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

OFERTE SERVICIU
l SC Sigilium Star SRL caută 3
ajutori de bucătari și 1 bucătar.
Dacă sunteți interesați, sunați la
numărul de telefon:
0753.859.186.
l SC Alces Com SRL caută 2
brutari. Dacă sunteți interesați,
s u n a ț i l a n r. d e t e l e f o n:
0728.444.232.
l S.C. Te-Ma Romania S.R.L., cu
sediul în București, sectorul 6,
B-dul Timișoara nr.60-62, C44-4/
CC/3/1, angajează 3 -ambalator
manual. Informații se pot obține
de luni-vineri, la nr.de telefon:
0751.048.716, între orele 9.0015.00.
l Gheorghe Rares Ionut PFA
anunta vacantarea urmatoarelor
posturi: 2 posturi de manipulant
marfuri. CV-urile se pot depune
pe adresa de email: chr.esat@
gmail.com, pana la data de
15.07.2022.
l Statiunea De Cercetare-Dezvoltare Agricola
Suceava cu sediul in Mun.
Suceava, Bdul. 1Decembrie
1918, nr.15, Judetul Suceava,
organizeaza, concurs pentru
promovarea in grad profesional a unui post de cercetator
stiintific in specialitatea agronomie si in domeniul protectiei plantelor. Concursul se va
desfasura la sediul S.C.D.A.
Suceava, in trei etape: -etapa
I - selec tia dosarelor de
inscriere, 04.08.2022 (depunerea dosarelor pana la data
de 03.08.2022 ora-13:00);
-etapa II -proba scrisa de
specialitate si traducerea unui
tex t(cu dic tionarul)
12.0 8.2022, or a -10 :0 0;
-etapa III -interviul,
22.08.2022, ora-10:00. Conditiile specifice si conditiile
generale de participare, continutul dosarului de concurs,
calendarul desfasurarii, bibliografia precum si orice alte
informatii suplimentare se pot
obtine de pe site-ul institutiei
sau de la secretariatul S.C.D.A.
Suceava din Bdul.1 Decembrie
1 91 8 , n r.1 5, l a te l e f o n
0230/523837 sau e-mail:
scasv30@xnet.ro.
l Luceto Farms SRL anunta
vacantarea urmatoarelor posturi:
4 posturi ingrijitor animale,
CV-urile se pot depune pe adresa
de email: chr.esat2021@gmail.
com pana la data de 15.07.22022.
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l Societatea SC Sarerom S.R.L.,
cu sediul social în loc.Afumați,
județul Ilfov, Șoseaua București-Urziceni, nr. 89, etj.1, camera
6, înregistrată cu J23/3342/2014,
CUI: 24255982, angajează: șef
echipă specializată cod
COR-541106 -3 posturi; inginer
chimist cod COR-214513 -3
posturi; inginer mecanic cod
COR-214401 -3 posturi; inginer
minier cod COR-214602 -3
posturi; maistru mecanic cod
COR-311508 -3 posturi; mecanic
utilaj cod COR-723302 -5 posturi;
operator extracție sare în salină
cod COR-811307 -10 posturi;
muncitor necalificat în mine și
cariere cod COR-931101 -10
posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: igen92241@gmail.com

prelungit și pentru delegații.
Concursul se organizează la sediul
Ministerului Sănătății, Intr.Cristian
Popișteanu nr.1-3, sect.1, București, ast fel: -proba scrisă:
04.08.2022, ora 11.00; interviul:
se susţine într-un termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise. Dosarele de înscriere se depun la
sediul Ministerului Sănătăţii, intr.
Cristian Popişteanu nr.1-3, sector
1, București -secretariatul comisiei, camera 38, etajul parter, în
perioada 14.07.2022-27.07.2022,
luni-joi, între orele 09.00-16.00, și
vineri, între orele 9.00-13.00.
Condițiile de participare și de
desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare
desfășurării acestuia sunt afișate
la sediul instituției și publicate pe
pagina de internet a Ministerului
Sănătății (www.ms.ro). Relații
suplimentare se pot obține la
telefon 021.307.26.03, persoană
de contact: Mihaela Pruteanu.

l Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual
vacant, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, astfel:
Consilier achiziții: 1.Studii de
specialitate: Studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licență sau echivalent; 2.
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Cunoştinţe de
operare necesare redactării lucrărilor, exploatării unei baze de date
specifice domeniului coordonat
Microsof t Of f ice, navigare
internet -nivel mediu; 3.Limbi
străine: engleză (citit, scris şi
vorbit) -nivel avansat; 4.Abilităţi,
calităţi şi aptitudini necesare:
cunoașterea legislației specifice,
capacitate de sinteză, abilități de
mediere și negociere, de planificare, abilitatea de a acționa strategic, integritate, loialitate,
flexibilitate în gândire, confidențialitate, capacitatea de a identifica
și implementa soluții. 5.Cerinţe
specifice: -Minim 10 ani de experiență în muncă; -Minim 5 experienţă dovedită în achiziţii publice
de bunuri şi servicii; -Disponibilitate pentru lucru în program

l Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual
vacant, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, astfel:
Direcția farmaceutică și dispozitive medicale, Serviciul prețuri și
politica medicamentului. Consilier
pentru afaceri europene: -studii
universitare de licență absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental
științe biologice și biomedicale,
ramura de știință farmacie, domeniul de licență sănătate, specializarea farmacie; -cunoașterea
limbii engleze: nivel mediu
dovedit prin certificat de atestare;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: minim
3 ani. Concursul se organizează la
sediul Ministerului Sănătății, Intr.
Cristian Popișteanu nr.1-3, sect.1,
București, astfel: -proba scrisă:
04.08.2022, ora 11.00; -interviul:
se susţine într-un termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise. Dosarele de înscriere se depun la
sediul Ministerului Sănătăţii, Intr.
Cristian Popişteanu nr.1-3, sector
1, București -secretariatul comi-

l SC Nelucom SRL, CUI: 486912,
din Tamași, jud.Ilfov angajează
femeie de serviciu. CV la: office@
jobtips.ro

siei, camera 136, etajul 1, în perioada 14.07.2022-27.07.2022,
luni-joi, între orele 09.00-16.00, și
vineri, între orele 9.00-13.00.
Condițiile de participare și de
desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare
desfășurării acestuia sunt afișate
la sediul instituției și publicate pe
pagina de internet a Ministerului
Sănătății (www.ms.ro). Relații
suplimentare se pot obține la
telefon 021.307.25.50, persoană
de contact: Doina Mormenschi.
l Direcția de Sănătate Publică
Sălaj, cu sediul în Zalău, str.
Corneliu Coposu nr.1, jud.Sălaj,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor
funcții publice de execuție
vacante: 1.inspector, clasa I, grad
profesional superior, din cadrul
compartimentului Inspecţia şi
controlul factorilor de risc din
mediul de viaţă şi muncă; 2.
inspector, clasa I, grad profesional
superior, din cadrul compartimentului Control unități și servicii de
sănătate, durata normală a
timpului de lucru este de 8 ore/zi
și 40 ore /săptămână; -selecția
dosarelor de concurs: 02.08.202208.08.2022; -rezultatele selecţiei
dosarelor de înscriere se afişează
cu menţiunea „admis” sau
„respins”, însoţită de motivul
respingerii dosarului, la locul
desfăşurării concursului şi pe
pagina de internet, la secţiunea
special creată în acest scop.
-Proba scrisă se va susține în data
de 16.08.2022, ora 10.00, la sediul
Direcției de Sănătate Publică
Sălaj, loc. Zalau, str. Corneliu
Coposu nr. 1, jud. Sălaj. -Interviul
în data de 19.08.2022, ora 10.00,
la sediul Direcției de Sănătate
Publică Sălaj, loc. Zalău, str.
Corneliu Coposu nr.1, jud.Sălaj.
Condiții de participare pentru: 1.
Inspector, clasa I, grad profesional
superior, din cadrul compartimentului Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi
muncă: -studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul asistență medical generală; -7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției publice. 2. Inspector, clasa
I, grad profesional superior, din
cadrul compartimentului Control
unități și servicii de sănătate:
-studii universitare absolvite cu
diplomă de licenţă -Facultatea de
medicină, specialitatea medicină
generală; -7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. Dosarul de
înscriere la concurs se depune la
sediul Direcției de Sănătate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Publică Sălaj, loc.Zalău, str.
Corneliu Coposu nr.1, jud.Sălaj,
camera 12, et.I, în perioada
12.07.2022-01.08.2022, de luni-vineri, între orele 10.00-14.00.
Relații suplimentare se pot obține
la sediul Direcției de Sănătate
Publică Sălaj -Compartiment
RUNOS, loc.Zalău, str.Corneliu
C o p o s u n r. 1 , j u d . S ă l a j ,
tel.0260/662.550, interior 235.
Atribuțiile prevăzute în fișa
postului, precum și alte date
necesare desfășurării concursului
se afișează pe pagina de internet
a autorității publice organizatoare
a concursului, la secțiunea special
create în acest scop. 3.Bibliografia/tematica sunt identice
pentru cele două funcții se
afișează pe pagina de internet a
autorității.

