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OFERTE SERVICIU
l Spitalul Militar de Urgenţă “Dr.Ion 
Jianu”- Piteşti organizează concurs 
pentru ocuparea postului de muncitor 
calificat tr.III (electrician). Condiții 
specifice: nivelul studiilor: minim 
studii generale cu certificat de capaci-
tate/de absolvire a învățământului de 
8 ani; absolvent al unei instituţii de 
învăţământ sau de formare profesio-
nală cu Certificat sau Diplomă în 
meseria de electrician; vechime în 
muncă şi în specialitate: minim 3 ani 
în specialitatea postului. Concursul se 
va desfăşura la sediul S.M.U.“dr.Ion 
Jianu”- Piteşti după cum urmează: 
proba scrisă în data de 06.07.2022 
ora-10.00 şi proba de interviu în data 
de 12.07.2022 ora-10.00. Data limită de 
depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este: 28.06.2022 ora 13.00. 
Relaţii suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.org la rubrica anunţuri şi la 
secretariatul comisiei de concurs la 
S.M.U.”Dr.Ion Jianu”- Piteşti cu 
sediul în mun.Piteşti, strada Negru 
Vodă nr.47, jud. Argeş- telefon 
0248.218.090, 0248.218.172  inte-
rior:413

l Primaria Sector 5 organizează 
concurs în vederea încadrării pe peri-
oadă determinată în condiţiile Legii 
nr. 53/2003 – Codul Muncii, r., cu 
modificările şi completările ulterioare 
şi a Regulamentului de ocupare a 
postului înfiinţat în afara organi-
gramei pentru implementarea proiec-
telor finanţate din fonduri europene 
nerambursabile la nivelul Primăriei 
Sectorului 5 aprobat prin H.C.L. nr. 
238/31.10.2019, în data de 27.06.2022 
ora 11:00 pentru ocuparea  funcţiei 
contractuale de: 1. Expert implemen-
tare 2 - Expert informare şi cooptare 
grup țintă. Codul ocupației: 243212 
specialist relații sociale. Salariu brut 
– 6.031,00 lei/luna, 84 ore/luna (4 ore/
zi)  71,79 lei/ora brut. Condiţiile de 
participare, condiţiile de desfăşurare 
ale concursului şi alte date necesare 
desfăşurării acestuia, sunt afişate la 
sediul instituţiei si pe site-ul Primăriei 
Sector 5. Dosarele se depun la sediul 
Primăriei Sectorului 5 din Str. Fabrica 
de Chibrituri  nr. 9-11, Sector 5, Bucu-
reşti,  în  termen de 5 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului. Infor-
maţii suplimentare la tel. 021.314.43.18  
interior 1116 – Direcţia de  Resurse 
Umane.

l Primăria Sectorului 6 organizează 
concurs de recrutare pentru următoa-
rele funcții contractuale vacante la 
Compartimentul Suport IT, Direcția 
de Informatizare a Serviciilor Publice, 
astfel: •Inspector de specialitate, 
gradul IA –1 post; •Inspector de speci-
alitate, grad debutant –1 post. Proba 
scrisă: 07.07.2022, ora 10:00, la sediul 
Primăriei Sectorului 6, din Calea 
Plevnei nr. 147–149; Proba interviu: 
12.07.2022, ora 10:00, la sediul Primă-
riei Sectorului 6, din Calea Plevnei nr. 
147–149; Data limită de depunere a 
dosarelor este: 29.06.2022. Condiţii de 
participare: •Inspector de specialitate, 
gradul IA– 1 post. 1. Nivelul studiilor: 
studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
in una din ramurile de stiinţă: infor-
matică, inginerie electrică, electronică 
si telecomunicaţii, ingineria sistmelor, 
calculatoare si tehnologia informaţiei, 
inginerie mecanică, mecatronică, 
inginerie industrială si management; 

2. Perfectionări/ specializări: cursuri 
de perfecţionare în domeniul IT, 
absolvite cu diplomă/ atestat/ certi-
ficat, emise în condițiile legii; 3. 
Cunoştințe de operare/ programare pe 
calculator (necesitate şi nivel): nivel 
mediu– operare MS Office (Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Access, Micro-
soft Outlook) şi Internet; 4. Vechime în 
specialitatea necesară: minimum 6 
ani. •Inspector de specialitate, grad 
debutant– 1 post. Condiţii de partici-
pare: 1. Nivelul studiilor: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă in 
una din ramurile de stiinţă: informa-
tică, inginerie electrică, electronică si 
telecomunicaţii, ingineria sistmelor, 
calculatoare si tehnologia informaţiei, 
inginerie mecanică, mecatronică, 
inginerie industrială si management; 
2. Cunoştințe de operare/ programare 
pe calculator (necesitate şi nivel): 
cunoştințe de bază– operare MS Office 
(Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft 
Access, Microsoft Outlook) şi Internet; 
3. Vechime în specialitatea necesară: 
nu necesită vechime. Coordonate de 
contact: Telefon/Fax: 0376.204.438, 
Email: resurse.umane@primarie6.ro. 
Rotaru Ana- Monica– Consilier, 
Serviciul Resurse Umane şi Manage-
mentul Carierei.

