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OFERTE SERVICIU
VDG Building SRL anunta vacan-

tarea urmatoarelor posturi: 1 post de 
electrician, 1 post de dulgher, 1 post 
de faiantar, 1 post de fierar-betonist, 1 
post de zidar si 1 post de instalator. 
CV-urile se pot depune la adresa de 
mail: vdgprofi@yahoo.com, pana la 
data de 18.03.2022.

Inspectoratul General al Poliției 
Române contractează în cadrul 
proiectului „Îmbunătățirea Rezili-
enței și Răspunsului la Situații de 
Urgență” (Banca Mondială) 2 experți 
în achiziții. Detalii pot fi obținute pe 
site-ul Poliției Române, secțiunea 
Carieră-Selecție personal extern în 
cadrul proiectului „Îmbunătățirea 
Rezilienței și Răspunsului la Situații 
de Urgență”, precum și la nr.
tel.021.208.25.25, interior 26417, 
26158, 26317.

Grădinița Nr. 24, cu sediul în loca-
litatea București, str.Nicolae Pascu 
nr.12, sector 3, organizează concurs 
pentru ocuparea a 2 (două) posturi de 
îngrijitoare. Concursul va avea loc în 
data de 07.04.2022, ora 10.00, la 
sediul unității. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial. Relații telefon: 021.344.17.60.

SC Vicinia Temp Cons SRL, cu 
sediul în oras Căzănești, str.Noua, 
nr.9, jud.Ialomița, J21/126/2022, CUI: 
45721368, angajează: fierar betonist 
cu cod COR711402- 40 posturi, 
dulgher cu cod COR711501- 60 
pos tur i ,  e l e c t r i c ian  cu  cod 
COR711401- 20 posturi, muncitor 
necalificat cu cod COR931301- 60 
posturi, zugrav cu cod COR713102- 
30 posturi, zidar cu cod COR711205- 
5 0  p o s t u r i ,  s u d o r  c u  c o d 
COR721208- 20 posturi și instalator 
apă, canal cu cod COR712602- 20 
posturi. Cerințe: studii medii, vorbitor 
de limba engleză, nivel mediu. 
Selecția va avea loc în data de 
17.03.2022, ora 10.00, la sediul firmei.

Radinavico S.R.L., cu sediul în 
București, Sectorul 1, Str.Caderea 
Bastiliei nr.56-58, camera 208, etaj 2, 
înregistrată în Registrul Comerțului 
sub nr. J40/4096/2020, Cod Unic de 
Înregistrare: 42424141, angajează 
reprezentant comercial cod COR 
332202. Cerințe: studii medii; experi-
ență 10 ani în domeniu; limba engleză 
mediu scris și vorbit, limba arabă 

avansat scris și vorbit. Cei interesați 
pot depune CV-ul însoțit de actele de 
studii și scrisoarea de intenție pe 
adresa de e-mail: contact@atarlawyer.
ro până pe data de 21.03.2022 
inclusiv. Selecția va avea loc în data 
de 22.03.2022 și se va face în baza 
documentelor transmise prin e-mail.

Școala Gimnazială Nr.1, str.Traian 
nr.19, comuna Cernica, judeţul Ilfov, 
anunță scoaterea la concurs, pe peri-
oadă nedeterminată 1 post contrac-
tual vacant de informatician studii 
medii, vechimea nu este obligatorie, 
conform H.G. 286/2011, modificată și 
completată de H.G.nr.1027/2014. 
Perioada de depunere a dosarelor: 17 
martie-30 martie 2022 la sediul insti-
tuției din strada Traian, numărul 19, 
comuna Cernica, județul Ilfov, 
interval orar 08.00-16.00. Calendarul 
probelor de concurs: -probă scrisă, pe 
data de 07 aprilie 2022, ora 10.00; - 
interviu, pe data de 11 aprilie 2022, 
ora 10.00. Ambele probe se desfășoară 
la sediul instituției, relații la telefon 
021/369.50.77.

Primăria Comunei Frătești, cu 
sediul în localitatea Frătești, strada 
Gării, numărul 9, județul Giurgiu, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale temporar 
vacante de: bibliotecar treapta I, 1 
post, conform H.G. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Frătești, din 
Frătești, str. Gării, nr.9, astfel: -proba 
practică în data de 31.03.2022, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
31.03.2022, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Condiţii generale prevăzute la art.3 
d i n  H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011. Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului: -cerere participare 
la concurs; -studii gimnaziale/medii 
cu diplomă; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare executării funcției: 
nu este cazul. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Frătești. Relații supli-
mentare la sediul Primăriei Comunei 
Frătești, persoană de contact: Viorica 
Damian, telefon 0372/755.850.

Primăria Comunei Ruginești, cu 
sediul în comuna Ruginești, str. 
Primăriei nr. 1, judeţul Vrancea, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de șef 

Serviciu Voluntar Situații de Urgență, 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011, 
modificată și completată de H.G. nr. 
1027/2014. Concursul se va desfășura 
la sediul instituției astfel: -proba scrisă 
în data de 07.04.2022, ora 10.00, la 
sediul instituției; -proba interviu în 
data de 12.04.2022, ora 09.00, la 
sediul instituției. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -vechime: 1 an ©n muncă; 
-deține competențe specifice funcției, 
atestate, potrivit reglementărilor ©n 
vigoare (cursuri de perfecționare/
specializare pentru șef serviciu 
S.V.S.U., absolvite cu certificat de 
absolvire/diplomă); -deține un Certi-
ficat de competențe digitale (ECDL) 
sau curs operator calculator absolvit 
cu certificat; -posesor permis de 
conducere, categoria B; -vârsta 25-45 
ani. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Ruginești. Relaţii 
suplimentare la sediul instituției, 
telefon 0237/269.111, email: pr_rugi-
nesti@yahoo.com.

Școala Gimnazială Ghiroda, cu 
sediul în comuna Ghiroda, str. 
Victoria nr.41, judeţul Timiș, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale temporar vacante, 
secretar (1 normă) conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției astfel: 
-proba scrisă în data de 31.03.2022, 
ora 09.00; -proba practică în data de 
31.03.2022, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii medii; -vechime în muncă 
minim 1 an; -apt medical pentru 
postul de administrator financiar. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale Ghiroda. Relaţii supli-
mentare la sediul Școlii Gimnaziale 
Ghiroda, persoană de contact: Sandra 
Maria Naghi, telefon 0783.106.802, 
fax 0256/287.601.

Centrul Cultural „Bucovina”, cu 
sediul în localitatea Suceava, str.
Universității nr.48, județul Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant corespunzător func-
ției contractuale de execuție de: șofer 

tr.I, studii M/G, aflat în cadrul Servi-
ciului administrativ. Condițiile de 
participare: -cetăţenie română; -fără 
antecedente penale; -cunoașterea 
limbii române vorbit și scris; -studii 
medii/generale; -vechime în speciali-
tate de minim 3 ani și 6 luni; -acte 
doveditoare referitoare la calificarea 
de șofer pentru categoriile B, C, D, E, 
conform H.G.R.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Centrului Cultural „Bucovina” din 
Suceava, str.Universității nr.48, etajul 
III, după cum urmează: -proba scrisă 
în data de 07.04.2022, ora 10.00; 
-interviul se va susține în termen de 
maxim 4 zile lucrătoare de la susți-
nerea probei scrise, data și ora probei 
interviu fiind anunțate odată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs la sediul instituției în termen 
de 10 zile lucrătoare de la apariția 
anunțului în Monitorul Oficial (data 
afișării anunțului la sediul instituției și 
pe site-ul acesteia). Relaţii suplimen-
tare la sediul din str.Universității nr. 
48, telefon/fax 0230/551372, e-mail: 
contact@centrulculturalbucovina.ro.

