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OFERTE SERVICIU
l Restaurant în zona Obor
angajăm femeie de serviciu și
picoliță/ospătăriță. Relații la
telefon. 021.250.65.70.
l AMC Association Impex
S.R.L, cu sediul social în Mun.
București, Strada Barajul
Bicaz, nr.2, Bl.M25, etaj 4,
ap.18, camera 2, sector 3, înregistrată cu J40/8040/2020,
C.U.I: 42776628; angajează:
lucrător comercial, cod COR
-522303 -2 posturi. Pentru CV,
la adresa de e-mail: telemag48@
gmail.com.
l Spitalul General Căi Ferate
Drobeta Turnu Severin, cu
sediul în orașul Drobeta Turnu
Severin, b-dul Carol I, nr.5-7,
judeţul Mehedinți, organizează
concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante,
conform H.G.nr.286/23.03.2011,
după cum urmează: -1 post
asistent medical principal de
farmacie -Farmacie. Condiții de
participare: -vechime minim 5
ani în specialitatea postului;
-școala postliceală -specialitatea
asistent medical de farmacie;
-certificat de membru și aviz
anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei de
asistent medical de farmacie.
Concursul se va desfăşura
astfel: -27 iulie 2021, ora 14.00,
termenul limită de depunere a
dosarelor; -04 august 2021, ora
9.30 -proba scrisă; -06 august
2021, ora 9.30 -proba interviu.
Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs

sunt disponibile pe site-ul instituției. Telefon 0252/333.181.
l Primăria Domneşti cu sediul
în Şos. Al.I. Cuza nr.25-27,
comuna Domneşti, județ Ilfov
organizează în data de
09.08.2021 concurs recrutare
pentru ocuparea postului de
Muncitor calificat– Compartiment Monitorizare Unități de
Învățământ. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: studii medii/
generale, vechime în muncă: 10
ani, calificare buldoexcavator.
Dosarele se depun la sediul
Primăriei comunei Domneşti în
termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunțului,
respectiv de la data de
13.07.2021 până la data de
26.07.2021, ora 16:00. Detalii
suplimentare la 021.351.52.56.
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti
anunţă scoaterea la concurs a
următorului post contractual
vacant, în conformitate cu
art.12(1), art.30(1) din Codul
muncii: 1. 1 post vacant de
consilier IS –Biroul Comunicare și Relații Publice– perioadă
nederminată. Condiţii specifice
de participare: Studii superioare; Cunoștințe administrare
rețele de socializare; Cunoștințe
Microsoft Office; Experiență în
întocmirea și urmărirea
contractelor; Cunoștințe certificate, prin diploma sau adeverință, de limba engleză (scris și
vorbit); Vechime în muncă
minim 5 ani. Concursul se organizează la sediul Bibliotecii

Centrale Universitare „Carol I”
din Bucureşti, str. Boteanu, nr.1,
sector 1, şi va conţine două
probe: proba scrisă în data de
04.08.2021, ora 10:00, şi interviul în data de 09.08.2021, ora
10.00. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune fizic,
până la data de 28.07.2021, ora
12.00, la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol
I”, Compartimentul Resurse
Umane şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Tematica şi bibliografia se afişează la
sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” şi pe
site-ul www.bcub.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” şi la nr.
de telefon: 021/313.16.05/
int.234.
l Centrul Naţional de Cultură
a Romilor – Romano Kher
organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual
de conducere vacant: 1 post
contractual de conducere – Șef
Serviciu (pe perioadă nedeterminată - grad I – Compartiment Programe, Proiecte,
Acțiuni:- studii superioare
absolvite cu diplomă în domeniul științelor juridice, științelor
umane sau științelor sociale; vechime în specialitatea cerută
de post: minimum 2 ani în
cadrul programelor, proiectelor
și acțiunilor din domeniul
cultural; - vechime în muncă:
minimum 10 ani. Concursul va
avea loc la sediul din Splaiul
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Independenţei, nr.202A, etaj 9,
sector 6, Bucureşti, în data de
04.08.2021, ora 10:00 proba
scrisă și proba interviu in data
de 12.08.2021. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
perioada 14.07.2021- 26.07.2021
inclusiv, până la ora 16:00.
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei, telefon 021/313
52 11 sau pe pagina de internet
www.cncr.gov.ro
l Primăria comunei Moroeni,
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei
funcţii contractuale de executie
vacantă din cadrul aparatului
de specialitate al primarului
comunei Moroeni, judeţul
Dâmboviţa: I. COMPARTIMENT – Transport public local.
1. Șofer – 1 post – pentru
ocupare se cer: -studii medii sau
studii liceale; -posesor permis
de conducere – categoriile :
„B”, „C”, „D” și „E”; -posesor
atestate pentru trasportul rutier
de persoane, pentru transportul
de marfă și pentru transporturi
agabaritice, eliberate de ARR;
-adeverință medicală care să
ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical
specializat în ceea ce privește
examinarea conducatorilor
auto; -aviz psihologic; -vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minim trei ani. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
comunei Moroeni,– comuna
Moroeni, satul Lunca, Str. Principală, nr. 152, judeţul Dâmboviţa, după cum urmează: -în
data de 9 august 2021, ora
10,00–proba scrisă și 11 august

