -Pentru postul
de Îngrijitor- ora 11.00. Secretariatul comisiei de concurs
între orele 09.00-14.00 zi lucrătoare este asigurat de către
Macovei Rebeca, tel. 021.318.24.40, 021.318.81.06 /interior
2708, e-mail rebeca.macovei@acad.ro. Anunțul detaliat,
care conține Bibliografia și Tematica de concurs, va fi
afișat la sediul unității în data de 12.11.2021.
l Institutul Limbii Române scoate la concurs următoarele posturi de lector de limba română din statul de
funcții al lectorilor I.L.R. la: 1. Universitatea din
Geneva, Confederația Elveţiană, poziția 2; 2. Universitatea din Udine, Republica Italiană, poziția 34; 3.
Universitatea din Karaganda, Republica Kazahstan,
poziția 35; 4. Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova, poziția 38; 5. Universitatea Jagellonă
din Cracovia, Republica Polonă, poziția 39; 6. Universitatea de Stat din Arizona, Statele Unite ale Americii,
poziția 52. Perioada: determinată, de 12 luni de la data
începerii activității la post în anul universitar
2021/2022, cu posibilitatea prelungirii contractului,
anual, până la maximum 36 de luni. Descrierea posturilor: Postul de lector de limba română presupune
promovarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei
românești prin: activităţi didactice (curs, seminar,
laborator, consultații, examene, elaborarea de materiale
didactice, traduceri etc.), de cercetare ştiinţifică (participări/organizări de manifestări științifice, îndrumarea
și coordonarea studenților etc.), precum și prin organizarea și participarea la alte activităţi profesionale și
culturale în comunitatea academică. Candidații
trebuie să îndeplinească toate cerințele generale și
specifice ale postului pentru care candidează. Cerințe
generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice,
titulare într-o instituţie/ unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată, să aibă o vechime la
catedră de minimum 2 ani. Cerințe specifice: Poziția 2
Universitatea Geneva, Confederația Elveţiană: cadru
didactic universitar (conferențiar sau profesor), licențiat în filologie; Poziția 34 Universitatea din Udine,
Republica Italiană: licență în filologie, cunoașterea
limbii engleze (B1): constituie avantaj experiența în
predarea gramaticii limbii române. Poziția 35 Universitatea din Karaganda, Republica Kazahstan: doctorat

Ministerul Finan?elor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Covasna. Nr. 20651/10.11.2021,. Anunþ licitaþii luna
noiembrie 2021. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Covasna cu sediul
în Sfântu Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, în temeiul art. 250 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, scoate la licitaþie publicã
urmãtoarele bunuri mobile/ imobile sechestrate: În data de 23.11.2021, orele
12.00, licitaþia I-a, Autoutilitarã Volkswagen Transporter, anul fabricaþiei 2001,
capacitate cilindricã 2461, combustibil motorinã, putere 88 CP, nu are ITP, nu are
asigurare, nu are rovinetã, starea tehnicã: nesatisfãcãtoare - preþ de pornire la
licitaþie 1.762 lei, preþul nu conþine TVA, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str.
Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 23.11.2021, orele 14.00, licitaþia I-a,
stoc de marfã reprezentând (curea de distribuþie, bec. H1, H4, vopsea 1 L,
vopsea 3.5 L), preþ de pornire la licitaþie 34.581 lei, licitaþia þinându-se în Sf.
Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 24.11.2021, orele 12.00,
licitaþia I-a, Autoturism Volvo S80 2,4 l benzinã, anul fabricaþiei 2004 - preþ de
pornire la licitaþie 7.200 lei; Autoutilitarã Peugeot Patner, capacitate cilindricã
1560, anul fabricaþiei 2007 - preþ de pornire la licitaþie 6.170 lei, preþul nu conþine
TVA, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În
data de 24.11.2021, orele 14.00, licitaþia I-a, Teren agricol UAT Covasna în
suprafaþã de 2.100 mp, regim juridic nedefinit, categoria de folosinþã arabil,
situat în loc. Covasna - preþ de pornire la licitaþie 203.406 lei, preþul nu conþine
TVA, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În
data de 25.11.2021, orele 12.00, licitaþia III-a, Teren intravilan, în cotã de 1/4
(din parcela de teren având suprafaþa totalã de 684 mp) cu construcþie locuinþã în
cotã de 1/4 (din suprafaþa totalã de 55 mp) - preþ de pornire la licitaþie 17.175 lei
ºi teren intravilan în cota de 1/4 (dintr-o parcelã de teren cu suprafaþa totalã de
641 mp) - preþ de pornire la licitaþie 7.887 lei, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe,
str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 25.11.2021, orele 14.00, licitaþia
III-a, Autoutilitarã Fiat Doblo, anul fabricaþiei 2005, capacitatea cilindricã 1248
cmc, sursã de energie motorinã - preþ de pornire la licitaþie 2.700 lei, preþul nu
include TVA, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud.
Covasna. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun cu cel puþin o zi înainte
de data licitaþiei în plic închis ºi sigilat, urmãtoarele documente: - oferta de
cumpãrare; - dovada plãþii taxei de participare de 10% din preþul de pornire
pentru fiecare bun licitat în contul RO05TREZ2565067XXX006266, deschis la
Trezoreria Sf. Gheorghe (plata se face prin virament bancar, prin mandat poºtal),
pe codul fiscal al A.J.F.P. Covasna, 4511326; - împuternicirea persoanei care îl
reprezintã pe ofertant; - pentru persoanele juridice de naþionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului; - pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în
limba românã; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
- pentru persoanele fizice strãine, copie de pe paºaport; - declaraþie pe propria
rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã intrepusã
cu debitorul. Nu pot participa la licitaþii debitorul, nici personal ºi nici prin
persoanã interpusã. Nu se admit ofertele telefonice, telegrafice, telex sau
telefax. Informaþii suplimentare la telef. 0267.352566, 0267.352685, int. 2034.
în filologie, experiență în predarea limbii române,
cunoașterea limbii engleze (B2), constituie avantaj
cunoașterea limbii kazahe; constituie un avantaj
cunoașterea unei alte limbi romanice de preferință
limba franceză (B2). Poziția 38 Universitatea de Stat
din Comrat, Republica Moldova: doctorat în filologie,
limba și literatura română, vechime de cel puțin 3 ani
în învățământul universitar, respectiv 15 ani în învățământul preuniversitar, experiență în predarea limbii
române ca limbă străină cunoașterea limbii ruse (B1/
B2). Poziția 39 Universitatea Jagellonă Cracovia,
Republica Polonă: licență în filologie, specializarea
limba și literatură română, masterat în filologie,
cunoașterea limbii engleze și/sau franceze (C1/C2),
cunoștințe operare PC, experiență de minim 2 ani în