l Anunț de concurs: -Universitatea 
din Oradea, cu sediul Oradea, jud. 
Bihor, str. Universităţii nr.1, în baza 
H . G .  n r .  2 8 6 / 2 0 1 1 ,  H . S . 
nr.23/28.10.2021 Anexa 43, H.S. 
nr.28/24.02.2022 Anexa 25, H.S. nr. 
33/26.05.2022 Anexa 15; organizează 
concurs în vederea ocupării pe peri-
oadă nedeterminată, cu normă 
întreagă a următoarelor posturi 
contractual vacante: -1 post şofer în 
cadrul Direcției Generale Administra-
tive /Serviciul Administrativ/Birou 
Transport; -1 post secretar în cadrul 
Facultatea de Stiinte Economice; -1 
post administrator financiar Departa-
mentul Financiar Contabil/Serviciu 
Contabilitate; -1 post administrator 
financiar Direcția Economica/
Compartiment Control Financiar 
Preventiv; -1 post referent de speciali-
tate, în cadrul Biroului Proiecte si 
Programe Cercetare Dezvoltare 
Inovare; -1 post referent de speciali-
tate, în cadrul Departamentului de 
Relații Internationale/Birou Programe 
Internationale. Condiţiile generale 
necesare ocupării postului vacant sunt 
cele prevazute de lege. Condiţiile 
specifice necesare ocupării postului 
contractual vacant sunt: -1 post şofer, 
în cadrul Direcției Generale Adminis-
trative/Serviciul Administrativ/Birou 
Transport -nivelul postului:-execuție; 
-1 post de Secretar facultate, în cadrul 
Facultății de Științe Economice 
-nivelul postului: -execuție; -1 post de 
Administrator financiar, în cadrul 
Departamentul Financiar Conta-
bil-Serviciu Contabilitate-nivelul 
postului:-execuţie; -1 post de Adminis-
trator financiar,în cadrul Directia 
Economica -Compartiment Control 
Financiar Preventiv -nivelul postului: 
-execuţie; -1 post de Referent de speci-
alitate, în cadrul Biroului Proiecte si 
Programe Cercetare Dezvoltare 
Inovare -nivelul postului: -execuţie; -1 
post de referent de specialitate, în 
cadrul: -Departamentul de Relaţii 
Internaţionale/Birou Programe Inter-
naţionale -nivelul postului: -execuţie. 

Concursul se va desfăşura conform 
calendarului: -Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune la Serviciul 
Resurse-Umane, Campusul Universi-
tății din Oradea, str. Universității nr.1, 
în perioada 15.06.2022-28.06.2022, 
intre orele 12:00-15:00. Selecția dosa-
relor de inscriere: -30.06.2022. Afişarea 
rezultatelor selectării dosarelor de 
înscriere: -01.07.2022. Contestarea 
rezultatelor  selecţiei dosarelor de 
înscriere: -04.07.2022. Soluţionarea 
contestaţiilor la selecţia de dosare şi 
afişarea rezultatelor: -05.07.2022. 
Concurs proba scrisa: -11.07.2022, ora 
10:00, la Universitatea din Oradea 
Biblioteca Universității din Oradea, 
sediu str. Universitatii nr.1, Oradea; 
-Interviu/Proba practica: -15.07.2022, 
ora 10:00, la Universitatea din Oradea 
Biblioteca Universității din Oradea, 
sediu str. Universitatii nr.1, Oradea; 
-Afişarea rezultatelor interviu: 
-18.07.2022; -Contestarea rezultatelor 
la interviu: -19.07.2022; -Soluţionarea 
contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 
finale: -20.07.2022; -Angajarea 
21.07.2022-03.08.2022. Anunțul ce 
cuprinde Bibliografia/Tematica se 
publică pe portalul ”posturi.gov” şi 
site-ul www.uoradea.ro Informații 
suplimentare referitoare la concurs se 
pot obține de la Serviciului Resurse-U-
mane tel. 0259/408118, tel. 0259/408165 
şi de pe site-ul www.uoradea.ro, secţi-
unea Concursuri pe posturi, Concur-
suri pentru ocuparea posturilor 
didactic-auxiliare şi nedidactice 
vacante. prof. univ. dr. Habil Bungău 
Constantin.