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unui post de muncitor cali-
ficat -deratizor, dezinfector, depara-
zitor, treapta III, nivel stuudii G, la 
Serviciul de Prevenire și Protecție a 
Infecțiilor Asociate Asistenței Medi-
cale. A.Denumirea  postului: -un post 
de muncitor calificat -deratizor, dezin-
fector, deparazitor, treapta III, la 
Serviciul de Prevenire a Infecțiilor 
Asociate Asistenței Medicale. B.
Condiţii de participare la concurs: a)
să îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art.3 din Regulamen-
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tul-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare; b)studii 
generale; c)certificat de calificare 
pentru funcția de deratizator, dezin-
fector, deparazitor sau să prezinte 
dovada că este înscris la cursul de 
calificare în meseria de deratizator, 
dezinfector, deparazitor; d)condiţii de 
vechime: 3 ani vechime într-o meserie 
de muncitor calificat. C.Condiţii de 
desfășurare a concursului: 1.Data și 
locul depunerii dosarelor de înscriere 
la concurs: în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afișării/publicării 
anunţului (16.03.2022-29.03.2022, ora 
16.00) la sediul Spitalului Județean de 
Urgență Slatina. 2.Selecţia dosarelor 
de înscriere: 30.03.2022-31.03.2022. 
3.Data probei scrise: -08.04.2022, ora 
09.00. 4. Data probei interviu: în 
maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. 5.Locul desfă-
șurării probelor: sediul Spitalului 
Județean de Urgență Slatina, în sala 
de ședințe din Ambulatoriul integrat 
spitalului. D.Menţiuni. Bibliografia și 
tematica de concurs sunt afișate la 
sediul unităţii și pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimen-
tare se pot obţine de la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina, 
telefon: 0736.373.205, persoană de 
contact: Rusu Ion.

Spitalul Municipal Urziceni organi-
zează concurs în baza HG 286/2011 
pentru ocuparea următoarei funcții 
contractuale temporar vacante: -un 
post temporar vacant de casier  –post 
pe perioada determinată. Condiții 
specifice în vederea participării la 
concurs: -diplomă de bacalaureat sau 
diplomă de absolvire a școlii generale; 
-6 luni vechime în activitate. Calendar 
desfășurare concurs: - 25.03.2022 ora 
13.00 –dată limită depunere dosar; 
-04.04.2022 ora 10.00- proba scrisă; 
-06.04.2022 ora 10.00- proba interviu. 
-un post de muncitor III cu calificarea 
fochist –pe perioada nedeterminată. 
Condiții specifice în vederea partici-
pării la concurs: -absolvent de liceu 
sau școală profesională; -3 ani 
vechime în muncă; -absolvent de curs 
în meseria de fochist pentru cazane de 
abur și de apă fierbinte. Calendar 
desfășurare concurs: -01.04.2022 ora 
13.00 –dată limita depunere dosar; 
-11.04.2022 ora 10.00- proba scrisă; 
-14.04.2022.ora 10.00- proba practică/
interviu. Condițiile generale de 
ocupare a posturilor sunt prevăzute în 
art.3 din HG 286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Dosa-
rele  de concurs  vor  conține 
documentele prevăzute la art.6 din 

HG. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Informații 
referitoare la organizarea și desfășu-
rarea concursurilor, bibliografiile și 
după caz tematicile, calendarele de 
desfășurare a concursurilor sunt 
afișate la sediul unității și pe www.
spitalul-urziceni.ro.Relații supli-
mentae se obțîn la tel. 0243.255.375, 
interior 131.

Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud. Olt, str. Crișan nr.5, 
organizează concurs de recrutare în 
data de 06.04.2022 pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: 7 
posturi de asistent medical debutant, 
specialitatea medicină de laborator, 
nivel studii PL, 1 post de asistent 
medical debutant, specialitatea medi-
cină generală, nivel studii PL, 1 post 
de asistent medical, specialitatea 
farmacie, nivel de studii PL, pe 
durată nedeterminată, cu normă 
întreagă, în cadrul Spitalului Jude-
țean de Urgență Slatina, astfel: -5 
posturi vacante de asistent medical 
debutant, specialitatea laborator, 
nivel de studii PL, la Laborator 
analize medicale cu punct de lucru 
Scornicești, care vor desfășura activi-
tatea la Spitalul Județean de Urgență 
Slatina; -1 post vacant de asistent 
medical debutant, specialitatea labo-
rator, nivel de studii PL, la Laborator 
analize medicale cu punct de lucru 
Scornicești, care va desfășura activi-
tatea la punctul de lucru Scornicești; 
-1 post vacant de asistent medical 
debutant, specialitatea laborator, 
nivel de studii PL, la Dispensar TBC; 
-1 post vacant de asistent medical 
debutant, specialitatea medicină 
generală, nivel de studii PL, la Servi-
ciul Județean de Medicină Legală; -1 
post vacant de asistent medical, 
specialitatea farmacie, nivel de studii 
PL, la Farmacie. Condiții specifice: a)
pentru posturile de asistent medical 
debutant, specialitatea laborator, 
nivel de studii PL: -studii postliceale 
sau echivalarea studiilor absolven-
ților liceelor sanitare, promoțiile 
1976-1994, conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997 privind echi-
valarea, cu nivelul studiilor postli-
ceale sanitare, în specialitate 
(laborator); -studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; b)pentru 
posturile de asistent medical debu-
tant, specialitatea medicină generală, 
nivel de studii PL: -studii postliceale 
sau echivalarea studiilor absolven-
ților liceelor sanitare, promoțiile 
1976-1994, conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997 privind echi-
valarea, cu nivelul studiilor postli-
ceale sanitare, în specialitate 
(medicină generală); -studii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
c)pentru posturile de asistent 
medical, specialitatea farmacie, nivel 
de studii PL: -studii postliceale sau 
echivalarea studiilor absolvenților 
liceelor sanitare, promotiile 1976-

1994, conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997 privind echivalarea, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare, 
în specialitate (farmacie); -studii 
liceale absolvite cu diplomă de baca-
laureat; -condiții vechime: minim 6 
luni vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, în data de 06.04.2022, ora 
09.00 -proba scrisă și proba interviu 
în maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise. Dosarele 
se depun la sediul Spitalului Jude-
țean de Urgență Slatina- Serviciul 
R.U.N.O., în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului 
și trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art 6 
din H.G.nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Biblio-
grafia și tematica de concurs sunt 
afișate la sediul unității și pe site-ul 
spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul Spitalului Județean de 
U r g e n ț ă  S l a t i n a ,  t e l e f o n : 
0736.373.205, persoană de contact: 
Șerban Cristiana.

Consiliul Local al Comunei Gura 
Raului in calitate de Autoritate Tute-
lara a Regiei Publice Locale Ocolul 
Silvic Gura Raului RA prin Comisia 
de selectie a candidatilor in consiliul 
de administratie al regiei autonome, 
anunta demararea procedurii de 
recrutare si selectie in vederea desem-
narii unui nr. de 2 membrii in Consi-
liul de Administratie al Regiei Publice 
Locale Ocolul Silvic Gura Raului R.A. 
in conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr. 109/2011. Candidaturile si docu-
mentele solicitate prin prezentul 
a n u n t  s e  d e p u n  p a n a  l a 
data:18.04.2022, ora 12.00, la registra-
tura Primariei Comunei Gura Raului. 
In data de 20.04.2022 orele 9-11 se va 
realiza selectia dosarelor de candida-
tura, iar candidatii selectati vor 
sustine interviul in data de 09.05.2022 
ora 10.  Alte informatii suplimentare 
referitoare la conditii de participare, 
criterii de evaluare, bibliografie si 
documente necesare pentru depu-
nerea candidaturii se pot obtine la 
sediul Primariei Comunei Gura 
Raului, str. Principala, nr. 566, 
program luni-vineri intre orele 8-16, 
sau la nr. de tel. 0269/572001.

FLF Patiseria Stars SRL din Arad 
angajează 4 lucrători bucătărie (spălă-
tori vase mari)- cod COR 941201, 
condiții minime: studii primare (8 
clase), cunoștințe limba engleză. 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: 
experto¥ce8@gmail.com. Vor fi luate 
în considerare CV-urile primite până 
la data de 17.03.2022. Selecția candi-
daților va avea loc în data de 
18.03.2022 și constă în concurs de 
CV-uri. Informații la telefon: 
0752.556.014.

CITAŢII
Bumbia Ana este citată pentru 

data de 07.04.2022, ora 11:00, la 
Judecătoria Săveni, in dosar nr. 
2264/297/2017, având ca obiect fond 
funciar. Bumbia Ana este introdusă 
în cauză în calitate de moștenitoare 
după Frunzete Petrea, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în satul Doro-
banți, comuna Nicșeni, județul 
Botoșani. 

Sonea Saveta este citată pentru 
data de 07.04.2022, ora 11:00, la 
Judecătoria Săveni, in dosar nr. 
2264/297/2017, având ca obiect fond 
funciar. Sonea Saveta este introdusă 
în cauză în calitate de moștenitoare 
după Frunzete Petrea, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în satul Doro-
banți, comuna Nicșeni, județul 
Botoșani.

