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OFERTE SERVICIU
l SJ Dâmbovița scoate la concurs 4 
posturi experti proiect I.D. 134581. 
Relații pe site ul ISJ Dâmbovița.

l S.C. Urartu Constructor SRL anga-
jează un post de zidar samotor cod 
COR-711204. Tel.0722.244.769.

l S.C. Beyaz Style Fashion SRL anga-
jează 1 post de agent comercial cod 
COR-332401. Tel.0722.244.769.

l 6.MGD Building Logistics SRL, CUI: 
44787844, din Brașov, angajează 
dulgheri (exclusiv restauratori), zidari- 
rosari tencuitori, muncitori necalificați 
la demolarea clădirilor, căptușeli 
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, 
parchet. CV la: office@jobtips.ro

l ANRSPS–UT 350 Popești-Leordeni, 
județul Ilfov, organizează în data de 
09.08.2022, concurs pentru ocuparea 
funcției de execuție contractuale 
vacante de Muncitor calificat I (lăcătuș 
mecanic, tinichigiu, vopsitor) cu studii 
generale, vechime minim 5 ani. Relații 
suplimentare la telefon: 021/4674095 
și pe wwwanrsps.gov.ro.

l SC Geso Concept SRL, cu sediul în 
mun.Mangalia, angajează Lăcătuși 
construcții metalice navale, salariul net 
2.880 de lei, Sudori Mig, salariul net 
3.840 de lei. Locurile de muncă sunt în 
mun.Mangalia. Se oferă cazare și masa 
pentru zilele lucrătoare. Contact: 
0790.244.160.

l Societatea SC Morningstar Concept 
S.R.L. cu sediul social în București, 
Sector 6, str.Fraților nr.1, bl.85, sc. 2, 
e t . 8 ,  ap.102,  înreg is t r at ă  cu 
J40/989/2021, C.U.I: 43599966, anga-
jează: lucrător în bucătărie (spălător 
vase mari) cod COR 941201 -3 posturi; 
ajutor bucătar cod COR 941101 -2 
posturi; bucătar cod COR 512001 -2 
posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail: 
igen92241@gmai.com.

l Societatea SC OM Store Bada S.R.L. 
cu sediul social în București, Sector 1, 
str.Mânzului nr.14, înregistrată cu 
J40/10347/2014; C.U.I: 33554878 
angajează: ospătar (chelner) cod COR 
513102 -2 posturi; ajutor ospătar cod 
COR 513101 -3 posturi; barman cod 
COR 513201 -2 posturi. Pentru CV, la 
adresa de e-mail: igen92241@gmai.
com.

l Școala Gimnazială Punghina, com. 
Punghina, jud. Mehedinți organizează 
concurs pentru ocuparea posturilor 
vacante pe perioadă nedeterminată în 
c o nfo r mi t a te  c u  p r e ve d e r i l e 
H.G.286/2011 cu modificările și 
completările ulterioare. Menționăm că 
proba scrisă se va desfășura la sediul 
unității Școlii Gimnaziale Punghina în 
data de 12.08.2022 începând cu orele 
10 . 0 0 ,  i a r  i n t e r v i u l  l a  d a t a 
de16.08.2020 începând cu orele 10.00. 
Data limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
05.08. 2022 ora 12.00. -0,25 normă 
bibliotecar; -0,25 normă secretar. 
Condiții participare: Nivelul studiilor: 
-bibliotecar: superioare; -secretar: 
superioare. Cunoștințe de operare:  
P.S. Microsoft Office și programe 

specifice de contabilitate, secretariat și 
bibliotecă. Vechime minimă în muncă: 
-bibliotecar: 1 an; -secretar: 1 an. 
Permis categoria B: -secretar; -biblio-
tecar. Program de lucru: 0,25 normă 2 
ore zilnic. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Școlii Gimnaziale 
Punghina și la numărul de telefon: 
0252395855.

CITATII
l Parata Hirzopariu Victor cu domiciliul 
in Iasi, str.Sambetei, nr.6, jud.Iasi, Jude-
catoria Iasi in dosar nr. 15699/245/2018, 
Cerere de valoare redusa, in proces cu 
Eon Gaz Furnizare S.A. 

l Ionescu Cristina Costinela -Ionela, 
cu ultimul domiciliu cunoscut in loc. 
Călărași, str. Stadionului, nr.22, jud. 
Calarasi este chemată la Judecatoria 
Buhusi, camera sala, Complet c10, în 
data de 20 Iulie 2022, ora 11:00 , dosar 
1029/199/2022, în calitate de parat, în 
proces cu Cristian Gabriel Ovidiu în 
calitate de reclamant, dosarul având 
ca  obiect ordonanta  președințială 
-măsuri privind minorul și suplinire 
consimțământ.

