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OFERTE SERVICIU
l S.C.Italy Europa Textile S.R.L.Tg.
Mureș angajează 100 de posturi 
croitori confecționeri îmbrăcă-
m i n t e  d u p ă  c o m a n d a 
COR-753201. CV se depun la: srli-
talyeuropatextile@gmail.com, 
telefon: 0365.455.602.

l SC Daviniso Prompt Service 
S.R.L., cu sediul în București, 
Sector 5, Șoseaua Alexandria, 
nr.16, Birou 2, bloc L4, sc.A, et.8, 
ap.29, angajează: 2 Confecțio-
ner-montator tâmplărie cu vitraj 
izolant. Pentru mai multe detalii 
ne puteți contacta la nr.de 
tel.0766.320.152, de luni până 
vineri, între orele 9.00-13.00.

CITAŢII
l Dl. Stancu Constantin Laurentiu 
este chemat in data de 02.09.2022 
la Judecatoria Pitesti, in dosarul 
nr. 5946/280/2022.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Scutelnici, din județul Buzău, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru UAT 
Scutelnici începând cu data de 
17.08.2022, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Scutelnici 
conform Legii cadastrului și publi-
cității imobiliare nr.7/1996, republi-
c a t ă ,  c u  m o d i f i c ă r i l e  ș i 
completările ulterioare. Cererile de 
rectif icare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Comunei Scutelnici 
și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară: 
https://www.ancpi.ro/pnccf_
docs/?dir=Buzau/Scutelnici.

l Subscrisa, Hasit Romania S.R.L., 
cu sediul social în Turda, str.Horti-
culturii nr.24, jud.Cluj, anunță 
publicul interesat asupra faptului 
că s-a solicitat avizul de mediu 
pentru programul/planul „Întoc-
mire și aprobare plan urbanistic 
zonal pentru extindere zona (linie) 
de produc ție și  construc ți i 
aferente”, propus a se imple-
menta în comuna Bolintin-Deal, 
sat Bolintin-Deal, nr.cadastral 
36243, nr.cadastral 32271 și nr.
cadastral 30043, jud.Giurgiu, și s-a 
întocmit prima variantă a aces-
tuia. Termenul de acceptare a 
comentariilor și sugestiilor este 
până la data de 05.09.2022. 
Comentariile publicului se pot 
transmite la sediul A.P.M.Giurgiu, 
cu sediul în loc.Giurgiu, șos.Bucu-
rești, bl.111, sc.A+B.

l SC Romstal Imex SRL anunță 
publicul interesat asupra declan-
șării etapei de încadrare, conf. HG 
1076/2004, în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru „Elabo-

rare PUZ- Introducere teren în 
intravilan pentru construire hală 
metalică cu funcțiune comerț, 
cort depozitare, amenajări exteri-
oare, anexe tehnice, rețele exteri-
oare, împrejmuire, semnalistică 
exterioară” în mun.Turda, str.
Câmpiei, nr.114, jud.Cluj. Prima 
versiune a planului poate f i 
consultată urmând link: https://
primariaturda.ro/publicul-este-in-
vitat-sa-transmita-observa-
tii-si-sugestii-43/ sau la sediul 
proiectantului, strada C-tin Brân-
cuși nr.28, Cluj-Napoca, via e-mail: 
a t d @ a t d . c o . r o  d i n  d a t a 
10.08.2022 între orele 09.00-
14.00. Publicul interesat poate 
transmite, în scris, comentarii și 
su ges t i i ,  până  în  dat a  de 
28.08.2022, la APM Cluj, str.Doro-
banților nr.99, blocul 9B, cod 
400609, fax 0264-.412.914, 
e-mail: office@apmcj.anpm. ro, în 
zilele de luni-vineri, între orele 
09.00-14.00.

l Anunț Public. Solarealize Park 
Armeria SRL, titular al planului 
PUZ „Realizare Parc Fotovoltaic în 
Comuna Conțești”, identificat prin 
CF Nr.70620, 70631, 70633, 
75046, 75047, 75061, 75063, 
75064, anunță publicul interesat 
asupra depunerii primei versiuni a 
planului la APM Dâmbovița, în 
vederea obținerii avizului de 
mediu. Informațiile privind vari-
anta de plan pot fi consultate la 

sediul APM Dâmbovița, Târgo-
viște, Calea Ialomiței, Nr.1, jud.
Dâmbovița și la sediul titularulu, 
Șos.Mihai Bravu, nr.64-88, Bloc 
P7, Scara 4, etaj 1, ap.128, Sector 
2, București, zilnic, de luni până 
joi, între orele 08.00-16.00 și 
vineri, între orele 08.00-14.00. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic în scris la sediul APM 
Dâmbovița în termen de 15 zile 
calendaristice de la data apariției 
anunțului.