2021–proba interviului–ora
14,00. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în
termen de 10 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a III – a, la sediul Primăriei comunei Moroeni, judeţul
Dâmboviţa, persoană de
contact – secretarul general al
comunei – Gheorghe Claudiu
George – tel. 0245/772213, fax
– 0245 / 772084, e-mail: registratura@primariamoroeni.ro.
Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia și tematica se afişează la sediul Primăriei comunei Moroeni și pe
site-ul www.primariamoroeni.ro
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5,
organizează concurs în data de
05.08.2021 pentru ocuparea
unui post vacant de inginer de
sistem, gradul profesional IA,
nivel de studii S, pe durată
nedeterminată, cu normă
întreagă, la la Biroul de Informatică. Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în specialitate; -6 ani și 6 luni vechime
în activitatea de informatică.
Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina în data de
05.08.2021, ora 09.00 -proba
scrisă și proba interviu în

maximum 4 zile lucrătoare de
la data susținerii probei scrise.
Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serviciul R.U.N.O., în
termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunţului şi
trebuie să conţină, în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu
modificările şi completările
ulterioare. Bibliografia și tematica de concurs sunt afişate la
sediul unităţii şi pe site-ul spital u l u i ( w w w. s p j s l a t i n a . r o ) .
Relaţii suplimentare se pot
obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serviciul R.U.N.O. sau la nr.de
telefon 0736/373.205.

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

DIVERSE
l SC Maluti Serv Company
SRL cu sediul în str. Ionescu
Grigore, nr. 63, bl. T73, ap. 50,
sector 2, București înregistrată
la ONRC-ORCTB cu CUI nr.
24771568 informează pe cei
interesanți că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu pentru activitatea
spălătorie auto și vulcanizare.
Desfășurată în str. Biserica
Floreasca, nr. 10, sector 2, București. Informații se pot solicita la
sediul Agenției Pentru Protecția
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Mediului București din sectorul
6, Aleea Lacul Morii nr. 1
(Barajul Lacul Morii -în spatele
benzinăriei LUKOIL), între
orele 9:00-12:00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestații
se pot depune la sediul A.P.M
București în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului
anunț.
l SC Ram Prest SRL, cu sediul
în Jud.Călărași, com.Dor
Mărunt, sat Dor Mărunt, str.
Șos. București-Constanța, nr.87,
titular al proiectului „Modernizare stație distribuție mobilă
carburanți”, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către
A . P. M . C ă l ă r a ș i , î n c a d r u l
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Modernizare stație
distribuție mobilă carburanți”
propus a fi amplasat în com.
Dor Mărunt, sat Ogoru, T116/1,
P25, 26, 27, CF22908, nr. cadastral 22903. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Călărași
Șoseaua Chiciului, Nr.2, jud.
Călărași, în zilele de luni-vineri,
între orele 10.00-14.00, precum
şi la următoarea adresă de
internet: www.apmcl.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.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare. SC Alex
Ideal Turism SRL, cu sediul în
Mihăilești, Șos. Tufă, nr. 49,
jud.Giurgiu, titulară a proiectului „Construire clădire
Sp+P+1E cu funcțiune restaurant, construire piscină, grup
social și terasă acoperită, pavilion grădină, refacere împrejmuire, amenajare teren,
branșamente, utilități” anunţă

publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către APM Giurgiu, de a nu se
solicita evaluarea impactului
asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul
„Construire clădire Sp+P+1E
cu funcțiune restaurant,
construire piscină, grup social și
terasă acoperită, pavilion
grădină, refacere împrejmuire,
amenajare teren, branșamente,
utilități” propus a fi amplasat
în Mihăilești, str. Ing.Petre Călin e s c u , n r. 8 , j u d . G i u r g i u .
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Giurgiu precum şi la
următoarea adresă de internet
www.apmgr.anpm.ro