DIVERSE
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 proce-
durii de selecție a 14 experți 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 și a 
calendarului de desfășurarea a 
concursului, vă rugăm să accesați 
site-ul Inspectoratului Școlar Județean 
Alba (www.isjalba.ro).

l Unitatea administrativ-teritorială 
Murgași, din județul Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.45, 
începând cu data de 25.07.2022, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei comunei Murgași, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Anunt de aducere la cunostinta 
publicului interesat de intentia privind 
intentia de elaborarea planului urba-
nistic de detaliu P.U.D. „Cartierul 
pentru Justitie-Bdul Unirii nr. FN, 
Sect.3, Bucuresti- cartier ce va grupa 8 
cladiri si un pavilion, cu un regim de 
inaltime de 3S+P+7E -8E+10E+Eth si 
inaltimi cuprinse intre 33-45 metri“ si 
supune spre consultare aceasta docu-
mentatie de urbanism. Proprietar: 
Statul Roman Initiator/ beneficiar: 
Ministerul Justitiei Elaborator: Trac-
tebel Engineering Documentatia 
tehnica poate fi consultata la adresa: 
Calea Dudesti nr.191, parter. Tel. 

021.318.03.23-28, program de lucru: 
luni, marti, miercuri, vineri: 8.30-16.30, 
joi: 8.30-18.30.

l Anunt public. Privind decizia etapei 
de incadrare. OMV Petrom SA, titular 
al proiectului: Instalare sisteme facla 
Asset Moesia-Depozit 9 Poeni, propus 
a f i  amplasat  in  com. Poeni, 
Teleorman, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de inca-
drare de catre APM Teleorman, nu se 
supune evaluarii impactului asupra 
mediului in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului 
pentru proiectul Instalare sisteme 
facla Asset Moesia-Depozit 9 Poeni, 
propus a fi amplasat in com. Poeni, 
jud. Teleorman. Proiectul deciziei de 
incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la sediul 
APM Teleorman, din mun.Alexandria, 
str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de 
luni pana joi intre orele 8-16,30 si 
vineri intre orele 8-14, precum si la 
urmatoarea adresa de internet http://
apmtr.anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta comentarii /observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a APM 
Teleorman.

l Anunț public privind dezbaterea 
publică. SC City Bistro Management 
SRL, anunță publicul interesat asupra 
depunerii raportului privind impactul 
asupra mediului pentru proiectul 
,,Lucrări de desființare construcții și 
instalații aferente existente pe ampla-
sament, organizare de șantier“, propus 
a fi amplasat în municipiul Câmpulung, 
B-dul Ion Mihalache, nr. l02, jud. Argeș. 
Tipul deciziei posibile luate de către 
APM Argeș poate fi emiterea sau 
respingerea acordului de mediu. 
Raportul privind impactul asupra 
mediului poate fi consultat la sediul 
APM Argeș, din Pitești, str. Egalității, nr. 
50A, jud. Argeș, în zilele de luni-vineri, 
între orele 9-13. Documentul menți-
onat este disponibil și la următoarea 
adresă de internet: www.apmag.
anpm.ro. Dezbaterea publică a rapor-
tului privind impactul asupra mediului 
va avea loc la sediul Primăriei Câmpu-
lung, jud. Argeș, în data de 17.08.2022 
începând cu orele 13.00. Publicul inte-
resat poate transmite în scris comen-
tar i i /opini i /obser vaț i i  pr iv ind 
documentele menționate la sediul 
APM Argeș din Pitești, str. Egalității, 
nr.50A, jud. Argeș până la data de 
16.08.2022.

l SC Irish Pub Concept SRL cu sediul in 
str. Smardan, nr. 23-25, sector 3, Bucu-
resti, inregistrata la ONRC-ORCTB cu 
CUI nr. 24721179 informeaza pe cei 
interesanti ca s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizatiei de mediu 
pentru activitatea restaurant. Desfasu-
rata in str. Franceza, nr. 46-48, sector 
3, Bucuresti. Informatii se pot solicita 
la sediul Agentiei Pentru Protectia 
Mediului Bucuresti din sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul 
Morii- in spatele benzinariei LUKOIL), 
intre orele 9:00-12:00, de luni pana 
vineri. Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M Bucuresti in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

l Administratorul judiciar Dinu, Urse 
si Asociatii SPRL notifica creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii 
gnerale a insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014, impotriva debi-
toarei S.C. Icim Global Food S.R.L. cu 
sediul in Valenii de Munte, Bd. Nicolae 
Iorga nr. 83, sc. A si B, bl. E13, parter, 
judetul Prahova, J29/1896/2021, CUI 
44682007, in dosarul 2802/105/2022 
aflat pe rolul Tribunalului Prahova, 
Sectia a II-a Civila, de Contencios 
Administrativ si Fiscal. Termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admi-
tere a creantelor asupra averii debito-
rului –22.08.2022, termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si publicarea in BPI a tabelului 
preliminar de creante 12.09.2022, 
termenul de definitivare a tabelului 
creantelor –07.10.2022. Urmatorul 
termen de judecata a fost fixat pentru 
data de 08.11.2022. Pentru relatii: 
021.318.74.25.