predarea limbii române ca limbă străină. Poziția 52
Universitatea de Stat Arizona, Statele Unite ale
Americii: doctorat în lingvistică, cunoașterea limbii
engleze (C1/C2), experiență în predarea limbii române
ca limbă străină la nivel universitar, competențe digitale. Salariul de încadrare: suma echivalentă salariului
corespunzător postului deţinut la instituţia/ unitatea de
învăţământ unde este titular şi plata unei indemnizaţii
în valută, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Calendarul concursului: Proba I- Evaluarea dosarelor
de concurs: a. depunerea dosarelor în format tipărit şi
electronic, pe CD sau DVD, stick, la sediul Institutului
Limbii Române, direct sau prin intermediul serviciilor
poștale sau de curierat– 8.12.2021, ora 14.00; b. evaluarea dosarelor: 9-10.12.2021; c. afișarea rezultatelor la
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evaluarea dosarelor– 10.12.2021; d. depunerea contestațiilor– 13.12.2021, ora 14.00; e. afișarea rezultatelor
după contestații: 13.12.2021; Proba a II-a- Interviu: a.
susținerea interviului și afișarea rezultatului–
14-15.12.2021; b. depunerea contestațiilor 16.12.2021,
ora 14.00; c. afișarea rezultatelor finale 17.12.2021.
Concursul se consideră finalizat după desemnarea de
către universitate, dintre candidații admiși, a lectorului
de limba română. Afişarea rezultatelor se face pe site-ul
www.ilr.ro. Relaţii suplimentare: Institutul Limbii
Române, Bucureşti, str. Caransebeş nr.1, et.7, sector 1,
CP 012271; telefon 021/3110631; e-mail: resurseumane@ilr.ro.

CUMPĂRĂRI DIVERSE

l Instanta Locala de Disciplina Ploiesti a UNPIR,
Hotararea nr.5, Sedinta din 21.10.2021, dosar
nr.6/2021, Complet nr.4. In numele legii Hotaraste:
Admite sesizarea formulată de Consiliul de conducere
al UNPIR-Filiala Prahova, cu sediul in Ploiesti, str.
Emile Zola, nr.1, bloc A, et.2, jud. Prahova, in contradictoriu cu parata Stan Alexandrina, cu domiciliul in
Câmpina, str. M. Kogalniceanu, nr.16, bl. R30, ap.21,
jud. Prahova, citata si prin publicitate. Dispune sancţionarea practicianului in insolvenţă Stan Alexandrina, in conformitate cu dispozitiile art.123 pct.1 si
art.121, pct.9 din Statutul UNPIR, cu suspendarea
calităţii de practician in insolventa pe o perioada de 3
luni, incepând cu data pronunţării prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre poate fi contestată in termen de 15
de zile de la data comunicării. Pronuntata in sedinta,
astazi, 21.10.2021. Presedinte: Ilie Ligia Ioana,
Raportor: Popescu Mariana

DIVERSE
l Caut să cumpăr de urgență un trenuleț ca cel din
imagine, automotor electric Malaxa 1959, preț foarte
avantajos. Poate fi de culoare diferită. Preferabil setul
complet, cu șine și gară. Tel.0748.420.054.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând un loc de veci în Cimitirul Sf.Vasile, Iași.
Telefon: 0733.921.491.

CITAȚII
l Marina Sergiu-Sorin si Asociatii Societate
Profesionala Notariala Licenta de functionare
nr. 159/3324/01.07.2020 Bucuresti, Sect.2, Str.
G-ral Dimitrie Salmen nr.20, Tel/Fax: 252.20.50,
252.20.70 e-mail: office@mssnotariat.ro Dosar
Succesoral Nr.40/2021 In atentia eventualilor
succesibili ai defunctei Postelnicu Victoria, decedata la data de 06.05.2016, cu ultimul domiciliu
in Mun.Bucuresti, str. Moinesti nr. 7, sect. 6. In
conformitate cu art.163 din Legea nr.134/2010
privind Codul de Procedura Civila, va instiintam ca in ziua 24.11.2021, orele-10.00 sunteti
invitati in calitate de succesibili ai defunctei
Postelnicu Victoria, decedata la data de
06.05.2016,cu ultimul domiciliu in Mun.Bucuresti, str.Moinesti nr. 7, sect. 6, potrivit certificatului de deces seria DC nr.643615, eliberat de
Serviciul Public Local de Evidenta a Populatiei
al Orasului Voluntari, la data de 07.05.2016,
pentru a participa la dezbaterea succesiunii
acesteia. Va solicitam sa prezentati la data si ora
indicata, in completare actelor depuse la dosarul
cauzei pana in prezent, aflat pe rolul acestui
birou notarial spre solutionare, urmatoarele
inscrisuri: actele de stare civila ale dumneavoastra, acte de stare civila care sa faca legatura
cu defuncta si detalii legate de toti mostenitorii
defunctei, informatii care ne sunt necesare
pentru solutionarea dosarului succesoral
nr.40/2021. In caz de neprezentare la termen,
dezbaterile vor avea loc in lipsa si se va proceda
conform legii.
l Numitul Rus Gheorghe este citat în calitate de pârât
în dosar nr.894/296/2019 al Judecătoriei Satu Mare,
având ca obiect acțiune în constatare, pentru data de
09.12.2021, la sala 6, ora 11.
l Se citează pârâții Krispai Janos, Krispai Janos,
Krispaitogyer, Krispai Horia, Krispay Maria, Brazda
Flori Nyisztor Janosne, Brazda Peter, Brazda Laura,
Brazda Laszlo, Brazda Maria, în dosar nr.
9245/296/2020 al Judecătoriei Satu Mare, având ca
obiect acțiune în constatare, pentru data de 15.02.2022,
sala 6, ora 08.30.
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l Lidl Discount SRL, cu sediul în sat Nedelea, comuna
Ariceștii Rahtivani DN 72, Crângul lui Bot, KM
73+810, județul Prahova, solicită la A.P.M. Vrancea,
obținerea autorizației de mediu conform Ordinului
MMDD nr. 1798/2007 cu modificările și completările
ulterioare și a OUG nr. 195/2005 privind protecția
mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art. 12,
pentru obiectivul „Supermarket LIDL” amplasat în
municipiul Focșani, str. Aleea Parc, nr. 2, județul
Vrancea. Eventualele propuneri și sugestii/observații
ale publicului, privind activitatea menționată, se vor
prezenta în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, de luni până joi, între orele 8.00–16.00, și vineri
între orele 8.00–14.00, la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Vrancea, din Focșani, str. Dinicu
Golescu, nr.2, telefon 0237.216.812, unde se poate
consulta și documentația tehnică depusă.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL
notifica creditorii cu privire la intrarea in procedura
generala de faliment prevazuta de Legea nr. 85/2014, a
debitorului SC SPET SHIPPING SA cu sediul in
Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, et. 5, bir. 1,
sector 1, CUI 9927427, in dosarul 34562/3/2014 aflat
pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila.
Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor nascute in cursul procedurii la data
de 12.07.2021. Termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor prevazute la alin. (3),
in vederea intocmirii tabelului suplimentar
–08.12.2021, termenul de verificare a creantelor
prevazute la alin. (3), de intocmire si publicare a tabelului suplimentar al acestora – 05.01.2021, termenul de
depunere la tribunal a contestatiilor, care va fi de 7 zile
de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar;
termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat
– 02.02.2021. Urmatorul termen de judecata a fost
fixat pentru data de 11.02.2022. Pentru relatii:
021.318.74.25.
l S.C. Remat S.A., cu punctul de lucru în Năvodari,
DN 22B, Km3, jud.Constanța, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de actualizare a
autorizaţiei integrate de mediu, pentru activitatea:
Turnarea metalelor neferoase ușoare, activitate prevăzută în categoria 2.5 din Anexa 1 a Legii nr.278/2013:
„Topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv
de produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de
metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4
tone pe zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 de tone pe zi
pentru toate celelalte metale”. Informaţii privind
impactul potenţial asupra mediului al activităţii
pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei integrată de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi,
între orele 8.30-16.00, și vineri, între orele 8.30-13.30,
la sediul A.P.M.Constanţa, strada Unirii nr.23. Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc,
în scris, la sediul A.P.M. Constanța, strada Unirii nr.23.