Se citează Duță Gabriel, ultimul 
domiciliu cunoscut în Galați, strada 
Ionel Fernic Nr 3, bl Y7, sc 3, ap. 56, 
pentru 18.04.2022, ora 9, Judecătoria 
Topoloveni, județ Argeș, dosar 
870/828/2021.

Se citează eventualii succesibili/
mostenitori pentru a participa la 
dezbaterea succesiunii defunctei 
Balazs Ellna, decedată la data de 
04.11.2014, cu ultimul domiciliu în 
Mun. Brașov, Str.Avram Iancu, Nr. 
167, Ap.2, Jud.Brașov. Dezbaterea 
va avea loc la data de 25 martie 
2022, ora 11.00, la sediul Societății 
Profesionale Notariale Marin Ion și 
Ion Cătălin din Mun.Brașov, Calea 
București nr.46 Bl.S-21, AP.1, Jud.
Brașov.

Dicu Florică, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Sat Poiana, Comuna 
Poiana, Nr.1054, Județul Dâmbo-
vița, este chemat la Judecătoria 
Brașov, cu sediul în Municipiul 
Brașov, B-dul.15 Noiembrie, Nr.45, 
Județul Brașov, camera Sala J1, în 
ziua de 21.04.2022, Completul C34, 
ora 09.00, în calitate de Pârât, în 
cauza ce face obiectul dosarului 
nr.20891/197/2021- succesiune- în 
proces cu Munteanu Dumitru, cu 
domiciliul ales la Cabinet de Avocat 
Stăncioiu Răsvan Toma, în calitate 
de Reclamant.

Subsemnata Militaru Elena, recla-
mantă în dosarul nr. 5493/312/2021 
al Judecătoriei Slobozia în contradic-
toriu cu Negoiţă Doboșaru Gheorghe 
cu termen de judecată la data de 
06.06.2022 la Judecătoria Slobozia.

Se citează Pânzaru Mariana, cu 
ultim domiciliu cunoscut în Bârlad, 
str.Vasile Milea, nr.2, bl.P1, sc.B, 
p.27, jud.Vaslui, pentru termenul din 
19.05.2022, ora 08.30, la Judecătoria 
Bârlad, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr.7807/189/2018, având ca 
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obiect dezbatere succesiuni succesive 
ale defuncților Răducanu Ion, 
R ă d u c a n u  E l e n a ,  C N P : 
2520317370061 și Răducanu Elena, 
CNP: 2191121370041 și partaj 
succesoral -ieșire din indiviziune, 
reclamantă fiind Răducanu Ioana.

DIVERSE
Pentru amplasamentul din Strada 

Meiului, nr.18A, sector 3, București, 
Baragau Teodora intenționează să 
elaboreze o documentație PUD 
pentru construirea unei locuințe 
P+1E+M. În perioada 15.03.2022-
28.03.2022, publicul este invitat să 
transmită observații la sediul Primă-
riei sectorului 3- Calea Dudești, 
nr.191, telefon relații cu publicul: 
021.318.03.23, Email: relatiipublice@
primarie3.ro

MAI Transport SRL, cu sediul 
social in com. Branesti, str. Slt. Petre 
Ionel, nr. 165, Jud. Ilfov, titular al 
activitatii cod CAEN: 4677-Comert 
cu ridicata al deseurilor si resturilor 
desfasurate pe amplasamentul de la 
sediul social situat in com.Branesti, 
Str. Victoriei, nr. 1bis, Jud. Ilfov, 
anunta publicul interesat asupra soli-
citarii de obtinere a autorizatiei de 
mediu pentru activitate. Informatiile 
privind potentialul impact asupra 
mediului al activitatii pot fi consultate 
la sediul A.P.M. Ilfov str. Lacul Morii, 
nr.1, Sect.6, Bucuresti, Tel/Fax: 
430.15.77, 430.15.23, 430.14.02/ 
0746248440 in zilele de luni-joi intre 
orele 9-13. Observatiile publicului se 
primesc zilnic,la sediul A.P.M.Ilfov

SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, anunta prin prezenta, 
numirea acesteia in calitate de  lichi-
dator judiciar  a debitoarei L‘equipe 
Gagnante SRL cu sediul in București 
Sectorul 1, Str. Polonă, Nr. 115, Bloc 
15, Scara A, Etaj 6, Ap. 26, CUI 
24680451, J40/18517/2008, cu indepli-
nirea atributiilor prevazute de legea 
85/2014, conform  incheierii de 
sedinta  din data de 10.03.2022 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII- a Civila in dosar nr. 
45269/3/2018, prin care s-a dipus 
înlocuirea lichidatorului judiciar Just 
Legal SPRL cu lichidatorul judiciar  
Evrika Insolvency IPURL.  

Stănescu Nadia PFA, având cod 
fiscal 45653883, cu sediul în Sat 
Bălteni, Com. Conțești, Str. Eroilor, 
Nr.390D, Jud.DB, titular al activităţii 
„Recuperare a materialelor reciclabile 
sortate- CAEN 3832”, ce se desfă-
șoară în Sat Bălteni, Com.Conțești, 
Str.Eroilor, Nr.390D, Jud.DB, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a autorizaţiei de 
mediu. Informaţiile privind potenţi-
alul impact asupra mediului al activi-
tăţii desfășurate, pot fi consultate/

depuse zilnic, timp de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului, 
la sediul APM DB, Cal.Ialomiței 1, 
Târgoviște, de luni până joi, între orele 
09.00-14.00 și vineri, între orele 09.00-
12.00.

S.C. Golmir S.R.L., S.C. Poliform 
S.R.L., Gyorfi Tibor, titular al 
planului „Elaborare P.U.Z.-zonă 
producție nepoluantă, depozitare și 
servicii”, comuna Giarmata, extra-
vilan, C.F. nr. 412719, nr. topo 412719 
(A 237/1/1/6/1), C.F. nr. 412720, nr. 
topo 412720 (A 237/1/1/6/2), C.F. nr. 
412721,  nr.  topo 412721 (A 
237/1/1/6/3), C.F. nr. 412166, nr. topo 
412166 (A 237/1/1/4), jud. Timiș, aduc 
la cunoștinţa publicului că decizia 
etapei de încadrare, din procedura de 
r e g l e m e n t a r e  c o n f o r m 
H.G.nr.1076/2004, este cea de adop-
tare a planului fără aviz de mediu. 
Propunerile de reconsiderare ale 
deciziei se vor transmite în scris, în 
termen de 10 zile calendaristice, la 
sediul APM Timiș, B-dul Liviu 
Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud.
Timiș.

Anexa Nr.5.J la procedura. Anunţ 
public privind decizia etapei de înca-
drare. SC Agrounion SRL, titular al 
proiectului „înființare stație de condi-
ționare, tratare și ambalare semințe și 
depozitare a produselor finite”, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de 
către APM Călărași, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra 
mediului*), pentru proiectul „înfiin-
țare stație de condiționare, tratare și 
ambalare semințe și depozitare a 
produselor finite”, propus a fi 
amplasat în jud.Călărași, comuna 
Alexandru Odobescu, intravilan, 
T58/1/2, P1. 1.Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
APM Călărași, Șoseaua Chiciului, 
nr.2, jud. Călărași, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 10.00-14.00, precum și 
la următoarea adresă de internet: 
www.apmcl.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de internet 
a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului. 2.Publicul inte-
resat poate depune propuneri în ceea 
ce privește conţinutul raportului 
privind impactul asupra mediului la 
sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului, în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a APM Călărași.