l Solemar Art SRL, cu sediul social in 
Constanta, Strada Prieteniei nr. 7, 
Birou 1, Judetul Constanta, solicită de 
la Agenția pentru Protecția Mediului 
Constanta, obținerea autorizației de 
mediu pentru obiectivul (activitatea): 
“Parc pentru rulote, camping si tabara 
– cod CAEN 5530 (rev.2) / 5522 
(rev.1)”, amplasat în Judetul Constanta, 
Comuna Corbu, Sat Corbu, Sola 117, 
parcela A610/21, lot 1/7. Persoanele 
fizice sau juridice interesate, pot 
depune eventuale contestații sau 
sugestii, la sediul A.P.M. Constanța, 
Strada Unirii nr. 23, telefon 0241. 
546.696.

l Anunțul public. Aquila Part Prod 
Com SA, cu sediul în Ploiești, str.Malu 
Roșu, nr.105A, jud.Prahova, anunță 
depunerea documentației tehnice în 
vederea obținerii autorizației de mediu 
pentru obiectivul: Depozit DC.10, cu 
amplasamentul în comuna Dragomi-
rești-Vale, sat Dragomirești-Vale, str.
Piersicului nr. 1, jud. Ilfov. Documen-
tele pot fi consultate la sediul APM 
Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, 
București, de luni până vineri, între 
orele 09.00 și 15.00.

l Anunt prealabil privind afisarea 
publica a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administrativ-te-
ritoriala Garbovi din judetul Ialomita 
anunta publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru Sectoa-
rele cadastrale nr. 4 si 8 incepand cu 
data de 18.07.2022, pe o perioada de 
60 de zile, la sediul Primariei Garbovi, 
str.Primariei, nr.38, conform art.14 
alin(1) si (2) din Legea Cadastrului si a 
Publicitatii Imobiliare nr.7/1996 repu-
blicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primariei si pe site-ul 
Agentiei Nationale de Cadastru si 
Publicitate Ialomita.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al societății 
Democracy Mania SA, cu sediul social 
în București, sector 1, str. Argentina, 
nr.25, parter, având J40/17982/2020; 
CUI:43498724, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor la 
data de 28.07.2022, ora 11.00, la 

adresa din București, sector 3, Piața 
Alba Iulia, nr. 3, bloc I2, scara A, etaj 2, 
apartament 8, pentru toți acționarii 
înregistrați în registrul acționarilor la 
sfârșitul zilei de 25.07.2022, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea situ-
ațiilor f inanciare anuale pentru 
exercițiul financiar 2020. 2.Aprobarea 
situațiilor financiare anuale pentru 
exercițiul financiar 2021. 3. Descăr-
cărea de gestiune a administratorului 
pentru exercițiul anilor 2020 și 2021. În 
cazul în care la prima convocare nu se 
realizează cvorumul legal și statutar de 
prezență, Adunarea Generală Ordinară 
va avea loc în data de 29.07.2022, ora 
11.00, la adresa menționată pentru 
prima convocare, cu aceeași ordine de 
zi și cu aceeași dată de referință.

l Convocator SC Semtest-Genetic SA, 
persoana juridica romana, cu sediul 
social in Romania-Baia Mare, str. Victo-
riei nr. 149, jud.Maramures, inregis-
trata in Registrul Comertului de pe 
langa Tribunalul Maramures sub nr. 
J24/1487/1991, CUI.2204872 („Socie-
tatea“) in baza Legii. 31/1990/cu modi-
ficarile si completarile ulterioare, prin 
administrator unic dl.Ulrich Dieter-
Brehmer, completeaza ordinea de zi a 
Adunarii Generale Extraordinare a 
A c t i o na r i l o r  p e nt r u  d a t a  d e 
22.07.2022, ora 13:00, la adresa Str.Ion 
Ghica, Nr.4, et.3, Sect.3, cod. 030046, 
Bucuresti/Romania, la care sunt 
convocati sa participe toti actionarii 
acesteia inscrisi in Registrul Actiona-
rilor la data 08.07.2022 ca data de 
referinta. In cazul neindeplinirii condi-
tiilor legale de validitate stabilite de 
Actul Constitutiv, Adunarea Generala 
Extraordinara va fi reprogramata 
pentru ziua de 25.07.2022, ora 16:00 
in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. 
Ordinea de zi a adunarii extraordinare 
completata cu aspectele mentionate 
la punctul 2 de mai jos, in conformi-
tate cu dispozitiile art.1171 din Legea 
societatilor nr.31/1990 va fi urma-
toarea: 1. Aprobarea modificarii 
actului constitutiv cu introducerea 
urmatoarei clauze la capitolul.V, la 
punctul 19.12: In calitate de adminis-
trator doamna Schrader Daniela va 
reprezenta societatea in fata oricaror 
institutii bancare, in vederea efectuarii 
demersurilor privind deschiderea de 
conturi bancare in numele si pe seama 
societatii, de a efectua orice plati si 
operatiuni din conturile societatii atat 
in format fizic, cat si in format elec-
tronic, precum si dupa caz a demersu-
rilor privind inchiderea conturilor 
bancare ale Societatii, fara a fi nece-
sara aprobarea prealabila a unor 
asemenea operatiuni de catre 
Adunarea Generala a Asociatilor. 2. 
Aprobarea modificarii actului consti-
tutiv cu introducerea urmatoarei 
clauze la capitolul IV, ultimul paragraf: 
In cadrul Adunarii generale, actionarii 
pot vota personal sau prin reprezen-
tant, prin corespondenta sau prin 
prezenta fizica. In acesta situatie actio-
narul care doreste sa opteze pentru 
votul prin corespondenta, are obligatia 
sa transmita formularul de vot prin 
corespondenta in conditiile indicate in 
convocator. 3. Actualizarea actului 
constitutiv al societatii conform 
mentiuni de la punctul 1 si punctul 2. 
4. Imputernicirea unor persoane 
pentru depunerea la oficiul registrului 
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comertului competent a documenta-
tiei aferente. Actionarii pot participa 
personal, prin reprezentantii lor legali 
sau prin reprezentanti mandatati cu 
procura speciala. Participarea se 
anunta telefonic pana la data de 
18.07.2022. Informatii suplimentare se 
pot obtine la tel.0747409171, zilnic 
intre orele 10:00-16:00.