l Asoc. Proprietarilor de Păduri și Pășuni Particulare
Ghindari -Filiala Ocolul Silvic Ghindari anunţă
publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a
planului „Amenajamentului fondului forestier proprietatea publică aparținând comunei Chiheru de Jos și
privată a persoanelor fizice din cadrul AUPPPP Ghindari, județul Mureș, U.P.XI Chiheru de Jos”, suprafața: 504,05ha, solicitând parcurgerea etapei de
încadrare în vederea obţinerii avizului de mediu.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra
mediului al planului propus pot fi consultate la sediul
A.P.M.Mureș, Târgu Mureș, str.Podeni, nr.10. Observaţiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale reclamantului, luni până joi, între orele
08.00-16.30, vineri, între 08.00-14.00, la sediul A.P.M.
Mureș.
l S.C.Pridova Tech S.R.L., cu sediul în sat Petrăchioaia, șos.Afumați, nr.758, camera 2, atelier tapițerie, parter, județul Ilfov, titulari ai planului/
programului P.U.Z.„Construire hală depozitare și
servicii conexe, birouri, anexe tehnice și administrative, racoduri, branșamente, amenajări, împrejmuire și organizare de șantier”, în județul Ilfov, sat
Petrăchioaia, tarla 32, numărul topographic al
parcelei 136/72, lot 3, nr.cadastral 58231, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate
fi consultată la sediul Agenției Regionale pentru
Protecția Mediului București din Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, de luni până vineri, între 9.00-12.00.
Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris
la sediul A.R.P.M.B.în termen de 18 zile de la data
publicării anunțului.
l SC Siena Residence SRL, având sediul în str.Biruinței, nr.3, bl.C1, ap.6, Popești Leordeni, Județul Ilfov,
titular al Planului Urbanistic Zonal „introducere în
intravilan în vederea construirii unui ansamblu de
imobile locuințe colective Ds+P+6E și funcțiuni
complementare” din localitatea Popești Leordeni,
Județul Ilfov, T55/7-P12-13-14, NC 5643/1, 5643/2,
104240, 104226, 5643/4, 5643/5, 5643/6, 5967/1,
5967/2, 109377, 109378, 110616, 5967/5/2, 5311/1,
5311/2, 5311/3, 5311/4, 5311/5, 5311/6, 5311/7, 5311/8,
5311/9, 5311/10, 5311/11, 5311/12, 5311/13, 5311/14,
5311/15, 5311/16, 5888, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ilfov din Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, de luni până joi, între orele 09.0013.00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul APM Ilfov, (tel.021.430.15.23,
021.430.14.02, 0746.248.440) în termen de 15 zile de la
data publicării anunțului.
l SC Modern Residence Dezvoltare Imobiliara SRL,
SC Joya Shoes Concept SRL, S.C Imobis Central
Trading SRL, Iacob Tudor-Adrian si Iacob Claudia, cu
domiciliul în Jud. Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, str.
Scolii, nr. 27, proprietari ai terenului din Jud.Ilfov,
oras Popesti Leordeni, T20/2, P20-31, n.c. 5482109024, anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a avizului Consultativ pentru
documentatia: ”P.U.Z. introducere teren in intravilan
si modificare functiune in vederea constituirii unei
zone mixte servicii comert, locuinte colective, accese/
alei auto si pietonale, amenajare parcaj auto, amenajare spatii verzi, imprejmuire si utilitati“. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul
Judetean Ilfov la data de 12.11.2021. Obsevatiile se
primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul
Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara, nr. 3-5,
tel. 0212125693, in termen de 18 zile de la publicarea
prezentului anunt.

l Unitatea Militară 02248 Bucureşti anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Demolare pavilioane: L1 -corp pază; L2 -rezervor
24mc; L3 -casă pompe; L4 -dormitor+G.A.Z.; L5
-dormitor trupă; L6b -latrină uscată; L6c -latrină
uscată; L13 -zid sprijin; L15 -centrală termică; L17
-atelier întreţinere; L18 -strungărie+şopron; L20
-depozit cherestea; L21 -depozit tâmplărie; L23
-foişor pază; L24 -castel apă; L25 -birou atelier; L33*
-rezervor metalic; L33** -rezervor metalic din
cazarma 3072 Someşeni”, propus a fi amplasat în
localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, str.Moş Ioan
Roată, nr.18, incinta cazărmii 3072 Someşeni. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj,
Calea Dorobanţilor, nr.99 şi la sediul Unităţii Militare 02248 Bucureşti, str.Drumul Taberei 7H, sector
6, Bucureşti, în zilele de luni-joi, între orele 9.0016.00, şi vineri, între orele 9.00-12.00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Cluj.

SOMAȚII
l Somatie. In dosarul civil 2756/210/2021 al Judecatoriei Chisineu Cris avand ca obiect uzucapiune,
reclamantii Stoian Samoil si Stoian Floarea au solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se
constate ca sotii reclamanti au dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate in devalmasie asupra
imobilului inscris in CF 308016 Santana, reprezentand teren cu nr topo 756 Santana fara constructii,
situat in Santana str. Aradului nr 60 judetul Arad.
Toti cei interesati in cauza pot formula opozitii la
prezenta somatie in termen de 30 zile de la publicare
in dosarul cu numarul de mai sus al Judecatoriei
Chisineu Cris. Emisa in baza rezolutiei din
09.11.2021 conform art. 130 din Decretul Lege
115/1938.
l Somație. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Gurahonț, sub nr.1191/238/2021, posesorul
Perva Silvia a invocat dobândirea prin uzucapiune
a dreptului de proprietate asupra imobilului înscris
în CF 305151 Sebis, Nr. top 114-115/b, compus din
casă, curte și grădină în suprafață de 1.440mp,
asupra cărora figurează în CF ca proprietar tabular
Herbei Mariuta. Reclamantul susține că a folosit
acest imobil de peste 20 de ani în mod public,
pasnic, continuu, și sub nume de proprietar. Toți cei
interesați sunt somați ca, în baza prev. art.130 din
Legea 115/1938, de îndata, să inainteze opoziție, la
Judecătoria Gurahonț, deoarece în caz contrar, în
termen de o lună de la această publicare se va
proceda la rezolvarea cererii. Prezenta somație se va
afișa timp de o lună la tabla de afișare a Judecătoriei Gurahonț, la tabla de afișare a Primăriei
Orașului Sebiș.
l Dosar nr. 1388/238/2021. Somaţie emisă în
temeiul rezoluţiei din data de 05 noiembrie 2021.
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Gurahonţ, sub nr.1388/238/2021, posesorii Fărcuţ
Eleonora şi Fărcuţ Daniel au invocat dobândirea
prin uzucapiune a dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului înscris în CF 304521
Buteni, nr.top.145-146/a Paulian, în suprafaţă de
1396mp şi casă de locuit. Toţi cei interesaţi sunt
somaţi să formuleze opoziţie, cu precizarea că, în
caz contrar, se va trece la judecarea cererii în
termen de 30 de zile de la emiterea celei din urmă
publicaţii. Prezenta somaţie: -se afişează la imobilul
în litigiu, aşa cum a fost identificat mai sus, la sediul
Judecătoriei Gurahonţ, la biroul teritorial de
cadastru și publicitate imobiliară Gurahonţ,
precum şi la sediul Primăriei Buteni; -se publică
într-un ziar de largă răspândire.

