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OFERTE SERVICIU
l Firma Webuild Romania angajează
șef secție mecanizare. CV la adresa: s.
rosca@astaldi.com
l Firma Webuild Romania angajează
inginer- cost control. CV la adresa: s.
rosca@astaldi.com
l SC Games International Slot
Machine, CUI:38596114, angajează la
sediul social din Brașov electrician de
întreținere și reparații. gamesinternational2018@gmail.com
l Recyclable D&D Waste SRL, CUI
42058369, angajează 6 lucrători sortatori deșeuri reciclabile la punctul de
lucru din Craiova, str.Dimitrie Gerota,
nr.7. Cerințe: limba engleză avansat,
cursuri de calificare și experiență în
domeniu. Relații la tel.0785.057.777.
l Top Med Buna Vestire SRL, CUI
9684948, angajează 3 îngrijitori curățenie. Cerințe: limba engleză avansat,
cursuri de calificare și experiență în
domeniu. Relații la tel.0769.047.896.
l Societatea SC Oriental Therapy
S.R.L., cu sediul social în București, Str.
Aristide Pascal nr.33-37, corp 1, parter,
ap.2, sec tor 3, înregistrată cu
J40/5741/2019, CUI: RO41037023,
angajează: 1.Director/director executiv
conformitate cod COR-121116 -1 post;
Secretar administrativ cod COR-334301
-2 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: igen91241@gmail.com.
l Direcția de Sănătate Publică Sălaj, cu
sediul în Zalău, str.Corneliu Coposu,
nr.1, jud.Sălaj, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante: -consilier,
clasa I, grad profesional principal, din
cadrul compartimentului Contabilitate
-ID post 395808; -durata normală a
timpului de lucru este de 8 ore /zi și 40
ore/ săptămână; -selecția dosarelor de
concurs din 03.08.2022-09.08.2022;
-rezultatele selecţiei dosarelor de
înscriere se afişează cu menţiunea
„admis” sau „respins”, însoţită de
motivul respingerii dosarului, la locul
desfăşurării concursului şi pe pagina de
internet, la secţiunea special creată în
acest scop. Proba scrisă se va susține în
data de 16.08.2022, ora 10.00, la sediul
Direcției de Sănătate Publică Sălaj, loc.
Zalău, str.Corneliu Coposu, nr.1, jud.
Sălaj; -interviul în data de 18.08.2022,
ora 10.00, la sediul Direcției de Sănătate Publică Sălaj, loc.Zalau, str.Corneliu
Coposu, nr. 1, jud.Sălaj. Condiții: -studii
universitare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalente
în științe economice; -5 ani vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. Dosarul de
înscriere la concurs se depune la sediul
Direcției de Sănătate Publică Sălaj, loc.
Zalău, str. Corneliu Coposu, nr.1, jud.
Sălaj, camera 12, et.I, în perioada
14.07.2022-02.08.2022, de luni-vineri,
între orele 10.00-14.00. Bibliografia/
tematica și Atribuțiile prevăzute în fișa
postului, precum și alte date necesare
desfășurării concursului se afișează pe
pagina de internet a autorității publice
organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.

l Concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant de administrator
financiar. Școala Gimnazială Sadova, cu
sediul în localitatea Sadova, nr. 667,
județul Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea unui post contractual
vacant de administrator financiar.
Condiții de participare: Studii: studii
superioare de contabilitate. Vechime:
nu necesită. Data concursului:
3.08.2022 ora 10,00 proba scrisă
4.08.2022, ora 10,00 interviul. Locul
desfășurării concursului: Școala Gimnazială Sadova. Depunerea dosarelor:
Până la data de 26 iulie 2022 inclusiv.
Persoană de contact: Murgu LauraCarmen, secretar, telefon: 0726741834
l Ministerul Sănătăţii organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante, în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
Direcția generală economică, Serviciul
buget (2 posturi): -1 post vacant
contractual de execuție Consilier 1A:
-studii universitare de licență absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă
în științe economice; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minim 7 ani; -1 post
vacant contractual de execuție Consilier 1A: -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului:
minim 7 ani. Direcția generală economică, Serviciul financiar-contabiliate (1
post): -1 post vacant contractual de
execuție Consilier 1A: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în științe
economice; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului:
minim 7 ani. Concursul se organizează
la sediul Ministerului Sănătății, Intr.
Cristian Popișteanu nr.1-3, sect.1,
București, astfel: -proba scrisă:
09.08.2022, ora 11.00; -Interviul: se
susţine într-un termen de maximum 4
zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Dosarele de înscriere se
depun la sediul Ministerului Sănătăţii,
Intr.Cristian Popişteanu nr.1-3, sector 1,
București -secretariatul comisiei,
camera 38, par ter, în perioada
18.07.2022-29.07.2022, luni-joi, între
orele 09.00-16.00, și vineri, între orele
9.00-13.00. Condițiile de participare și
de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării
acestuia sunt afișate la sediul instituției
și publicate pe pagina de internet a
Ministerului Sănătății (www.ms.ro).
Relații suplimentare se pot obține la
telefon: 021.307.26.03, persoană de
contact: Pruteanu Mihaela Adriana.
l Colegiul Tehnologic „Viaceslav
Harnaj” cu sediul în localitatea București, Bd.Ficusului nr.20-26, sector 1
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante, de:
-Numele funcției: supraveghetor de
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noapte, Număr posturi -1, perioadă
nedeterminată. Concursul se va desfăşura la sediul instituției astfel: -Proba
scrisă în data de 08.08.2022, ora 8.00;
-Interviul în data de 08.08.2022, ora
12.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii
(diplomă de bacalaureat); -Experienţa
anterioară în posturi similare constituie avantaj. -Numele funcției: laborant, Număr posturi -1, perioadă
nedeterminată. Concursul se va desfăşura la sediul instituției astfel: -Proba
scrisă în data de 08.08.2022, ora 8.00;
-Interviul în data de 08.08.2022, ora
12.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii liceale
sau postliceale sau superioare în
domeniul zootehnie (apicultură);
-vechimea constituie avantaj; -cunoștințe utilizare PC și operare MS Office
-nivel mediu; -abilități de comunicare,
relaționare și lucru în echipă; -spirit
organizatoric; -disponibilitate pentru
program flexibil. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la
sediul Colegiului Tehnologic „V.
Harnaj”. Relaţii suplimentare la sediul:
Colegiului Tehnologic „V.Harnaj”,
persoană de contact: Iancu Laura,
telefon: 021/232.71.65
/021/233.28.43, fax: 021/232.71.65,
e-mail: grup_scolar_agricol_harnaj@
yahoo.com.