l Consiliul de Administrație al S.C.
Marmosim S.A., prin Președintele 
Consiliului de Administrație -d-na 
Videanu Miorița, în baza art.111 și 
urm.din Legea nr.31/1990, republi-
cată, și a dispozițiilor Actului consti-
tutiv al societății, convoacă în data de 
25.08.2022, ora 10.00, la sediul SC 
Marmosim S.A.Simeria, str. Cuza Vodă 
nr. 24, jud. Hunedoara, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor, 
având ca ordine de zi: 1. Aprobarea 
proiectului de investiție: Eficientizare 
termo-energetică Fabrica Simeria 
Marmosim; 2. Diverse. În cazul în care 
la prima convocare nu se va întruni 
cvorumul conform prevederilor legale 
și statutare, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor va avea loc în data 
de 26.08.2022, ora 10.00, în același loc 
și va putea hotărî indiferent de repre-
zentarea acționarilor prezenți. Au 
dreptul să participe la Adunarea Gene-
rală Ordinară toți acționarii S.C.Mar-
mosim S.A. înscriși în Registrul 
Acționarilor „Depozitarul Central SA” 
la sfârșitul zilei de 16.08.2022 conside-
rată „data de referință”. Acționarii pot 
participa la adunare după cum 
urmează: persoanele fizice, în baza 
actului de identitate; persoanele juri-
dice, prin reprezentanții legali. Acțio-
narii pot împuternici să fie reprezentați 
și de alte persoane printr-o procură 
specială, conform legii. Accesul acțio-
narilor în sala de ședințe se face numai 
pe baza actului de identitate și, după 
caz, a procurii speciale sau mandatului, 
între orele 9.00-9.45. Materialele 
informative asupra ordinii de zi vor 
putea fi consultate la sediul societății 
din data de 23.08.2022. Persoană de 
contact: Marcela Asan, 0726.219.999. 
Președinte Consiliu de Administrație 
-Miorița Videanu.

LICITAȚII
l CONPET S.A. achiziționează bunuri/ 
servicii/ lucrări confom Normelor 
Procedurale Interne de Achiziții, Revizia 
4. În perioada 06.07 - 12.07.2022 s-au 
postat pe site-ul Conpet, următoarele 
achiziții: - Servicii de efectuare a unei 
expertize de specialitate și de elabo-
rare a unui studiu de soluție pentru 
identificarea cauzelor defecțiunilor 
pompelor elicoidale orizontale de țiței 
montate în stația de pompare Mădu-
lari; - Achiziție gaze naturale; - Achiziție 
energie electrică; - Servicii de evaluare 
bunuri mobile și imobile, în vederea 
stabilirii prețului de pornire la licitații 
deschise cu strigare; - Servicii poștale și 
de curierat rapid intern și internațional; 
- Servicii de asigurare obligatorie clădiri 
de locuit și asigurare facultativă clădiri 
aflate în administrarea Conpet S.A.

l Anunț privind concesionarea prin 
licitație publică a terenului proprietate 
privată a Municipiului Galați situat pe 
strada Iasomiei nr. 8. 1. Informații 
generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefon și/sau 
adresa de e-mail a persoanei de 
contact: Municipiul Galați - cod fiscal 
3814810, strada Domnească nr. 54, 
camera 106, Telefon: 0236/307.743, 
Fax: 0236461460, Email: licente@
primariagalati.ro, persoanele de 
contact: Manu Mariana, Chițu Laura, 
Crivăț Liliana; 2. Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 

descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren 
intravilan, în suprafață de 282 mp, 
situat în strada Iasomiei nr. 8, care se 
identifică în cartea funciară a munici-
piului nr. 129601, nr. cadastral 129601, 
în vederea edificării unui imobil - 
construcție locuință. Concesionarea se 
face conform O.U.G. 57/2019 și 
conform Hotărârilor Consiliului Local 
nr. 365 din data 26.05.2022, prețul de 
pornire fiind de 34,68 lei/mp/an, fără 
TVA. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: documen-
tația de atribuire se poate ridica de la 
sediul Primăriei Municipiului Galați. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: Biroul Concesiuni, Vânzări Tere-
nuri, Cabinete Medicale, localitatea 
Galați, strada Domnească, nr. 54, 
camera 106, județul Galați. 3.3. Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 30 
de lei, se poate achita cu numerar la 
casieria primăriei. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este: 
27.07.2022, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor este: 05.08.2022, 
ora 12:00. 4.2. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de 
des chidere  a  ofer te lor  es te: 
09.08.2022, ora 15:00, la sediul Primă-
riei Municipiului Galați, strada 
Domnească nr. 54, județul Galați. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
a instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Munici-
piului Galați, strada Brăilei nr. 153, 
județul Galați, tel: 0236/412.130, 
email: tr-galati-comunicare@just.ro.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Regia Auto-
nomă „Aeroportul Ștefan cel Mare - 
Suceava”, cu sediul în localitatea Salcea, 
strada Aeroportului, nr. 1, județul 
Suceava, Telefon: +40.230529999; Fax: 
+40.230529621, e-mail: office@aero-
portsuceava.ro, cod fiscal RO 713454. 
2.Informații generale privind obiectul 
închirierii, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: Teren în suprafață de 1.337 
mp, înscris C.F. 38528 - UAT Salcea, 
situat în Orașul Salcea, str. Aeroportului 
Nr. 1, județul Suceava, aparține -dome-
niului public al județului Suceava și este 
în administrarea Regiei Autonome 
„Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava”. 
Închirierea s-a aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Suceava nr. 
150/29.06.2022 și temeiul legal: O.U.G. 
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 regiei. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/ comparti-
mentului din cadrul autorități i 
contractante, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Serviciul Comercial din 
cadrul Regiei Autonome „Aeroportul 
Ștefan cel Mare - Suceava, cu sediul în 
localitatea Salcea, strada Aeroportului, 
nr. 1, județul Suceava. 3.3. Costul și 

condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 50 
lei/ exemplar, se achită numerar la 
casieria Regiei Autonome „Aeroportul 
Ștefan cel Mare - Suceava sau prin 
virament, în contul Regiei Autonome 
Aeroportul „Ștefan cel Mare - Suceava” 
având cont fiscal RO 713454 și contul 
IBAN RO80 RNCB 0234 0369 9795 0001 
deschis la Banca Comercială Română 
Sucursala Suceava. 3.4. Dată limită 
privind solicitarea clarif icărilor: 
01.08.2022, ora 09.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 09.08.2022 ora 
09.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Regia Autonomă 
„Aeroportul Ștefan cel Mare - Suceava”, 
cu sediul în localitatea Salcea, strada 
Aeroportului, nr. 1, județul Suceava. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 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: 10.08.2022 
ora 12.00, Regia Autonomă „Aero-
portul Ștefan cel Mare - Suceava, cu 
sediul în localitatea Salcea, strada Aero-
portului, nr. 1, județul Suceava. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Suceava, mun. Suceava, Str. Ștefan cel 
Mare nr. 62, Județul Suceava, cod 
poștal 720062, Telefon: 0230/214948, 
Fax 0230/522296, email: trsv-registra-
tura@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
13.07.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Primăria 
Comunei Mahmudia, cu sediul în loca-
litatea Mahmudia, cod poștal: 827130, 
Str.Geolog Vasile Bacalu nr.19, județul 
Tulcea, telefon: 0240/545.543, fax: 
0240/545.390, e-mail: primaria@
mahmudia.ro, cod fiscal: 4794060. 2.
Informații generale privind obiectul 
închirierii, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: Navă de tip remorcher 
„CORSAR 1”, proprietate privată a 
Comunei Mahmudia, conform H.C.L. 
n r .  6 6 / 2 0 . 0 6 . 2 0 2 2 ,  O . U . G . 
57/03.07.2019 și Codul Civil art.1777. 
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: la cerere, 
de la sediul Primăriei Comunei 
Mahmudia. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului /compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Comparti-
mentul de achiziții publice din cadrul 
Primăriei Comunei Mahmudia, strada 
Geolog Vasile Bacalu nr.19, județul 
Tulcea. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: -100Lei ce se achită numerar 
la Casier ia Pr imăriei Comunei 
Mahmudia. 3.4.Dată limită privind 
solicitarea clarificărilor: 04.08.2021, 
ora 16.00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data limită de depunere a 
ofertelor: 12.08.2021, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Mahmudia, la 
Registratură, strada Geolog Vasile 
Bacalu nr. 19, județul Tulcea. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar în 

