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OFERTE SERVICIU
Societatea Yuantong S.R.L., cu sediul in
Brasov, str.C.D.Gherea, nr.44, ap.2, ofera 2
locuri de munca pentru functia de lucrator
comercial si 2 locuri de munca pentru functia
de manipulant marfa. Relatii la sediul societatii sau la tel.0773785980
Tănăsică N. Oana-Cristina - Cabinet De
Avocat, anunta vacantarea unui post de menajera.CV-urile se pot depune la adresa de mail:
chr.esat@gmail.com, pana la data de
14.01.2022.
SC Sea Trans SRL, cu sediul în oraș Cazanesti, str.Noua, nr.9, jud.Ialomița, CUI:
37070552, J21/50/2017 angajează: șofer autocamion/mașini de mare tonaj cod COR
833201- 20 posturi și manipulant mărfuri cod
COR 933303- 60 posturi. Cerințe: studii medii,
vorbitor de limba engleză, nivel începător.
Selecția va avea loc în data de 14.01.2022, ora
10.00, la sediul firmei.
SC Adicom Group 2003 SRL, având
CUI:36362699, cu sediul în Loc.Năvodari,
Oraș Năvodari, Str. Crizantemelor, Nr.1, Bloc
42, Etaj 1, Ap.10, Județul Constanța, angajează: barman cu COD COR 513201- 1 post;
ajutor de bucătar cu COD COR 941101- 1
post; lucrător bucătărie (spălător vase mari) cu
COD COR 941201- 1 post. Cerințe: studii
medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe
în domeniul serviciilor. Selecția are loc în data
de 14.01.2022, ora 10.00, la sediul societății.
Firma Mobiente din Oradea, producătoare
de articole tricotate, angajăm pe următoarele
funcții: programator masini de tricotat cu
experiență mașini de tricotat STOLL
minimum 1 ani+cunoștințe bune de limba
engleză, confectioneri cu experiență minim 1
an+cunoștințe bune de limba engleză, tricotori
masini de tricotat rectiliniu STOLL cu experiență minim 1 an+cunoștințe bune de limba
engleză. Interesații sunt rugați să ne contacteze
la nr.tel: 0359401511 sau office@mobiente.ro.
Școala Gimnazială Corbii Mari, cu sediul în
com.Corbii Mari, str.Primăriei, nr.9, județul
Dâmbovița, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractual vacante pe perioadă nedeterminată de administrator financiar,
0,5 normă, în conformitate cu HG
286/23.03.2011, cu modificările și completările
ulterioare privind stabilirea principiilor de
ocupare a unui post vacant, și HG 1047/2014.
Concursul se va desfășura în două etape: -în
data de 7 februarie 2022, ora 10.00, proba
scrisă; -în data de 10 februarie 2022, ora 10.00,

interviul. Dosarele se pot depune până la data
de 28 ianuarie 2022, ora 16.00, la Secretariatul
Școlii Gimnaziale Corbii Mari. Condiții pentru
înscriere la concurs: -studii superioare în
domeniu; -vechime de minim 1 an într-o
unitate de învățământ; -experiență în implementarea unor proiecte Erasmus+. Datele de
desfășurare a concursului, condițiile de participare și de desfășurare a concursului, lista cu
actele necesare pentru înscrierea la concurs,
precum și bibliografia sunt afișate la avizierul
Școlii Gimnaziale Corbii Mari. Relații suplimentare la Secretariatul instituției sau la
telefon: 0245/716.129.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Str.Mihai
Eminescu, nr.130, județul Hunedoara, organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă a unui post vacant de
personal contractual, după cum urmează:
-muncitor calificat IV-I la Poliția Orașului
Hațeg -Deservire. Candidații trebuie să:
-obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate clasa „secret de serviciu”; -deţină permis
de conducere categoria B; -vechime în specialitatea studiilor: nu este necesar; -să aibă studii
medii cu diplomă de bacalaureat sau pregătire
prin școala de arte și meserii/școala profesională finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale în domeniile: construcţii,
instalaţii și lucrări publice; -să fii absolvit
cursuri sau atestate în domeniile: zugrav,
ipsosar, vopsitor sau tapetar. Înscrierea candidaţilor se face până la data de 25.01.2022,
inclusiv, la sediul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Hunedoara, iar completarea dosarului cu fișa de aptitudine în muncă, însoţită de
documentele ce au stat la baza eliberării acesteia, se va depune la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Hunedoara până la data de
25.02.2022. Concursul constă în 3 etape succesive, care se vor desfășura la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, după
cum urmează: -selecţia dosarelor de concurs
până la data de 27.01.2022; -proba practică în
data de 07.03.2022, ora 09.00; -proba interviu
în data de 10.03.2022, ora 09.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Hunedoara -Serviciul
Resurse Umane sau la telefon: 0254/206.722,
interior: 20110, de luni până vineri, între orele
08.00-16.00.