CITAȚII
l În dosarul cu nr.2192/242/2021,
aflat pe rolul Judecătoriei Huedin,
având ca obiect succesiune, s-a dispus
citarea următoarelor persoane cu
domiciliul necunoscut pt.13.09.2022,
ora 09.00: Popa Teodor, domiciliat în
loc. Salonta, jud.Bihor, fără a se
cunoaște adresa exactă, Rășinar
Măriora, domiciliată în loc. Scrind
Frăsinet, comuna Mărgău, jud.Cluj,
fără a se cunoaște adresa exactă,
Popa Ioan, domiciliat în loc. Huedin,
jud.Cluj, fără a se cunoaște adresa
exactă, Grecu Viorica, domiciliată în
loc.Salonta, jud.Bihor, fără a se
cunoaște adresa exactă, Popa Lenuța,
domiciliată în Mun.Arad, fără a se
cunoaște adresa exactă, Popa Aurel,
cu domiciliul în loc.Ceanu Mare, jud.
Cluj, fără a se cunoaște adresa exactă,
Popa Ionela, cu domiciliul în București,
fără a se cunoaște adresa exactă,
Popa Măriuca (actuală Nistor), cu
domiciliul necunoscut, Popa Ioan, cu
domiciliul în loc.Dealu Botii, comuna
Beliș, jud.Cluj, fără a se cunoaște
adresa exactă, Popa Lenuța, cu domiciliul necunoscut, Popa Lucreția, cu
domiciliul necunoscut, Popa Silvia, cu
domiciliul în Răchițele, com.Mărgău,
jud.Cluj, fără a se cunoaște adresa
exactă, Popa Monica, cu domiciliul
necunoscut, Popa Liliana, cu domiciliul
necunoscut.

DISPARIȚII
l Oricine deține date despre Cealmov
Vasile (Bocsa) este invitat să le comunice, pentru procedura deschisă de
declarare a morții.

DIVERSE
l Gogorina Mircea, avand domiciliul
Jud.Ilfov, Com.Berceni, Bdl.1 Mai
nr.300A, titular al planului P.U.Z“Construire ansamblu locuinte P+1+M,
functiuni complementare, amenajare
circulatii si utilitati”, localitatea Berceni,
jud.Ilfov, tarlaua 23, parcela 55/2/14,
nr.cad.990, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere
a avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la sediul
Agentiei Protectia Mediului.Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi
intre orele 9.00-11.00. Observatii si
sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M.I. in termen de 15 zile de la data
publicarii anuntului.
l Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu. Primăria Municipiului Oltenița.
Municipiul Oltenița anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul ,,Întocmire D.A.L.I. pentru
obiectivul de investiție ,,Modernizare
străzi fără fundație în municipiul Oltenița’’, propus a fi amplasat –străzi
multiple din Municipiul Oltenița. Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Călărasi
Șoseaua Chiciu, nr.2, jud. Călărasi şi la
sediul Primăriei Municipiului Oltenița,
B-dul. Republicii nr.40, în zilele de
luni-vineri, între orele 8.00-16.00
Observaţiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Călărași.
l Stoia Liviu, Stoia Nicoleta Claudia,
Stoia Ștefan, Stoia Simona Mihaela,
Autotaller S.R.L., titulari ai planului/
programului „Elaborare PUZ pentru
construire centru comercial format din
hypermarket, magazin retail, galerii
comerciale și construcții anexe interioare și exterioare (stand tip bufet
imbiss și cort, post trafo, container de
reciclare ambalaje, bazin rezervă
incendiu, copertine cărucioare),
amenajări exterioare incintă (platforme
parcare, spații verzi, drumuri, trotuare,
parcări electrice), amenajări accese
rutiere, pietonale și racorduri la drumurile publice, instalații interioare și rețele
tehnico-edilitare, branșamente la utilitățile urbane, elemente de semnalizare
-publicitate, împrejmuire, organizare de
șantier și introducere teren în intravilan” din localitatea Aiud, Str.Transilvaniei nr.156, nr. cad. 96205, jud.Alba,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul/ programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului /programului
poate fi consultată la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Alba din Str.
Lalelelor nr.7B, de luni până joi, între
orele 9.00-14.30, și vineri, între orele
9.00-13.00. Observații/ comentarii și
sugestii se primesc la sediul A.P.M.Alba
în termen de 15 zile de la data publicării
anunțului.
l S.C. Friendly Waste România S.R.L.,
titular al proiectului ,,Construire clădire
hală, bazin betonat vidanjabil, platforme betonate, împrejmuire, sistem
de iluminat, executare foraj și rețea
internă pentru alimentare cu apă și
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canalizare , amplasare stație de preepurare ape uzate, amplasare incinerator de deșeuri medicale cu instalații
anexe”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului pentru
proiectul, ,,Construire clădire hală,
bazin betonat vidanjabil, platforme
betonate, împrejmuire, sistem de
iluminat, executare foraj și rețea
internă pentru alimentare cu apă și
canalizare, amplasare stație de preepurare ape uzate, amplasare incinerator
de deșeuri medicale cu instalații
anexe”, produs a fi amplasat în jud.
Giurgiu, mun. Giurgiu, Șos. Sloboziei,
Km 4, CF 41214, NC 41214. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
APM Giurgiu, șos București, bl. 111, sc
A+B, jud. Giurgiu în zilele de luni–joi
între orele 9,00–14,00 şi vineri de la
9,00–12,00, precum și la adresa de
internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunţ pe pagina
de internet a APM Giurgiu. Publicul
interesat poate depune propuneri în
ceea ce privește conținutul raportului
privind impactul asupra mediului la
sediul APM Giurgiu în termen de 10 zile
de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a APM Giurgiu.
l SC GILI SRL, cu sediul in Municipiul Mangalia, Str.Maior Gheorghe
Sontu nr.15A, Jud.Constanta, solicita de la Agentia pentru Protectia
Mediului Constanta, obtinerea
autorizatiei de mediu pentru
obiectivul (activitatea) :“Hoteluri si
alte facilitati de cazare similare
-cod CAEN-5510 (rev.1, rev.2)“,
amplasat in jud.Constanta, Mun.
Mangalia, Statiunea Olimp, str.
Faleza Olimp, nr.9-9A. Persoanele
fizice sau juridice interesate, pot
depune eventualele contestatii
sau sugestii, la sediul
A.P.M.Constanta, Str.Unirii nr.23,
telefon 0241.546.696.
l Filiala Județeană Maramureș a Asociației Comunelor din România, instituție
de drept privat constituită în baza legii
26/2000, organizează selecție și
concurs/examen pentru angajarea pe
durată nedeterminată a unui auditor
public intern grad profesional +cod cor
241306 „Auditor intern în sectorul
public”, în data de 01.08.2022, ora
09.00. Bibliografia și condițiile de
concurs sunt afișate pe pagina web
www.acormm.ro. Detalii suplimentare
la tel.0745.421.168, dl. Siserman Sabin.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Primăria
Comunei Andrid, cu sediul în localitatea
Andrid, nr.508, județul Satu Mare, cod
poștal 447010, telefon 0261/820.409,
e-mail: primariaandrid@yahoo.com, cod
fiscal 3897076. Ca urmare a participării
la selecția publică de proiecte în vederea
atribuirii contractelor de finanțare
nerambursabilă din fonduri publice,
aferente anului de execuție financiară
2022, în conformitate cu H.C.L. nr.