l Administrația Bazinală de Apă Olt, 
instituție publică, cu sediul în Rm. 
Vâlcea, str. Remus Bellu nr.6, jud. 
Vâlcea, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a următorului post vacant, corespun-
zător funcției contractuale de condu-
cere: ▪ Inginer Șef la Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Sibiu. Activi-
tatea se va desfăşura la Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Sibiu, Str. Auto-
gării, nr.10, cod  550135, loc. Sibiu, 
județul Sibiu. Condiții de participare 
la concurs: 1. Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art.3 din Regulamentul 
– Cadru aprobat prin H.G.286/2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. 2. Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concursul 
pentru ocuparea postului corespun-
zător funcției contractuale de condu-
cere: - Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență, cu următoarele 
specializări în domeniul: construcții 
hidrotehnice, hidrotehnică, energe-
tică, îmbunătățiri funciare, ingineria 
mediului, construcții civile, industriale 
şi agricole, căi ferate, drumuri şi 
poduri; - Vechime – 8 ani vechime în 
specialitatea studiilor din care 
vechime de minimum 5 ani în dome-
niul gospodăririi apelor. Concursul se 
va desfăşura la sediul Sistemului de 
Gospodărire a Apelor Sibiu, Str. Auto-
gării, nr.10, cod  550135, loc. Sibiu, 
județul Sibiu după cum urmează: 
06.07.2022   ora  09.00 - proba scrisă; 
11.07.2022 ora  09.00 - interviu. Data 
limită până la care candidații vor 
depune documentele pentru dosarul 
de concurs este 28.06.2022  (inclusiv),  
ora 15.30 la sediul Sistemului de 
Gospodărire a Apelor Sibiu, Str. Auto-
gării, nr.10, cod  550135, loc. Sibiu, 
județul Sibiu. Informații suplimentare 
cu privire la bibliografie, conținut 

dosar, grafic desfăşurare concurs/
examen, sunt afişate pe site, la sediul 
instituției relații la tel: 0250/739881 
int.118 sau 119 şi la sediul Sistemului 
de Gospodărire a Apelor Sibiu relații 
telefon 0269236726.  

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Algoritm Construcții S3 SRL închi-
riază 12.000mp din obiectivul Hala 
Laminor, situat pe Bld Basarabiei nr. 
256. Operatorii interesați pot solicita 
documentația de atribuire pe emailul: 
office@acs3.ro. Mai multe informații 
pe: acs3.ro la secțiunea anunțuri. 
Ofertele se pot depune pana la 
14.06.2022 ora 12:00.

CITAȚII
l Eventualii succesibili ai defunctei 
Sandu Gheorghita, decedată la data 
de 04.09.2018, cu ultimul domiciliu in 
Oraşul Sinaia, Strada Calea Moroieni, 
nr.23B, et.2, ap.201, județul Prahova, 
sunt rugați să se prezinte in data de 
05.07.2022 ora 10,00 la Biroul Notarial 
Andra Costea-Ioana din Oraşul 
Sinaia, Strada Primaverii nr.1A,ju-
deşul Prahova,in vederea îndeplinirii 
formalităților necesare dezbaterii 
succesiunii defunctei Sandu Gheo-
ghița.

l Numitul Raț Leone, cu domiciliul 
în Sat. Dieci (Com.Dieci) nr.236, jud.
Arad, este citat în calitate de pârât la 
Judecătoria Gurahonț, pentru data de 
12.07.2022, ora 09.55, Camera 1, în 
Dosarul nr. 348/238/2022, în proces cu 
Varga Anamaria, având ca obiect 
obligație de a face suplinire acord.

l Malyarcsuk Ilyana, Malyarcsuk 
Nikola, Malyarcsuk Ivan, Malyarcsuk 
Gyorgy, Malyarcsuk Peter sunt 
chemați în calitate de pârâți în data de 
15.06.2022, ora 09.00, la Judecătoria 
Sighetu Marmației în dosar nr. 
3134/307/2021 având ca obiect uzuca-
piune.

l Partidul Patriotilor, prin presedinte 
Surugiu Iulian, anunta ca pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a-IV-a, 
s-a inregistrat, pe data de 10.06.2022, 
dosarul nr.15673/3/2022 avand ca 
obiect modificare statut Partidul 
Patriotilor in urma Congresului 
Ordinar din data de 17.05.2022.

DIVERSE
l UAT comuna Gheorghe Lazăr, cu 
sediul în localitatea Gheorghe Lazăr, 
județul Ialomița, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
sistematic pentru sectoarele cadas-
trale nr.6, 8, 10, 11, 12 din UAT 
comuna Gheorghe Lazăr, începând cu 
data de 20.06.2022, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul primăriei, comuna 
Gheorghe Lazăr, strada Matei 
Basarab, nr.46, județul Ialomița.

l Neagoe Catalin, Neagoe Mariana, 
Arcaleanu Petru, Arcaleanu Ana 
Maria, Arcaleanu Andrei, beneficiari 
ai lucrarii elaborare PUZ (plan urba-
nistic zonal) pentru construire statie 
distributie carburanti 3 pompe multi-
produs +1 pompa motorina, unitate 
skid6, copertina protectie skid, 
elemente identificare, semnalistica, 
racord rutier, imprejmuire, utilitati, 
Vaslui, judetul Vaslui anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 

de obtinere a avizului de mediu. Prima 
versiune a proiectului de plan propus 
poate fi consultata la sediul APM 
Vaslui - Strada Calugareni, nr. 63 in 
zilele de luni-joi (orele 8-16.30) si vineri 
(orele 8-14.00). Observatiile publicului 
se primesc la sediul APM Iasi in 
termen de 15 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului.