CITAŢII
Se citează la sediul Biroului Individual Notarial Vasile Vasilica Valentina, cu sediul în municipiul Tulcea, strada 1848, numărul 13, bloc 6,
scara B. apartament 6, parter, județul Tulcea, la
data de 01.02.2022. ora 11.00, persoanele cu

vocație succesorală legală sau testamentară, la
succesiunea defunctei Croitoru Ioana, decedată
la data de 10.11.2021, fostă cu ultim domiciliu
în Municipiul Tulcea, strada Alunișului,
numărul 17, bloc H, scara A, apartament 11,
județul Tulcea, în Dosar succesoral nr.1/2022, în
vederea dezbaterii succesiunii.
Anunțăm deschiderea procedurii de declarare a morții a numitului Boțîrcă Marius-Marian, CNP 1770905037814, fiul lui Gheorghe și
Rodica, născut la data de 05.09.1977 în București, sector 6, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Topoloveni, sat Boțîrcani nr. 59, jud. Argeș,
dispărut în 7 iulie 2019. Cei care dețin informații despre persoana dispărută sunt rugați să
informeze instanța – Judecătoria Topoloveni,
județul Argeș, în Dosarul nr.2040/828/2021,
poliția sau familia – Ioan Florina-Corina, la
tel. 0770481843.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului Vâlcea, cheamă în judecată
pe numitul: Nuică Alexandru, cu domiciliul
legal în Com. Scundu, Sat Crângu, Jud.
Vâlcea, în calitate de intimat în dosarul nr.
3570/P/90/2021, cu termen de judecare în data
de 21.01.2022, având ca obiect înlocuire
măsură de plasament în regim de urgență cu
măsura plasamentului la asistent maternal
profesionist Șoimu Leontina, aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea.
Subsemnatul Dănilă Irimie, în calitate de
reclamant în dosarul civil nr.2536/322/2021,
aflat pe rolul Judecătoriei Tg. Secuiesc, Jud.
Covasna, având comunicare emisă la data 06
ianuarie 2022, cu termen de 10 zile, obiect:
deschiderea procedurii de declarare a morții
numitei Csakany Zsuzsanna, ce este trecută în
CF 1785/06/1915, invit ca orice persoană să
comunice instanței datele pe care le cunoaște
în legatură cu acea dispărută.
Numitul Pătru Aurelian-Constantin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Craiova, str.
Amaradia, nr.55, bl.D2, sc.1, ap.8, județul Dolj,
este citat la Judecătoria Craiova, în data de
18.01.2022, ora 10.27, completul CMF1, în
c a l i t a t e d e p â r â t , î n d o s a r u l c i v.
nr.17757/215/2020* cu reclamanta Pătru
Ana-Maria.
Numita Dumitru Viorica, cu ultimul domiciliu cunoscut în Craiova. str.Rovinari, nr.32,
bl.d, sc.1, ap.16, județul Dolj, este citată la
Judecătoria Craiova în data de 19.01.2022, ora
10.30, completul CMF7, în ca!itaie de pârâtă în
dosarul civ. nr.5912/215/2021 cu reclamantul
Dumitru Leonard.

Miron Costin, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Sat Rucăreni, com.Soveja, jud.Vrancea,
identificat cu CI seria VN, nr.336127 emisa de
SPCLEP Panciu, CNP1800330170129, este
chemat în judecată în calitate de chemat în
garanție și pârât la Curtea de Apel Brașov
pentru data de 09.02.2022, ora 10.30, sala civil,
în Brașov, Str.Poienelor, nr.7, în dosarul cu
nr.2508/62/2015/a1 având ca obiect atragerea
răspunderii pentru intrarea în insolvență, în
proces cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brașov în calitate de reclamant.
Ibinceanu Marian, pârât, este citat în ziua de
02.02.2022, să se prezinte la Judecătoria
Craiova, secția Minori și Familie, în dosar
divorț cu minori 9837/215/2021, CMF7, ora
10.10, reclamantă: Ibinceanu Alexandra Elena
Claudia.
Numiții Zlataru Gheorghe și Pîrvan Costel
se citează la Judecătoria Roșiorii De Vede, în
dosarul civil nr. 1936/292/2021, pentru
termenul din data de 01.02.2022, având calitatea de pârâți, în proces cu Neagu Florian
pentru succesiune.

DIVERSE
SC Canopus Development SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Consolidare, recompartimentare,
remodelare construcții C1 și C2 în vederea
reorganizării și modernizării unităților locative, schimbare destinație din sala mese în
spațiu comercial și din cămin nefamiliști în
locuințe colective și servicii”, propus a fi
amplasat în strada Frăției, nr.7, loc.Ploiești,
jud.Prahova. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul autorității
competente pentru protecția mediului Prahova
și la sediul SC Canopus Development SRL, str.
Witing, nr.5, București, în zilele de luni-joi,
între orele 9.00-13.00. Observațiile publicului
se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Prahova.
CONPET S.A. Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare. SC Conpet SA, titular al
proiectului “Desfiinţare construcţii (baracă +
magazie) existente în punctul de exploatare C2
Stelnica”, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei de încadrare de către Agenţia
pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul “Desfiinţare
construcţii (baracă + magazie) existente în
punctul de exploatare C2 Stelnica”, propus a fi
amplasat în Comuna Stelnica, sat Stelnica, nc
20559, jud. Ialomiţa. Proiectul deciziei de înca-