14/30.03.2022 și în baza Legii
nr.350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de
interes general, cu modificările și
completările ulterioare, pentru domeniile culte religioase și sport s-au atribuit
contracte de finanțare nerambursabilă
următorilor beneficiari: 1.Beneficiar:
A.S.Real Andrid; Titlu proiect: Finanțarea
echipei de fotbal AS Real Andrid în
vederea participării în Campionatul județean Liga a IV-a; Domeniul: Sport; Suma
acordată: 30.000Lei; Număr și dată
contract: 2593/27.05.2022; 2. Beneficiar:
A.S.Termala Dindești; Titlu proiect:
Finanțarea echipei de fotbal AS Termala
Dindești în vederea participării în Campionatul județean Liga a IV-a și Liga V-a la
nivel de seniori; Domeniul: Sport; Suma
acordată: 30.000 Lei; Număr și dată
contract: 2594/27.05.2022; Sumă totală
acordată pentru domeniu Sport: 60.000
Lei. 3.Beneficiar: Parohia Ortodoxă
Română -Andrid; T itlu proiec t:
Construcție Biserică nouă în Andrid;
Domeniul: Culte religioase; Suma acordată: 11.000Lei; Număr și dată contract:
2579/26.05.2022; 4. Beneficiar: Parohia
Ortodoxă Română -Dindești; Titlu
proiect: Construcție anexă lumânărar;
Domeniul: Culte religioase; Suma acordată: 11.000Lei; Număr și dată contract:
2578/26.05.2022; 5.Beneficiar: Parohia
Reformată Dindești; Titlu proiect: Reabilitare gard la cimitir și la biserică; Domeniul: Culte religioase; Suma acordată:
11.000Lei; Număr și dată contract:
2567/25.05.2022; 6.Beneficiar: Parohia
Reformată Irina; Titlu proiect: Automatizarea clopotelor; Domeniul: Culte religioase; Suma acordată: 11.000Lei; Număr
și dată contract: 2568/25.05.2022; 7.
Beneficiar: Parohia Reformată Andrid;
Titlu proiect: Reabilitare gard și trotuar la
biserică; Domeniul: Culte religioase;
Suma acordată: 11.000Lei; Număr și
dată contract: 2569/25.05.2022; 8.Beneficiar: Parohia Ortodoxă Română Portița
-Filia Irina; Titlu proiect: Ajutor financiar
necesar pentru reparații ale pereților
exteriori; Domeniul: Culte religioase;
Suma acordată: 2.500Lei; Număr și dată
contract: 2580/26.05.2022; 9.Beneficiar:
Biserica Creștină Baptistă Maghiară
Andrid; Titlu proiect: Renovare exterioară; Domeniul: Culte religioase; Suma
acordată: 2.500Lei; Număr și dată
contract: 2592/27.05.2022. Sumă totală
acordată pentru domeniu Culte religioase: 60.000Lei.
l Comuna Lăpușnicu Mare anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Reţea de
canalizare și racorduri localitatea
Moceriș, comuna Lăpușnicu Mare,
judeţul Caraș-Severin”, propus a fi
amplasat în comuna Lăpușnicu Mare,
sat Moceriș, extravilan și intravilan.
Informaţiile privind proiectul pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraș-Severin, din
Reşiţa, str.Petru Maior nr.73, în zilele de
luni-joi, între orele 08.00-16.30, și
vineri, între orele 08.00-14.00, și la
sediul Comunei Lăpușnicu Mare, localitatea Lăpușnicu Mare, nr.133, în zilele
de luni-joi, între orele 08.00-16.00, și
vineri, între orele 08.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caraș-Severin, din Reşiţa, str.
Petru Maior nr.73.

LICITAȚII
l Orașul Vlăhița, organizează licitație
publică deschisă, în vederea închirierii
unui spațiu, aparținând domeniului
public al orașului Vlăhița, str.Gabor
Aron, nr.6, în suprafață de 25,00mp.
Destinația închirierii: activități comerciale. Ofertele se depun într-un singur
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exemplar până la data de 01.08.2022,
ora 12.00, la sediul Orașului Vlăhița, str.
Turnătorilor, nr.20, județul Harghita,
t e l e f o n / f a x : + 4 0 26 6 . 24 6 . 6 3 4,
+40266.246.635, +40266.246.636,
email: achizitii@primariavlahita.ro. În
caz de neadjudecare, licitațiile se
repetă în ziua de 08.08.2022, ora
12.00, la aceași adresă. Condițiile de
participarea și adjudecarea sunt
cuprinse în documentația de închiriere,
care se poate procura la sediul Orașului
Vlăhița, str. Turnătorilor, nr.20, județul
Harghita. Costul documentației este de
100,00Lei şi se poate constitui prin
depunerea la casieria Primăriei orașului
Vlăhița. Data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.07.2022. Prețul
minim de pornire a licitației: 1,5 Euro/
mp/lună. Informații suplimentare se
pot obține la sediul instituției sau prin
telefon. Acest anunț a fost publicat și în
Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a, nr.127 /05.07.2022.
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 municipiului 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 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: documentația
de atribuire se poate ridica de la sediul
Primăriei Municipiului Galați. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Biroul
Concesiuni, Vânzări Terenuri, 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 deschidere a ofertelor este: 09.08.2022, ora 15:00, la
sediul Primăriei 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
Municipiului Galați, strada Brăilei nr.
153, județul Galați, tel: 0236/412.130,
email: tr-galati-comunicare@just.ro.
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l Par Rom SRL prin lichidator judiciar
Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin
licitaţie publică: teren de 570 mp situat
in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr.
cadastral 918/2, CF 100536, jud.
Constanta pornind de la pretul de
20.494,76 lei fara TVA. Regimul TVA se
stabileste conform prevederilor fiscale
in vigoare la data vanzarii. Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi
vor depune documentele de participare la licitaţie pana la data de
19.07.2022. Licitatia va avea loc in data
de 20.07.2022, ora 15.30 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800.
l Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate
de lichidator judiciar al Exploatarea
Miniera Harghita S.A.- vinde prin licitație publică în data de 20.07.2022, ora
10.00, următoarele bunuri: 1.Teren
situat în Zona Jigodin, la ieșirea din
municipiul Miercurea Ciuc, jud.
Harghita, în suprafață de 63.385mp,
categoria de folosință -altele -C.F.52242
-Miercurea Ciuc. Preț de pornire la licitație: 584.513Lei; 2.Auto Dacia SolenzaHR 04 NNE, nefuncțională, caroserie
corodată, benzină, 1390cmc, an de
fabricație 2004, km-, 618Lei; 3.
Volkswagen Transporter- HR 24 NMT,
nefuncțională, caroserie corodată,
diesel, km-, 1896cmc, an de fabricație,
1237Lei; 4.Toyota Land Cruiser J10- HR
11 EMH, nefuncțională, caroserie corodată, diesel, km-, 1896cmc, an de
fabricație 1998, 12.397Lei. În cazul
nevalorificării bunurilor, licitațiile se vor
relua în 27.07.2022, 03.08.2022,
10.08.2022 și 17.08.2022 în același loc
și aceleași condiții. La prețurile de
pornire se adaugă TVA în funcție de
legislația în vigoare. Vânzările vor avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din
Sfântu Gheorghe, str.Crângului nr.12,
bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea la licitație este obligatorie achiziționarea caietului de sarcini. Garanția
de participare la licitație este de 20%
din prețul de pornire. Înscrierea la licitație se face cel târziu cu o oră înainte
de începerea ședinței de licitație. Informații prin e-mail: contact@continental2000.ro sau la telefoanele:
0267/311.644, 0728.137.515 și pe
pagina de internet: www.continental2000.ro
l Anunţ pentru închirierea prin licitaţie
publică deschisă a 3 (trei) spații cu
destinație comercială, aparţinând
domeniului privat al Municipiului
Drăgășani, situate în Municipiul Drăgășani, str. Pieţei, pe Platoul Pieţei Municipiului Drăgăşani. 1. Informații generale
privind locatorul, precum: denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
datele de contact, persoana de
contact; U.A.T. Municipiul Drăgăşani,
CIF: 2573829, cu sediul in Piața Pandur i l o r, n r. 1 , j u d e ţ u l V â l c e a ,
telefon:0250/811230;
fax:0250/811990; e-mail: dragasani@
vl.e-adm.ro,; primaria.dragasani@
yahoo.com; persoană de contact:
Vultur Petre Nicolae, e-mail persoană
de contact: avenick1907@yahoo.com;
telefon: 0766 352 111. 2. Informații
generale privind obiectul închirierii, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat; Se
supun licitaţiei publice deschise 3 (trei)
spaţii cu destinaţia de spaţiu comercial
- chioşc, astfel: a) Spaţiu comercial chioşc nr.4, în suprafaţă totală de 6,75
m.p., liber de sarcini, aparţinând
domeniului privat al Municipiului
Drăgăşani, situat în str. Pieţei, nr. F.N.,
pe Platoul Pieţei. Închirierea se face
conform HCL 58/07.07.2022 şi O.U.G.
nr. 57/2019; b) Spaţiu comercial chioşc nr.23, în suprafaţă totală de 7,18