Invitație pentru selecția de oferte 
pentru Achiziție produse și echipa-
mente. Denumirea beneficiarului 
privat: SC Dacos Agriland SRL, Cod 
unic de înregistrare: RO25532194. 
Adresa beneficiarului: sediul în sat 
Fundeni, comuna Zărnești, Str.Bise-

ricii, nr.2, judeţul Buzău. Telefon, 
e-mail: tel. 0722.206.771, E-mail: 
rodicamocanu2010@gmail.com. 
Programul Naţional de Sprijin al 
României în sectorul vitivinicol, 2019-
2023. Denumirea programului și a 
contractului: „Achiziţia de echipa-
mente și instalaţii unitate de vinifi-
caţ ie” .  Achiz i ț ie  produse  ș i 
echipamente pentru proiectul: „Achi-
ziţia de echipamente și instalaţii 
unitate de vinificaţie”. Obiectul 
contractului: Achiziție produse și 
echipamente: Achiziție: Filtru Aluvi-
onar 1buc, Filtru „Eur” cu Plăci 
40x40 1 buc, Kit Elemente Legătură 1 
buc, Baricuri cu Suporţi 20 buc, Insta-
laţie Clătire Sticle 1 buc, Instalaţie 
pentru Umplere Sticle 1 buc, Dopu-
itor Semiautomat 1 buc, Instalaţie 
Etichetat și Capsulat 1 buc. Durata 
contractului: 8 luni. Valoarea esti-
mată: 225.400,62Lei fără TVA. Crite-
riul de atribuire: Oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere 
economic. Data și ora-limită de depu-
nere a ofertelor: 29.03.2022, ora 12.00. 
Data și ora ședinţei de deschidere: 
30.03.2022, ora 10.00. Locul și modul 
de obţinere a documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire și 
alte informaţii se obţin de la sediul 
firmei: sat Fundeni, comuna Zărnești, 
Str.Bisericii, nr.2, judeţul Buzău. 
Pentru informaţii suplimentare, cei 
interesaţi se pot adresa la telefon: 
0722.206.771, persoana de contact: 
Mocanu Rodica- reprezentant legal.

Societatea Autokars Ro Sud S.R.L., 
sediul social în București, sector 4, str. 
Izvorul Crișului, nr.9, parter, bloc.A6, 
scara.C, ap.31 și punct de lucru în 
București, sect.4, Drumul Dealu 
Istrița, nr.3, înregistrată la O.N.R.C. 
cu C.U.I.42365282, J40/3343/2020, 
reprezentată prin domnul Firea 
George, informează pe cei interesați 
că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu pentru 
activitatea cod CAEN. Rev. 2 4520–
Întreținerea și repararea autovehicu-
l e l o r,  c o d  C A E N  R e v.  1 
5020-Întreținerea și repararea autove-
hiculelor. Informații se pot solicita la 
sediul Agenția Pentru Protecția 
Mediului București din sect.6, Aleea 
Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul 
Mori i - în  spate le  benzinarie i 
LUKOIL), între orele 9.00-12.00, de 
luni pana vineri. Propuneri sau 
contestatii se pot depune la sediul 
A.P.M.București in termen de 10 zile 
de la data publicarii prezentului 
anunt.

Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Cute Salon 
SRL desemnat prin hotararea din 
data de 14.03.2022, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 3539/3/2021, noti-
ficã deschiderea falimentului prin 

procedura simplificata prevazuta de 
Legea nr.85/2014 împotriva Cute 
Salon SRL, cu sediul in București, 
Sectorul 3, Strada FETEȘTI, Nr. 44A, 
Parter, Ap. 2, CUI  33454100, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/9193/2014. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de 
creanta nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva Cute 
Salon SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
3539/3/2021, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
in tabelul suplimentar al creantelor 
15.04.2022; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului 
suplimentar al creantelor 05.05.2022; 
c) termenul pentru depunerea contes-
tatiilor la tabelul suplimentar va fi de 
7 zile de la publicarea in BPI a tabe-
lului suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului defi-
nitiv consolidat 26.05.2022.

S.N.T.G.N. Transgaz anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Punerea în 
siguranță traversare aeriana peste râu 
Plapcea cu conducta de transport 
gaze naturale DN 100 racord alimen-
tare SRM Scornicești, zona localitatii 
Scornicești, Jud. Olt, propus a fi 
amplasat în extravilanul orasului 
Scornicesti, sat Jitaru, T62, Parcelele 
A52, 53, 54, N589, De559, HR605, 
T64, Parcelele N560, P599, judetul 
Olt. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Olt din Slatina, str. Ion Moro-
sanu, nr. 3, judetul Olt și la sediul 
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. din Medias, 
str. Piata Constantin I. Motas, nr. 1, 
judetul Sibiu, in zilele de luni – vineri, 
intre orele 9.00-14.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la Agentia 
pentru Protectia Mediului Olt.

Anunţ de participare la selecția 
publică de proiecte de interes public 
local pentru acordarea de finanțare 
nerambursabilă din bugetul local al 
Municipiului Aiud în anul 2022. 1.
Autoritatea contractantă: Municipiul 
Aiud, Aiud, str.Cuza Vodă nr.1, 
județul Alba, cod fiscal 4613636, cod 
poștal 515200, telefon 0258/861.310, 
fax 0258/861.280, e-mail: oµce@aiud.
ro. 2.Reglementări legale privind 
acordarea de finanțare nerambursa-
bilă: Legea nr. 350/2005, privind 
regimul finanțărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. 3.Domeniile pentru care se 
acordă finanțare nerambursabilă de la 
bugetul local al Municipiului Aiud în 
anul 2022 sunt: a)culte religioase; b) 
activități sportive. 4.Obiectivul 
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general: Sprijinirea sectorului 
nonprofit în desfășurarea unor activi-
tăți care să contribuie la realizarea 
unor acțiuni sau programe de interes 
public la nivelul municipiului Aiud. 
5.Suma totală alocată de la bugetul 
local al Municipiului Aiud și aprobată 
pentru anul 2022 este de 100.000Lei, 
repartizarea acesteia pe domenii fiind 
următoarea: a)culte religioase: 50.000 
Lei; b) activități sportive: 50.000 Lei. 
6.Data-limită pentru depunerea 
propunerilor de proiecte: 14.04.2022, 
ora 16.00. 7. Durata de implementare 
a proiectelor: până la 30.11.2022. 8.
Solicitanții trebuie să fie persoane 
fizice sau persoane juridice fără scop 
patrimonial -asociații ori fundații 
constituite conform legii -sau culte 
religioase recunoscute conform legii și 
să aibă domiciliul/sediul sau filiala în 
municipiul Aiud. 9. Regulamentul 
privind regimul finanțărilor neram-
bursabile de la bugetul local al Muni-
cipiului Aiud și documentația de 
solicitare a finanțării nerambursabile, 
precum și informații suplimentare se 
pot obține de la Biroul Comunicare și 
Relații Publice din cadrul Munici-
piului Aiud, str. Cuza Vodă nr.1, cod 
poștal 515200, județul Alba, telefon 
0258/861.310 și de pe site-ul institu-
ției: www.aiud.ro. 10. Solicitanții vor 
putea depune propunerile de proiecte 
cu documentația prevăzută în Regu-
lamentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile de la bugetul local al 
Municipiului Aiud, la registratura 
Municipiului Aiud, str.Cuza Vodă 
nr.1, cod poștal 515200, județul Alba, 
începând cu data de 16.03.2022 și 
până la data de 14.04.2022, ora 16.00. 
11.Documentația de solicitare a finan-
țării va fi întocmită în limba română 
și se va depune într-un singur exem-
plar, original, în dosar de încopciat, 
având un opis pe care va fi specificat 
numele aplicantului, conținutul dosa-
rului, numărul de file pentru fiecare 
document în parte și în total numărul 
de file conținut, fiecare pagină a dosa-
rului fiind numerotată, precum și în 
format electronic (pe suport 
magnetic) la registratura Munici-
piului Aiud. 12.Solicitantul de finan-
țare nerambursabilă trebuie să facă 
dovada capacității de cofinanțare, în 
procent de minimum 10% din 
valoarea totală a finanțării. 13.Evalu-
area și selecția proiectelor în vederea 
obținerii finanțării nerambursabile vor 
avea loc în perioada 18.04.2022-
29.04.2022 și se vor face de către 
Comisia de evaluare și selecționare a 
proiectelor ce vor beneficia de finan-
țare nerambursabilă de la bugetul 
local, numită prin Hotărârea Consi-
liului Local nr. 35/24.02.2022. 14. 
Criteriile pe baza cărora se atribuie 
contractul de finanțare nerambursa-
bilă sunt: A.Criterii generale: a)
programele și proiectele sunt de 
interes public local; b)este dovedită 
capacitatea organizatorică și funcțio-
nală a beneficiarului finanțării prin: 