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator AGA. SC China
Town Romania SRL, sediu: sat
Afumați, Com.Afumați, Str.
Fabricii, nr.1 Județ Ilfov, prin
Asociat Ruan Lifei, conform
Actului Constitutiv al societății,
convoacă Adunarea Generală
Specială a asociaților în ziua de
30.07.2021, ora 10.00, la sediul
său social. În lipsa cvorumului
complet, adunarea va avea loc
și va hotărâ cu numărul asociaților prezenți. Se discută și se
aprobă următoarele: 1. Cesionarea de către asociatul Ruan
Lifei a unui nr. de 130 ps
x3.000Lei =390.000Lei cu o
participare la beneficii și pierderi de 13% deținute de către
asociatul defunct Pan Jidong,
reprezentat de moștenitor legal
Li Zhiyan. 2.Numirea ca Administrator, pe durată de 10 ani,
cu puteri depline de administrare a dl. Ruan Lifei. 3.Aprobarea unei împuterniciri
speciale pentru dl.Ruan Lifei
care să îi confere dreptul de a
vinde active ale societății, prin
negociere directă cu cumpărători, fără a mai fi necesară nici
o altă hotărâre AGA în acest
scop. 4.Actualizarea actului
constitutiv al societății.

LICITAȚII
l Primaria Municipiului
Oradea organizeaza licitatie
publica cu plic inchis 1) Informatii privind contractantul:
Primaria Municipiului Oradea,
cu sediul in mun. Oradea410100, P-ta.Unirii nr.1 jud.
Bihor, Cod fiscal: RO-35372589,
tel: 0259/408812; 0259/437.000,
int.223; fax: 0259/436.276;
E-mail: primarie@oradea.ro. 2)
Informatii privind obiectul licitatiei: Inchiriere 10 pachete de
amplasamente (cu cate 4
locatii/pachet), in vederea
amplasarii de panouri publicitare, cu suprafata totala de 480
mp, conform caietului de
sarcini, situate pe domeniul
public al mun. Oradea. 3) Data
limita de depunere a ofertelor:
03 august 2021, ora-10:00, la
sediul contractantului. 4) Data
desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor cu documentele
de calificare: 03 august 2021,
ora-12:00. 5) Data desfasurarii
sedintei de deschidere a ofertelor financiare: 03 august 2021,
ora-13:00. 6) Documentatia de
atribuire gasiti accesand site-ul
www.oradea.ro, sectiunea- licitatii.
l Clubul Sportiv Municipal
Slatina cu sediul în mun.
Slatina, str.Bld. Sf.Constantin
Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt,
organizează, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local al mun.Slatina nr.
182/18.05.2021, la data de
20.07.2021, ora 10.00, licitație
publică pentru închirierea
spațiului destinat comerț
alimentație publică din incinta
Clubului Nautic și de Agrement
„Plaja Olt” reprezentând foișor
din lemn în suprafață
construită la sol de 27,35mp,
iar suprafața utilă de 23,65mp.
Procurarea documentației
pentru participarea la licitație
se face de la Clubul Sportiv
Municipal Slatina cu sediul în
m u n . S l a t i n a , s t r. B l d . S f .

Constantin Brâncoveanu, nr.1,
jud.Olt, persoană de contact
Cirstea Lidia, telefon /fax:
0349/881.148, e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depunerea
ofertelor se face la sediul
Clubului Sportiv Municipal
Slatina până la data de
19.07.2021, ora 12.00.
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu
Elena-Cozmina, reprezentata
prin practician in insolventa
Ciulianu Elena Cozmina, in
calitate de lichidator judiciar
al debitoarei Adssol Resins
SRL, cu indeplinirea atributiilor prevazute de Legea
85/2014, conform Hotararii nr.
3532/22.09.2020 pronuntata de
Tribunalul Bucuresti- Secţia a
VII- a Civila, în dosarul nr.
30855/3/2019, anunta scoaterea
la vanzare a bunurilor mobile
af late in proprietatea Adssol
Resins SRL constand in
Obiecte de inventar – utilaje/
produse cu care societatea si-a
desfasurat obiectul de activitate
„Fabricarea altor produse
chimice n.c.a”) la suma de
34.433 Euro exclusiv TVA.
Prima vanzare a bunurilor
mobile apartinand societatii
debitoare se va organiza in data
de 21.07.2021, ora 13.00 prin
licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunurile mobile
nu se vor vinde la primul
termen de licitatie, incepand cu
21.07.2021, se vor organiza alte
4 licitatii saptamanal, in fiecare
zi de miercuri, la aceeasi ora si
in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din București, Blvd.
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 aces-