m.p., liber de sarcini, aparţinând
domeniului privat al Municipiului
Drăgăşani, situat în str. Pieţei, nr. F.N.,
pe Platoul Pieţei. Închirierea se face
conform HCL 59/07.07.2022 şi O.U.G.
nr. 57/2019; c) Spaţiu comercial chioşc nr. 26, în suprafaţă totală de 6,75
m.p., liber de sarcini, aparţinând
domeniului privat al Municipiului
Drăgăşani, situat în str. Pieţei, nr. F.N.,
pe Platoul Pieţei . Închirierea se face
conform HCL 60/07.07.2022 şi O.U.G.
nr. 57/2019; 3. Informații privind documentația de atribuire: Se găsesc în
Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: De la
sediul U.A.T. Municipiul Drăgăşani. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
locatorului, de la care se poate obține
un exemplar din documentația de atribuire; Direcţia Administrării Domeniului
Public și Privat din cadrul U.A.T. - Municipiul Drăgăşani, din Piaţa Pandurilor,
nr.1. 3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea documentației de
atribuire, unde este cazul; Costul caietului de sarcini este de 54 lei și se poate
achita cu numerar la casieria U.A.T.
Municipiul Drăgăşani. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor :
29.07.2022, ora: 9.00. 4. Informații
privind ofertele: - 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 08.08.2022, ora:
16.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Regitratura din cadrul
U.A.T. Municipiul Drăgăşani, Piaţa
Pandurilor, nr. 1, judeţul Vâlcea. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă; Un exemplar.
Data, ora și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 09.08.2022, în Sala de Ședinţe a
Consiliului Local al U.A.T. - Municipiul
Drăgăşani, din Piața Pandurilor, nr. 1,
judeţul Vâlcea.- Ora 10.00 - Spaţiu
comercial - chioşc nr.4, în suprafaţă

totală de 6,75 m.p., liber de sarcini,
aparţinând domeniului privat al Municipiului Drăgăşani, situat în str. Pieţei,
nr. F.N., pe Platoul Pieţei . Închirierea se
face conform HCL 58/07.07.2022 şi
O.U.G. nr. 57/2019; - Ora 11.00 - Spaţiu
comercial - chioşc nr.23, în suprafaţă
totală de 7,18 m.p., liber de sarcini,
aparţinând domeniului privat al Municipiului Drăgăşani, situat în str. Pieţei, nr.
F.N., pe Platoul Pieţei . Închirierea se
face conform HCL 59/07.07.2022 şi
O.U.G. nr. 57/2019; d) Ora 12.00 Spaţiu comercial - chioşc nr. 26, în
suprafaţă totală de 6,75 m.p., liber de
sarcini, aparţinând domeniului privat
al Municipiului Drăgăşani, situat în str.
Pieţei, nr. F.N., pe Platoul Pieţei. Închirierea se face conform HCL
60/07.07.2022 şi O.U.G. nr. 57/2019; 5.
Instanța competentă în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței; Judecătoria Municipiului Dăgăşani din municipiul Dragasani, str. Gib Mihăescu , nr. 25, judetul
Valcea, judecatoriadragasani@yahoo.
com, tel/fax: 0250/810631. 6. Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14.07.2022.
l Anunţ de participare la licitatie
publica. 1. Informatii generale privind
proprietarul: Consiliul Local Babadag;
Cod fiscal: 4508533; Adresa: Judetul
Tulcea, Orasul Babadag, Str. Republicii,
nr. 89, Nr. tel: 0240/561 012, fax:
0240/562 939; e-mail: urbanismprimariababadag@gmail.com. 2. Informatii
generale privind obiectul vanzarii: –
Teren situat in intravilan Oras Babadag,
Str Alunului FN, T 11 P 159 A, cu suprafata de 359.00 mp. Informatii generale
privind obiectul concesiunii: – Teren
situat in extravilan Oras Babadag, T 7 P
143 CC cu suprafata de 551.00 mp. 3.
Informatii privind documentatia de
atribuire: 3.1. Compartimentul responsabil din cadrul proprietarului: Serviciul
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anunțuri