LICITAȚII
l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie
publică a bunurilor mobile aflate in patrimoniul SC
Casa Auto Mecca SRL, respectiv: Autoturism Dacia
Logan, an fabricatie 2009, pe motorina, la pretul de
3.950 lei+TVA. Licitatia are loc in baza Adunarii
Creditorilor din data de 19.08.2021, pretul de pornire
al licitatiei fiind redus la 50% fata de cel stabilit in
raportul de evaluare Licitaţiile publice vor avea loc pe
data de: 17.11.2021, 19.11.2021, 22.11.2021,
24.11.2021, 26.11.2021, 06.12.2021, 08.12.2021,
10.12.2021, 13.12.2021, 14.12.2021 orele 12:00 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova. Taxa de participare la licitatie este de 200
lei+TVA. Relaţii suplimentare 0344/104525.
l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie
publică a bunurilor mobile aflate in patrimoniul SC
Tasan Guard SRL, respectiv: autoturism Renault Clio
, an fabricatie 2004, pe motorina, la pretul de 360 lei +
TVA. Stare fizica nesatisfacatoare, baie de ulei sparta,
motorul necesita segmentare, cutia de viteze trebuie
inlocuita. Licitatia are loc in baza Adunarii Creditorilor din data de 03.06.2021, pretul de pornire al licitatiei fiind redus la 50% fata de cel stabilit in raportul de
evaluare Licitaţiile publice vor avea loc pe data de:
17.11.2021, 19.11.2021, 22.11.2021, 24.11.2021,
26.11.2021, 06.12.2021, 08.12.2021, 10.12.2021,
13.12.2021, 14.12.2021 orele 12:00 în Ploieşti, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Taxa
de participare la licitatie este de 100 lei+TVA. Relaţii
suplimentare 0344/104525.
l SC Expert Construct SRL, prin lichidator C.I.I.
Apostol Andra, anunta vanzarea la licitatie publica a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii, si
anume: autoturism Subaru Forester la pretul de 3.220
lei, stocuri de marfa (materiale), s.a. Licitatia publica
are loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din
10.11.2021 si a Regulamentului de participare la licitatie. Pretul de pornire al licitatiei este de 70% din
pretul stabilit in raportul de evaluare. Licitatiile vor
avea loc la data de: 17.11.2021, 24.11.2021, 02.12.2021,
08.12.2021 si 15.12.2021, orele 12:00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Erou Calin Catalin, nr. 5, bloc
Aroma, et. 3, ap. 8, Prahova. Relatii suplimentare la
tel. 0744/591.761.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al News & More SRL,
desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de
01.09.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia
a VII - a Civila, în dosarul nr. 22033/3/2014, anunta
scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in
proprietatea NEWS & MORE SRL, constand in
Calculator IMAC 27” Quad-CoreI5 3.2 GHZ, Tabletă
grafică WACOM CINTIQ13HD DTK-1300, Smartview HD, Laptop Dell vostro 3300 core I3 (6 bucati ),
Laptop DELL INSPIRON n 5010(4 bucati), Desktop
Dell optiplex980 core i5, Laptop Dell vostro 3300 core
i5, in valoare totala de 1392,09 RON exclusiv TVA.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite
se va organiza in data de 22.11.2021 ora 14.00, prin
licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile
mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele
de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini,
cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.Date
despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,

Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de 200 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.
l Anunț de licitație închiriere. 1. Informaţii generale
privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: U.A.T. Oraşul Uricani,
cu sediul în Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal
4634647, tel. 0254/511121, fax. 0254/511127, e-mail:
primariauricani@gmail.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul închirierii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren în suprafață de 100 mp, categoria curți
construcții, aparţinând domeniului public, situat în
Cîmpu lui Neag, înscris în CF 63252, nr. topo
63252(HCL Uricani nr. 160 din 27.10.2021 și conform
art. 332-335 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ ); - teren în suprafață de 15 mp, categoria curți construcții, aparţinând domeniului privat,
situat pe strada 1 Mai, înscris în CF 62887, nr. topo
62887(HCL Uricani nr. 161 din 27.10.2021 și conform
art. 332-335 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ); - teren în suprafață de 10 mp, categoria
curți construcții, aparţinând domeniului privat, situat
pe strada 1 Mai, înscris în CF 63102, nr. topo
63102(HCL Uricani nr. 162 din 27.10.2021 și conform
art. 332-335 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ); - teren în suprafață de 96 mp, categoria
curți construcții, aparţinând domeniului privat, situat
pe strada 1 Mai, înscris în CF 63261, nr. topo 63261
(HCL Uricani nr. 163 din 27.10.2021 și conform art.
332-335 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ); - clădire - cameră în suprafață de 20 mp,
aparţinând domeniului public, situată pe strada Aleea
Progresului, înscrisă în CF 61622, nr. topo 61622 (HCL
Uricani nr. 159 din 27.10.2021 și conform art. 332-335
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ). 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Biroul Impozite și
Taxe Locale. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: De la sediul Primăriei Oraşului Uricani, din
str. 1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoara , Biroul Impozite și
Taxe Locale. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Costul
documentaţiei de atribuire este de 50 lei/ exemplar, se
achită cash la casieria Primăriei Oraşului Uricani. 3.4.
Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
30.11.2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 08.12.2021
ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
la sediul Primăriei Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr.
6, jud. Hunedoara, Biroul Impozite și Taxe Locale. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar , în două
plicuri sigilate – unul exterior și unul interior. 5. Data
şi locul la care se va desfăşura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 08.12.2021 ora 13:00, la sediul
Primăriei Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6, jud.
Hunedoara – Sala de ședințe. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de
Contencios administrativ a Tribunalului Judeţean
Hunedoara din localitatea Deva, str. 1 Decembrie, nr.
35, jud. Hunedoara, tel. 0254/211574, fax.
0254/216333, e-mail: lbenta@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 11.11.2021
l Anunț de licitație vânzare. Informaţii generale
privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
e-mail ale persoanei de contact: U.A.T. Oraşul
Uricani, cu sediul în Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal
4634647, tel. 0254/511121, fax. 0254/511127, e-mail:
primariauricani@gmail.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: - teren în
suprafață de 787 mp, categoria curți construcții,
aparţinând domeniului privat al Oraşului Uricani,
situat in Uricani Str. Pompierilor, înscris în CF 61330
nr. cadastral 61330, (HCL Uricani nr. 169 din
27.10.2021 și conform art. 334-346 din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul administrativ). - Clădire P+E,
compusă din 28 de încăperi, aparţinând domeniului
privat al Oraşului Uricani, situată in Uricani Str.
Sterminos, înscris în CF 62731-C1 nr. cadastral 62731C1, în suprafață de 798 mp (HCL Uricani nr. 168 din
27.10.2021 și conform art. 334-346 din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul administrativ). 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Biroul Impozite și Taxe Locale.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: De la sediul
Primăriei Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6, Biroul
Impozite și Taxe Locale. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Costul documentaţiei de atribuire este de 50 lei/
exemplar, se achită cash la casieria Primăriei Oraşului
Uricani. 3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 30.11.2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
08.12.2021 ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: la sediul Primăriei Oraşului Uricani,
din str. 1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoara , Biroul Impozite
și Taxe Locale. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur
exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și
unul interior. 5. Data şi locul la care se va desfăşura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 08.12.2021
ora 12:00, la sediul Primăriei Oraşului Uricani, din str.
1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoara – Sala de ședințe. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Secţia de Contencios administrativ a Tribunalului Judeţean Hunedoara din localitatea Deva, str.
1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, tel. 0254/211574,
fax. 0254/216333, e-mail: lbenta@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 11.11.2021.