DIVERSE
l Cristache Sanda anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
construire anexa parter și ponton,
propus a fi amplasat în Snagov,
Jud.Ilfov, T222, P813, NC 112902.
Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru
protecția mediului Ilfov, str.Biruinței, nr.3, în zilele de luni-joi, între
orele 09.00-13.00, vineri, între
orele 09.00-12.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la
sediul autorității competente
pentru protecția mediului Ilfov din
strada Aleea Lacul Morii nr.1,
Sector 6 București, email: office@
apmif.anpm.ro
l Anunț public privind decizia
etapei de încadrare. SC Oprea Edil
Construct SRL, titular al proiectului „Construire stație de
betoane, construcții anexe, sistematizare verticală și drum de
acces”, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenţia Pentru
Protecţia Mediului Ilfov, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Construire stație de
betoane, construcții anexe, sistematizare verticală și drum de
acces”, propus a fi amplasat în
Comuna Domnesti, tarla 13/3,
parcela 4, jud. Ilfov- CF 118505.
1.Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția
mediului APM Ilfov din Aleea
Lacul Morii nr.1, sector 6, Bucuresti, în zilele de Luni-Vineri, între
orele 08.00-12.00, precum și la
următoarea adresă de internet

https://apmbuc.anpm.ro/web/
apm-ilfov. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente
pentru protecția mediului. 2.
Publicul interesat poate depune
propuneri în ceea ce privește
conținutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul
autorității competente pentru
protecția mediului APM Ilfov, în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
l Sanchi Gheorghe – C.I.I., în
calitate de lichidator judiciar
provizoriu, notifica deschiderea
procedurii de faliment fata de
debitoarea Cristal Pur SRL, cu
sediul in Sat Lumina, Comuna
Lumina, Str. Tulcei, Nr. 135, Județ
Constanţa, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Constanta sub nr.
J13/642/1996,avand cod fiscal de
inregistrare fiscala 8091004. Prin
Încheiere nr. 345/08.07.2022,
p r o n u n ţ a t ă d e Tr i b u na l u l
Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în
dosarul nr. 4790/118/2022, s-au
stabilit următoarele termene:
Termenul pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitorului este
19.08.2022. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, tabelului preliminar
de creanţe si publicarea acestuia
in B.P.I, este 26.08.2022. Termenul
pentru întocmirea şi afişarea
tabelului definitiv al creanţelor
este 19.09.2022.Prima şedinţă a
adunării creditorilor a fost stabilită la data de 30.08.2022,ora
10,00 la sediul lichidatorului judiciar din Constanta,str.Badea
Cartan, nr. 16, bloc BC9, Scara A,
ap.4, Parter, judet Constanta.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare. SC Oberhauser Invest SRL, cu sediul în
municipiul Baia Mare, Bulevardul
Unirii, nr. 20, judeţul Maramureș,
titular al proiectului “Locuințe
colective, extinderi rețele/branșamente și racorduri la utilități”
propus a fi amplasat în municipiul
Baia Mare, str. Daliei, CF nr.
109322, 129375, 131011, 131012,
121170, 129362, 107040, 131220,
131212, 129363, 129376, 130672,
130671, 131224, 120598, 121533,
128911, 129157, judeţul Maramureș, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Maramureș, în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul mai sus menţionat. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Maramureş, cu sediul în
localitatea Baia Mare, str. Iza,
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nr.1A, jud. Maramureş, în zilele de
luni – joi între orele 8.00 - 16.30 şi
vineri între orele 8.00 – 14.00
precum şi la următoarea adresă
de internet http://apmmm.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
A genţiei p entr u Prote c ţia
Mediului Maramureş.
l SC Viggo Cuisine SRL cu sediul
în Bucuresti, Sector 1, Bd. Lascar
Catargiu nr. 2, Mansarda, cam 2,
titular al activității: restaurant,
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a
autorizației de mediu pentru