Urbanism din cadrul Primariei orasului
Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.2. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia solicitantilor in mod gratuit. 3.3.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor 29.07.2022. 4. Informatii privind
ofertele:4.1. Data limita de depunere a
ofertelor : 02.08.2022, ora 10,00 la
secretariatul Primariei orasului
Babadag, str. Republicii, nr.89,
Babadag, jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5.
Sedinta de deschidere va avea loc in
data de 04.08.2022, ora 10.00 pentru
vanzare, si ora 12.00 pentru concesiune, la sediul Primariei orasului
Babadag, str. Republicii, nr.89. 6. Informatii privind instanta competenta in
solutionarea litigiilor aparute:contestatiile se depun in termen de 5 zile de la
comunicarea rezultatului procedurii la
sediul proprietarului,mentionat la
punctul 1, iar actiunea in justitie se
introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Tulcea in
termen de 30 zile. 7. Data transmiterii
anuntului de atribuire catre institutiile
abilitate in vederea publicarii:
14.07.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Dobârlău, nr.233,
județul Covasna, telefon 0267/375.818,
fax 0267/375.818, e-mail: primariadobarlau@yahoo.com, cod f isc al
4404575. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
spațiu comercial în suprafață de
44,30mp, amplasat în imobilul cu nr.1
din Comuna Dobârlău, localitatea
Mărcuș, județul Covasna, înscris în CF
nr.26111-C1-U1 Dobârlău, nr.cadastral
26111-C1-U1 Dobârlău, aparținând
domeniului privat al C omunei
D o b â r l ă u, c o nf o r m H .C . L . n r.
49/08.07.2022 și în baza temeiului legal
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă,
de la sediul Primăriei Comunei
Dobârlău. 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: Compartimentul
de achiziții publice din cadrul Primăriei
Comunei Dobârlău, comuna Dobârlău,
nr.233, județul Covasna. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ: 50 lei/
exemplar, numerar la Casieria Primăriei
Comunei Dobârlău. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
23.08.2022, ora 15.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 31.08.2022, ora
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura Primăriei
Comunei Dobârlău, comuna Dobârlău,
nr.233, județul Covasna. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 01.09.2022, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Dobârlău, comuna
Dobârlău, nr.233, județul Covasna. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Covasna, Sfântu

www.jurnalul.ro
Gheorghe, Str.Kriza János nr.2, județul
Covasna, telefon 0267/311.606, fax
0267/316.053, e-mail: tr.covasna@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 14.07.2022.
l Regia Autonomă ”Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat”
prin Sucursala pentru Administrarea și
Întreținerea Fondului Imobiliar, cu
sediul în Bucureşti, Şos. Fabrica de
Glucoză, nr. 3A, sector 2, Cod poştal:
020331, Nr.Reg.C o m.:
J40/7597/14.08.2002, C.I.F.: RO
2351555, C.U.I.: 14814939, organizează
licitaţie publică cu strigare privind
închirierea următoarelor spaţii din
București: A. Piața Walter Mărăcineanu, nr.1-3. sector 1. 1. Spațiu
adminstrativ în suprafață de 10.64mp,
(Cam.2–parter). Tariful de pornire a
licitaţiei: 5,60 Euro/mp/lună. Garanţia
de participare la licitaţie: 119.17Euro.
2. Spațiu adminstrativ în suprafață de
32.13mp (Cam.5,6,7-etaj 5). Tariful de
pornire a licitaţiei: 5,2 Euro /mp/ lună.
Garanţia de participare la licitaţie:
334,15Euro. B. Splaiul Independenței
nr.202A, sector 6. 3. Spațiu tehnic în
suprafață de 1mp (terasă-amplasare
echipament antenă). Tariful de pornire
a licitaţiei: 28 Euro /mp/ lună (la care
se adaugă T.V.A.). Garanţia de participare la licitaţie: 56Euro. C. Piața Presei
Libere, nr. 1, sector 1. Spații destinate
amplasării de aparate de distribuție a
băuturilor calde: 4. Spatiu (1mp) situat
la intrarea în corpul B2. 5. Spatiu (1mp)
situat la intrarea în corpul D1. Tariful de
pornire a licitaţiei: 40 Euro /mp/lună (la
care se adaugă T.V.A.). Garanţia de
participare la licitaţie: 80Euro/mp. 6.
Spațiu cu destinația de locuri de
parcare în suprafață de 39mp (boxa5724A,B,C). Tariful de pornire a licitaţiei: 7
Euro/ mp /lună. Garanţia de participare la licitaţie: 546Euro. 7. Spațiu
comercial în suprafață de 1271.87
mp(Cam. 4,5,6,12,18,37,38,39-parter,
corp D1). Tariful de pornire a licitaţiei:
12 Euro /mp /lună. Garanţia de participare la licitaţie: 30524,88 Euro. D.
Strada Ion Câmpineanu, nr.3A, sector
1. 8. Spațiu comercial în suprafață de
40.54mp (Cam.13,14,32,40,41,42parter). Tariful de pornire a licitaţiei:
18Euro/mp/lună. Garanţia de participare la licitaţie: 1459,44 Euro. 9. Spațiu
administrativ în suprafață de 9.60mp
(Cam.20-parter). Tariful de pornire a
licitaţiei: 7,5Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 144Euro. E.
Strada Polonă, nr. 3-5, sector 1. 10.
Spațiu tehnic (amplasare echipamente
telecomunicații-terasa) în suprafață de
57.50mp. Tariful de pornire a licitaţiei:
55 Euro /mp /lună (la care se adaugă
T.V.A.). Garanţia de participare la licitaţie: 6325Euro. F. Strada Mihai
Eminescu, nr. 124, scara B2, sector 2.
11. Spațiu tehnic (amplasare echipamente telecomunicații) în suprafață de
42.70mp (30mp terasa&12.70mp
cameră de serviciu nr.26, et.8). Tariful
de pornire a licitaţiei: 45Euro/mp/lună
(la care se adaugă T.V.A.). Garanţia de
participare la licitaţie: 3843Euro. G.
Strada Alecu Russo, nr. 13-19, sector 2.
12. Spațiu administrativ/ locuință în
suprafață de 23.08mp (apartament
lot4-parter). Tariful de pornire a licitaţiei: 13,6 Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 627,78Euro. Licitaţia va avea loc la sediul S.A.I.F.I din
Şos. Fabrica de Glucoză, nr. 3A, sector
2, Bucureşti, în data de 11.08.2022, la
ora 10:00. Preţul Dosarului de licitaţie
este de 300 lei și se poate achiziționa
de la sediul S.A.I.F.I. Data limită de
obținere a dosarului de licitaţie și de
solicitare a clarificărilor este de
03.08.2022. Data limită de înscriere
este 08.08.2022 ora 15:00. Persoanele