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Executãri Silite Cazuri Speciale. Direcþia Operativã de Executare Silitã.
Serviciul Executãri Silite Cazuri Speciale Regional Ploieºti. Nr. A_EPL
70/10.01.2022. Anunþ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblu de bunuri
imobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut
cã, în ziua de 27.01.2022, ora 10.00, în localitatea Bucureºti, str. Lucreþiu
Pãtrãºcanu, nr. 10, corp A, et. 2, sectorul 3, se va vinde la licitaþie: - Apartament
(3 camere) - situat în Bucureºti, sct. 3, str. Feteºti, nr. 54-56, bl. 1, et. 5, ap. 41,
în suprafaþã utilã de 70,27 mp ºi cota indivizã din teren ºi pãrþile comune, înscris
în Cartea funciarã nr. 221877-C1-U41 a UAT Bucureºti Sector 3, preþ de pornire al
licitaþiei 229.088 lei (la care se adaugã 19% TVA *), proprietatea SC EDILIZZIA
AB FACTORY SRL, cu sediul în Vasilaþi, jud. Cãlãraºi, licitaþia a III-a. Pentru
informaþii suplimentare (condiþii participare, vizionare, depunere ofertã º.a.), vã
puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de telefon 0244.407710, interior
650. Anunþurile cu datele de identificare ale bunurilor scoase la licitaþie se gãsesc
pe site-ul ANAF (www.anaf.ro) la secþiunea “Anunþuri” - “Valorificarea prin
licitaþie a bunurilor sechestrate“ - Unitate/ Subunitate fiscalã “Ploieºti - Serviciul
Executãri Silite Cazuri Speciale Regional Ploieºti“ - Categoria “Bunuri
mobile“ºi/sau “Bunuri imobile“. Data afiºãrii: 13.01.2022.

drare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ialomiţa, loc. Slobozia, str. Mihai
Viteazul, nr. 1, în zilele de luni - joi, 08:00 16:30, vineri între orele 08:00 - 14:00, cât și pe
site-ul APM Ialomiţa. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de internet a
APM.
Universal Alloy Corporation Europe SRL,
cu sediul în localitatea Dumbrăviţa, nr.224A,
judeţul Maramureș, titular al proiectului
„Alimentarea cu energie electrică a unei
unităţi pentru producţia de extruziuni grele
din aluminiu Universal Alloy Corporation
Europe SRL, loc.Medieșu Aurit, jud.Satu
Mare”, propus pe teritoriul comunelor Apa și

Medieșu Aurit din judeţul Satu Mare și a
orașului Seini din judeţul Maramureș, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Satu Mare, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul menţionat.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str.
Mircea cel Bătrân nr.8/B, la următoarea
adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii
competente pentru protecţia mediului.

ANUNȚURI
Societatea Națională a Apelor Minerale SA,
organizată și funcționând pe bază de gestiune
economică și autonomie financiară, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu
Statutul propriu, având acționar unic Statul
Român prin Ministerul Economiei, fără a
primi subvenții sau finanțare de la Bugetul de
Stat, în baza dispozițiilor Hotărârii nr.6 din
25.11.2021 a Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor, precum și a prevederilor art.38
din Legea Minelor nr.85/2003 actualizată,
anunță prin prezenta îmbuteliatorii de ape
minerale naturale și investitori interesați de
acest domeniu asupra: Demarării procedurilor
de identificare și selecție a unei entități finanțatoare pentru realizarea unui parteneriat în
vederea creării unei capacități de producție
(îmbuteliere a apelor minerale naturale),
controlate de Statul român. Intențiile de participare în cadrul procedurilor vor fi transmise
prin e-mail la adresa secretariat@snam.ro
până cel mai târziu la data de 14.01.2022.
Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C. IKTINOS SERV S.R.L., titular al
proiectului „Construire centru comercial“
anunta publicul interest asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului
de a nu se supune procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului si de evaluare
adecvata, fara evaluarea impactului asupra
corpurilor de apa, pentru proiectul:
„CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL
„PENNY.“-PARTER, CARMANGERIE CU
PRODUSE DIN CARNE-BRANZETURI,
ACCESE AUTO SI PIETONALE,
TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE,
IMPREJMUIRE, RECLAME PE FATADE SI
PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, BRANSAMENTE LA UTILITATI, MONTARE
POST TRAFO, ORGANIZARE DE
SANTIER“ propus a fi amplasat in Jud.
Prahova, Oras Plopeni, Bdul.Independentei,
Nr.Cad.20982. 1.Proiectul deciziei de incadrare
si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru
protectia mediului Agentia pentru Protectia
Mediului Prahova din Ploiesti, Str.Ghe.Gr.
Cantacuzino Nr.306 in zilele de luni, miercuri-vineri, intre orele 09.00-13.00, precum si la
urmatoarea adresa de internet http://apmph.
anpm.ro/. 2.Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii/propuneri la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului la adresa de internet
cat si la sediul autoritatii competente pentru
Protectia Mediului Prahova din Ploiesti.
Vehicule aflate pe domeniul public sau
privat al Sectorului 5 ce prezintă indicii pentru
a fi încadrate în categoria vehiculelor fără
stăpân: - autovehicul marca Bmw, culoare
Albastru, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Gardeniei nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca Bmw, culoare Negru, fără
număr de înmatriculare, identificat în strada
Gardeniei nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca
Ford, culoare Roșu, cu număr de înmatriculare
EU 52 NWT, identificat în strada Gardeniei nr.
2, Sector 5; - autovehicul marca Dacia, culoare
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Albastru, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Gardeniei nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca Volkswagen, culoare Verde, fără
număr de înmatriculare, identificat în strada
Gardeniei nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca
Volkswagen, culoare Gri, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Gardeniei nr. 2,
Sector 5; - autovehicul marca Volkswagen,
culoare Negru, fără număr de înmatriculare,
identificat în strada Gardeniei nr. 2, Sector 5; autovehicul marca Volkswagen, culoare
Albastru, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Gardeniei nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca Volkswagen, culoare Negru,
fără număr de înmatriculare, identificat în
strada Gardeniei nr. 2, Sector 5; - autovehicul
marca Bmw, culoare Albastru, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Gardeniei
nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca Smart,
culoare Gri, fără număr de înmatriculare,
identificat în strada Gardeniei nr. 2, Sector 5; autovehicul marca Bmw, culoare Negru, fără
număr de înmatriculare, identificat în strada
Gardeniei nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca
Bmw, culoare Albastru, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Gardeniei nr. 2,
Sector 5; - autovehicul marca Volkswagen,
culoare Verde, fără număr de înmatriculare,
identificat în strada Gardeniei nr. 2, Sector 5; autovehicul marca Bmw, culoare Gri, fără
număr de înmatriculare, identificat în strada
Gardeniei nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca
Bmw, culoare Gri, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Gardeniei nr. 2,
Sector 5; - autovehicul marca Volkswagen,
culoare Auriu, fără număr de înmatriculare,
identificat în strada Gardeniei nr. 2, Sector 5; autovehicul marca Volkswagen, culoare Gri, cu
număr de înmatriculare B057003, identificat în
strada Gardeniei nr. 2, Sector 5; - autovehicul
marca Volkswagen, culoare Negru, fără număr
de înmatriculare, identificat în strada Intrarea
Aurel Ciurea, Sector 5; - autovehicul marca
Mercedes, culoare Gri, cu număr de înmatriculare EC 913 WX, identificat în strada Novaci
nr. 14, Sector 5; - autovehicul marca Mercedes,
culoare Roșu, cu număr de înmatriculare
B022035, identificat în Șoseaua Sălaj nr. 207,
Sector 5; - autovehicul marca Daewoo, culoare
Alb, fără număr de înmatriculare, identificat în
strada Cernavodă nr. 28, Sector 5; - autovehicul marca Renault, culoare Gri, cu număr de
înmatriculare B042559, identificat în strada
Altoiului nr. 7, Sector 5; - autovehicul marca
Opel, culoare Negru, cu număr de înmatriculare B016352, identificat în Calea Ferentari nr.
1, Sector 5.
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA, titular al proiectului ” Sistem de monitorizare și informare
asupra traficului și a condițiilor de circulație
pentru Autostrada A1 București –Pitești,
Autostrada A2 București –Cernavoda, Autostrada A3 București –Ploiești, DN1 București
–Ploiești”, propus a fi amplasat pe teritoriul
administrativ al județelor Ilfov, Giurgiu, Argeș,
Dâmbovița, Prahova, Călărași, Ialomița,
Constanța și al municipiului București, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenţia Naţională