experiența în domeniul administrării 
altor programe și proiecte similare, 
căile și modalitățile de identificare a 
beneficiarilor proiectului (cetățenii, 
comunitatea), capacitatea resurselor 
umane de a asigura desfășurarea 
programului sau proiectului la nivelul 
propus, experiență de colaborare, 
parteneriat cu autoritățile publice, cu 
alte organizații guvernamentale și 
neguvernamentale din țară și din 
străinătate, după caz, precizarea 
proiectelor desfășurate în anul calen-
daristic anterior și gradul de realizare 
a acestora, indicarea surselor de 
finanțare ale proiectului; c)în cazul 
activităților sportive: să fie structură 
sportivă recunoscută în condițiile legii 
și să facă dovada afilierii la federația 
sportivă națională de specialitate și/
sau la asociația pe ramură de sport 
județeană, după caz; d)să nu facă 
obiectul unei proceduri de dizolvare 
sau de lichidare ori să nu se afle deja 
în stare de dizolvare sau de lichidare 
în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. B.Criterii specifice: Criterii 
de evaluare; Punctaj maxim: 1.Rele-
vanță și coerență: 30. 1.1. Cât de 
convingător este descrisă problema 
abordată?: 5. 1.2.Cât de relevante sunt 
obiectivele proiectului în raport cu 
problema descrisă? (Obiective 
SMART unde S-specific, M-măsu-
rabil, A-posibil de atins, R-realist, 
T-definit în timp): 10. 1.3.Cât de clar 
definit și strategic este grupul/grupuri-
le-țintă?: 5. 1.4.În ce măsură proiectul 
conține elemente specifice care 
adaugă valoare (ex.soluții inovatoare, 
modele de aplicare în practică, conti-
nuarea unei tradiții etc.): 5. 1.5.În ce 
măsură tema proiectului se înca-
drează în prioritățile de dezvoltare 
locală stabilite de către Consiliul 
Local?: 5. 2.Metodologie: 25. 2.1.Cât 
de necesare, coerente și realiste între 
ele sunt activitățile propuse în cadrul 
proiectului?: 5. 2.2.Cât de clar și 
realist este calendarul activităților?: 5. 
2.3.Cât de coerente sunt activitățile 
propuse cu obiectivele proiectului? 
(Coerență -obiective, activități, rezul-
tate, impact asupra grupului-țintă și 
al comunității): 5. 2.4.Cât de coerente 
sunt rezultatele prognozate ale proiec-
tului cu activitățile propuse?: 5. 
2.5.Cât de relevant este nivelul de 
implicare al partenerilor în proiect?: 5. 
3.Durabilitate: 15. 3.1. În ce măsură 
proiectul va avea un impact durabil 
asupra grupului/grupurilor-țintă?: 5. 
3.2.În ce măsură activitățile proiec-
tului vor putea fi continuate și după 
încheierea acestei finanțări?: 5. 3.3.În 
ce măsură proiectul conține potențiale 
efecte multiplicatoare? (devine model 
pentru alte proiecte): 5. 4. Buget și 
eficacitatea costurilor: 20. 4.1.În ce 
măsură bugetul este clar, realist și 
detaliat pe capitole de cheltuieli?; 10. 
4.2.În ce măsură sunt necesare cheltu-
ielile estimate în raport cu activitățile 
propuse pentru implementarea 
proiectului?: 10. 5. Capacitate mana-

gerială: 10. 5.1. Experiența manage-
rială a aplicantului în domeniul 
respectiv: 3. 5.2.Cunoștințe de specia-
litate ale aplicantului (cunoașterea 
problemelor vizate); 3. 5.3. Capaci-
tatea managerială a aplicantului 
(abilitatea de a gestiona bugetul 
proiectului): 4. Punctaj maxim: 100. 
15. Anunțul de participare a fost 
publicat în Monitorul Oficial al 
României,  Partea a VI-a, nr. 
44/04.03.2022.

Informaţii 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: 1.
Comuna Slatina-Timiș, cu sediul în 
localitatea Slatina-Timiș, Str.Princi-
pală nr.32, județul Caraș-Severin, 
t e l e f o n  0 3 5 5 / 4 0 1 . 7 1 1 ,  f a x 
0255/260.899, e-mail: primaria@slati-
na-timis.ro, cod fiscal 3227211. 2. 
Reglementări legale: Legea 350/2005 
privind regimul finanțărilor din 
fonduri publice alocate pentru activi-
tățile nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare, 
H.C.L. nr. 11/11.02.2022 privind apro-
barea bugetului local al Comunei 
Slatina-Timiș pe anul 2022, H.C.L. nr. 
21/07.03.2022, privind aprobarea 
planului anual de finanțare neram-
bursabilă. 3.Solicitanții pot fi: 
persoane fizice sau persoane juridice 
fără scop patrimonial -asociații și 
fundații constituite conform legii. 4. 
Procedura aplicată: finanțare neram-
bursabilă se acordă din bugetul 
Comunei Slatina-Timiș pe bază de 
contract de finanțare nerambursabilă 
semnat între finanțator și beneficiar, 
în urma aplicării procedurii de 
selecție proiecte și a declarării proiec-
telor câștigătoare. 5.Se acordă finan-
țare  nerambursabi lă  pentru: 
Domeniul: proiecte cultură, religie și 
învăţământ; Domeniul: proiecte 
sociale; Domeniul: proiecte activităţi 
sportive; Domeniul: proiecte activităţi 
de tineret; 6.Suma aprobată pentru 
anul 2022: 65.000Lei, după cum 
urmează: Domeniul: proiecte cultură, 
religie și învăţământ, suma alocată: 
10.000Lei; Domeniul: proiecte sociale, 
suma alocată: 10.000Lei; Domeniul: 
proiecte activităţi sportive, suma 
alocată: 35.000Lei; Domeniul: 
proiecte activităţi de tineret, suma 
alocată: 10.000Lei; 7.Durata progra-
mului: anul 2022. 8.Locul și data-li-
mită de depunere a propunerilor de 
proiecte: Registratura Comunei Slati-
na-Timiș, comuna Slatina-Timiș, 
nr.32, județul Caraș-Severin: 
16.05.2022, ora 12.00. 9.Perioada de 
selecție și evaluare a proiectelor: 
17.05.2022-24.05.2022. 10. Solicitarea 
finanțării nerambursabile: documen-
tația de solicitare a finanțării poate fi 
pusă la dispoziție prin Comparti-
mentul Registratură din cadrul 
Primăriei Comunei Slatina-Timiș.