l Agenția pentru Protecția Mediului 
Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, 
Bulevardul Dacia, nr.25/A,  anunță 
publicul  interesat  asupra  luării deci-
ziei etapei de încadrare, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului: nu se supune evalu-
ării impactului  asupra mediului,  nu 
se supune  evaluării adecvate şi nu se 
supune evaluării corpurilor de apă, 
pentru proiectul „Modernizarea stră-
zilor din localitatea Alparea, Comuna 
Oşorhei”, propus a fi realizat în 
comuna Oşorhei, localitatea Alparea, 
județul Bihor. l.Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
autor ităț i i  competente pentru 
protecția mediului APM Bihor din 
municipiul Oradea, B-dul.Dacia, nr. 
25/A, în zilele de luni-joi, între orele 
09.00-12.00, vineri, între orele 09.00-
11.00, precum şi la următoarea adresă 
de internet: http://apmbh.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații/propuneri în 
termen de 10 zile de la data afişării 
prezentului anunț.

l Unitatea administrativ- teritorială 
Beceni din județul Buzău anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru UAT Beceni înce-
pând cu data de 21.06.2022, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primăriei  
Beceni conform: „Legii cadastrului şi 
publicității imobiliare nr.7/1996 repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare”. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Comunei 
Beceni şi pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: 
http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?-
dir=Buzau/BECENI

l Oficiul Naţional pentru Cultul 
Eroilor, cu sediul în Bucureşti, str.Gl. 
Candiano Popescu, nr.6, sector 4, 
telefon: 021.3351176, fax: 021.3351185, 
site: https://once.mapn.ro, e-mail: 
once@mapn.ro, anunţă organizarea 
unei sesiuni de selecţie publică de 
proiecte, pentru atribuirea unor 
contracte de finanţare nerambursabilă 
din fonduri publice, pentru proiecte de 
restaurare în domeniul mormintelor şi 
operelor comemorative româneşti sau 
străine, amplasate pe teritoriul naţi-
onal. Bază legală: Legea nr. 350/2005 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Legea nr.379/2003 
privind regimul mormintelor şi 
operelor comemorative de război, cu 
modificările şi completările ulterioare 
şi Hotărârea Guvernului nr.635/2004 
pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Oficiului 
Naţional pentru Cultul Eroilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Programul Oficiului Naţional pentru 
Cultul Eroilor pentru acordarea de 
finanţări nerambursabile pe anul 2022 
a fost publicat în Monitorul Oficial 
nr.8, din 12.01.2022, partea a Vl-a. 
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Documentaţia cuprinzând condiţiile 
de participare, elementele privind 
elaborarea, prezentarea şi selecţia 
propunerilor de proiect poate fi acce-
sată pe site-ul: https://once.mapn.ro, 
secţiunea: informaţii de interes public, 
pagina: utilitate publică. Relaţii supli-
mentare pot fi obţinute folosind datele 
de contact de mai sus. Proiectele pot fi 
trimise prin poştă la adresa: Str.Gl. 
Candiano Popescu, nr.6, sector 4, 
Bucureşti. Termen de depunere: 
18.07.2022, ora 16.00.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Vârvoru de Jos, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.46 începând cu 
data de 22.06.2022, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primăriei 
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin 
orice alte mijloace de comunicare 
decât cele menționate mai sus nu vor fi 
luate în considerare.

l Anunț de selecție experți pentru 
implementarea unor proiecte finan-
țate din Fondul Social European, 
Programul Operațional Capital 
Uman. Inspectoratul Școlar Județean 
Alba (Partener 1) anunță demararea 
procedurii de selecție a unui expert 
pentru implementarea proiectului cu 
titlul:  ”ADS pentru copiii si tinerii din 
ALBA” ID 133542. Pentru detalii 
privind condițiile generale, condițiile 
specifice, modalitatea de depunere a 
dosarelor, conținutul dosarului de 
concurs, a criteriilor de selecție, 
precum şi a calendarului de desfăşu-
rarea a concursului, vă rugăm să 
accesați site-ul Inspectoratului Școlar 
Județean Alba (www.isjalba.ro).

l Anunț de selecție experți pentru 
implementarea unor proiecte finan-
țate din Fondul Social European, 
Programul Operațional Capital 
Uman. Inspectoratul Școlar Județean 
Alba (Partener 1) anunță demararea 
procedurii de selecție a unui expertt 
pentru implementarea proiectului: • 1 
Expert implementarea proiectului cu 
titlul: ”INSIST Inca o sansa la 
educatie” ID 132172. Pentru detalii 
privind condițiile generale, condițiile 
specifice, modalitatea de depunere a 
dosarelor, conținutul dosarului de 
concurs, a criteriilor de selecție, 
precum şi a calendarului de desfăşu-
rarea a concursului, vă rugăm să 
accesați site-ul Inspectoratului Școlar 
Județean Alba (www.isjalba.ro).