două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5. Data și locul la care se 
va desfășură sedința publică de 
deschidere a ofertelor: 16.08.2021, 
ora 10.00, la Primăria Comunei 
Mahmudia, localitatea Mahmudia, 
strada Geolog Vasile Bacalu nr.19, 
județul Tulcea, Sala de ședințe. 6.
Instanța competentă în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Tulcea, localitatea Tulcea, strada 
Toamnei nr. 15, județul Tulcea, telefon: 
0240/517.845, fax: 0240/511.292, 
e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instanțele abilitate, în 
vederea publicării: 13.07.2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria 
Comunei Poienarii de Muscel, comuna 
Poienarii de Muscel, Str.Principală 
nr.476A, județul Argeș, telefon/fax 
0248/546.603, e-mail: primarie@
poienariidemuscel.cjarges.ro, cod 
fiscal 4122515. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Izlaz 
comunal situat în satul Jugur, extra-
vilan, în suprafață de 61,55ha, 
C.F.80229, ce aparține domeniului 
public al Comunei Poienarii de Muscel, 
județul Argeș, conform caietului de 
sarcini, H.C.L. nr. 48/28.06.2022 și 
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 regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Registratură. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Comparti-
mentul Registratură din cadrul 
Primăriei Comunei Poienarii de 
Muscel, comuna Poienarii de Muscel, 
Str. Principală nr. 476A, județul Argeș. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 100 Lei/exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Poienarii de Muscel. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarif icărilor: 
27/07/2022, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04/08/2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Poienarii de Muscel, Compartimentul 
Registratură, comuna Poienarii de 
Muscel, Str.Principală nr.476A, județul 
Argeș. 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 deschi-
dere a ofertelor: 04/08/2022, ora 
12.00, Primăria Comunei Poienarii de 
Muscel, comuna Poienarii de Muscel, 
Str.Principală nr.476A, județul Argeș. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Argeș, 
Pitești, Blvd. I.C. Brătianu nr.7, județul 
Argeș, telefon 0248/216.599, fax 
0248/216.599, e-mail: tr-arges@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 13/07/2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Sălașu de Sus, 
comuna Sălașu de Sus, nr.114A, 
j u d e ț u l  H u n e d o a r a ,  t e l e f o n 
0254/779.501, fax 0254/779.501, 
e-mail: primariasalasudesus@yahoo.
com, cod fiscal 5453819. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Teren intra-
vilan în suprafață de 114 mp, situat în 
Râu Alb, C.F.63570, număr cadastral 
63570 Sălașu de Sus, teren ce aparține 
domeniului public al Comunei Sălașu 
de Sus, pentru construirea unui punct 
alimentar, conform caietului de sarcini, 
H.C.L.nr.39/30.06.2022 și temeiului 
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: 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: La cerere, de la Secre-
tariatul Primăriei Sălașu de Sus. 
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: Secretariatul Primăriei 
Sălașu de Sus, comuna Sălașu de Sus, 
nr.  114A , județul  Hunedoara. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
c a z u l ,  p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 50Lei/exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei Sălașu de 
Sus. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 27/07/2022, ora 10.00. 
4. Informaț i i  pr iv ind ofer te le: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 04/08/2022, ora 14.00. 4.2 .
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Sălașu de Sus, Secretariat, 
comuna Sălașu de Sus, nr. 114A, 
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 
d e  d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
08/08/2022, ora 10.00, Primăria 
Sălașu de Sus, comuna Sălașu de Sus, 
nr.114A, județul Hunedoara. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Hațeg, Hațeg, 
Str.Mihai Viteazu nr.9, telefon 
0254/770.922, fax 0254/777.285, 
e-mail: judecatoria.hateg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 13/07/2022.

l Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - în 
faliment, in bancruptcy, en faillite, cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.George 
Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et. 
Subs o l ,  A p. 3,  ju d .Mehe dint i , 
CIF:15195512, J25/302/2016, prin 
lichidator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL Filiala Timis, cu sediul ales 
in Dr.Tr. Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregis-
trata in RFO II sub nr. 0918, prin repre-
zentant asociat coordonator Serban 
Valeriu, conform Sentintei nr. 51/2021 
din data de 03.11.2021, pronunțată de 
Tribunalul Mehedinti Secția a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal, în dosarul nr. 2726/101/2018 si 
Debitoarea, SC D&G Agricolture Enter-
prise SRL - în faliment, in bancruptcy, 
en faillite, cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. George Cosbuc nr.3A, sc.1, subsol, 
a p . 3 ,  c a m . 2 ,  j u d . M e h e d i n t i , 
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J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin 
lichidator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL Filiala Timis, cu sediul ales 
in Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregis-
trata in RFO II sub nr. 0918, prin repre-
zentant asociat coordonator Serban 
Valeriu, conform Sentintei nr. 43/2021 
din data de 06.10.2021, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal, în dosarul nr. 1726/101/2019, 
Vând in bloc teren extravilan si inves-
titie de vita de vie cu sistem de susti-