de: 07.12.2021, 09.12.2021, 14.12.2021, 15.12.2021,
16.12.2021, orele 12.00. Vanzarea se face in conformitate cu hotararea Adunarii creditorilor din 15.07.2021
si cu Regulamentul de participare la licitatie aprobat
prin hotararea Adunarii creditorilor din 23.09.2021.
Caietul de sarcini se achiziţionează de la sediul debitoarei si este in cuantum de 1.500 lei plus TVA .
Relatii suplimentare la tel. 0740226446.
l Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor organizarea licitației publice pentru atribuirea contractului
de închiriere a construcției cu destinația garaj. 1.
Informații generale privind locatorul: Municipiul
Roman cu sediul în municipiul Roman, Piața Roman
- Vodă nr. 1, județul Neamț, telefon: 0233 741 651, fax:
0233 741 604, Cod fiscal 2613583, e-mail: primaria@
primariaroman.ro, pagina web: www.primariaroman.
ro. 2. Informații privind obiectul închirierii:
Construcție - garaj în suprafață de 21 mp, situat în
Piața Roman - Vodă nr. 1 din municipiul Roman, jud.
Neamț, imobil înscris în Cartea Funciară a municipiului Roman sub nr. 55868, aparținând domeniului
public al municipiului Roman conform prevederilor
Hotărârii Consiliului Local nr. 183/19.08.2021 și ale
art. 333-334 din OUG 57/2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere prin achiziționare. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din
cadrul locatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Piața Roman-Vodă,
nr. 1, telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 604. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: 200 lei/exemplar, se va achita la
casieria Primăriei municipiului Roman. 3.4. Data –
limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.11.2021, ora
10:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data - limită
de depunere a ofertelor: 03.12.2021, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul Unic al
Primăriei municipiului Roman, Piața Roman-Vodă,
nr. 1, jud. Neamț. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, într-un plic
sigilat. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 06.12.2021, ora
10:00, la sediul Primăriei municipiului Roman din
Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala
N.M. Strunga. 6. Instanța competentă în soluționarea
litigiilor apărute și termenul pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Neamț, Secția a II-a CAF. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: până la 12.11.2021.

l SC Muntenia SA, societate aflata in faliment, dosar
nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin lichidator
Just Insolv SPRL, anunţă vânzarea la licitatie publică
a terenului in suprafata de 775 mp (drum de acces)
inscris in CF 21267 a com.Filipestii de Padure la pretul
de 10.000 lei plus TVA/cota parte indiviza de ¼ din
pretul de 40.000 lei fara TVA. Poate participa la licitatia publica in vederea vanzarii terenului descris mai
sus numai persoanele juridice Flexografic SRL, Mistio
Impex SRL, Subon SRL, Rare and Noble Eco Plast
SRL, fiind singurii beneficiari ai servituţii constituite
pe terenul mai sus mentionat. Licitatiile publice vor
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et.7, cab.7B pe data

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Comuna Apoldu de
Jos, Str.Principală, nr.72, județul Sibiu, telefon/fax
0269/588.101, email: contact@comunaapoldudejos.ro,
cod fiscal 4678945. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: spațiu în suprafață de 28mp, situat în localitatea Apoldu de Jos, nr.66-67, cu destinația de cabinet
stomatologic, înscris în CF nr.100500, nr.top 208, 209
al localității Apoldu de Jos, aflat în proprietatea
privată a Comunei Apoldu de Jos, conform H.C.L.