pentru Protecţia Mediului, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului:
proiectul nu se supune evaluării impactului
asupra mediului, nu se supune evaluării
adecvat și nu se supune evaluării impactului
asupra corpurilor de apă. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenției Naționale
pentru Protecția Mediului din Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, București, în zilele de
luni până joi între orele 8.30-16.00 și vineri
între orele 9.00-13.00, cu respectarea cerințelor
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modificările și completările
ulterioare, precum și la următoarea adresă de
internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Informatii privind impactul asupra
mediului Multiservice Cyclop VTM SRL
trimestrul IV/anul 2021. Activitatea desfășurată de Multiservice Cyclop VTM SRL- Cod
CAEN 4520 rev.2- Întreținerea și repararea
autovehiculelor, la punctul de lucru din Jud.
Constanța, Str.Vârful cu Dor, Nr.26, Incinta SC
PROSPER SA Ferma 2 Ciupercărie- lot 1,
corp C2, este reglementată de Autorizația de
Mediu nr.17/29.02.2019. Raportările de mediu
se întocmesc și se transmit către autoritatea
locală de mediu conform frecventei stabilite în
Autorizația de mediu nr.17/28.02.2019.
Evidența gestiunii deșeurilor se completează
lunar în conformitate cu legislația de mediu în
vigoare și se transmite anual către APM
Constanța (conform OUG nr.92/2021 privind
regimul deșeurilor). Evidența gestionării
uleiului uzat se întocmește și se depune la
APM Constanța conform prevederilor legislației în vigoare (OUG nr.92/2021 privind
regimul deșeurilor). Semestrial se efectuează
buletine de analiza pentru apa uzată, iar anual,
în luna emiterii Autorizației de mediu- luna
Februarie, se efectuează analize pentru emisii
la cabina de uscare vopsea. Protecția factorului
de mediu sol este asigurată prin platforme
betonate și locuri de parcare amenajate. Pentru
îndepărtarea eventualelor pete de produse
petroliere provenite de la mijloacele de transport, Multiservice Cyclop VTM SRL utilizeaza
material absorbant biodegradabil. Prin activitatea sa Multiservice Cyclop VTM SRL nu
aduce un impact negativ asupra mediului.

LICITAŢII
Debitorul Sweet Vogue SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Bunuri
mobile (aparatura si echipamente patiserie) la
pretul de pornire diminuat cu 10% fata de
pretul stabilit prin Raportul de Evaluare,
pentru fiecare bun in parte (platibil in lei la
cursul BNR din data efectuarii platii). Pretul
Caietului de Sarcini este de 500 lei +TVA.
Bunurilor li se va aplica regimul de TVA
conform dispozitiilor Codului Fiscal. Partici-