l Happy Stolczemburg SRL, cu 
sediul în Slimnic, str.Câmpului 
nr.20, jud.Sibiu, achiziționează 
pachetul pentru finisare gard 
exterior, placat curte dale, vopsit 
loc de joacă exterior, finisare baie 
exterioară. Durată contract: 4 zile. 
Valoarea est imată este de 
25.000Lei cu TVA. Ofertele pot fi 
trimise până la data de 19.08.2022 
pe e-mail: iris_ jutariu@yahoo.
com. Detalii la tel.0742.642.833.

LICITAŢII
l Comuna Recea, CIF: 3627757, 
cu sediul în loc.Recea, str.Primăriei 
nr.2, jud.Maramureș, amână lici-
tația publică programată inițial pe 
data de 30.08.2022 pentru data 
de 06.09.2022, ora 10.00, în 
vederea concesionării următoa-
relor suprafețe de teren: -Teren 
situat în Săsar, în suprafață de 
2.000mp, CF nr.59355, nr.cadas-
tral 59355; -Teren situat în Săsar, 

în suprafață de 3.000 mp, CF 
59074, nr.cadastral 59074; -Teren 
situat în Săsar, în suprafață de 
3.000 mp, CF 59361, nr. cadastral 
59361; -Teren situat în Săsar, în 
suprafață de 4.000 mp, CF 59398, 
nr.cadastral 59398; -Teren situat în 
Săsar, în suprafață de 4.000mp, 
CF 59410, nr.cadastral 59410; 
-Teren situat în Baia Mare, în 

suprafață de 4.219mp, CF 124904, 
nr.cadastral 124904. Condițiile de 
participare sunt cele prevăzute în 
caietul de sarcini și în documen-
tația de atribuire, care pot fi achi-
ziționate de la sediul  Primăriei 
Recea, Compartiment Taxe și 
Impozite. Ofertele se depun la 
sediul Primăriei Comunei Recea 
până la data de 05.09.2022 ora 

LICITAȚII

ANUNŢ PUBLICITAR. 

1.Informaţii generale: Primăria Comunei Băneasa, județul

Giurgiu, str.Principală nr.92, tel./fax: 0246.285.101, e-mail:

secretariat@primariabaneasagr.ro, cod fiscal 5182140. 

2.Informaţii generale şi identificarea bunului care urmează

să fie concesionat: Imobil teren intravilan în suprafață de

7.500mp, aparținând domeniului public al Comunei Băneasa.

Închirierea se face conform art.333 și art.335 din O.U.G.

57/03.07.2019 și H.C.L.Băneasa nr.72 din 29.06.2022. 

3.Valoarea documentaţiei de atribuire este de 100Lei si se

achită în numerar la casieria unității. 

4.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare

ofertă: Fiecare participant depune un singur exemplar de

ofertă într-un plic sigilat. 

5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de

deschidere a ofertelor: 06.09.2022, ora 11.00, Primăria

Comunei Băneasa, județul Giurgiu, str.Principală nr.92,

județul Giurgiu -sala de ședință.
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15.00, în două plicuri sigilate, 
conform instrucțiunilor cuprinse 
în documentația de atribuire. 
Planul de amplasament, caietul de 
sarcini, condițiile de participare, 
documentația de atribuire și infor-
mații suplimentare se pot obține 
de la Primăria Comunei Recea, 
telefon: 0262.287.202 sau e-mail: 
office@primaria-recea.ro.