nr.47/28.09.2021 și temeiului legal O.U.G.
nr.57/03.07.2019, art. 332, 333. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: în baza unei solicitări scrise, în format letric sau electronic de la sediul
Primăriei Comunei Apoldu de Jos, Registratură sau
email: contact@comunaapoldudejos.ro. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Registratură,
Primăria Comunei Apoldu de Jos, din localitatea
Apoldu de Jos, Str.Principală, nr.72, județul Sibiu.
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:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 10Lei la Casieria Primăriei
Comunei Apoldu de Jos, Str.Principală, nr.72, județul
Sibiu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
25.11.2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 07.12.2021,
ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
oferta va fi depusă la Primăria Comunei Apoldu de
Jos, Str.Principală, nr.72, județul Sibiu, Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 08.12.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Apoldu de Jos, Str.Principală, nr.72, județul
Sibiu, Sala de ședințe. 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 Sibiu, Sibiu, Calea Dumbrăvii,
nr.30, județul Sibiu, telefon 0269/217.104, fax
0269/217.702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 11.11.2021.
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: Muzeul Județean
Botoșani, localitatea Botoșani, Str.Unirii nr.15, județul
Botoșani, telefon: 0231/513.446, fax: 0231/536.989,
e-mail: istorie@muzeubt.ro, cod fiscal 4013348. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu în suprafață de 4,18mp, amplasat în imobilul „Clădire Muzeu
cărămidă -Muzeul de Științele Naturii Dorohoi”,
situat în Municipiul Dorohoi, Str.A.I.Cuza nr.43,
județul Botoșani, aparținând domeniului public al
Județului Botoșani, aflat în administrarea Muzeului
Județean Botoșani, conform H.C.L. nr. 163/30.08.2021
și temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-333.
3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul financiar, contabil, administrativ-achiziții. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de
la Compartimentul financiar, contabil, administra-
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tiv-achiziții din cadrul Muzeului Județean Botoșani,
Str.Unirii nr.15, județul Botoșani. 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: 25Lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Muzeului Județean Botoșani. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
26/11/2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 08/12/2021,
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Muzeul Județean Botoșani, Compartimentul Secretariat, Str.Unirii nr. 15, județul Botoșani. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate:
unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
09/12/2021, ora 11.00, Muzeul de Științele Naturii
Dorohoi, municipiul Dorohoi, Str.A.I.Cuza nr.43,
județul Botoșani. 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 Botoșani, Botoșani, Str.Maxim
Gorki nr.8, județul Botoșani, telefon: 0231/511.739,
fax: 0231/531.832, e-mail: tr-botosani-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 11/11/2021.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Municipiului Bacău, municipiul Bacău,
strada Mărășești, nr.6, județul Bacău, telefon:
0234/581.644, fax 0234/588.757, e-mail: cristina.
bardasu@primariabacau.ro, cod fiscal 4278337.
2.Informaţii generale privind obiectul achiziției, în
special descrierea şi identificarea bunului care urmează
să fie achiziționat: servicii de evaluare a 22 (douăzecișidouă) de bunuri imobile (terenuri) pe care sunt
ridicate construcții, precum și a unui teren arabil în
suprafață de 4.196mp, liber de sarcini, situat în extravilanul municipiului Bacău, aflate în proprietatea privată
a U.A.T.Bacău, conform caietului de sarcini, HCL
nr.367 din 28.10.2021 și temeiului legal O.U.G.
nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, art. 332-333, în
vederea stabilirii valorii de piață. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Primăria
Municipiului Bacău -Direcția Patrimoniu -Serviciul
Evidență Patrimoniu, strada Pieții, nr.1, județul Bacău.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate
obține de la Direcția Patrimoniu -Serviciul Evidență
Patrimoniu, str.Pieții, nr.1, municipiul Bacău, județul
Bacău. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
documentației de atribuire: 56,00Lei, se achită numerar
sau prin OP la Direcția Impozite și Taxe Locale, str.
Vasile Alecsandri, nr.6, județul Bacău sau în contul
RO28TREZ20616006XXX000234, Trezoreria Municipiului Bacău, cod fiscal 4278337. 3.4.Dată limită
privind solicitarea clarificărilor: 29.11.2021, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 14.12.2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului

Bacău, Centrul de Informare Cetățeni, Strada Nicolae
Titulescu, nr.3, județul Bacău. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate. 5.Data
şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 15.12.2021, ora 10.00, Primăria
Municipiului Bacău -sediul 2, str. Pieții, nr.1, municipiul Bacău, județul Bacău. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Secția a II-a civilă
şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, a Tribunalului
Bacău, municipiul Bacău, str.Ștefan cel Mare, nr.4,
județul Bacău, telefon 0234/514.419, fax 0234/525.211,
e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 11.11.2021.
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 Municipiului
Bacău, municipiul Bacău, Str.Mărășești, nr.6, județul
Bacău, telefon: 0234/581.644, fax 0234/588.757, e-mail:
cristina.bardasu@primariabacau.ro, cod fiscal
4278337. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren în
suprafață de 8mp în vederea amplasării unei
construcții provizorii pentru desfășurarea activității de
comerț, situat în municipiul Bacău, Str.Cuza Vodă,
f.n., aflat în domeniul public al Municipiului Bacău,
conform caietului de sarcini, H.C.L. nr.373 din
28.10.2021 și temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, art.332-333. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la
sediul instituției, Primăria Municipiului Bacău
-Direcția Patrimoniu -Serviciul Evidență Patrimoniu,
Str.Pieții, nr.1, județul Bacău. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului/ compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de
la Direcția Patrimoniu -Serviciul Evidență Patrimoniu, municipiul Bacău, Str.Pieții, nr.1, județul
Bacău. 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: 56,00Lei, se achită numerar sau prin OP la
Direcția Impozite și Taxe Locale, str.Vasile Alecsandri,
n r. 6 , j u d e ț u l B a c ă u s a u î n c o n t u l
RO28TREZ20616006XXX000234, Trezoreria Municipiului Bacău, cod fiscal 4278337. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 26.11.2021, ora 14.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09.12.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului
Bacău, Centrul de Informare Cetățeni, Str.Nicolae
Titulescu, nr.3, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate. 5.Data
și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 10.12.2021, ora 10.00, Primăria
Municipiului Bacău -sediul 2, municipiul Bacău, Str.
Pieții, nr.1, județul Bacău. 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 a II-a
Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Bacău, municipiul Bacău, Str.Ștefan cel Mare,
nr.4, județul Bacău, telefon 0234/514.419, fax
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 11.11.2021.
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 Municipiului
Bacău, municipiul Bacău, Str.Mărășești, nr.6, județul
Bacău, telefon: 0234/581.644, fax 0234/588.757, e-mail:
cristina.bardasu@primariabacau.ro, cod fiscal 4278337.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață utilă de 111mp, în vederea amenajării unei cantine
sociale, situat în incinta Punctului Termic, nr.62, municipiul Bacău, Str.Călugăreni, nr.3bis, aflat în domeniul
public al Municipiului Bacău, conform caietului de
sarcini, H.C.L. nr.249 din 29.07.2021 și temeiului legal
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind codul administrativ
cu modificările și completările ulterioare, art.332-333.
3. Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
La cerere, de la sediul instituției, Primăria Municipiului
Bacău -Direcția Patrimoniu -Serviciul Evidență Patrimoniu, Str.Pieții, nr.1, județul Bacău. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/ compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Se poate obține de la
Direcția Patrimoniu -Serviciul Evidență Patrimoniu,
municipiul Bacău, Str.Pieții, nr.1, județul Bacău.
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: 56,00Lei, se
achită numerar sau prin OP la Direcția Impozite și
Taxe Locale, Str.Vasile Alecsandri, nr.6, județul Bacău
sau în contul RO28TREZ20616006XXX000234, Trezoreria Municipiului Bacău, cod fiscal 4278337. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.11.2021,
ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 08.12.2021, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Municipiului Bacău, Centrul de Informare Cetățeni,
Str.Nicolae Titulescu, nr.3, județul Bacău. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se
depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 09.12.2021, ora 10.00,
Primăria Municipiului Bacău -sediul 2, municipiul
Bacău, Str.Pieții, nr.1, județul Bacău. 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 a II-a civilă
şi de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului
Bacău, municipiul Bacău, Str.Ștefan cel Mare, nr.4,
județul Bacău, telefon 0234/514.419, fax 0234/525.211,
e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 11.11.2021.
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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
Brebu, comuna Brebu, Str.Gării nr.21, județul
Caraș-Severin, telefon/fax: 0255/232.524, e-mail:
primaria_brebu@yahoo.com, cod fiscal 3227629. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: -spaţiu situat la
fostul Canton silvic în suprafață de 57mp din clădire
și 80mp teren aferent, destinat construirii unei magazii
-șopron, spaţiu ce aparţine domeniului public al
Comunei Brebu, cuprins în CF nr.30033 Brebu, nr.cadastral 30033, în vederea desfășurării de activități
comerciale; conform H.C.L.nr.66/29.10.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Brebu, comuna
Brebu, Str.Gării nr.21, județul Caraș-Severin.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ: 20Lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Brebu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25/11/2021, ora 14.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 07/12/2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Brebu, comuna
Brebu, Compartimentul Secretariat, Str.Gării nr.21,
județul Caraș-Severin. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior
și unul interior. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 07/12/2021,
ora 11.00, Primăria Comunei Brebu, comuna Brebu,
Str.Gării nr.21, județul Caraș-Severin. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin, Reșita, Str.Horea nr.2-4, județul Caraș-Severin,
telefon: 0255/213.304, fax: 0255/211.554, e-mail:
ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
11/11/2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Beclean, comuna
Beclean, Str.Principală, nr.196, județul Braşov, telefon
0268/518.668, fax 0368/435.088, e-mail: secretariat@
comunabeclean.ro, cod fiscal 4443426. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: clădire în suprafață utilă de 271,25 mp, fosta
Școală Primară aflată în localitatea Calbor, nr.22,
comuna Beclean, judeţul Braşov, cu regim de înălțime
parter+etaj, având 4 săli de clasă, o cancelarie, un
cabinet director, două săli, magazie, casa scărilor, hol și
grup social, conform caietului de sarcini, bun proprietate publică al Comunei Beclean, înscris în CF101203,
pentru desfășurarea de activități educaționale, în baza
H.C.L. nr.91/28.10.2021 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Comunei
Beclean. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atri-