parea la licitatie este conditionata de: consemnarea in contul nr. RO30BREL
0002003327820100 deschis la Libra Internet
Bank Sucursala Colentina pe seama debitoarei
SC Sweet Vogue SRL cel tarziu cu o zi inainte
de data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire
al licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru sedinta
de licitatie a Caietului de sarcini; -pretul caietului de sarcini se achită prin OP in contul nr.
RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la
ING BANK –Sucursala Dorobanti, pe seama
lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului
judiciar din București, Str. Buzesti nr. 71, et. 5,
cam. 504, sector 1. Prima sedinta de licitatie a
fost fixata la data de 03.02.2022 ora 14.00 iar
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc in
urmatoarele date: 10.02.2022, 17.02.2022,
24.02.2022 si 03.03.2022, ora 14.00 la acelasi
prêt de pornire. Toate sedintele de licitatii se
vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et.5, cam. 504,
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com
Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești,
Piața Eroilor nr. 1A, Județul Prahova, organizează licitația publică, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului nr. 310/31.08.2021, privind închirierea unor spatii cu alta destinație decât aceea
de locuință, după cum urmează: 1. Str. Buna
Vestire nr. 163 (Spațiu 26,5 mp), 2. Str.
Bratocea nr. 22 (Spațiu=116,25 mp, Teren=102
mp), 3. Piața Victoriei bl. B Est subsol (Spațiu=
39,29 mp), Piața Victoriei bl A Est, sc. D,

subsol (Spațiu=33,35 mp), 5. Str. Mărășești nr.
26 (Spațiu=41,85 mp, Dependințe=39,93 mp,
Teren=257,31 mp), 6. Str. Mărășești nr. 26
(Spațiu=32,37 mp, Dependințe=20,00 mp,
Teren=164,78 mp), 7. Str. Depoului nr. 4-8
(Spațiu=61 mp, Teren=100mp indiviz din 437
mp), 8. Str. Vlad Țepeș nr. 37 (Spațiu=170 mp),
9. B-dul Independenței nr. 21 (Spațiu=122,3
mp), 10. B-dul Independenței nr. 21
(Spațiu=20,47 mp, Dependințe=13,87 mp), 11.
Str. General Vasile Milea nr. 1 bl. A 7, subsol
(Spațiu=197,92 mp), 12. G-ral Traian Moșoiu
nr. 1A, et. 2 (Spațiu=17,16 mp), 13. Str. Mihai
Bravu nr. 214 bl. 24B parter (Spațiu=48,87
mp), 14. Complex Lămâița 2- modulul 1
(Spațiu=22,11 mp), 15. Complex Lămâița 2modulul 2 (Spațiu=22,11 mp), 16. Complex
Lămâița 2- modulul 3 (Spațiu=22,11 mp), 17.
Complex Lămâița 1- modulul 4 (Spațiu=11
mp), 18. Complex Lămâița 1- modulul 1
(Spațiu=10,78 mp) domeniul privat al Municipiului Ploiești. Licitația publică va avea loc în
data de 03.02.2022 orele 1000, la sediul Municipiului Ploiești în strada, P-ța Eroilor nr.1, în
Sala de Ședințe situată la etajul 1, județul
Prahova. Documentația de atribuire se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu,
Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu,
(Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A,
etaj 4, cam. 409). Contravaloarea documentației de atribuire este de 200 lei și se achită la
casieria Municipiului Ploiești in baza unei
dispoziții eliberată de Serviciul Publicitate,
Valorificare Patrimoniu. Prețul de pornire la
licitație pentru fiecare spațiu cu alta destinație
decât aceea de locuință, este cel prevăzut in
Anexa nr. 1 la documentația de atribuire. Taxă
de participare la licitație este de 200 lei. Data
limită de depunere a dosarului de participare
la licitație: 01.02.2022 ora 12:00. 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 postă și implicit direct
la sediul autorității contractante. Oferta din
plicul interior va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către participantul la licitație.
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 anunt a fost transmis în data de
10.01.2022 catre Monitorul Oficial în vederea
publicarii.
Primăria Municipiului Mediaș, P-ţa
Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax
0269/803817, organizează licitație publică
pentru închirierea spațiului situat în Mediaș,
str. 1 Decembrie nr.23, aflat în domeniul privat
al municipiului Mediaș în baza HCL
nr.387/2021, cu destinația de ”prestări servicii-servicii medicale”. Spațiul are o suprafață
utilă totală de 19,31 mp și teren aferent de
43,71 mp, compus dintr-o încăpere în suprafață utilă de 16,54 mp și grup sanitar în suprafață utilă de 2,77 mp identificat în CF
nr.102124-C1-U21 Mediaș nr. cadastral
102124-C1-U21. Procurarea documentaţiei de
atribuire se face de la Centrul de Informare
Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului
Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la
valoarea de 200,00 lei /documentație, care se
achită în numerar la caseria Serviciului Fiscal
Local Mediaș sau în contul organizatorului
RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la
Trezoreria Mediaș. Procurarea documentației
și depunerea ofertelor se face în perioada
Publicitate

Marți, 18 ianuarie
foarte frumoasă frescă
istorică despre cel mai mare mag din toate timpurile,
autorul faimoaselor Centurii