puctul de lucru amplasat în Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti
Ploiesti Nr. 24D, Spatiul 191B,
Baneasa Shopping City. Informații
privind documentația depusă pot
fi obținute la sediul Agentia
Pentru Protectia Mediului Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1,
Sector 6, în zilele de luni-joi, între
orele 09:00-15:00 și vineri între
orele 09:00-13:00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Bucuresti, pe toată
durata derulării procedurii de
autorizare.
l Anunţ. Potrivit Hotărârilor
Consiliului Local Ghiroda: Dispoziția nr.142/27.06.2022 privind
decizia de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul
lucrării de utilitate publică de
interes local „Construire spaţiu
administrativ şi amenajare curte
primărie, comuna Ghiroda, jud.
Timiş”. Planul cu amplasamentul
lucrărilor şi ofertelor de despăgubire pentru imobilele expropriate,
poate fi consultat la sediul Consiliului Local. Potrivit art.19 din
Legea 255/2010, plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate
se face în baza cererii adresate de
către titularul drepturilor reale,
precum şi de către orice persoană
care justifică un interes legitim.
Cererea pentru plata despăgubirilor va conţine numele şi prenumele titularului drepturilor reale,
adresa de domiciliu şi actele
doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra
bunului imobil expropriat.
Cererea, împreună cu documentele doveditoare, originale şi/sau
copii legalizate (CI, extras de cont,
extras CF nu mai vechi de 30 zile,
contract de vânzare-cumpărare,
în situaţia în care persoana este
decedată -certificatul de moștenitor), vor fi depuse în termen de
10 zile de la data aducerii la
cunostinţă publică şi data afişării
la sediul Consiliului Local pe raza
căruia se află imobilele (în cazul în
care nu au fost depuse). Întrunirea Comisiei de analiză a cererii
depuse de titularii de drepturi
reale asupra imobilelor expropriate va avea loc la sediul Consiliului Local Ghiroda în data de
27.07.2022, ora 09.00

15

LICITAȚII

l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice
ale cadastrului. Denumire județ:
Sibiu. Denumire UAT: Tălmaciu.
Sectoare cadastrale: 46. Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.46 pe
o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și
(2) din Legea Cadastrului și a
Publicității Imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data de
început a afișării: 25.07.2022.
Dat a de s f âr șit a af iș ării:
23.09.2022. Adresa locului afișării
publice: Orașul Tălmaciu, str.
Nicolae Bălcescu nr. 24, județul
Sibiu. Repere pentru identificarea
locației: Primăria Orașului
Tălmaciu. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei
Orașului Tălmaciu, de luni până
joi, între orele 9.00-15.00, și
vineri, între orele 9.00-12.00.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară
se pot obține pe site-ul ANCPI, la
adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

ADUNĂRI GENERALE
l Preşedintele Consiliului de
Administraţie al S.C. Zmeura S.A.
cu sediul în Bucureşti, b-dul Unirii,
nr.20, bl.5C, sector 4, înmatricul a t ă l a O . R . C . s u b n r.
J4 0/20 6 0/1991, având CUI
404254, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
S.C. Zmeura S.A. în data de
24.08.2022 ora 12.00, la sediul SC
Trivale SA, Pitesti, str. Depozitelor,
nr. 6,având următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea revocării d-lui
Gyemant Andrei Victor din functia
de administrator, ca urmare a
imposibilităţii exercitării mandatului de administrator. 2. Aprobarea alegerii unui nou membru

in Consiliul de Administratie. 3.
Aprobarea datei de 09.09.2022 ca
dată de înregistrare pentru acţionarii asupra carora se răsfrang
efectele adunărilor generale. 4.
Diverse.În cazul în care la data de
24.08.2022 nu se întruneşte
cvorumul cerut de lege, a doua
şedinţă se va ţine a doua zi 25.08
2022, ora 12,00 la aceeaşi adresă.
La Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor sunt îndreptăţiţti sa
participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de
12.08.2022, dată de referinţă.
Relaţii la tel: 0740215911.