tora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar din
București, Blvd. Mircea Voda
nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10,
sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
0726.014.837.
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu
Elena-Cozmina, reprezentata
prin practician in insolventa
Ciulianu Elena Cozmina, in
calitate de lichidator judiciar
al debitoarei Adssol Resins
SRL, cu indeplinirea atributiilor prevazute de Legea
85/2014, conform Hotararii nr.
3532/22.09.2020 pronuntata
de Tribunalul Bucuresti- Secţia
a VII- a Civila, în dosarul nr.
30855/3/2019, anunta scoaterea
la vanzare a bunurilor mobile
af late in proprietatea Adssol
Resins SRL constand in
Mijloace de transport (Toyota
Corolla, Dacia Logan MCV si
Audi A3 Sportback) la suma
de 25.050 Euro exclusiv TVA .
Prima vanzare a bunurilor
mobile apartinand societatii
debitoare se va organiza in
data de 21.07.2021, ora 13.00
prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile
mobile nu se vor vinde la
primul termen de licitatie,
incepand cu 21.07.2021, se vor
organiza alte 4 licitatii saptamanal, in fiecare zi de miercuri, la aceeasi ora si in
aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din București, Blvd.
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

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Marți, 13 iulie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și

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 București, Blvd.
Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et.
4, ap. 10, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 500 lei.
Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 0726.014.837.
l Anunț licitație pentru valorificarea deșeurilor metalice
provenite din dezmembrarea
unor bunuri aparținând Municipiului. Consiliul Local al
Municipiului Galați, prin
Primăria Municipiului Galați Comisia de licitație numită
prin Dispoziția Primarului nr.
1124/27.02.2018, cu sediul în
Galați, str. Domnească nr. 54,
organizează licitație publică, cu
strigare, pentru valorificarea
deșeurilor metalice provenite
dezmembrarea unor bunuri
aparținând Municipiului. 1.
Denumirea și adresa instituției
publice organizatoare a licitației: Primăria Municipiului
Galați, str. Domnească, nr. 54,
Comisia de licitație numită
prin Dispoziția Primarului nr.
1124/27.02.2018, telefon:
0236/307.718, cod fiscal:
3814810. 2. Locul unde pot fi
văzute bunurile: Galați - str.
Zimbrului, nr. 1 - Depozit

primărie. Bunurile pot fi văzute
până la data organizării licitației publice deschise, cu strigare. 3. Adresa, data și ora
ținerii ședinței de licitație,
pentru vânzarea bunurilor:
Ședința de licitație publică,
deschisă, cu strigare, va avea
loc în data de 26.07.2021, ora
10.00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească,
nr. 54. 4. Informații suplimentare despre bunurile care fac
o b i e c t u l v â n z ă r i i : Te l :
0236/307.718 - Mardare Petru
Eugen. 5. Documente necesare
pentru înscrierea la licitație: Dovada achitării garanției de
participare la licitație, în contul
RO84TREZ3065006XXX000235,
deschis la Trezoreria Municipiului Galați; - Copie Certificat de Înmatriculare la
Registrul Comerțului, pentru
persoanele juridice române,
din care să rezulte vechimea
societății participante, de
minim 5 ani; - Certificat de
atestare fiscală, emis de Administrația Finanțelor Publice,
din care să rezulte faptul că
participantul nu are datorii la
bugetul de stat; - Certificat de
atestare fiscală, emis de
Direcția de Taxe și Impozite
Locale, prin care să se ateste
faptul că participantul nu are
datorii la bugetul local; - Autorizație de mediu; - Copie act de
identitate administraror sau
împuternicire și copie a actului
de identitate pentru persoana
care va reprezenta ofertantul.
Documentele de participare la
licitație se vor depune în plic
sigilat, până la data de