Misterioasa
viață a lui
Nostradamus

Preț:
29,9 lei
ziarul +
cartea

de Dominique și Jerome Nobecourt

n formidabil roman istoric, viu, vizual, realist şi trepidant
ar şi o splendidă lucrare de iniţiere, profund captivantă.
Personajul principal - celebrul prezicător - este unul ieşit
din comun, iar cartea se dovedeşte a fi o adevărată
mină de informaţii ştiinţifice şi culturale
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Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
14.01.2022 – 04.02.2022. Ofertele se depun la
Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu
Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni,
într-un singur exemplar, în plic închis, până la
data de 04.02.2022, ora 13:00. Locul desfășurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului
Mediaș, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică
de ședinţe, în data de 08.02.2022, ora 11:00.
Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, cu sediul profesional în Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, CIF
26176834, atribut fiscal RO, număr de înscriere
în tabloul practicienilor în insolvență RFO-II0412, în calitate de lichidator judiciar al societății Melania New SRL, cu sediul în Aleșd, str.
Richter Karoly, nr.2, jud. Bihor, CUI 31555559,
număr de înregistrare la Registrul Comerțului
J05/686/2013, societate în faliment, in
bankruptcy, en faillite, procedură ce face
obiectul dosarului nr. 3547/111/2019 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, în conformitate cu
prevederile Legii 85/2014 și regulamentului de
vânzare aprobat în ședința adunării creditorilor din data de 25.03.2021, scoatem la
vânzare prin licitație publică bunurile mobile
din patrimoniul societății debitoare, în natură:
1) Mijloace auto, în speță Stivuitor Pieralisi
Flash 3.15 – 6.588,25 lei și 2) Utilaje specializate în confecționarea încălțămintei, în număr
total de 703 utilaje (mese de cusut, mașini de
cusut, prese, bandă transport, ștanțe, transpalete, scaune etc.) la un preț total de 880.027,75
lei. Licitațiile publice vor avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, începând cu ora
12:00, la data de: 20.01.2022, iar în caz de nereușită aceasta se reia la următoarele date:
27.01.2022, 10.02.2022, 24.02.2022, 10.03.2022,
24.03.2022, la aceeași oră și aceeași adresă. În
situația în care bunurile nu se valorifică în
cadrul licitațiilor publice anunțate, după data
ultimei licitații, începând cu ziua imediat
următoarele, timp de 30 de zile, orice persoană
interesată va putea formula ofertă de cumpărare care va cuprinde în mod obligatoriu informații privind ofertant, prețul oferit,
modalitatea de plată a prețului. În situația
depunerii unor oferte de cumpărare în perioada desfășurării licitațiilor acestea vor fi
respinse ca inadmisibile, ofertantul fiind
îndrumat să participe la licitația publică sau să
depună oferta la finele perioadei de licitații.
Participanții la licitație trebuie să consemneze,
cel mai târziu până la începerea licitației, cel
puțin 10% din prețul de începere a licitației
pentru bunurile pentru care licitează în contul
unic de insolvență al debitoarei deschis la Libra
Internet Bank, cod IBAN RO55BREL
0002002528040100. Totodată condiție pentru
participare la procedura de licitație este achizi-

ționarea caietului de sarcini la prețul de 1000
lei. Vânzarea la licitație se va face în mod
public de către lichidatorul judiciar care va
oferi bunurile spre vânzare prin 3 strigări
succesive. Bunurile se adjudecă celui care,
după 3 strigări succesive, făcute la intervale de
timp care să permită opțiuni și supralicitări,
oferă prețul cel mai mare, iar atunci când
există un singur concurent, acesta a oferit
prețul de începere a licitației. Informații suplimentare se pot obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 E-mail:
office@plginsolv.ro.
1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Drăguș, Str.Principală nr. 42, județul
Brașov, telefon/fax 0268/249.618, email: primariadragus@yahoo.com, cod fiscal 16436600.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren
extravilan în suprafață de 1.289mp, categoria
de folosință arabil, C.F. 105701, nr.cadastral
105701, amplasat în Comuna Drăguș, județul
Brașov, aparținând domeniului privat al
Comunei Drăguș, conform H.C.L.
nr.111/29.12.2021 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, la sediul Primăriei
Comunei Drăguș, Str.Principală nr.42, județul
Brașov. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Primăria Comunei
Drăguș, comuna Drăguș, Str. Principală nr.42,
județul Brașov. 3.3.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: costul documentației este de 100Lei
achitați numerar la Casieria Primăriei
Comunei Drăguș, Str. Principală nr.42, județul
Brașov. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.01.2022, ora 10.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 03.02.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Registratura
Primăriei Comunei Drăguș, comuna Drăguș,
Str. Principală nr.42, județul Brașov.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2
exemplare copii. 5.Data și locul la care se va
desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.02.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Drăguș, comuna Drăguș, Str. Principală nr.42, județul Brașov. 6.Denumirea,

adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Brașov, Brașov, B-dul
15 Noiembrie nr.45, județul Brașov, 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: 12.01.2022.
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: Comuna Drăguș, Str. Principală nr.42,
județul Brașov, telefon/fax 0268/249.618,
e-mail: primariadragus@yahoo.com, cod fiscal
16436600. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: teren intravilan în
suprafață de 2.000mp, CF nr. 100187, nr.cadastral 100187, situat în Comuna Drăguș, județul
Brașov, aparținând domeniului privat al
Comunei Drăguș, conform H.C.L.
nr.80/22.10.2021 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: la
cerere, de la sediul instituției, Primăria
Comunei Drăguș, Str.Principală nr.42, județul
Brașov. 3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar
din documentația de atribuire: Primăria
Comunei Drăguș, Str.Principală nr.42, județul
Brașov. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ: 100 lei/exemplar, ce se
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei
Drăguș, Str.Principală nr.42, județul Brașov.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
26.01.2022, ora 10.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 04.02.2022, ora 09.30. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Drăguș, comuna Drăguș, Str.Principală nr.42,
județul Brașov. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 04.02.2022, ora 10.00,
Primăria Comunei Drăguș, comuna Drăguș,
Str.Principală nr.42, județul Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Brașov, Brașov, B-dul
15 Noiembrie nr.45, județul Brașov, telefon
0268/419.615, fax 0268/418.054, e-mail:
trbrasov@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 12.01.2022.
1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Drăguș, Str.Principală nr. 42, județul
Brașov, telefon/fax 0268/249.618, email: primariadragus@yahoo.com, cod fiscal 16436600. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren
extravilan în suprafață de 1.964mp, categoria
de folosință pășune, C.F. 105763, nr.cadastral
105763, amplasat în Comuna Drăguș, județul
Brașov, aparținând domeniului privat al
Comunei Drăguș, conform H.C.L.
nr.112/29.12.2021 și temeiului legal O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 3. Informații privind documen-