l Anunț cu câștigătorii licitațiilor 
publice deschise din data de 
09.08.2022. În urma analizei ofer-
telor depuse la procedura de atri-
buire pr in l ic i taț ie publ ică 
deschisă din data de 09.08.2022, 
în vederea  închirierii unor spații  
cu destinația de spații comerciale 
(chioșcuri), aparținând domeniului 
privat al localității, situate în 
Municipiul Drăgășani, str. Pieței, 
pe platoul pieței. Comisia de lici-
tație a declarat câștigătoare ofer-
tele: 1. Pentru spațiul (chioșcul 
nr.4) în suprafață totală de 6,75  
m.p, Comisia de evaluare a 
declarat câștigătoare oferta: S.C. 
Mikamar Daniel SRL care a obținut 
un punctaj de 100 puncte. Clasa-
mentul evaluării ofertelor: Nr. Crt. 
/ Ofertant / Puncte  Primite / 
Clasament / 1. / S.C. Mikamar 
Daniel S.R.L. / 100 / 1 / 2. / I.I. 
Militaru I. Ioana / 52,14 / 2 / 3.  / 
I.I. Crețu Julieta / 51,50 / 3. Urmă-
torii ofertanți nu au îndeplinit 
condițiile de calificare: Nr. Crt. / 
Ofertant / Motive / 1. / I.F. 
Măgădan Simona / Lipsă: -Certi-
ficat fiscal de la Serviciul I.T.L. 
unde își are sediul sau domiciliul, 
din care sã rezulte cã nu are 
datorii la Bugetul Local pentru I.F. 
Măgădan Simona; - Ofertantul a 
depus Certif icat de atestare 
fiscalã pentru persoane fizice:  
Măgădan Geani și Măgădan 
Simona.  / 2. / S.C. Câmpeanu 

S.R.L. / Lipsă: - Fișa cu informații 
privind ofertantul; - Declarația de 
participare la licitație.  2. Pentru 
spațiul (chioșcul nr.23) în  supra-
față totală de 7,18 m.p., Comisia 
de evaluare a declarat câștigă-
toare oferta: I.I. Stoica Iuliana care 
a obținut un  punctaj de  60 
puncte; Clasamentul evaluării 
ofertelor: Nr. Crt. / Ofertant / 
Puncte Primite / Clasament / 1. / 
I.I. Stoica Iuliana / 60 / 1 / 2. / I.I. 
Preda Alexandru / 46 / 2./ 3. 
Pentru spațiul (chioșcul nr.26) în 
suprafață totală de 6,75 m.p., 
Comisia de evaluare a declarat 
câștigătoare oferta: I.I. Popa N. 
Dumitru Cătălin care a obținut un 
punctaj de 80 puncte. Clasa-
mentul evaluării ofertelor: Nr. Crt. 
/ Ofertant / Puncte primite / 
Clasament / 1. / I.I. Popa N. 
Dumitru Catalin / 80,00 / 1. /2. / 
S.C. Mian Com  - Food SRL / 42,86 
/ 2. Conestațiile se pot face în 
termen de 3 (trei) zile de la data 
afișării anunțului. 

l Consiliul Local al  Municipiului 
Petroșani, Serviciul Public Admi-
nistrația Piețelor Petroșani organi-
zează în  data de 05.09.2022 ora 
10:00 licitație publica cu oferta în 
vederea inchirierii prin licitație 
publică a 4 boxe nr. 15,16,17 și 26 
situate în Hala Pieței Centrale 
Petroșani, proprietate publică a 
Municipiului Petroșani , boxele au 
destinație comercializare produse 
agroalimentare. Închirierea se 
face conform art. 333, art. 335 din 
O.U.G. 57/2019, și conform H.C.L 
nr. 351/2019, documentele si 
oferta de pret  pentru partici-
parea la licitație se depun la sediul 
Serviciului Public Administrația  
Piețelor, Loc. Petroșani, str N.Băl-
cescu nr.10: Jud. Hunedoara, pâna 
la data de 02.089.2022, ora 12:00. 