Informaţii 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: 
1.U.A.T.Comuna Muntenii de Jos, 
județul Vaslui, telefon 0235/313.065, 
fax 0235/315.865, e-mail: office@
munteniidejos.ro, cod fiscal 3337702. 
Invită persoanele fizice și juridice fără 
scop patrimonial, respectiv asociațiile 
și fundațiile constituite conform legii 
care îndeplinesc condițiile prevăzute 
de Legea nr.350/2005, să depună 
oferta în scopul atribuirii contractelor 
de finanțare nerambursabilă, pentru 
domeniul: Sport. 2.Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractelor de 
finanțare nerambursabilă a proiec-
telor din domeniul sport pe anul 2022 
este prevăzută de art.6 din Legea 
nr.350/2005, privind regimul finanță-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general de U.A.T.
Comuna Muntenii de Jos. 3.Sursa de 
finanțare a contractului: buget local 
Reglementări legale privind acor-
darea de finanţare nerambursabilă: 
-Legea nr.350/2005 -privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activi-
tăţi nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-Legea Educaţiei fizice și sportului 
nr.69/2000, cu modificările și comple-
tările ulterioare; -Ordinul nr.664/2018 
-privind finanţarea nerambursabilă 
din fonduri publice a proiectelor spor-
tive; -H.G. nr. 1447/2007 -privind 
aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă; -Ghidul 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi sportive nonprofit de 
interes general, aprobat prin 
H.C.L.nr.22 din 18.02.2022 -Hotă-
rârea Consiliului Local al Comunei 
Muntenii de Jos nr.14 din 9.02.2022 
privind aprobarea bugetului local al 
Comunei Muntenii de Jos pe anul 
2022. 4. Obiectul: Finanțare neram-
bursabilă a unor proiecte din cadrul 
programului sportiv de utilitate 
publică „Sportul pentru toți” și 
„Promovarea sportului de perfor-
manță”, proiecte înaintate de către 
structuri sportive fără scop patrimo-
nial din U.A.T.Comuna Muntenii de 
Jos pentru anul 2022. 5. Procedura: 
Selecție publică de proiecte organizată 
în baza prevederilor Legii nr.350/2005 
privind regimul finanțărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități non profit de interes 
general și Legii nr.69/2000, legea 
educației fizice și sportului. 5.Cerinţe 
minime de calificare: Cererile de 
finanţare nerambursabilă vor fi înso-
ţite, obligatoriu, de următoarele 
documente: a)Actul de înfiinţare al 
organizaţiei solicitante semnat, ștam-
pilat și datat (o copie certificată de 
către reprezentantul autorizat al 
respectivei organizaţii); b) Statut 
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semnat și ștampilat cu mențiunea 
„conform cu originalul”; c) Certificat 
de înregistrare fiscală (o copie certifi-
cată de către reprezentantul autorizat 
al respectivei organizaţii); d)Certifi-
catul de identitate sportivă (o copie 
certificată de către reprezentantul 
autorizat al respectivei organizaţii); e)
Dovada afilierii la federaţia sportivă 
naţională de specialitate și/sau la 
asociaţia pe ramură de sport jude-
ţeană; f) Ultimul raport anual de 
activitate cu detalii referitoare la 
rezultatele obţinute și la finanţările 
obţinute (numele finanţatorului, 
valoarea contractului finanţat, durata 
derulării); g)Cel mai recent bilanţ 
contabil (contul de profit și de pier-
deri, balanţa anuală pentru ultimul an 
financiar încheiat) al solicitantului, 
semnat de reprezentantul legal al 
organizaţiei solicitante și avizat de 
Administraţia Financiară (o copie 
certificată de către reprezentantul 
autorizat al respectivei organizaţii); h) 
Certificatul de înregistrare în Regis-
trul persoanelor juridice fără scop 
patrimonial (o copie certificată de 
către reprezentantul autorizat al 
respectivei organizaţii); i) Dovada 
afilierii la federaţia sportivă naţională 
de specialitate și/sau la asociaţia pe 
ramură de sport judeţeană; j) Certifi-
cate fiscale care atestă că solicitantul 
nu are obligaţii exigibile către stat și 
bugetul local (emise de DGFPS Vaslui 
și Serviciul Finanţelor Publice Locale 
Muntenii de Jos); k) Copii după 
diplome sau clasamente oficiale; l) 
Curriculum Vitae al coordonatorului 
de proiect; m)Declaraţie pe propria 
răspundere conform modelului din 
Ordinul nr.664/2018 privind finan-
țarea din fonduri publice a proiectelor 
și programelor sportive; n) Declaraţie 
de parteneriat, în cazul în care există 
parteneri, numai dacă este cazul; o) 
Declaraţie de imparțialitate -conform 
modelului din Anexa 2 (din ghidul 
solicitantului); p)Declaraţie pe 
propria răspundere din partea solici-
tantului/și a partenerului (dacă este 
cazul) că nu se află în niciuna din 
situaţiile de excludere menţionate în 
Ghidul Solicitantului, conform mode-
lului din Anexa 3 (din ghidul solici-
tantului); 6.Durata finanțării: anul 
2022. 6.1.Documentația pentru elabo-
rarea și prezentarea propunerilor de 
proiect va fi preluată de către cei 
interesați de la sediul U.A.T. Comuna 
Muntenii de Jos (secretariat), pe baza 
de cerere. Documentaţia necesară 
elaborării și prezentării propunerilor 
de proiect este disponibilă și în format 
electronic pe site-ul instituției. 6.2. 
Informații suplimentare se pot obţine 
de la sediul U.A.T. Comuna Muntenii 
de Jos, telefon 0235/313.065. 7.Info-
mații și clarificări cu privire la docu-
mente: întrebările pot fi trimise prin 
fax 0235/315.865 sau email office@
munteniidejos.ro, cu cel puțin 6 zile 
înainte de data-limită pentru depu-
nerea propunerilor de proiect la 

adresa indicată mai sus, indicând clar 
numele Programului Local pentru 
finanţarea nerambursabilă a activită-
ţilor nonprofit de interes general pe 
anul 2022. Autoritatea finanţatoare va 
răspunde cererilor de clarificări cu cel 
puțin 4 zile înainte de data-limită 
pentru depunerea proiectelor. 8.
Data-limită pentru depunerea propu-
nerilor de proiect este 18.04.2022, ora 
12.00. 9.Adresa la care trebuie depuse 
propunerile de proiect: Cererile de 
finanţare nerambursabilă trebuie 
trimise în plic sigilat, recomandat, 
prin poștă, mesagerie expresă sau 
înmânate personal (aducătorului i se 
va elibera o confirmare de primire cu 
dată și ora depunerii) la adresa indi-
cată mai jos: Adresa pentru trimiterea 
prin poștă, mesagerie expresă sau 
personal: U.A.T.Comuna Muntenii de 
Jos, Secretar, parter. Cererile de finan-
ţare trimise prin orice alte mijloace 
(ex.fax sau e-mail), trimise la alte 
adrese sau depuse după ora stabilită, 
vor fi respinse. Cererile de finanţare 
(formularul de cerere, bugetul și 
documentele prevăzute în lista de 
verificare) trebuie să fie depuse în plic 
închis. Documentația va avea paginile 
numerotate și va conţine un opis. 
Plicul trebuie să poarte numărul de 
referinţă al Solicitării de Propunere 
de Proiecte (CLMJ 2022-01), numele 
complet și adresa solicitantului, 
domeniul pentru care se aplică, 
respectiv „Sport”, și menţiunea “A nu 
se deschide înainte de sesiunea de 
evaluare”. 10. Data, ora și locul 
deschiderii propunerilor de proiect: 
18.04.2022, ora 14.00, Muntenii de 
Jos, județul Vaslui. 11.Selecția și 
evaluare proiectelor în vederea finan-
țării nerambursabile se va face de 
către comisia de evaluare în perioada 
19.04.2022-20.04.2022. 12.Data publi-
cării rezultatelor selecției proiectelor: 
21.04.2022, ora 12.00. 13.Depunerea 
contestațiilor se va face în termen de 3 
zile de la data afișării rezultatelor. 14. 
Contestațiile vor fi soluționate în 
termen de maxim 5 zile lucrătoare de 
la data expirării termenului de depu-
nere a contestațiilor. 15. Data transmi-
terii anunțului de participare catre 
Monitorul Oficial: 15.03.2022.

SOMATII
Prin cererea înregistrată pe rolul 

Judecătoriei Gurahonţ, sub nr. 
48/238/2022, posesorii Bădău Iosif și 
Bădău Cornelia ambii cu domiciliul în 
Dezna, str. Horia, cloșca și Crișan, 
jud. Arad, a invocat dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului înscris în CF 
301370 Dezna, nr. top. 164, compus 
din teren intravilan în suprafaţă de 
1423 mp, asupra cărora figurează în 
CF ca proprietar tabular Pintea 
Floare și Costea Miliana văd. Lui 
Pintea Teodor. Reclamantul susţine că 
a folosit acest imobil de peste 20 de 
ani în mod public, pașnic, continuu și 

sub nume de proprietar. Toţi cei inte-
resaţi sunt somaţi ca, în baza prev. art. 
130 din Legea nr. 115/1938, de îndată, 
să înainteze opoziţie la Judecătoria 
Gurahonţ deoarece în caz contrar în 
termen de o lună de la această publi-
care se va proceda la rezolvarea 
cererii.

Prin cererea înregistrată sub dosar 
nr. 458/246/2022,  petentul Morariu 
Mircea solicita inscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzucapiune, 
asupra imobilului în CF nr. 314953 
Sicula provenit din conversia pe 
hartie a CF vechi 1827 Sicula, cu nr 
top. 1011/2-29 teren intravilan in 
suprafata de 1439 mp, avand ca 
proprietar tabular intabulat sub B1 
Feiesi Floarea in cota de 1/1, decedta 
la data de 10 aprilie 1966.  Petentul 
susţine că a folosit acest imobil de 
peste 20 de ani execitand o posesie 
pasnica, publica, continuua și sub 
nume de proprietar. In urma acesteia 
sunt somati, in baza art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938, toti cei 
interesati de indata sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Inei deoarece 
in caz contrat, in termen de o luna de 
la aceasta ultima publicare se va 
proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Se convoacă Adunarea Generală 

Ordinară a SC Autopilotaj SA, în 
data de 23.04.2022, ora 14.00, la 
sediul societății, din Rm. Vâlcea, str. 
Calea lui Traian, nr. 92, județul 
Vâlcea, având următoarea ordine de 
zi: 1. Prezentarea și aprobarea rapor-
tului administratorului și a comisiei 
de cenzori, pe anul 2021; 2. Analiza și 
aprobarea situațiilor financiare anuale 
pe anul 2021; 3. Aprobarea contului 
de profit și pierdere, precum și indica-
torii economic-financiari pe anul 
2021; 4. Aprobarea bugetului de veni-
turi și cheltuieli, pe anul 2022; 5. 
Diverse. La ședință vor participa 
acționarii societății sau reprezentanții 
acestora, împuterniciți cu procură 
notarială. Relații suplimentare la 
telefon: 0350411372.