23.07.2021, ora 14.00, la Registratura Generală a Municipiului Galați, str. Domnească,
nr. 54.
l Anunț licitație pentru valorificarea deșeurilor metalice
provenite din casare
infrastructură tramvaie.
Consiliul Local al Municipiului Galați, prin Primăria
Municipiului Galați - Comisia
de licitație numită prin Dispoz i ț i a P r i m a r u l u i n r.
1124/27.02.2018, cu sediul în
Galați, str. Domnească nr. 54,
organizează licitație publică,
cu strigare, pentru valorificarea deșeurilor metalice
provenite casare infrastructură tramvaie. 1. Denumirea și
adresa instituției publice organizatoare a licitației: Primăria
M u n i c i p i u l u i G a l a ț i , s t r.
Domnească, nr. 54, Comisia de
licitație numită prin Dispoziția
P r i m a r u l u i
n r.
1124/27.02.2018, telefon:
0236/307.718, cod fiscal:
3814810. 2. Locul unde pot fi
văzute bunurile: Galați - Secția
3 Transurb SA, Depoul nr. 1,
Piața Energiei. Bunurile pot fi
văzute până la data organizării licitației publice deschise,
cu strigare. 3. Adresa, data și
ora ținerii ședinței de licitație,
pentru vânzarea bunurilor:
Ședința de licitație publică,
deschisă, cu strigare, va avea
loc în data de 26.07.2021, ora
11.00, la sediul Primăriei
M u n i c i p i u l u i G a l a ț i , s t r.
Domnească, nr. 54. 4. Informații suplimentare despre
bunurile care fac obiectul

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

vânzării: Tel: 0236/307.718 Mardare Petru Eugen. 5.
Documente necesare pentru
înscrierea la licitație: - Dovada
achitării garanției de participare la licitație, în contul
RO84TREZ3065006XXX000235,
deschis la Trezoreria Municipiului Galați; - Copie Certificat de Înmatriculare la
Registrul Comerțului, pentru
persoanele juridice române,
din care să rezulte vechimea
societății participante, de
minim 5 ani; - Certificat de
atestare fiscală, emis de Administrația Finanțelor Publice,
din care să rezulte faptul că
participantul nu are datorii la
bugetul de stat; - Certificat de
atestare fiscală, emis de
Direcția de Taxe și Impozite
Locale, prin care să se ateste
faptul că participantul nu are
datorii la bugetul local; - Autorizație de mediu; - Copie act
de identitate administraror
sau împuternicire și copie a
actului de identitate pentru
persoana care va reprezenta
ofertantul. Documentele de
participare la licitație se vor
depune în plic sigilat, până la
data de 23.07.2021, ora 13.00,
la Registratura Generală a
M u n i c i p i u l u i G a l a ț i , s t r.
Domnească, nr. 54.
l 1. Informații generale
privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoana de contact: Comuna
Frumușeni, Loc. Frumușeni

nr. 379, Frumușeni, judeţul
Arad, telefon 0257455250, fax
0257455252, email contact@
frumuseni.ro. 2. Informații
generale privind obiectul
procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie vândut: terenuri intravilane
din domeniul privat al
comunei Frumușeni, destinate
construcției de locuințe cu
suprafața între 300 și 1200
mp. Se scot la vânzare 50 de
loturi de teren pentru
construcția de locuințe.
Amplasamentul fiecărui lot
poate fi consultat la avizierul
Primăriei. Vânzarea se face
conform art.363 din O.U.G.
n r. 5 7 / 2 0 1 9 p r i v i n d C o d u l
Administrativ și al H.C.L.
Frumușeni nr.74/08.07.2021. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc
in caietul de sarcini. 4. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire:
la cerere de la sediul Primăriei
comunei Frumușeni, Jud.
Arad. 5. Denumirea și datele
de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate
obține de la Registratura
Primăriei comunei Frumușeni,
cu sediul in loc. Frumușeni, nr.
379, Jud. Arad. 6. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit preveder i l o r O . U . G . n r. 5 7 / 2 0 1 9

privind Codul administrativ:
250 lei și se achită cu numerar
la casieria Primăriei comunei
Frumușeni, Jud. Arad. 7.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 29/07/2021, ora
16.00. 8. Informații privind
ofertele: 9. Data-limită de
depunere a ofertelor:
06/08/2021, ora 16.00. 10.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei comunei Frumușeni, din
localitatea Frumușeni, nr.379,
com. Frumușeni, Jud. Arad.
11. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta:
Ofertele se depun intr-un
singur exemplar. 12. Data și
locul la care se va desfașura
ședința publică de deschidere
a ofertelor: 09/08/2021, ora
10.00. 13. Denumirea, adresa,
numarul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței:
Tr i b u n a l u l A r a d , S e c ț i a
Contencios Administrativ, cu
sediul in Mun. Arad, Bulevardul V. Milea, nr.2, Jud.
Arad, tel. 0374491086, fax
0257251700, e-mail:
tr-arad-reg@just.ro.

PIERDERI
l Pierdut diploma de 10
clase cu seria G, numarul
74518, pe numele Alexa
Parascheva, eliberata de
Scoala Gimnaziala Hadambu
in august 1990. Se declara
nula.