interesate se pot adresa către S.A.I.F.I.,
serviciul F.I.S.A.D - date de contact:
Email: cosmina.frincu@saifi.ro; Telefon
021/4091217.
l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ
anunţă organizarea licitației publice
pentru închirierea bunurilor proprietate publică a Municipiului PiatraNeamț: 1. Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail ale persoanei de contact:
Primaria Municipiului Piatra-Neamț,
Strada Ștefan cel Mare nr.6-8, PiatraNeamț, județul Neamț, telefon:
0233218991, fax: 0233 215374, e-mail:
infopn@primariapn.ro, primariapn@
yahoo.com, C.U.I: 2612790. 2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea şi identificarea bunurilor
care urmează să fie închiriate: Licitație
publică în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare și ale Hotărârii Consiliului
Local al municipiului Piatra-Neamț nr.
126 din 28.04.2022, în vederea închirierii a 5 spații situate în incinta Băii
Comunale înscrisă în CF nr. 63996
proprietatea publică a Municipiului
Piatra-Neamț: - „Spațiul nr. 6ˮ în suprafață de 8,00 mp cu destinația comerț/
prestări servicii; - 2 spații libere în
suprafață de 1,00 mp pentru amplasarea a două automate de cafea cu
destinația comerț /prestări servicii; - 2
spații libere în suprafață de 1,00 mp
pentru amplasarea a două automate de
băuturi răcoritoare și/sau snacks-uri. 3.
Informaţii privind documentaţia de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini și site-ul autorității contractante
www.primariapn.ro. 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire:
prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel
puțin 4 zile înainte, de la sediul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, sau de
pe site-ul autorității contractante. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul autorității
contractante, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire:Direcția Patrimoniu,
Primăria Municipiului Piatra-Neamț,
Strada Ștefan cel Mare , nr. 6-8, PiatraNeamț, județul Neamț. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar : Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 10 lei la
casieria Primariei Municipiului PiatraNeamț. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05 august 2022,
orele 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 11 august 2022, orele 16.30.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la sediul
Primăriei Municipiului Piatra-Neamț,
Strada Ștefan cel Mare nr.6 -8,
Piatra-Neamț,județul Neamț. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original și copie. 5. Data şi locul la care
se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 12 august 2022,
orele 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, Strada Ștefan cel
Mare nr.6-8, județul Neamț. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: acțiunea în justiție
se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Neamț,
Municipiul Piatra-Neamț, cod 610012,
judetul Neamț, telefon/fax
0233232363, e-mail: tr-neamț@just.ro.
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l 1.Informaţii 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
Ciumeghiu, cu sediul în localitatea
Ciumeghiu, Str.Principală nr.9, judeţul
Bihor, cod poştal 417195, telefon
0259/392.009, fax 0259/392.009,
e-mail: primaria.ciumeghiu@gmail.com,
cod fiscal 4641300. 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de
concesiune de bunuri/ Informații cu
privire la repetarea procedurii de licitație dacă e cazul: licitație publică. 3.
Data publicării anunţului de licitaţie/
anunţului negocierii directe în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a:
2 7. 0 5 . 2 0 2 2 , c o n f o r m O . U . G .
nr.57/03.07.2019. 4.Criteriile utilizate
pentru determinarea ofertei câştigătoare: prețul cel mai mare al redevenței.
5. Numărul ofertelor primite şi al celor
declarate valabile: 6 oferte primite, 5
oferte declarate valabile. 6.Denumirea/
numele şi sediul /adresa ofertantului a
cărui ofertă a fost declarată câştigătoare: Luca Ioan Călin, localitatea
Ghiorac, nr.569, județul Bihor -pentru
teren în suprafață de 825mp; S.C.Ile
Viorel Construct S.R.L., comuna Tărcaia,
sat Tărcăița, nr.105, județul Bihor
-pentru teren în suprafață de 35.471
mp; S.C.Fort Util S.R.L., comuna Drăgănești, sat Belejeni, nr.104, județul Bihor
-pentru teren în suprafață de 10.000
mp. 7.Durata contractului: 25 de ani.
8.Nivelul redevenţei: Luca Ioan Călin
-679,32Lei/an; S.C. Ile Viorel Construct
S.R.L. -14.486,64Lei/an; S.C.Fort Util
S.R.L. -4.083,84Lei/an. 9. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate introduce
la Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian
nr.10, județul Bihor, cod poștal 410033,
t e l e f o n 02 59/414. 8 9 6 , f a x
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@
just.ro. 10.Data informării ofertanţilor
despre decizia de stabilire a ofertei
câştigătoare: 21.06.2022. 11.Data
transmiterii anunţului de atribuire către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.07.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Măgura, sat Măgura,
Str.Emil Brăescu nr.1161, județul Bacău,
telefon 0234/212.406, fax
0234/212.623, email: contact@primaria-magura.ro, cod fiscal 4455080. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spațiu cu o
suprafață de 19,67mp, anexă la sediul
Primăriei Comunei Măgura,
CF60500-C2, destinaţie -comercializare
produse farmaceutice de uz veterinar şi
produse fitosanitare, aparținând domeniului public al Comunei Măgura,
conform H.C.L. nr.48/30.06.2022 și
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Primăria Comunei Măgura.
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: Compartimentul achiziții
publice, managementul proiectelor din
cadrul Primărie Comunei Măgura, Str.

Emil Brăescu nr.1161, județul Bacău.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria instituției.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.07.2022, ora 15.00. 4.
Informații privind ofer tele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 05.08.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Măgura, comuna
Măgura, sat Măgura, Str.Emil Brăescu
nr.1161, județul Bacău. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 05.08.2022, ora 11.30, sediul
Primăriei Comunei Măgura, Str.Emil
Brăescu nr.1161, județul Bacău. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Bacău, municipiul
Bacău, Str.Ștefan cel Mare nr.4, județul
Bacău, telefon 0234/514.419, fax
0234/525.211, email: trbc-acte2civil@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 14.07.2022.
l SC Servicii Publice Alexandria SRL,
înmatriculată la Registrul Comerțului
sub nr.J34/405/2020, având cod unic
de înregistrare: RO27259202, cu sediul
în Alexandria, șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața Peco, tel./fax
0247/310.328, organizează licitație
publică deschisă, etapa a I-a, în scopul
închirierii unui număr de 138 spații pe
care le administrează pe raza municipiului Alexandria, incinta Obor, în
vederea desfășurării evenimentului
Zilelor Municipiului Alexandria. Licitația
se va desfășura pe platoul Pieței Peco
în ziua de 05.08.2022, după următorul
program: Ora 08.00 -Spații cu destinația comerț cu produse de alimentație publică. Nr.crt.; Denumirea
spațiului; Suprafața (mp); Identificare;
Tarif închiriere mp/zi; Garanție participare: 1.; Spațiu alimentație 01; 40;
100069-SA01; 4; 400. 2.; Spațiu
alimentație 02; 16; 100069-SA02; 4;
160. 3.; Spațiu alimentație 03; 16;
100069-SA03; 4; 160. 4.; Spațiu
alimentație 04; 40; 100069-SA04; 4;
400. 5.; Spațiu alimentație 05; 16;
100069-SA05; 4; 160. 6.; Spațiu
alimentație 06; 16; 100069-SA06; 4;
160. 7.; Spațiu alimentație 07; 40;
100069-SA07; 4; 400. 8.; Spațiu
alimentație 08; 40; 100069-SA08; 4;
400. 9.; Spațiu alimentație 09; 16;
100069-SA09; 4; 160. 10.; Spațiu
alimentație 10; 16; 100069-SA10; 4;
160. 11.; Spațiu alimentație 11; 40;
100069-SA11; 4; 400. 12.; Spațiu
alimentație 12; 16; 100069-SA12; 4;
160. 13.; Spațiu alimentație 13; 16;
100069-SA13; 4; 160. 14.; Spațiu
alimentație 14; 40; 100069-SA14; 4;
400. 15.; Spațiu alimentație 15; 48;
100069-SA15; 4; 480. 16.; Spațiu
alimentație 16; 48; 100069-SA16; 4;
480. Ora 09.30 -Spații cu destinația
comerț produse nealimentare, textile,
jucării, artizanat. Nr.crt.; Denumirea
spațiului; Suprafața (mp); Identificare;
Tarif închiriere mp/zi; Garanție participare: 17.; Spațiu textile 01; 12; 100069ST01; 4; 120. 18.; Spațiu textile 02; 12;
100069-ST02; 4; 120. 19.; Spațiu textile
03; 12; 100069-ST03; 4; 120. 20.;
Spațiu textile 04; 12; 100069-ST04; 4;
120. 21.; Spațiu textile 05; 12; 100069ST05; 4; 120. 22.; Spațiu textile 06; 12;
100069-ST06; 4; 120. 23.; Spațiu textile
07; 12; 100069-ST07; 4; 120. 24.;
Spațiu textile 08; 12; 100069-ST08; 4;