LICITAȚII
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 indus-
triala pentru deszapezire”. Procedura 
de achizitie se va desfasura conform 
prevederilor “Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea achiziti-
ilor” 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 23.06.2022 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 introdu-
cerii 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 27.06.2022 ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc la 
data de 27.06.2022, 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 Consiliul Local al Comunei Măgu-
rele, judeţul Prahova, în conformitate 
cu OUG nr.57/2019 si HCL nr.30 din 
28.04.2022 anunţă organizarea licita-
ţiei, în vederea inchirierii pe o peri-
oada de 5  an i ,  a   Centru lu i 
Multifunctional P+1E in suprafata 
desfasurata de 248 m.p si Terenului 
Minifotbal in suprafaţă de 968 m.p 
din cadrul Parcului Agrement 
Comuna Măgurele, ce fac parte din 
domeniul public al Comunei Măgu-
rele, pentru realizarea unor activităţi 
comerciale si de alimentaţie publică. 
Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 28/06/2022, ora 15,00 de la 
compartimentul Achizitii publice din 
cadrul Primariei Magurele, judeţul 
Prahova. Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: pe bază de 
cerere scrisă, gratuit,de la sediul auto-
ritatii contractante, Compartimentul 
achizitii publice. Ofertele si documen-
tatia de participare la licitatie se 
depun, intr-un exemplar original, 
pana la data limita de 05/07/2022, ora 
10,00 la sediul Primariei Magurele, sat 
Măgurele, nr.226, comuna Măgurele 
jud. Prahova, iar licitatia va avea loc 
in data de 05.07.2022, ora 12:00 in 
aceeasi locatie. Relatii suplimentare la 
telefon 0244217701 si de la comparti-
mentul Achizitii publice din cadrul 
Primariei Magurele, judetul Prahova.

l U.A.T. Comuna Popricani, județul  
Iaşi, CF 4540380, cu sediul în locali-
tatea Popricani, str.1 Decembrie 1918, 
nr.82, comuna Popricani, județul Iaşi, 
tel/fax 0232/708.104, e-mail: registra-
tura@primariapopricani.ro, persoană 
de contact: insp. Roman Elena Alina, 
organizează licitație publică conform 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 şi a 
HCL nr.50/19.05.2022, în vederea 
concesionării unor suprafețe de teren 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Popricani în vederea reali-
zării obiectivelor  de  locuințe şi anexe 
aferente funcțiunii de locuire, după 
cum urmează: 1.Vânători– lot 1 =547 
mp –nr. cadastral 65945; 2.Vânători- 
lot 2 =722mp –nr. cadastral 65936; 
3.Vânători- lot 3 =890mp –nr. cadas-
tral 65939; 4.Vânători- lot 4 = 794mp 
–nr. cadastral 65940; 5. Vânători– lot 5 
= 599 mp –nr. cadastral 65941; 6. 
Vânători- lot 6 = 923 mp –nr. cadas-
tral 65942; 7. Vânători– lot 7 = 540 mp 
–nr. cadastral 65944; 8. Vânători  -lot 8 
= 621 mp –nr. cadastral 65946; 9. 
Vânători  -lot 9 = 918 mp –nr. cadas-
tral 65948; 10. Vânători  -lot 10 = 530 
mp –nr. cadastral 65949; 11. Vânători– 
lot 11 = 525 mp –nr. cadastral 65951; 
12. Vânători – lot 12 = 536 mp –nr. 
cadastral 65952; 13. Vânători– lot 13 = 
527 mp –nr. cadastral 65955; 14. Vână-
tori– lot 14 = 522 mp –nr. cadastral 
65968; 15. Vânători- lot 15 = 993 mp –
nr. cadastral 65970. Documentaţia de 
atribuire se obține de la registratura 
Primăriei comunei  Popricani, judeţul 
Iaşi în urma unei cereri scrise. Costul 
caietului desarcini este de10 lei. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
24.06.2022, ora 16:00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 05.07.2022, ora 
12:00, la sediul Primăriei Popricani, 
într-un singur exemplar. Data şi locul 
la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 06.07.2022 
ora 12:00 la sediul Primăriei  comunei 
Popricani, județul Iaşi, localitatea  
Popricani, comuna  Popricani, județul 
Iaşi.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoana de 
contact: Primăria Comunei Gurbă-
neşti, cu sediul în comuna Gurbă-
neşti, satul Gurbăneşti, Str.Principală 
nr.3, județul Călăraşi, telefon/fax 
0242/317.138 sau 0242/317.320, e-mail: 
primaria_gurbanesti@yahoo.com, 
cod fiscal 3796705. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: o parcelă de 
teren, în suprafață de 642mp, situat 
în Tarlaua (cv.) 40/1, Parcela 1/1, 
județul Călăraşi, nr.cadastral 22364, 
înscris în cartea funciară nr.22364 
U.A.T. Gurbăneşti, situată în intra-
vilan, acces direct la drum; aparține 
domeniului privat al Comunei 
Gurbăneşti,  identificat astfel, 
conform H.C.L.nr.4/27.01.2022 şi 
t e m e i u l u i  l e g a l :  O . U . G . 
nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
s e s c  î n  c a i e t u l  d e  s a r c i n i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției sau se poate consulta pe 
site-ul: www.comunagurbanesti.ro. 
3.2. Denumirea şi 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 
Compartimentul Achiziții publice din 
cadrul Primăriei Comunei Gurbă-
neşti, comuna Gurbăneşti, satul 
Gurbăneşti, Str.Principală nr. 3, 
județul Călăraşi. 3.3. Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 30Lei/
exemplar, ce se achită numerar la 
Casieria instituției, sau se poate 
descărca de pe site-ul instituției: 
www.comunagurbanesti.ro -gratuit. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 01.07.2022, ora 10.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
11.07.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Gurbăneşti, cu sediul în 
comuna Gurbăneşti, satul Gurbă-
neşti, Str. Principală nr.3, parter, 
Registratura generală, județul Călă-
raşi. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 14.07.2022, ora 10.00, Primăria 