LICITAŢII
l Lichidatorul vinde prin licitaţie
publică grupul de active Restaurant Crama din staţiunea Neptun,
jud. Constanţa, teren 3.730,28
mp, construcţii restaurant + 3
anexe 1.143 mp și echipamente
tehnologice, mijloace fixe și
obiecte de inventar, la preţul de
4.500.000 lei, fără TVA. Tel.
0730.081953.
l Comuna Câineni, Județul
Vâlcea, CUI 2541681, telefon
0350425926, fax 0350425926
închiriează spațiu situat în incinta
imobilului Atelier Școală Greblești,
comuna Câineni, localitatea
Greblești, Județul Vâlcea în suprafață de 30 mp,nr. cadastral 36797,
Județul Vâlcea, aparţinând domeniului public al comunei Câineni,
închirierea se face conform OUG.
57/2019 şi conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 55 din data de
29.06.2022. Informaţiile privind
documentaţia de atribuire: se
găsesc în caietul de sarcini. Documentația de atribuire se poate
ridica de la sediul Comunei
Câineni, compartimentul achiziții
publice al comunei Câineni iar
persoanele interesate pot achita
la caseria autorității contrctante
contravaloarea documentației de

atribuire 100 de lei/exemplar.
Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 08.08.2022 ora
12,00. Data limită de depunere a
ofertelor: 17.08.2022 ora 12,00,
adresa Comuna Câineni, strada
Principală, nr.66, Județul Vâlcea,
într-un exemplar. Ședinţa publică
de deschidere a ofertelor se va
desfășura în 18.08.2022, ora
12:30, la sediul Comunei Câineni.
Acţiunea în justiţie pentru soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia de contencios
administrativ a Tribunalului
Vâlcea, str.Scuarul Revoluţiei nr. 1,
Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, cod
postal 240594 telefon: (0250)73
91 20, fax: (0250)73 22 07, tr.
valcea.civil2@just.ro
l Comuna Câineni, Județul
Vâlcea, CUI 2541681, telefon
0350425926, fax 0350425926
concesionează teren intravilan în
suprafață de 2161 mp, situat în
comuna Câineni, localitatea Râu
Vadului, Județul Vâlcea, punctul
Terenul din Fața Taberii de la Râu
Vadului, nr. cadastral 35170,
Județul Vâlcea, aparţinând domeniului public al comunei Câineni,
concesionarea se face conform
OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 54 din
data de 29.06.2022. Informaţiile
privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de
sarcini. Documentația de atribuire
se poate ridica de la sediul
Comunei Câineni, compartimentul achiziții publice al
comunei Câineni iar persoanele
interesate pot achita la caseria
autorității contractante contravaloarea documentației de atribuire
100 de lei/exemplar. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
08.08.2022 ora 12,00. Data limită
d e d ep un ere a ofer tel o r :
17.08.2022 ora 12,00, adresa
Comuna Câineni, strada Principală, nr.66, Județul Vâlcea, într-un
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exemplar. Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor se va
desfășura în 18.08.2022, ora
11:00, la sediul Comunei Câineni.
Acţiunea în justiţie pentru soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia de contencios
administrativ a Tribunalului
Vâlcea, str.Scuarul Revoluţiei nr. 1,
Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, cod
postal 240594 telefon: (0250)73
91 20, fax: (0250)73 22 07, tr.
valcea.civil2@just.ro

nr.66, Județul Vâlcea, într-un exemplar. Ședinţa publică de deschidere
a ofertelor se va desfășura în
18.078.2022, ora 11:30, la sediul
Comunei Câineni. Acţiunea în
justiţie pentru soluționarea litigilor
apărute se introduce la Secţia de
contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea, str.Scuarul Revoluţiei
nr. 1, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea,
cod postal 240594 telefon:
(0250)73 91 20, fax: (0250)73 22
07, tr.valcea.civil2@just.ro

nr.66, Județul Vâlcea, într-un exemplar. Ședinţa publică de deschidere
a ofertelor se va desfășura în
18.08.2022, ora 12:00, la sediul
Comunei Câineni. Acţiunea în
justiţie pentru soluționarea litigilor
apărute se introduce la Secţia de
contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea, str. Scuarul Revoluţiei
nr. 1, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea,
cod postal 240594 telefon:
(0250)73 91 20, fax: (0250)73 22
07, tr.valcea.civil2@just.ro