buire: Registratura Primăriei Comunei Beclean,
comuna Beclean, Str.Principală, nr.196, județul Braşov.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate vor achita contravaloarea documentației de atribuire de 150 Lei la Casieria Primăriei Comunei
Beclean. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.11.2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
07.12.2021, ora 15.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei
Beclean, comuna Beclean, Str. Principală, nr.196,
județul Braşov. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08.12.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Beclean, comuna Beclean, Str.Principală,
nr.196, județul Braşov. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Braşov, Braşov, B-dul 15
Noiembrie, nr.45, județul Braşov, telefon 0268/419.615,
fax 0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 11.11.2021.
l Consiliul Local Teasc, CIF: 5002096, organizează
licitație publică pentru concesionarea pe o perioadă de
15 ani a suprafaței de 37,90mp și cota de ½ din spațiile
comune în suprafață de 43,50mp din incinta Dispensarului Uman, aflat în domeniul public al Comunei
Teasc. Documentația de participare se poate solicita și
obține de la sediul Primăriei Comunei Teasc, compartimentul Achiziții Publice; prețul este de 100 Lei.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
07.12.2021, ora 10.00. Data-limită de depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, este 15.12.2021, ora
09.30, la sediul Primăriei Comunei Teasc, str. Bechetului, nr.197, județul Dolj. Ședința publică de licitație
va avea loc în data de 15.12.2021, ora 10.30, la sediul
Primăriei Comunei Teasc, telefon: 0251.370.788.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/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.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
-imobilul clădire locuință socială -Piață în suprafață de
781mp; -imobilul spațiu 2, în sala de festivități în
suprafață de 237,60mp; -imobilul spațiu 3, în sala de
festivități în suprafață de 294,84mp; -imobilul clădire
spațiu depozitare 3 în suprafață de 320mp; conform
caietului de sarcini, amplasate în comuna Roșiori,
județul Bacău, bunuri proprietate publică a Comunei
Roșiori, județul Bacău, conform H.C.L.32/27.10.2021
și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: prin
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei
Roșiori, județul Bacău. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Roșiori,
comuna Roșiori, Str.Principală nr.34, județul Bacău.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 200 Lei în contul concedentului:
RO13TREZ0615006XXX000213, deschis la Trezoreria
Bacău, cod fiscal al concedentului: 4535872.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
23/11/2021, ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 03/12/2021,
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei
Roșiori, comuna Roșiori, Str. Principală nr.34, județul
Bacău. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 03/12/2021, ora 10.30, la sediul Primăriei Comunei Roșiori, comuna Roșiori, Str.Principală
nr. 34, județul Bacău. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Bacău, Str.Ștefan cel Mare nr.4, județul
Bacău, cod poștal 600356, telefon: 0234/514.419, fax:
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 11/11/2021.
l 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Comuna Rușii-Munți, str. Principală nr.120, județul Mureș, cod fiscal 4728156, tel./fax:
0265/554.088, 0265/554.004, rușiimunți@cjmures.ro,
persoana de contact: Chiş Bălan Ilie -Primar. 2.Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: teren extravilan fără
construcții în suprafață de 99mp, situat în localitatea
Rușii-Munți, comuna Rușii-Munți, judeţul Mureş,
parcela 829 din tarlaua 38, înscris în CF 50811 RușiiMunți (cf vechi 270 Rușii-Munți), aparținând domeniului privat al Comunei Rușii-Munți, conform
Caietului de sarcini și a Documentației de licitație
aprobate prin HCL nr.72 din data 28.10.2021 și conform
OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în
documentația de atribuire și anexele acesteia. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: documentația de licitație și anexele acesteia se
pot obține de la sediul Primăriei Comunei Ruşii-Munţi,
strada Principală, nr.120, județul Mureș, contra cost.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului
din cadrul autorității contractante, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de licitație:
Compartimentul Financiar Contabil, Impozite și Taxe,
Achiziții Publice, din cadrul Primăriei Rușii-Munți,
județul Mureș. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.57/2019: documentația de licitație și anexele acesteia
se pot obține de la sediul Primăriei Comunei RușiiMunți, strada Principală, nr.120, județul Mureș, contra
cost. Contravaloarea documentației de licitație cu
anexele acesteia este de 20Lei, care se va achita la casieria Primăriei Comunei Rușii-Munți, județul Mureș.
3.4.Data-limită privind solicitările de clarificări:
02.12.2021, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 13.12.2021, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la
sediul Primăriei Comunei Rușii-Munți, Strada Principală, nr.120, județul Mureș -Registratură. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 13.12.2021,
ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Rușii-Munți,
Strada Principală, nr.120, județul Mureș. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Sectia
de Contencios Administrativ a Tribunalului Mureș, cu
sediul în Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.250254, judeţul Mureş, cod poştal 540471, tel.0265/260323,
fax: 0265/267856, e-mail: tribunalul.mures@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 12.11.2021.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de