Comunei Gurbăneşti, cu sediul în 
comuna Gurbăneşti, satul Gurbă-
neşti, Str.Principală nr.3, Sala de 
şedințe, etaj 1, județul Călăraşi. 6. 
Denumirea, adresa, numarul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Judecătoria 
Lehliu Gară, Lehliu Gară, Str. Indus-
triei nr.1, județul Călăraşi, telefon 
0242/640.242, fax 0242/640.689, 
e-mail: judlg.reg@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 10.06.2022.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Vânjuleț, comuna 
Vânjuleț, Str.Principală nr.32, județul 
Mehedinți, telefon 0252/352.203, fax 
0252/707.188, e-mail: clvinjulet@
yahoo.com, cod fiscal 7643054. 2.
Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: teren arabil în supra-
față de 7,1049 Ha, (71.049mp), 
conform caietului de sarcini, aparți-
nând domeniului privat al Comunei 
Vânjuleț ,  conform H.C.L. nr. 
23/28.04.2022 şi temeiului legal O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019; teren arabil în supra-
față de 2,00 Ha, (20.000 mp), conform 
caietului de sarcini, aparținând dome-
niului privat al Comunei Vânjuleț, 
conform H.C.L. nr. 23/28.04.2022 şi 
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 modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Vânjuleț. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Vânjuleț, comuna 
Vânjuleț, Str.Principală nr.32, județul 
Mehedinți. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: persoanele inte-
resate pot achita contravaloarea 
documentației de atribuire de 40lei în 
contul concedentului: RO94TREZ 
46521180250XXXXX, deschis la 
Trezoreria Vânju Mare, cod fiscal al 
concedentului: 7643054. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
27.06.2022, ora 14.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 05.07.2022, ora 

10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei 
Vânjuleț, comuna Vânjuleț, Str.Princi-
pală nr. 32, județul Mehedinți. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original şi 2 exemplare copii. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 06.07.2022, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Vânjuleț, comuna 
Vânjuleț, Str.Principală nr. 32, județul 
Mehedinți. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Mehedinți, Drobeta Turnu 
Severin, Bulevardul Carol nr.4, județul 
Mehedinți, telefon 0252/208.200, fax 
0252/314.666, e-mail: registratu-
ra-trmh@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
10.06.2022.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Comu na Sâ nt i mbr u ,  comu na 
Sântimbru, Str.Blajului nr.187, 
județul Alba, telefon 0258/842.101, 
fax 0258/842.133, e-mail: popasin-
timbru@yahoo.com, cod fiscal 
4562095. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: teren intravilan, înscris în 
CF82701 Sântimbru, nr. top 82701 
-teren în suprafață de 845mp, aflat în 
perimetrul fostului CAP Sântimbru, 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Sântimbru, având categoria 
de folosință curți, construcții, 
conform H.C.L. nr. 58/31.05.2022 şi 
t e m e i u l u i  l e g a l  O .U.G .  n r. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: prin solicitarea 
scrisă la sediul Comunei Sântimbru. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Impozite şi 
taxe, din cadrul Comunei Sântimbru, 
Str.Blajului nr.187, județul Alba. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 50 lei/exemplar, care se achită 

OFERTE SERVICIU

PIERDERI

SC Knitwear Distribuon SRL,

 cu sediul în loc. GARCEIU, nr. 239,

DECLAR PIERDUTĂ: 