Consiliul de Administrație al Obștii 
Moșnenilor Muntele Sterminoasa și 
Budislavu, cu sediul în sat Bradu-Clo-
cotici, str. Bradului, nr. 10, com. Raco-
vița, Jud. Vâlcea, în baza art. 18 și 32 
din Statutul obștii,  convoacă 
Adunarea Generală a Obștii în data 
de 17.04.2022, ora 13.00, cu urmă-
toarea ordine de zi: Pagube aduse 
obștii; Darea de seamă a Consiliului 
de Administrație pe anul 2021; 
Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 
2021 și descărcarea de gestiune; 
Bugetul de venituri și cheltuieli pe 
anul 2022; Lucrări ce urmează a fi 
desfășurate în cei doi munți – planul 
de activități pentru anul 2022; Modifi-
cări acte constitutive și statut; 
Diverse; Adunarea Generală se va 

ține în data de 17.04.2022, ora 13.00, 
în sat Blănoiu, com. Racovița, jud. 
Vâlcea, la domiciliul președintelui 
obștii, Frântu Ion. Dacă nu se întru-
nește 50%+1 din numărul acționa-
rilor, Adunarea Generală se va ține, 
peste o săptămână, în data de 
24.04.2022, la aceeași adresă, oră și cu 
aceeași ordine de zi. La adunarea 
generală pot participa numai acțio-
narii obștii sau împuterniciți ai aces-
tora cu procură notarială.

Consiliul de Administraţie al socie-
tății Stizo Invest S.A. București, 
convoacă ședinţa Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor pentru 
data de 15.04.2022, ora 11.00, la 
sediul societăţii din București, Sector 
3, Calea Moșilor nr. 36A, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1) Aprobarea 
completării obiectului de activitate al 
societatii cu: CAEN rev 2. 5320 “Alte 
activităţi poștale și de curier”; 2) 
Aprobarea reducerii capitalului social 
al societății; 3) Aprobarea răscumpă-
rării propriilor acțiuni; 4) Aprobarea 
modificarii Actului Constitutiv ca 
urmare a completării obiectului de 
activitate și a reducerii capitalului 
social al societatii; 5) Diverse. În situ-
aţia în care Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor nu se va 
putea ţine, cea de-a doua adunare se 
va ţine pe data de 22.04.2022, la ora și 
în locaţia stabilite pentru prima 
convocare.

Convocare A.G.O.A. Consiliul de 
Administraţie al Libra Internet Bank 
S.A., societate bancară înregistrată în 
Registrul bancar sub nr.RB-PJR-40-
037/1999, cu sediul în București, 
Calea Vitan, nr.6-6A, Tronson B, C, 
et.1, 6, 9, 13, Clădirea Phoenix Tower, 
sector 3, cod poștal 032196, având 
cod unic de înregistrare 8119644 și 
numărul de ordine în Registrul 
Comerţului J40/334/1996, prin preșe-
dintele Consiliului de Administrație 
al Libra Internet Bank S.A., Radu 
Grațian Ghețea, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor la 
data de 20.04.2022, ora 17.00, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 19.04.2022, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1.Prezentarea și 
aprobarea raportului administrato-
rilor pe anul 2021. 2.Prezentarea 
raportului de audit financiar pe anul 
2021. 3.Aprobarea situațiilor finan-
ciare anuale aferente exercițiului 
financiar al anului 2021, întocmite în 
conformitate cu Ordinul Băncii Nați-
onale a României nr.27/2010 din 16 
decembrie 2010 (republicat) pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile 
conforme cu Standardele Internațio-
nale de Raportare Financiară, aplica-
bile instituțiilor de credit și aprobarea 
distribuirii profitului. 4.Aprobarea 
descărcării de gestiune a administra-
torilor băncii pentru anul 2021. 5. 
Aprobarea programului de activitate 
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și a bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2022. 6.Evaluarea anuală a 
mărimii și componenței organului de 
conducere derulată de Adunarea 
Generală a Acționarilor conform 
criteriilor stabilite prin Politica 
privind recrutarea, selecția, evalu-
area și remunerarea membrilor 
organului de conducere și a persona-
lului identificat. 7.Evaluarea perfor-
manțelor anuale (individuale) ale 
membrilor neexecutivi ai Comite-
tului de Administrație, conform 
Politicii privind recrutarea, selecția, 
evaluarea și remunerarea membrilor 
organului de conducere și a persona-
lului identificat în Libra Internet 
Bank. 8.Prezentarea calificativului 
privind evaluarea colectivă a adec-
vării membrilor organului de condu-
cere a băncii, conform Politicii 
privind recrutarea, selecția, evalu-
area și remunerarea membrilor 
organului de conducere și a persona-
lului identificat în Libra Internet 
Bank. În cazul în care cvorumul 
necesar nu se va întruni la data 
menţionată, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor se va ţine la 
data de 21.04.2022, la aceeași oră și 
în același loc, cu aceeași ordine de zi. 
Acţionarii pot participa la adunări 
personal sau prin reprezentanţi, în 
baza unei procuri speciale. Procura 
specială se depune la sediul societăţii, 
conform dispoziţiilor legale. Preșe-
dintele Consiliului de Administraţie, 
Radu Grațian Ghețea.

S.C.M. Eledur, prin Consiliul de 
A d m i n i s t r a ţ i e  o r g a n i z e a z ă  
“Adunarea Generală Ordinară” în 
data de 12.04.2022, ora 9,00, la  sediul 
societăţii- mezanin, cu “ordinea de 
zi”: -Raportul Consiliului de Admi-
nistraţie privind activitatea desfășu-
rată în anul 2021, Îndeplinirea 
programelor și hotărârilor Adunării 
Generale anterioare, Acordarea 
descărcării de gestiune a membrilor 
Consiliului de Administraţie, 
Raportul cenzorilor, Aprobarea 
primirii sau retragerii de membri 
cooperatori, Ratificarea deciziilor și a 
contractelor de închiriere, Aprobarea 
sistemului de salarizare, BVC pentru 
anul 2022 și Adoptarea hotărârii 
Adunării Generale.

LICITAŢII
Ti�ani C&N Import Export SRL- 

în faliment vinde la licitaţie publică 
bunuri mobile de tipul mașinilor de 
cusut conform listă- 3.000Euro; 
mijloace calcul, mobilier conform 
listă, preț total: 800Euro. Prețuri fără 
TVA. Licitația la 25.03.2022, ora 
13.00, str.Regiment 11 Siret, nr.1, bloc 
E 1, ap.30. Licitația se va repeta la 
fiecare 7 zile, de maximum 9 ori, la 
aceeasi oră și în același loc. Relații 
suplimentare la lichidatorul judiciar, 
tel. 0728.047.087.

Primaria Municipiului Oradea 
organizeaza licitatie cu plic inchis. 1) 
Informatii privind concesionarul 
Primaria Mun. Oradea, cu sediul in 
mun. Oradea-410100, P-ta. Unirii nr. 
1, jud. Bihor, Cod fiscal RO 35372589, 
tel: 0259/408812; 0259/437.000, 
int.223; fax: 0259/436.276; E-mail: 
primarie@oradea.ro. 2) Informatii 
privind obiectul licitatiei Concesio-
nare 14 parcele de teren, cu suprafata 
totala de 5265 mp, situate in 
Oradea-Cartierul Tineretului, in 
vederea construirii de locuinte famili-
ale-Sesiune a-XV-a; 3) Data limita de 
depunere a ofertelor 06 aprilie 2022, 
ora 10:00, la sediul concesionarului. 4) 
Data desfasurarii sedintei de deschi-
dere a ofertelor cu documentele de 
calificare 07 aprilie 2022, ora 11:00. 5) 
Data desfasurarii sedintei de deschi-
dere a ofertelor financiare 07.04.2022, 
ora 13:00. 6) Documentatia de atri-
buire gasiti accesand site-ul: www.
oradea.ro, sectiunea-licitatii.