nere in suprafata totala de de 
2.801.872 mp (280 hectare) situat in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, 
pornind de la pretul total de 
2.015.055,00 Euro pret neafectat de 
T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Valoarea investiei (vita 
de vie si sistem sustinere) aflata pe 
terenul extravilan este in cuantum de 
0,00 Euro conform Raportului de 
evaluare nr. 68/16.06.2022 si Raport 
de evaluare nr. 67/14.06.2022. Lichida-
torul judiciar mentioneaza faptul ca, 
asupra bunurilor imobile enumerate 
mai sus detin un drept de ipoteca 
legala creditorii: D.G.R.F.P. Craiova – 
A.J.F.P. Mehedinti, Primaria Punghina, 
Mollificio Bortolussi SRL, M.C. Vivai 
Italia S.C.A. si Cabinet Av. Predescu 
Daniela. Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, 
str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la 
data de 03.08.2022, orele 14:00. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunu-
rilor imobile il reprezinta Sentinta nr. 
51/2021 din data de 03.11.2021, prin 
care s-a dispus deschiderea procedurii 
de faliment impotriva debitoarei SC 
Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal, în 
dosarul nr. 2726/101/2018, respectiv 
Sentinta nr. 43/2021 din data de 
06.10.2021, prin care s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment 
impotriva debitoarei SC D&G Agricol-
ture Enterprise SRL pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal, în dosarul nr. 1726/101/2019. 
Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea în contul unic de 
insolventa al debitoarei SC Tecnogreen 
SRL deschis la Banca Romaneasca S.A. 
Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub 
nr. RO11 BRMA 0999 1000 8362 2047, 
pana la data de 02.08.2022 orele 17.00 
a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitatiei, respectiv suma de  
136.966,50 EURO exclusiv TVA (echi-
valentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii) din totalul de 1.369.665,00 
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii) precum şi 
achiziţionarea caietului de sarcini in 
suma de 1.000,00 lei+T VA. De 
asemenea, participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debitoarei 
SC D&G Agricolture Enterprise SRL 
deschis la Banca Romaneasca S.A. 
Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub 
nr. RO11 BRMA 0999 1000 8794 9896, 
pana la data de 02.08.2022 orele 17.00 
a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitatiei, respectiv suma de 
64.539,00 EURO exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
din totalul de 645.390,00 EURO 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii), respectiv 
contravaloare caiet de sarcini in suma 
de 1000 lei+TVA. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de lici-
taţie să transmita oferte de cumpă-
rare, documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că au fost achitate 
garanţiile de licitaţie, contravaloarea 
caietului de sarcini, actele prevazute in 
caietul de sarcini pentru participare la 
licitatie, la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. sau la sediul 
ales al lichidatorului judiciar. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor imobile descrise 
anterior sa anunte administratorul 
judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimentare 
l a  te l e fo an e l e:  075 6 4 82035, 
0742592183 0252/354399, email 
office@consultant-insolventa.ro, sau 
la sediul ales al lichidatorului judiciar 

din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului nr. 7A, judetul Mehedinti. 
SC Tecnogreen SRL si SC D&G Agricol-
ture Enterprise SRL prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis, prin ec. Serban Valeriu.

l 1.Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Căpâlniţa, comuna 
Căpâlniţa, nr. 352, judeţul Harghita, 
telefon/fax 0266/247.601, e-mail: 
primca352@gmail.com, cod fiscal 
4367914. 2.Data publicării anunţului 
de vânzare în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a: 06.06.2022, 
conform O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.
Criteriile utilizate pentru determinarea 
ofertei câştigătoare: 1. cel mai mare 
preţ ofertat: 40 puncte; 2.capacitatea 
economico-financiară: 40 puncte; 
3.protecţia mediului înconjurător: 10 
puncte; 4.condiţii specifice impuse de 
natura bunului vândut: 10 puncte. 4. 
Numărul ofertelor primite şi al celor 
declarate valabile: 2 oferte primite, 2 
oferte declarate valabile. 5. Denu-
mirea /numele şi sediul/ adresa ofer-
tantului a cărui ofertă a fost declarată 
câştigătoare: S.C. Har-Invest Royals 
S.R.L., comuna Remetea, sat Remetea, 
Str.Borviz nr.19, judeţul Harghita. 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:  Tr ibunalul 
Harghita, municipiul Miercurea Ciuc, 
Str.Szasz Endre nr.6, judeţul Harghita, 
t e l e f o n  0 2 6 6 / 3 7 1 . 6 1 6 ,  f a x 
0266/314.482, email: tr-harghita-reg@
just.ro. 7.Data informării ofertanţilor 
despre decizia de stabilire a ofertei 
câştigătoare: 30.06.2022. 8.Data 
transmiterii anunţului de atribuire 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 13.07.2022.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria 
Comunei Pânceşti, cu sediul în sat 
Pânceşti, Str.Principală, judeţul Neamţ, 
c o d  p o ş t a l  617 3 6 6 ,  t e l e f o n 
0233/764.766, fax 0371/600.700, 
e-mail: primariapancesti@gmail.com, 
cod fiscal 16404200. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: Spaţiul în suprafaţă de 23,40mp, 
având ca destinaţie Cabinet stomato-
logic, situat în satul Pânceşti, Str.Princi-
pală, aparţinând domeniului public al 
Comunei Pânceşti, judeţul Neamţ, 
compus din o încăpere cabinet 16,15 
mp şi o încăpere sterilizare de 7,25mp, 
conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 
40/30.06.2022 şi Noul Cod Adminis-
trativ O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: la cerere de la 
sediul instituţiei, Compartimentul 
Achiziţii Publice. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: se poate obţine 
de la Compartimentul Achiziţii Publice 
din cadrul Primăriei Comunei Pânceşti, 
satul Pânceşti, Str.Principală, judeţul 
Neamţ. 3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 10Lei/exemplar, se 
achită cash la Casieria Primăriei 