Autorizație de producere a seminței și materialului săditor,
cu nr. SJ 0468A00 

și Autorizație de prelucrare a seminței și a materialului săditor
cu nr. SJ 04720B0.
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numerar la Casieria instituției. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 21.06.2022, ora 15.00. 4.Infor-
m a ţ i i  p r iv i n d  o fe r t e l e :  4 .1 . 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
05.07.2022, ora 08.30. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: oferta va 
fi depusă la Registratura Comunei 
Sântimbru, comuna Sântimbru, Str.
Blajului nr.187, județul Alba. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original. 5 Data şi locul la care se 
va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 06.07.2022, ora 
09.00, la sediul Comunei Sântimbru, 
comuna Sântimbru, Str.Blajului 
nr.187, județul Alba. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute 
şi  termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Alba, Alba 
Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.24, judeţul 
Alba, cod poştal 510111, telefon 
0258/813.510, fax 0258/811.184, e-mail 
tribunalul.alba@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 10.06.2022.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Comu na Sâ nt i mbr u ,  comu na 
Sântimbru, Str.Blajului nr.187, 
județul Alba, telefon 0258/842.101, 
fax 0258/842.133, e-mail: popasin-
timbru@yahoo.com, cod fiscal 
4562095. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: teren intravilan, înscris în 
CF82702 Sântimbru, nr. top 82702 
-teren în suprafață de 2.434mp, aflat 
î n  p e r i m e t r u l  fo s t u lu i  CA P 
Sântimbru, aparținând domeniului 
privat al Comunei Sântimbru, având 
c ategor ia  de  fo los i nță  cu r ț i , 
construcții, conform H.C.L. nr. 
59/31.05.2022 şi 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 documenta-
ției de atribuire: prin solicitarea 
scrisă la sediul Comunei Sântimbru. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Impozite şi 
taxe, din cadrul Comunei Sântimbru, 
Str.Blajului nr.187, județul Alba. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 50 lei/exemplar, care se achită 
numerar la Casieria instituției. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21.06.2022, ora 15.00. 4. 
I n for m aţ i i  p r iv i nd  ofe r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 05.07.2022, ora 08.30. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: oferta va fi depusă la Registra-
tura Comunei Sântimbru, comuna 
Sântimbru, Str.Blajului nr.187, 
județul Alba. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
07.07.2022, ora 09.00, la sediul 
Comunei  Sânt imbru,  comuna 
Sântimbru, Str.Blajului nr.187, 
județul Alba. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Alba, Alba Iulia, Piaţa 
Iuliu Maniu nr.24, judeţul Alba, cod 
poştal 510111, telefon 0258/813.510, 

fax 0258/811.184, e-mail: tribunalul.
alba@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
10.06.2022.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Comu na Sâ nt i mbr u ,  comu na 
Sântimbru, Str.Blajului nr.187, 
județul Alba, telefon 0258/842.101, 
fax 0258/842.133, e-mail: popasin-
timbru@yahoo.com, cod fiscal 
4562095. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: teren intravilan, înscris în 
CF82704 Sântimbru, nr.top 82704 
-teren în suprafață de 1.246mp, aflat 
î n  p e r i m e t r u l  fo s t u lu i  CA P 
Sântimbru, aparținând domeniului 
privat al Comunei Sântimbru, având 
c ategor ia  de  fo los i nță  cu r ț i , 
construcții, conform H.C.L. nr. 
60/31.05.2022 şi 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 documenta-
ției de atribuire: prin solicitarea 
scrisă la sediul Comunei Sântimbru. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Impozite şi 
taxe, din cadrul Comunei Sântimbru, 
Str.Blajului nr.187, județul Alba. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 50 lei/exemplar, care se achită 
numerar la Casieria instituției. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 21.06.2022, ora 15.00. 4.Infor-
m a ţ i i  p r iv i n d  o fe r t e l e :  4 .1 . 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
05.07.2022, ora 08.30. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: oferta va 
fi depusă la Registratura Comunei 
Sântimbru, comuna Sântimbru, Str.
Blajului nr.187, județul Alba. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 08.07.2022, ora 
09.00, la sediul Comunei Sântimbru, 
comuna Sântimbru, Str.Blajului 
nr.187, județul Alba. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute 
şi  termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Alba, Alba 
Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr.24, judeţul 
Alba, cod poştal 510111, telefon 
0258/813.510, fax 0258/811.184, 
e-mail: tribunalul.alba@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.06.2022.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Sântimbru, cu sediul în 
comuna Sântimbru, Str.Blajului 
n r.187,  județu l  A lba ,  t e lefon 
0258/842.101, fax 0258/842.133, 
e-mail: popasintimbru@yahoo.com, 
cod fiscal 4562095. 2.Informații gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: teren intravilan, înscris în 
CF70063 Sântimbru, nr. top 70063 
-teren în suprafață de 924mp, aflat în 
perimetrul fostului CAP Sântimbru, 
aparținând domeniul privat al 
Comunei Sântimbru, având categoria 
de folosință curți, construcții, 