Relații la sediul Serviciului Public 
Administrația  Piețelor, Jud. Hune-
doara, Loc. Petroșani, str N.
Bălcescu nr.10.

l Serviciul Public de Administrare 
și Exploatare a Pieței Centrale 
Agroalimentare a Municipiului 
Câmpina anunță organizarea 
următoarei  l ic i taț i i  publ ice 
deschise cu strigare pentru: -Închi-
r iere spaț i i  comerciale din 
Complexul Corp C1 al Pieței 
Centrale, după cum urmează: Corp 
C1 Tarabe: -Închirierea a 2 (două) 
amplasamente pentru comerciali-
zare legume -zarzavat; -Amplasa-
ment sector legume -zarzavat în 
suprafață de 2 mp (9A/10A); 
-Amplasament sector legume 
-zarzavat în suprafață de 2 mp 
(17A/18A). Se licitează numai 
spațiul destinat comerțului. Prețul 
de pornire al licitației este de 6,6 
lei/mp/zi  aprobat pr in HCL 
Câmpina nr. 89 din 30.06.2021. 
Tariful de închiriere este scutit de 
TVA. Garanția de participare este 
în valoare de 792,00 lei iar în cazul 
în care ofertantul este declarat 
necâștigător i se va restitui suma 
respectivă la cerere într-un cont 
comunicat de către acesta. Pasul 
de licitație: Pasul de strigare este 
10% din prețul de începere. Se 
poate folosi si multiplu de 10%. 
Vizitarea spațiilor scoase la licitație 
se poate face de luni până vineri 
între orele 8:30 - 15:30. Licitația va 
avea loc în data de 24.08.2022, 
ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din 
Câmpina, Str. Republicii, nr. 16A, 
iar documentele pentru partici-
parea la licitație se pot depune 
până pe 22.08.2022, ora 12:00 tot 
la sediul instituției. Caietul de 
sarcini specific pentru licitație va 
putea fi achiziționat contracost de 
la sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. 

Taxa este în valoare de 100 lei și 
reprezintă taxa participare lici-
tație. Aceasta este nerambursa-
bilă. Informații suplimentare la 
telefon: 0344/108513, la sediul 
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul 
www.piatacampina.ro.

l Anunț privind organizarea lici-
tației pentru vânzarea mijlocului 
fix Canton Bughea de Sus: 1. Orga-
nizatorul licitației: Direcția Silvică 
Argeș, Pitești, Str. Trivale , Nr. 82, 
Jud. Argeș, Tel: 0248213434, Fax: 
0248214099, e-mail: office@
pitesti.rosilva.ro; 2.Data și ora 
desfășurării licitației: 31.08.2022, 
ora 10.00; 3.Locul desfășurării 
licitației: Sediul Direcției Silvice 
Argeș; 4. Tipul licitației: licitație 
publică cu strigare; 4.Temeiul legal 
al organizării și desfășurării licita-
ției: Procedura Operațională P.O.-
08.05.03/ R.N.P. Romsilva; 5.Data 
și ora până la care se pot depune 
cererile de participare și docu-
mentele care certifică identitatea 
și calitatea ofertantului, dovada 
achitării garanției și a taxei de 
participare, alte documente după 
caz: până la data de 26.08.2022 
ora 10.00. 6.Prețul de pornire este 
de 6800 lei fără T.V.A.; 7. Garanția 
de participare este de 5% din 
valoarea mijlocului fix , respectiv 
340 lei. Se poate achita la casieria 
Direcției Silvice Argeș sau în 
contul deschis la Raiffeisen Bank 
sucursala Pitești: RO17 RZBR 0000 
0600 0019 7191; 8.Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la 
sediul Direcției Silvice Argeș, Str. 
Trivale , Nr. 82, Pitești - Jud. Argeș; 
9.Pentru informații și date supli-
ment are  v ă  puteț i  adres a 
persoanei de contact Murugă 
Daniel - 0731800341 sau e-mail: 
office@pitesti.rosilva.ro.

PIERDERI
l Pierdere certificat de inregis-
trare fiscala Certificat de inregis-
trare fiscala pentru Asociatia Ion 
Campineanu pentru Consultanta, 
Management Si Dezvoltare Dura-
bila, emis de ANAF – Directia 
Generala/Regionala a Finanatelor 
Publice Bucuresti, seria A nr. 
1288111, C.I.F. 42171022 .Il declar 
nul.

Sănătate, bogăţie, iubire, prieteni, idealurile cele mai înalte

Învățături simple și profunde ale celei mai iubite autoare inspiraționale din 
lume: Florence Scovel Shinn. Exclusiv cu Jurnalul

Preț: 
29,9 lei 
ziarul +  
o carte

Cuvântul  
tău este  

bagheta magică 

Bestseller care a schimbat viețile 
 a milioane de oameni

Caută la chioșcuri cartea

Descoperă puterea cuvântului și 
cum să invoci Legea Atracției