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea,
CUI 2541681, telefon 0350425926,
fax 0350425926 concesionează
teren intravilan în suprafață de
2485 mp, situat în comuna Câineni,
localitatea Râu Vadului, Județul
Vâlcea, punctul Teren la Râul
Vadului, nr. cadastral 35324,
Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat al comunei Câineni,
concesionarea se face conform
OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 52 din data de
29.06.2022. Informaţiile privind
documentaţia de atribuire: se
găsesc în caietul de sarcini. Documentația de atribuire se poate
ridica de la sediul Comunei Câineni,
compartimentul achiziții publice al
comunei Câineni iar persoanele
interesate pot achita la caseria
autorității contractante contravaloarea documentației de atribuire
100 de lei/exemplar. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
08.08.2022 ora 12,00. Data limită
de depunere a ofer telor:
17.08.2022 ora 12,00, adresa
Comuna Câineni, strada Principală,

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea,
CUI 2541681, telefon 0350425926,
fax 0350425926 concesionează
teren intravilan în suprafață de
3141 mp, situat în comuna Câineni,
localitatea Râu Vadului, Județul
Vâlcea, punctul Teren la Râul
Vadului, nr. cadastral 36618,
Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat al comunei Câineni,
concesionarea se face conform
OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 53 din data de
29.06.2022. Informaţiile privind
documentaţia de atribuire: se
găsesc în caietul de sarcini. Documentația de atribuire se poate
ridica de la sediul Comunei Câineni,
compartimentul achiziții publice al
comunei Câineni iar persoanele
interesate pot achita la caseria
autorității contrctante contravaloarea documentației de atribuire
100 de lei/exemplar. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
08.08.2022 ora 12,00. Data limită
de depunere a ofer telor:
17.08.2022 ora 12,00, adresa
Comuna Câineni, strada Principală,

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
Lunca Cernii de Jos, nr.18, Lunca
Cernii de Jos, judeţul Hunedoara,
tel efo n 0372 /9 49.0 0 8, f a x
0372/949.008, e-mail: primaria.
luncacerniidejos@gmail.com.
2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: Imobil în suprafață
de 200mp, situat în sat Lunca
Cernii de Jos, nr.20, județul Hunedoara, cu destinația brutărie,
având CF 60518, nr. cadastral
60518-C1, bun ce aparține domeniului public al Comunei Lunca
Cernii de Jos, conform H.C.L. nr.
23/29.0 6.2022, temei legal
O.U.G.nr.57/2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot
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intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției,
C ompar timent S ecret ariat.
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, telefon
0729.841.813, Comuna Lunca
Cernii de Jos, nr.18, județul Hunedoara. 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: 50 Lei
/exemplar, se achită cu numerar la
Casieria instituției, Comuna Lunca
Cernii de Jos, nr.18, județul Hunedoara. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27/07/2022,
ora 14.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 03/08/2022, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Compartimentul
Secretariat, Comuna Lunca Cernii
de Jos, nr.18, județul Hunedoara.
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:
05/08/2022, ora 12.00, Sala de
Ședințe, comuna Lunca Cernii de
Jos, nr.12, județul Hunedoara. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluțio-

narea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Judecătoria Hunedoara, Hunedoara,
strada Victoriei, nr.10, județul
Hunedoara, telefon 0254/712.438,
e-mail: judecatoria.hunedoara@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
12/07/2022.
l S.C. CITADIN S.A. Iasi, cu sediul
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizeaza la sediul sau
procedura de licitatie deschisa, cu
oferte de pret in plic inchis, in
vederea atribuirii contractului
„furnizare material antiderapant:
clorura de calciu pentru deszapezire - granule”. Procedura de achizitie se va desfasura conform
prevederilor “Regulamentului
privind organizarea si desfasurarea
achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi.
Pentru participare la procedura de
achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in
„Documentatia de achizitie”. Documentatia de achizitie va fi postata
pe site-ul societatii www.citadinis.
ro si va fi accesata pana pe data de
22.07.2022 pe baza de cod unic de
acces, ce va fi comunicat doar
persoanelor care solicita in scris
accesul la documentatie cu date de
identificare clara si cu declaratie pe
propria raspundere privind siguranta informatiilor pentru evitarea
introducerii unor virusi in sistemul
informatic al societatii. Criteriul
care va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi

depusa la sediul SC CITADIN SA
pana la data de 27.07.2022 ora
10:00. Deschiderea ofertelor va
avea loc la data de 27.07.2022, ora
12:00, la sediul S.C. CITADIN S.A.
Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile
de participare se pot obtine la tel.:
0751048290.
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizeaza la sediul sau
procedura de „licitatie deschisa”,
cu oferte de pret in plic inchis, in
vederea atribuirii contractului
„sare industriala pentru deszapezire”. Procedura de achizitie se va
desfasura conform prevederilor
“Regulamentului privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al
SC Citadin SA Iasi. Pentru participare la procedura de achizitie,
ofertantii trebuie sa indeplineasca
conditiile cerute in „Documentatia
de achizitie”. Documentatia de
achizitie va fi postata pe site-ul
societatii www.citadinis.ro si va fi
acces at a pana pe dat a de
22.07.2022 pe baza de cod unic de
acces, ce va fi comunicat doar
persoanelor care solicita in scris
accesul la documentatie cu date de
identificare clara si cu declaratie pe
propria raspundere privind siguranta informatiilor pentru evitarea
introducerii unor virusi in sistemul
informatic al societatii. Criteriul
care va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi
depusa la sediul SC Citadin SA pana
la data de 28.07.2022 ora 10:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc
la data de 28.07.2022, ora 12:00, la
sediul S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare privind procurarea docum e nt a t i e i s i c o n d i t i i l e d e
participare se pot obtine la tel.:
0751048290
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, Str.Mărășești
nr.6, județul Bacău, telefon:
0234/547.427, fax 0234/547.427,
e-mail: mariana.comorasu@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: 1. Amplasament (teren
betonat) situat pe pietonalul
sanitas al a Pieței Centrale, cu
suprafață de 23mp, pentru desfășurare de activitate comercială,
înscris sub nr.cadastral 69605; 2.
Teren intravilan S1 cu suprafață de
40mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr.
cadastral 82981; 3.Teren intravilan
S2 cu suprafață de 50mp, pentru
desfăşurare activitate comercială,
înscris sub nr.cadastral 82981; 4.
Teren intravilan S3 cu suprafață de
35mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr.
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cadastral 82981; 5.Teren intravilan
S9 cu suprafață de 30mp, pentru
desfăşurare activitate comercială,
înscris sub nr.cadastral 82981; 6.
Teren intravilan S10 cu suprafață
de 30mp, pentru desfăşurare activitate comercială, înscris sub nr.
cadastral 82981; 7.Teren intravilan
T1 cu suprafață de 8 mp, pentru
desfăşurare activitate comercială,
înscris sub nr.cadastral 82981; 8.
Teren intravilan T2 cu suprafață de
8mp, pentru desfăşurare activitate
comercială, înscris sub nr.cadastral
82981, aparținând domeniul public
al Municipiului Bacău, conform
H.C.L.nr.236/27.05.2022, caietului
de sarcini 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, de la sediul instituției. 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:
Direcția Patrimoniu -Serviciul
Administrare Piețe, din cadrul
Primăriei Municipiului 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: 55,40 lei/exemplar,
se achită numerar la Direcția Impozite și Taxe Locale, din cadrul
Primăriei Municipiului Bacău sau la
Casieria Serviciului Administrare
Piețe sau prin OP în contul
RO28TREZ0615006xxx000234,
deschis la Trezoreria Municipiului
Bacău, cod f iscal 4278337.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 27.07.2022, ora 14.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 08.08.2022, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Direcția Patrimoniu
-Serviciul Administrare Piețe din
cadrul Primăriei Municipiului
Bacău, Str.Pieții nr.1, 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:
09.08.2022, ora 09.00, Primăria
Municipiului Bacău -Serviciul Administrare Piețe, 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: 12.07.2022.