120. 25.; Spațiu textile 09; 12; 100069ST09; 4; 120. 26.; Spațiu textile 10; 12;
100069-ST10; 4; 120. 27.; Spațiu textile
11; 12; 100069-ST11; 4; 120. 28.;
Spațiu textile 12; 12; 100069-ST12; 4;
120. 29.; Spațiu textile 13; 12; 100069ST13; 4; 120. 30.; Spațiu textile 14; 12;
100069-ST14; 4; 120. 31.; Spațiu textile
15; 12; 100069-ST15; 4; 120. 32.;
Spațiu textile 16; 12; 100069-ST16; 4;
120. 33.; Spațiu textile 17; 12; 100069ST17; 4; 120. 34.; Spațiu textile 18; 12;
100069-ST18; 4; 120. 35.; Spațiu textile
19; 12; 100069-ST19; 4; 120. 36.;
Spațiu textile 20; 12; 100069-ST20; 4;
120. 37.; Spațiu textile 21; 12; 100069ST21; 4; 120. 38.; Spațiu textile 22; 12;
100069-ST22; 4; 120. 39.; Spațiu textile
23; 12; 100069-ST23; 4; 120. Ora 11.00
-Spații cu destinația comerț produse
nealimentare, textile, jucării, artizanat.
Nr.crt.; Denumirea spațiului; Suprafața
(mp); Identificare; Tarif închiriere mp/
zi; Garanție participare: 40.; Spațiu
textile 24; 12; 100069-ST24; 4; 120.
41.; Spațiu textile 25; 12; 100069-ST25;
4; 120. 42.; Spațiu textile 26; 12;
100069-ST26; 4; 120. 43.; Spațiu textile
27; 12; 100069-ST27; 4; 120. 44.;
Spațiu textile 28; 12; 100069-ST28; 4;
120. 45.; Spațiu textile 29; 12; 100069ST29; 4; 120. 46.; Spațiu textile 30; 12;
100069-ST30; 4; 120. 47.; Spațiu textile
31; 12; 100069-ST31; 4; 120. 48.;
Spațiu textile 32; 12; 100069-ST32; 4;
120. 49.; Spațiu textile 33; 12; 100069ST33; 4; 120. 50.; Spațiu textile 34; 12;
100069-ST34; 4; 120. 51.; Spațiu textile
35; 12; 100069-ST35; 4; 120. 52.;
Spațiu textile 36; 12; 100069-ST36; 4;
120. 53.; Spațiu textile 37; 12; 100069ST37; 4; 120. 54.; Spațiu textile 38; 12;
100069-ST38; 4; 120. 55.; Spațiu textile
39; 12; 100069-ST39; 4; 120. 56.;
Spațiu textile 40; 12; 100069-ST40; 4;
120. 57.; Spațiu textile 41; 12; 100069ST41; 4; 120. 58.; Spațiu textile 42; 12;
100069-ST42; 4; 120. 59.; Spațiu textile
43; 12; 100069-ST43; 4; 120. 60.;
Spațiu textile 44; 12; 100069-ST44; 4;
120. 61.; Spațiu textile 45; 12; 100069ST45; 4; 120. 62.; Spațiu textile 46; 12;
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100069-ST46; 4; 120. 63.; Spațiu textile
47; 12; 100069-ST47; 4; 120. Ora 12.00
-Spații cu destinația comerț produse
nealimentare, textile, jucării, artizanat.
Nr.crt.; Denumirea spațiului; Suprafața
(mp); Identificare; Tarif închiriere mp/
zi; Garanție participare: 64.; Spațiu
textile 48; 12; 100069-ST48; 4; 120.
65.; Spațiu textile 49; 12; 100069-ST49;
4; 120. 66.; Spațiu textile 50; 12;
100069-ST50; 4; 120. 67.; Spațiu textile
51; 12; 100069-ST51; 4; 120. 68.;
Spațiu textile 52; 12; 100069-ST52; 4;
120. 69.; Spațiu textile 53; 12; 100069ST53; 4; 120. 70.; Spațiu textile 54; 12;
100069-ST54; 4; 120. 71.; Spațiu textile
55; 12; 100069-ST55; 4; 120. 72:,
Spațiu textile 56; 12; 100069-ST56; 4;
120. 73.; Spațiu textile 57; 12; 100069ST57; 4; 120. 74.; Spațiu textile 58; 12;
100069-ST58; 4; 120. 75.; Spațiu textile
59; 12; 100069-ST59; 4; 120. 76.;
Spațiu textile 60; 12; 100069-ST60; 4;
120. 77.; Spațiu textile 61; 12; 100069ST61; 4; 120. 78.; Spațiu textile 62; 12;
100069-ST62; 4; 120. 79.; Spațiu textile
63; 12; 100069-ST63; 4; 120. 80.;
Spațiu textile 64; 12; 100069-ST64; 4;
120. 81.; Spațiu textile 65; 12; 100069ST65; 4; 120. 82.; Spațiu textile 66; 12;
100069-ST66; 4; 120. 83.; Spațiu textile
67; 12; 100069-ST67; 4; 120. 84.;
Spațiu textile 68; 12; 100069-ST68; 4;
120. 85.; Spațiu textile 69; 12; 100069ST69; 4; 120. 86.; Spațiu textile 70; 12;
100069-ST70; 4; 120. 87.; Spațiu textile
71; 12; 100069-ST71; 4; 120. 88.;
Spațiu textile 72; 12; 100069-ST72; 4;
120. Ora 13.30 -Spații cu destinația
comerț produse nealimentare, textile,
jucării, artizanat. Nr.crt.; Denumirea
spațiului; Suprafața (mp); Identificare;
Tarif închiriere mp/zi; Garanție participare: 89.; Spațiu textile 73; 12; 100069ST73; 4; 120. 90.; Spațiu textile 74; 12;
100069-ST74; 4; 120. 91.; Spațiu textile
75; 12; 100069-ST75; 4; 120. 92.;
Spațiu textile 76; 12; 100069-ST76; 4;
120. 93.; Spațiu textile 77; 12; 100069ST77; 4; 120. 94.; Spațiu textile 78; 12;
100069-ST78; 4; 120. 95.; Spațiu textile
79; 12; 100069-ST79; 4; 120. 96.;