tația 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 Drăguș, Str. Principală nr.42, județul
Brașov. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Primăria Comunei
Drăguș, comuna Drăguș, Str. Principală nr.42,
județul Brașov. 3.3.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: costul documentației este de 100Lei,
achitați în numerar la Casieria Primăriei
Comunei Drăguș, comuna Drăguș, Str.Principală nr.42, județul Brașov. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 26.01.2022, ora
10.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 03.02.2022, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Drăguș,
comuna Drăguș, Str.Principală nr.42, județul
Brașov. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

original și 2 exemplare copii. 5.Data și locul la
care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.02.2022, ora 14.00, la sediul
Primăriei Comunei Drăguș, comuna Drăguș,
Str.Principală nr.42, județul Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Brașov,
Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, județul
Brașov, 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: 12.01.2022.
1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
U.A.T.Poiana Mare, cu sediul în comuna
Poiana Mare, Str.Independenţei nr.8-10,
județul Dolj, telefon 0251/236.284, fax
0251/235.048, e-mail: poiana_mare@cjdolj.ro,
codul fiscal 4711618. 2.Informații generale
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privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: imobil teren situat în comuna
Poiana Mare, sat Tunarii Noi, Str.Principală
nr.1A, în suprafață de 15.146mp, și construcțiile aferente acestuia: C1 în suprafață de
1.138mp, C9 în suprafață de 73mp și C10 în
suprafață de 53mp, cu număr cadastral 36215
-U.A.T.Poiana Mare, aparținând domeniului
privat al Comunei Poiana Mare, conform
H.C.L. nr.76/25.11.2021 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 solicitare scrisă, depusă la
sediul Primăriei Poiana Mare, județul Dolj.
3.2.Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Compartimentul Juridic din
cadrul U.A.T.Poiana Mare, Str.Independenței
nr. 8-10, județul Dolj. 3.3.Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 200Lei, care se pot achita la Casieria Primăriei Comunei Poiana Mare, Str.
Independenței nr.8-10, județul Dolj sau în
contul acesteia: RO23TREZ29321070250X,
deschis la Trezoreria Calafat. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 27.01.2022, ora
16.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
07.02.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele pot fi depuse
la Registratura Primăriei Comunei Poiana
Mare, Str.Independenței nr.8-10, județul Dolj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar original și
un exemplar copie. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 07.02.2022, ora 14.00, la sediul
Primăriei Comunei Poiana Mare, Str.Independenței nr.8-10, județul Dolj. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova,
Str. Brestei nr.12, județul Dolj, telefon
0251/418.612, fax 0251/410.140, e-mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 12.01.2022.
1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Celaru, Str.Înv. M. Georgescu nr.525,
județul Dolj, telefon 0351/430.213, fax
0351/430.213, e-mail: primariacelaru@yahoo.
com, cod fiscal 5046629. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: teren intravilan Dispensar
Veterinar în suprafață de 115mp, Tarla 29,
Parcela 1563, număr cadastral 30158, aparținând domeniului public al Comunei Celaru,
conform H.C.L. nr.98 din 15.12.2021 și temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
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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 Celaru.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Celaru, comuna Celaru, Str.Înv. M. Georgescu
nr.525, județul Dolj. 3.3.Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației de atribuire de
50Lei în contul concedentului: RO06TREZ
52421330250 XXXXX, deschis la Trezoreria
Craiova, cod fiscal al concedentului 5046629.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
03.02.2022, ora 15.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 11.02.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei Celaru,
comuna Celaru, Str. Înv. M.Georgescu nr.525,
județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original și 2 exemplare copii. 5.Data și locul la
care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11.02.2022, ora 12.00, la
sediul Primăriei Comunei Celaru, comuna
Celaru, Str.Înv. M.Georgescu nr.525, județul
Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Dolj, Craiova, Str.Brestei nr.12,
județul Dolj, telefon 0351/430.213, fax
0351/430.213, e-mail: inregistraredosare.dj@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 12.01.2022.
1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
U.A.T.Poiana Mare, cu sediul în comuna
Poiana Mare, Str.Independenţei nr.8-10,
județul Dolj, telefon 0251/236.284, fax
0251/235.048, e-mail: poiana_mare@cjdolj.ro,
codul fiscal 4711618. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: imobil teren situat în comuna
Poiana Mare, sat Tunarii Noi, Str.Principală
nr.1A, număr cadastral 36217 -U.AT.Poiana
Mare, cu suprafața de 376mp și clădirea
aferentă C3 în suprafață de 151mp, aparținând domeniului privat al Comunei Poiana
Mare, conform H.C.L.nr.76/25.11.2021 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 solicitare scrisă, depusă
la sediul Primăriei Poiana Mare, Str.Independenței nr.8-10, județul Dolj. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartimentul Juridic din cadrul U.A.T.
Poiana Mare, Str.Independenței nr.8-10,
județul Dolj. 3.3.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 200Lei, care se achită la Casieria Primăriei Comunei Poiana Mare sau în contul acesteia: RO23TREZ29321070250X, deschis la
Trezoreria Calafat. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 27.01.2022, ora 16.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 07.02.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Ofertele pot fi depuse la Registratura Primăriei
Comunei Poiana Mare, Str.Independenței nr.810, județul Dolj. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
original și un exemplar copie. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.02.2022, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Poiana Mare, Str.Independenței nr.8-10, județul Dolj. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ al Tribunalului Dolj, Craiova, Str.
Brestei nr.12, județul Dolj, telefon
0251/418.612, fax 0251/410.140, e-mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 12.01.2022.
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 Vărăști, comuna
Vărăști, str.Șoseaua Principală, nr.73, județul
Giurgiu, telefon 0246/237.121/fax
0246/237.205, e-mail: primariavarasti@yahoo.
com, cod fiscal 5026710. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Spațiu în suprafață utilă totală de 31,685mp, respectiv cabinet
medical nr.2, inclusiv spații conexe, situat în
clădire C2 (dispensar uman), amplasat în
comuna Vărăști, sat Vărăști, str.Dispensarului,
nr. 10, județul Giurgiu, ce aparține domeniului
privat al Comunei Vărăști, cu destinația recoltare analize medicale, conform
H.C.L.nr.65/22.12.2021 și temeiul legal:
Art.332-333 din 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: la
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul
Achiziții Publice. 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 Achiziții
Publice din cadrul Consiliul Local Vărăști,
comuna Vărăști, str.Șoseaua Principală, nr.75,
județul Giurgiu. 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:
50Lei/exemplar, se achită cash la Casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-