l În temeiul art.250 din Legea
nr.207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în data
de 25.07.2022, ora 14.00, în sala de
şedinţe a Consiliului Local Ghiroda,
str.Victoria nr.48, localitatea
Ghiroda, judeţul Timiş, se vor vinde
la licitaţie următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului
Asociaţia Life Water, CUI 6443040
cu sediul în localitatea Ghiroda, str.
Sinaia nr.45/A, licitaţia a I-a; -Clădiri
-atelier mecanic, hală, magazie,
cămin în regim P+M, situate în
localitatea Ghiroda, str. Sinaia
nr.45/A, înscrise în CF nr.403018,
nr.cadastral A1.1 şi A1.2, Top
163/B/1/1/1/1 /1/1/1/1/2/B, preţ
de evaluare/de pornire al licitaţiei
567.420Lei (în conformitate cu
prevederile Titlului VII din Legea
227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită de
TVA). Bunurile imobile mai sus
menţionate sunt grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii,
după caz: drept de ipotecă legală în
favoarea Comunei Ghiroda, rang I.
Alte menţiuni cu privire la imobil:
construcţia care se vinde este
edificată pe terenul aflat în proprietatea Comunei Ghiroda. Invităm
pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri, să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesaţi în
cumpărarea bunurilor, sunt invitaţi
să se prezinte la termenul de
vânzare, la locul stabilit în acest
scop şi până la acel termen să
prezinte oferta de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie,
ofertanţii depun, cu cel puţin o zi
înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a)Oferta de
cumpărare; b)Dovada plăţii taxei
de participare sau a constituirii
garanţiei sub forma scrisorii de
garanţie, reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei. Plata
taxei se va efectua în contul IBAN
RO68TREZ6215006XXX005146,
deschis la Trezoreria Timişoara,
beneficiar Comuna Ghiroda, CIF
5517 2 20; c) îm p u te r ni c i r ea
persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, dacă este cazul (prin
procură specială autentică); d)
pentru persoanele juridice
romăne, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerţului; e)
pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în
limba română; f)pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de
identitate; g)pentru persoanele
fizice străine, copie de pe actul de
identitate /paşaport; h) declaraţie
autentificată pe propria răspundere a ofertantului prin care cerifică faptul că nu este persoană
interpusă a debitorului. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a
respec ta prevederile legale
speciale, cum ar fi obligaţiile de
mediu, obligaţiile de conservare a
patrimoniului naţional sau altele

asemenea. Informaţii suplimentare
se pot obţine de la sediul Primăriei
Comunei Ghiroda, str.Victoria
nr.46, localitatea Ghiroda sau la
numărul de telefon 0256/205.201.
Data afişării: 13.07.2022.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoana de contact: Primăria
Comunei Vatra Moldoviței, cu
sediul în comuna Vatra Moldoviței,
județul Suceava, cod poștal
727595, telefon 0230/336.150, fax
0230/336.251, e-mail: primariavatramoldovitei@yahoo.com, cod
fiscal 4326680. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: -2 parcele
de teren, aparținând domeniului
privat al Comunei Vatra Moldoviței, după cum urmează: a.teren
intravilan, situat în comuna Vatra
Moldoviței, judeţul Suceava, în
suprafață de 179mp, nr.cadastral
39190, înscris în CF nr.39190; b.
teren intravilan, situat în comuna
Vatra Moldoviței, judeţul Suceava,
în suprafață de 93mp, nr.cadastral
39164, înscris în CF nr.39164,
conform caietului de sarcini, H.C.L.
nr. 45/08.07.2022 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. 3.2. 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 Vatra Moldoviței, județul Suceava, cod poștal
727595. 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: 50 Lei/
exemplar, care se poate achita
numerar la Casieria Primăriei
Comunei Vatra Moldoviței. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03/08/2022, ora 10.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 11/08/2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei
Comunei Vatra Moldoviței, județul
Suceava, cod poștal 727595. 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: 11/08/2022, ora 11.00,
Primăria Comunei Vatra Moldoviței, județul Suceava, cod poștal
727595, Sala de ședințe. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluțio-
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narea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a
Tribunalului Suceava, municipiul
Suceava, Str.Ştefan cel Mare nr.62,
județul Suceava, cod poștal
720062, telefon 0230/214.948, fax
0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
12/07/2022.