contact: Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement,
Botoșani, str.Codrului nr.16, județul Botoșani, telefon/
fax: 0331.710.613/0331.710.614, e-mail: info@dspsabotosani.ro, cod fiscal: RO25973921. 2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Suprafața de 100mp din bazinul de agrement situat în
obiectivul Piscină Acoperită, aparținând domeniului
public al municipiului Botoșani, administrat de
Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement, din
cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului
Regional de Agrement Turistic și Sportiv, Cornisa, str.
Neculai Sofian nr.1, Botoșani, pentru activitatea de
cursuri de înot pentru începători și avansați, conform
HCL 380/29.11.2019 și O.U.G. 57/03.07.2019. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în
Caietul de Sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La
cerere, prin intermediul Biroului Încasări, obiectiv
Piscina Acoperită, Parcul Regional de Agrement
Turistic și Sportiv, Cornișa, str.Neculai Sofian nr.1, din
Botoșani, județul Botoșani. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Biroul Încasări, obiectiv
Piscina Acoperită, Parcul Regional de Agrement
Turistic și Sportiv, Cornișa, str.Neculai Sofian nr.1,
Botoșani, județul Botoșani. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 20 Lei /exemplar, care se achită numerar la
casieria Autorității Contractante. 3.4.Dată- limită
privind solicitarea clarificărilor: 03.12.2021, ora 14.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 10.12.2021, ora 14.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Botoșani, str.Neculai
Sofian nr.1, Parcul Regional de Agrement Turistic și
Sportiv, Cornișa -Biroul Încasări. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se
depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate
-unul exterior și unul interior. 5.Data şi locul la care se
va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
17.12.2021, ora 12.00, Sala de Audiții, Piscina Acoperită, Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv,
Cornișa, str.Neculai Sofian nr.1, Botoșani, jud.Botoșani. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Botosani, str.Maxim Gorki nr.8, județul
Botoșani, tel.0231.511.739, fax: 0231.531.832, e-mail:
tr-botosani@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
11.11.2021.
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
17.11.2021 următoarele bunuri imobile/mobile aflate în
proprietatea societății: ora 10.00 -Bunuri mobile
compuse din: 1.Excavator Unex E303 -nefuncțional,
proiectat pentru lucrări de construcție și minerit,
vârsta cronologică 29 ani, 112.650Lei; 2. Auto Dacia
Solenza- HR 04 NNE, nefuncțională, caroserie corodată, benzină, 1390cmc, an de fabricație 2004, km
-687Lei; 3.Volkswagen Transporter -HR 24 NMT,
nefuncțională, caroserie corodată, diesel, km-, 1896
cmc, an de fabricație 1998- 1.374Lei; 4.Toyota Land
Cruiser J 10- HR 11 EMH, nefuncțională, caroserie
corodată, diesel, km-, 1896cmc, an de fabricație 199813.774Lei; ora.11.00 -Bunuri imobile compuse din:
1.Teren Zona Jigodin, M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață de 63.385mp, categoria de folosință -altele
-C.F.52242 a loc.Miercurea Ciuc, jud.Harghita. Preț de
pornire la licitație: 649.459Lei; 2.Teren extravilan în
suprafață de 9.786mp, C.F.51108 a loc.Ciceu/Siculeni,
jud.Harghita, situat în zona perimetrului miner
Harghita-Băi -la prețul de 182.138Lei; 3.Teren extravilan în suprafață de 905mp, C.F.51138 a loc.Ciceu/
Siculeni, jud.Harghita, situat în zona perimetrului
miner Harghita-Băi -la prețul de 1.686 Lei. 4.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 1.417.680Lei.
5.Teren extravilan în suprafață de 221.881 mp,
C.F.51135 a loc.Ciceu/Siculeni, jud.Harghita, reprezentand iaz de decantare -la prețul de 413.744 Lei; ora
12.00 -Bunuri imobile situate în localitatea Voșlăbeni,
jud.Harghita, compuse din: 1. Ansamblu imobil situat
în Voșlobeni, respectiv: teren intravilan în suprafață de
12.383mp+remiză locomotivă 122mp, linie electrică
20KW -10.315ml. Preț de pornire la licitație total/
ansamblu: 1.201.565 Lei. 2. Linie triaj nr.inventar
100341. Bunul a fost ca mijloc fix și reprezintă 1.400ml
cale ferată construită în anul 1975. Prin actul administrativ nr.214 din 10.11.2017 linia de triaj -nr.inv.100341
a fost trecută în CF nr.51901 al loc.Voșlăbeni la poz.
A1.77 nr.51901-C77 ca și -construcții industriale și
edilitare, suprafață măsurată de 3490mp, situație
juridică fără acte la prețul de 3.411.950Lei. 3.Linie
racord CFN nr.de inventar 100340. Bunul a fost ca
mijloc fix și reprezintă 1.920ml cale ferată construită
în anul 1975. Prin actul administrativ nr.220 din
02.11.2017 linia de racord CFN -nr.inv.100340 a fost
trecută în CF nr.51798 al loc.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, suprafața măsurată
de 4608mp, situație juridică- fără acte la prețul de
5.372.504Lei. În cazul nevalorificării bunurilor, licitațiile se vor relua în 24.11.2021, 02.12.2021, 08.12.2021
și 15.12.2021 în același loc și aceleași condiții. La
prețurile de pornire se adaugă TVA în funcție de legislația în vigoare. Vânzările vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Sfântu Gheorghe, str.Crângului,
nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea la
licitație este obligatorie achiziționarea caietului de
sarcini. Garanția de participare la licitație este de 20%
din prețul de pornire. Înscrierea la licitație se face cel
târziu cu o oră înainte de începerea ședinței de licitație.
Informații prin e-mail: contact@continental2000.ro
sau la telefoanele: 0267.311.644, 0728.137.515 -și pe
pagina de internet: www.continental2000.ro.
l U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, CUI: 5209912, cu
sediul în str.Nicolae Titulescu, nr.150, Drăgănești-Olt,
judeţul Olt, România, telefon: 0249.465.815, e-mail:
primaria@draganesti-olt.ro, organizează licitaţie
publică cu strigare pentru vânzarea bunurilor scoase
din funcțiune, nedezmembrate -deșeuri de fier -proprietate privată a U.A.T.Oraș Drăgănești-Olt. Bunurile
care fac obiectul licitației pot fi văzute în locația
fostului D.G.C.L.situat în str.Morii, nr.3, din orașul
Drăgănești-Olt, județul Olt. Data, ora și locul desfășurării licitației: sediul Primăriei Orașului Drăgănești-Olt, din str.Nicolae Titulescu, nr.150, oraș
Drăgănești-Olt, județul Olt, sala de ședințe, în data de
26.11.2021, ora 10.00. În caz de neadjudecare, datele
de desfășurare a următoarelor licitații sunt: -pentru
licitația a doua, 03.12.2021, ora 11.00, -pentru licitația
a treia, 10.12.2021, ora 11.00. Pentru a participa la
licitație, persoanele interesate trebuie să îndeplinească
condițiile solicitate în Caietul de sarcini. Documentația
de Atribuire (Caietul de sarcini și Modelul de contract)
se poate obţine începând cu data apariției anunțului
publicitar de la sediul Primăriei Orașului Drăgănești-Olt, compartiment Achiziții Publice, până în data
de 22 noiembrie 2021, ora 14.00. Informații suplimentare privind bunurile scoase la vânzare și Documentația de Atribuire se pot obține la sediul U.A.T.Orașul
Drăgănești-Olt, compartiment Achiziții Publice,
tel.0249.465.815. Preţul de pornire al licitaţiei este de
1,4Lei/kg. Prețul Documentației de Atribuire este de
50Lei. Taxa de participare la licitație este de 100Lei.
Garanția de participare la licitație este de 3.899Lei.
Cererea de participare și documentele care o însoțesc
pot fi transmise prin poștă sau depuse direct, de către
cei interesați, la sediul Primăriei Orașului Drăgănești-Olt până la data de 25.11.2021, ora 16.00.