conform H.C.L. nr. 61/31.05.2022 şi 
t e m e i u l u i  l e g a l  O .U.G .  n r. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: prin solicitarea 
scrisă la sediul instituției. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului /comparti-
mentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Impozite şi taxe din 
cadrul Comunei Sântimbru, Str.
Blajului nr.187, județul Alba. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 50 lei/exemplar, care 
se achită numerar la Casieria institu-
ției. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 21.06.2022, ora 
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofer-
t e lor :  05.0 7.2022 ,  ora  08 . 30. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Comunei 
Sântimbru, comuna Sântimbru, Str.
Blajului nr.187, județul Alba. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 05.07.2022, ora 
09.00, la sediul Comunei Sântimbru, 
comuna Sântimbru, Str.Blajului 
nr.187, județul Alba. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute 
şi  termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Alba, Alba 
Iulia, cu sediul în Piaţa Iuliu Maniu 
nr.24, judeţul Alba, cod poştal 510111, 
telefon 0258/813.510, fax 0258/811.184, 
e-mail: tribunalul.alba@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.06.2022.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoana de 
contact: Primăria Comunei Teliucu 
Inferior, comuna Teliucu Inferior, sat 
Teliucu Inferior, Str.Minei nr.2, 
județul Hunedoara, cod poştal 
337465, telefon 0254/738.105, fax 
0254/738.253, e-mail: primariateliuc@
gmail.com, cod fiscal 4727010. 2.
Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 
-5 parcele care aparțin domeniului 
privat al Comunei Teliucu Inferior, 
pe care sunt ridicate construcții ale 
unor persoane fizice şi private, identi-
ficate astfel: 1. Teren în suprafață de 
300mp, înscris în CF nr.61626, nr.
cadastral 61626; 2.Teren în suprafață 
de 160 mp, înscris în CF nr. 60557, 
nr.cadastral 60557; 3.Teren în supra-
față de 178mp, înscris în CF nr.62147, 
nr. cadastral 62147; 4.Teren în supra-
față de 200mp, înscris în CF vechi 
984/4, nr.cadastral 2217/2/5; 5. Teren 
în suprafață de 1.592mp, înscris în 
CF 62087, nr.cadastral 2217/2/5, 
conform H.C.L. nr. 39/30.05.2022 şi 
t e m e i u l u i  l e g a l :  O.U.G.  n r. 
57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Cadastru 
şi Agricultură sau se poate consulta 
pe site-ul Primăriei: www.comuna-te-
liucu-inferior.ro. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânză-
torului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atri-

buire: Se poate obține de la Compar-
timentul Cadastru şi Agricultură din 
cadrul Primăriei Comunei Teliucu 
Inferior, comuna Teliucu Inferior, sat 
Teliucu Inferior, Str.Minei nr.2, 
județul Hunedoara. 3.3.Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
p ot r iv i t  preve der i lor  O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul adminis-
trativ: 100Lei/exemplar, ce se achită 
numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Teliucu Inferior, comuna 
Teliucu Inferior, sat Teliucu Inferior, 
Str.Minei nr.2, județul Hunedoara, 
sau se poate descărca de pe site-ul 
instituției: www.comuna-teliucu-infe-
rior.ro -gratuit. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
27/06/2022, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 05/07/2022, ora 
14.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Teliucu Inferior, comuna Teliucu 
Inferior, sat Teliucu Inferior, Str.
Minei nr.2, județul Hunedoara. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 06/07/2022, ora 10.00, Primăria 
Comunei Teliucu Inferior, comuna 
Teliucu Inferior, sat Teliucu Inferior, 
Str.Minei nr. 2, județul Hunedoara. 
6.Denumirea, adresa, numarul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ -Judecătoria 
Hunedoara, municipiul Hunedoara, 
Str.Victoriei nr.2, județul Hunedoara, 
telefon/fax 0254/712.438, e-mail: 
judecatoria.hunedoara@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 10/06/2022.

l Anunţ privind vânzarea prin lici-
taţie publică a unui teren, proprietate 
privată a Municipiului Galaţi, situat 
în: - strada Traian nr. 110. 1. Infor-
maţii generale privind vânzătorul, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefon şi/
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: 0236461460, Email: licente@
primariagalati.ro, persoanele de 
contact: Manu Mariana, Chiţu Laura, 
Crivăţ Liliana. 2. Informaţii generale 
privind obiectul vânzării, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie supus vânzării: - Teren 
intravilan, în suprafaţă de 77 mp, 
situat în strada Traian nr. 110, aparţi-
nând domeniului privat al munici-
piului Galaţi, care se identifică în 
cartea funciară a municipiului nr. 
113588, nr. cadastral 113588, liber de 
construcţii. Vânzarea se face conform 
O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 154 din data 
30.03.2022, preţul de pornire fiind de 
16.424,93 euro, fără TVA. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atri-
buire: se regăsesc  în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: documentaţia de 
atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei Municipiului Galaţi; 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Biroul Concesiuni, Vânzări 
Terenuri, Cabinete Medicale, locali-
tatea Galaţi, strada Domnească, nr. 
54, camera 106, judeţul Galaţi; 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019: 30 de lei, se poate achita cu 

numerar la casieria primăriei; 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor este: 07.07.2022, ora 14:00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor este: 
15.07.2022, ora 12:00; 4.2. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor este: 
19.07.2022, ora 15:00, la sediul Primă-
riei Municipiului Galaţi, strada 
Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Muni-
cipiului Galaţi, strada Brăilei nr. 153, 
judeţul Galaţi, tel: 0236/412.130, email: 
tr-galati-comunicare@just.ro.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

Tipar: DeaPrint București 
și Garamond Cluj
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