Comunei Pânceşti. 3.4 .Data-limită 
pentru solicitarea clarif icărilor: 
27/07/2022, ora 14.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04/08/2022, ora 
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Pânceşti, satul Pânceşti, Str. Principală, 
judeţul Neamţ. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta se depune într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate -unul 
exterior şi unul interior. 5. Data şi locul 
la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 08/08/2022, 
ora 11.00, Primăria Comunei Pânceşti, 
satul Pânceşti, Str.Principală, judeţul 
Neamţ, Sala de şedinţe. 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: 
Secţia de Contencios Administrativ şi 
Fiscal a Tribunalului Neamţ, Piatra 
Neamţ, Bulevardul Republicii nr.16, 
judeţul Neamţ, cod poştal 610005, 
t e l e f o n  0 2 3 3 / 2 1 2 . 2 9 4 ,  f a x 
0233/216.585, e-mail: jud-piatra-
neamt@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
13/07/2022.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria 
Comunei Pânceşti, cu sediul în satul 
Pânceşti, Str.Principală, judeţul Neamţ, 
c o d  p o ş t a l  617 3 6 6 ,  t e l e f o n 
0233/764.766, fax 0371/600.700, 
e-mail: primariapancesti@gmail.com, 
cod fiscal 16404200. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: Spaţiul în suprafaţă de 50,70mp, 
având ca destinaţie de Farmacie, situat 
în satul Pânceşti, Str.Principală, aparţi-
nând domeniului public al Comunei 
Pânceşti, judeţul Neamţ, compus din: 
1 încăpere -Oficină =16,25 mp, 1 încă-
pere -Depozit = 9,80mp, 1 încăpere 
-Receptură =6,8mp, 1 încăpere -Birou 
=6mp, 1 încăpere -Grup sanitar =2,5 
mp, 1 încăpere -Hol =4,05mp, 1 încă-
pere -Laborator =5,30mp, conform 
caietului de sarcini, H.C.L . nr. 
40/30.06.2022 şi Noul Cod Adminis-
t r a t i v  c o n f o r m  O .U. G .  n r. 5 
7/03.07.2019. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: La cerere de la sediul instituţiei, 
Compartimentul Achiziţii Publice. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: se poate obţine de la Comparti-
mentul Achiziţii Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Pânceşti, satul 
Pânceşti, Str. Principală, judeţul 
Neamţ. 3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 10Lei/exemplar, se 
achită cash la Casieria Primăriei 
Comunei Pânceşti. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarif icărilor: 
27.07.2022, ora 14.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04.08.2022, ora 
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Pânceşti, sat Pânceşti, Str.Principală, 
judeţul Neamţ. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta se depune într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate -unul 
exterior şi unul interior. 5.Data şi locul 

la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 08.08.2022, 
ora 10.00, Primăria Comunei Pânceşti, 
sat Pânceşti, Str.Principală, judeţul 
Neamţ, Sala de şedinţe. 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: Secţia de Contencios Admi-
nistrativ şi Fiscal a Tribunalului Neamţ, 
Piatra Neamţ, Bulevardul Republicii 
nr.16, judeţul Neamţ, cod poştal 
610005, telefon 0233/212.294, fax 
0233/216.585, e-mail: jud-piatra-
neamt@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
13.07.2022.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Bogdă-
neşti, Strada Drumului Judeţean 178, 
Bogdăneşti, judeţul Vaslui, telefon 
+40235/428.827, fax 40235/428.827, 
e-mail: bogdanesti@vs.e-adm.ro. 2.
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: -teren în suprafaţă de 
436.802mp, înscris în cartea funciară 
72485 -teren în suprafaţă de 
649.954mp, înscris în cartea funciară 
72483 -teren în suprafaţă de 
795.597mp, înscris în cartea funciară 
72484. Terenurile menţionate mai sus 
aparţin domeniului privat al Comunei 
Bogdăneşti, sunt situate în extravilan şi 
fac obiectul asocierii în participaţie şi a 
constituirii dreptului de uz, superficie 
şi uzufruct în conformitate cu HCL 
Bogdăneşti nr.39 din 16.06.2022 şi 
OUG nr. 57/2019. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: se poate obţine de la sediul 
Comunei Bogdăneşti. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Comparti-
mentul Achiziţii Publice şi Relaţii cu 
Publicul din cadrul Comunei Bogdă-
neşti. 3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 100 de lei, care se 
achită la Casieria Comunei Bogdăneşti. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 03/08/2022, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofer telor: 
15/08/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: sediul 
concedentului. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un singur exemplar. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
15/08/2022, ora 11.00, în sala de 
şedinţe a concedentului. 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: Tribunalul Vaslui, Strada 
Ștefan cel Mare 54, localitatea Vaslui, 
judeţul Vaslui, tel.0235.311.582, tel./
fax 0235.312.432, e-mail: tr-vaslui@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 12/07/2022.

PIERDERI
l Subsemnatul, Turcaş Teodor, am 
pierdut Certificat manager de trans-
port marfă nr. AMM23987. Îl declar 
nul.