cărilor: 25.01.2022, ora 16.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 03.02.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Consiliul Local
Vărăști, Compartimentul Secretariat, str.
Șoseaua Principală, nr.75, județul Giurgiu.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun două exemplare, în câte două plicuri sigilate -unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 03.02.2022, ora 12.00, Consiliul Local
Vărăști, str.Șoseaua Principală, nr.75, județul
Giurgiu. 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
Giurgiu, Giurgiu, str.Episcopiei, nr.13, județul
Giurgiu, telefon/fax 0246/217.492, e-mail:
registratură-tr@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 12.01.2022.
Anunţ, privind concesionarea prin licitaţie
publică a unui teren, proprietate privată a
Municipiului Galaţi, situat în strada Cetăţuiei
nr. 8. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefon și/sau
adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galaţi - cod fiscal 3814810, strada
Domnească nr. 54, camera 106, telefon:
0236/307.743, fax: 0236/461460, Email:
licente@primariagalati.ro, persoanele de
contact: Manu Mariana sau Crivăţ Liliana; 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Teren
intravilan, în suprafaţă de 707 mp, situat în
strada Cetăţuiei nr. 8 , care se identifică în

cartea funciară a municipiului nr. 127649, nr.
cadastral 127649, în vederea edificării unui
imobil - construcţie cu destinaţia hală producţie
confecţii metalice. Concesionarea se face
conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 503 din data 29.09.2021; 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: documentaţia de
atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei
Municipiului Galaţi. 3.2. Denumirea și adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale,
localitatea Galaţi, strada Domnească, nr. 54,
camera 106, judeţul Galaţi. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30
de lei, se poate achita cu numerar la casieria
primăriei. 3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor este: 25.01.2022, ora 14:00; 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor este: 04.02.2022, ora 12:00.
4.2. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar; 5. Data și
locul la care se va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor este: 07.02.2022, ora
15:00, la sediul Primăriei Municipiului Galaţi,
strada Domnească nr. 54, judeţul Galaţi; 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
și/sau adresa de e-mail a instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galaţi, strada Brăilei nr. 153, judeţul
Galaţi, tel: 0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro.

PIERDERI
Pet Pers Invest SRL, cu sediul în comuna
Coțofenii din Dos, str.Nicu Iovipale, nr.82,
județul Dolj, pierdut acte aeronavă cu numărul
de identificare YR-5285 (certificat înmatriculare, anexa certificat de înmatriculare, livret
aeronavă).
Euroinvest Trade SRL, J16/1591/2011, CUI:
29081810, declară pierdute: Certificat Constatator Autorizare nr. 32216/28.06.2016 (activități la sediu), Certificat Constatator Autorizare
nr.32216/28.06.2016 (activități la beneficiari).
Se declară nule.
Euromod Steel SRL, CUI: 18596438,
J16/760/2006, declară pierdute: Certificat
C o n s t a t a t o r d e A u t o r i z a r e n r.
22440/25.07.2008, Certificat de Înregistrare
seria B nr.1826707/28.11.2008. Se declară
nule.
Pierdut carti pentru aparate de marcat electronice fiscale marca DATECS, Carte de
interventii si Registru special pentru casele de
marcat cu urmatoarele serii: DB4100031253;
DB4100005754; DB4100006728;
DB4100005864; DB4100006862;
DB4100005786; DB4100031252;
DB4100033284; DB4100005986;
DB4100006758; DB4100005982;
DB4100006174.
Subsemnatul Constantin Constantin, domiciliat în Șos.Iancului, nr.39, bl.113A, sc.C, et.7,
ap.113, declar că am pierdut contractul de
construire cu nr.2033 încheiat la data de 15
sept 1976 pe numele de Constantin Constantin.
Îl declar nul.