Spațiu textile 80; 12; 100069-ST80; 4;
120. 97.; Spațiu textile 81; 12; 100069ST81; 4; 120. 98.; Spațiu textile 82; 12;
100069-ST82; 4; 120. 99.; Spațiu textile
83; 12; 100069-ST83; 4; 120. 100.;
Spațiu textile 84; 12; 100069-ST84; 4;
120. 101.; Spațiu textile 85; 12;100069ST85; 4; 120. 102.; Spațiu textile 86; 12;
100069-ST86; 4; 120. 103; Spațiu
textile 87; 12; 100069-ST87; 4; 120.
104.; Spațiu textile 88; 12; 100069ST88; 4; 120. 105.; Spațiu textile 89; 12;
100069-ST89; 4; 120. 106.; Spațiu
textile 90; 12; 100069-ST90; 4; 120.
107.; Spațiu textile 91; 12; 100069ST91; 4; 120. 108.; Spațiu textile 92; 12;
100069-ST92; 4; 120. 109.; Spațiu
textile 93; 12; 100069-ST93; 4; 120.
110.; Spațiu textile 94; 12; 100069ST94; 4; 120. Ora 15.00 -Spații cu
destinația alimentație publică tip
terasă/restaurant: Nr.crt.; Denumirea
spațiului; Suprafața (mp); Identificare;
Tarif închiriere mp/zi; Garanție participare: 111.; Spațiu restaurante 01; 162;
100069-SR01; 4; 1620. 112.; Spațiu
restaurante 02; 198; 100069-SR02; 4;
1980. 113.; Spațiu restaurante 03; 228;
100069-SR03; 4; 2280. 114.; Spațiu
restaurante 04; 245; 100069-SR04; 4;
2450. 115; Spațiu restaurante 05; 260;
100069-SR05; 4; 2600. 116.; Spațiu
restaurante 06; 365; 100069-SR06; 4;
3650. 117.; Spațiu restaurante 07; 375;
100069-SR07; 4; 3750. 118.; Spațiu
restaurante 08; 350; 100069-SR08; 4;
3500. 119.; Spațiu restaurante 09; 252;
100069-SR09; 4; 2520. 120.; Spațiu
restaurante 10; 252; 100069-SR10; 4;
2520. 121.; Spațiu restaurante 11; 252;
100069-SR11; 4; 2520. 122.; Spațiu
restaurante 12; 315; 100069-SR12; 4;
3150. Ora 15.45 -Spații cu destinația
amplasare elemente pentru agrement
și jocuri distractive: Nr.crt.; Denumirea
spațiului; Suprafața (mp); Identificare;
Tarif închiriere mp/zi; Garanție participare: 123.; Spațiu jocuri agrement 01;
100; 100069-SJA01; 2.5; 1000. 124.;
Spațiu jocuri agrement 02; 100;
100069-SJA02; 2.5; 1000. 125.; Spațiu
jocuri agrement 03; 200; 100069-

SJA03; 2.5; 2000. 126.; Spațiu jocuri
agrement 04; 80; 100069-SJA04; 4;
800. 127.; Spațiu jocuri agrement 05;
300; 100069-SJA05; 2.5; 3000. 128.;
Spațiu jocuri agrement 06; 80; 100069SJA06; 4; 800. 129.; Spațiu jocuri agrement 07; 100; 100069-SJA07; 2.5;
1000. 130.; Spațiu jocuri agrement 08;
100; 100069-SJA08; 2.5; 1000. 131.;
Spațiu jocuri agrement 09; 100;
100069-SJA09; 2.5; 1000. 132.; Spațiu
jocuri agrement 10; 400; 100069SJA10; 2.5; 4000. 133.; Spațiu jocuri
agrement 11; 300; 100069-SJA11; 2.5;
3000. 134.; Spațiu jocuri agrement 12;
100; 100069-SJA12; 2.5; 1000. 135.;
Spațiu jocuri agrement 13; 100;
100069-SJA13; 2.5; 1000. 136.; Spațiu
jocuri agrement 14; 100; 100069SJA14; 2.5; 1000. 137.; Spațiu jocuri
agrement 15; 100; 100069-SJA15; 2.5;
1000. 138.; Spațiu jocuri agrement 16;
240; 100069-SJA16; 2.5; 2400. Persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire la sediul din strada Libertății,
Piața Unirii Centrală. Contravaloarea
documentației este de 50Lei și se
poate achita la casieria SC Servicii
Publice Alexandria SRL, din Piața Unirii
Centrală din strada Libertății sau prin
OP în contul RO76 RNCB 0245 1174
0018 0001, deschis la BCR Alexandria.
Garanția de participare la licitație este
obligatorie și poate fi plătită la casieria
SCP din Alexandria, Piața Unirii, str.
Libertății, sau cu ordin de plată în
contul RO76 RNCB 0245 1174 0018
0001, CUI: RO27259202, deschis la BCR
Alexandria. Informațiile detaliate ale
procedurii, documentele necesare
pentru participare, cât și cele referitoare la solicitările de clarificări se
regăsesc în Caietul de sarcini, care face
parte din documentația de atribuire.
Se pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de
28 iulie 2022. Ofertele se depun într-un
singur exemplar la punctul de lucru al
societății din Piața Unirii Centrală, str.
Libertății, conform instrucțiunilor din
caietul de sarcini, până cel târziu la
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data de 02 august 2022, ora 16.00. Nu
se vor lua în considerare documentele
depuse la altă adresă sau depuse după
termenul-limită stabilit. Împotriva licitației se poate face contestație în
condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și
completările ulterioare. Informații
suplimentare se pot obține de la Serviciul Administrare Piețe, Cimitire și
Oboare, la telefon 0247.312.375,
0247.310.328, în zilele lucrătoare, între
orele 08.00-16.00.