SC Fabissimo Group SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul acesteia. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50 % din cel stabilit in 
raportul de evaluare incuviintat de 
Adunarea Creditorilor din 18.11.2015. 
Licitaţiile vor avea loc pe data de: 
23.03.2022,  30.03.2022,  07.04.2022,  
21.04.2022, 28.04.2022, 05.05.2022, 
12.05.2022, 19.05.2022, 26.05.2022, 
06.06.2022, orele 13.00, în Ploiești, str. 
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova. Relaţii suplimentare  
0732405295,  0344104525.

Executorul Judecătoresc Vasiliu 
Vicenţiu I. vinde la licitaţie publică în 
Galaţi, str. Brăilei, nr.136, bloc B3, 
ap.51, în data de 17.03.2022, între 
orele 11.00-12.25, imobilele: teren 
extravilan (23.000mp), T126, P437/12, 
lot 2, intabulat, preţ: 113.765lei; teren 
extravilan (3.500mp), T127, P437/8/2, 
intabulat, preţ: 17.312Lei; teren extra-
vilan (9.972mp), T183, P656/23, inta-
bulat, preţ: 49.325Lei; teren extravilan 
(9.993mp), T122, P421-5/69, inta-
bulat, preţ: 49.428Lei; teren extravilan 
(9.901mp), T126, P437/4, intabulat, 
preţ: 48.973Lei; teren extravilan 
(20.000mp), T176, P634/2/28, inta-
bulat, preţ: 98.926Lei; teren extravilan 
(85.194mp), T126, P437/1, intabulat, 
preţ: 421.395Lei; teren extravilan 
(95.005mp), T122, P421/1/18, inta-
bulat, preţ: 469.923Lei, teren extra-
vilan (50.000mp), T122, P421/5/44, 
intabulat, preţ: 247.315Lei; teren 
extravilan (41.998 mp), T119; 
P410/1/28, intabulat, preţ: 207.735Lei; 
teren extravilan (16.000mp), T122, 
P421/1/6, intabulat, preţ: 79.141Lei; 
teren extravilan (25.000mp), T122; 
P421/1/5, intabulat, preţ: 123.658Lei. 
R e l a ţ i i  s u p l i m e n t a r e  l a : 
0236.431.093/319.150, 0741.142.152.

Anunţ privind închirierea prin lici-
taţie publică a unui spaţiu, proprietate 
publică a Municipiului Galaţi, situat în 
clădirea - hală agroalimentară, etaj 1, 
Piaţa Micro 20, str. Furnaliștilor, nr. 9A. 
1. Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Municipiul Galaţi 
- cod fiscal 3814810, str. Domnească, nr. 
54, tel: 0236.307.718, fax: 0236.461.460, 
e-mail: contracte.teren@primariagalati.
ro. 2. Informaţii generale privind 
obiectul închirierii, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să 
fie supus închirierii: Spaţiu, situat în 
Municipiul Galaţi, în clădirea - hală 
agroalimentară, etaj 1, Piaţa Micro 20, 
strada Furnaliștilor nr. 9A, judeţul 
Galaţi, în suprafaţă de 205 mp, aparţi-
nând domeniului public al Municipiului 
Galaţi, nr. cadastral 105047-C1, cu 
destinaţia activităţi de recreere, sală de 
fitness. Închirierea se face conform 
O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 18/27.01.2022. 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: documentaţia de 
atribuire se poate ridica de la sediul 
Municipiului Galaţi; 3.2 Denumirea și 
adresa serviciului/ compartimentului 
din cadrul autorităţii contractante, de la 
care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Serviciul 
Închirieri terenuri, Municipiul Galaţi, 
strada Domnească nr. 54, judeţul 
Galaţi; 3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019: 50 de lei, se poate achita cu 
numerar la casieria Municipiului 
Galaţi; 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 25.03.2022. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 04.04.2022, ora 
13.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Municipiul Galaţi, Registra-
tura Generală, strada Domnească nr. 
54, judeţul Galaţi; 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă:  un exemplar. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
07.04.2022, ora 15.30, la sediul Munici-
piului Galaţi, localitatea Galaţi, strada 
Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Munici-
piului Galaţi, localitatea Galaţi, strada 
Brăilei nr. 153, judeţul Galaţi, telefon: 
0236.412130, fax: 02364.60331, e-mail: 
tr-galaţi-comunicare@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 11.03.2022.

Anunț. Concesionarea imobilului 
în suprafață totală de 335.000 m2, 
identificat prin Cărțile Funciare nr. 
53297, 53298, 53299, 53300 și 53301, 
ale localității Săcălășeni, în vederea  
realizării investiției „Centru de 
produse vegetale”. 1. Informații gene-
rale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Comuna Săcălășeni, loca-
litatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 
87, județul Maramureș, C.I.F. 
3627390, cod poștal:  437280, 
România, telefon: 0262/289333, fax: 
0362/780129, e-mail: primarie@saca-
laseni.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: lici-
taţie publică în conformitate cu preve-
derile O.U.G. nr. 57/2019 și ale H.C.L. 
nr. 106 din 14 decembrie 2021, privind 
concesionarea imobilului în suprafață 
totală de 335.000 m2, identificat prin 
Cărțile Funciare nr. 53297, 53298, 
53299, 53300 și 53301, ale localității 
Săcălășeni, în vederea  realizării 
investiției „Centru de produse vege-
tale”, proprietate publică a Comunei 
Săcălășeni. 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: în urma unei cereri scrise a 
persoanei interesate depusă la sediul 
Comunei Săcălășeni, localitatea Săcă-
lășeni, strada Unirii, nr. 87, județul 
Maramureș. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Secretarul 
General al Comunei Săcălășeni, loca-
litatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 
87, județul Maramureș, telefon: 
0262/289333. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Gratuit în 
format electronic sau pe suport hârtie 
22,5 lei, care se achită în numerar la 
caseria instituției. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 30 
martie 2022, ora 12.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 6 aprilie 2022, ora 
15.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: la sediul Comunei 
Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, 
strada Unirii, nr. 87, județul Mara-
mureș. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original și un exemplar în 
copie. 5. Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 7 aprilie 2022, ora. 
10.00, la sediul Comunei Săcălășeni, 
localitatea Săcălășeni, strada Unirii, 
nr. 87, județul Maramureș. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
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competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Județean Mara-
mureș, bd. Republicii, nr. 2A, Baia 
Mare, telefon: 0262/218235, fax: 
0262/218209, adresă e-mail: tr-mara-
mures-reg@just.ro, în termenele 
prevăzute de Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 11.03.2022.

Municipiul Petroșani – prin Servi-
ciul Urbanism și Amenajarea Terito-
riului, cu sediul administrativ pe str. 1 
Decembrie 1918, nr.93, județul Hune-
doara ,  te lefon  0254/541220 , 
0254/541221, fax 0254/545903, cod 
fiscal 4468943, adresa de e-mail serv_
urbanismpetrosani@yahoo.com orga-
nizează: -licitaţie publică în vederea 
vânzării terenului în suprafață de 94,0 
mp, situat în municipiul Petroșani, str. 
Fabricilor, nr.11, teren ce aparține 
domeniului privat al municipiului 
Petroșani, notat în C.F. 64639 Petro-
șani, nr. cadastral 64639; - licitaţie 
publică în vederea vânzării terenului 
în suprafață de 726,0 mp, situat în 
municipiul Petroșani, str. Fabricilor, 
f.nr., teren ce aparține domeniului 
privat al municipiului Petroșani, notat 
în C.F. 66485 Petroșani, nr. cadastral 
66485. Ofertele se depun într-un 
exemplar până la data de 06.04.2022, 
ora 09.00 și se vor deschide în ședinţa 
publică din data de 06.04.2022, orele 
10.00 respectiv 12.00, în sala de 
ședinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, 
detalii, clarificări cât și documentaţia 
de atribuire, se pot obţine până la data 
de 29.03.2022, de la Serviciul Urba-
nism și Amenajarea Teritoriului, din 
cadrul Primăriei municipiului Petro-
șani, camera 37, telefon 0254-
541220(1), int.131. - licitație publică în 
vederea vânzării terenului în supra-
față de 500,0 mp, situat în municipiul 
Petroșani, str. Dacia, f.nr., teren ce 
aparține domeniului privat al munici-
piului Petroșani, notat în C.F. 62520 
Petroșani, nr. cadastral 62520; - lici-
tație publică în vederea vânzării 
imobilului locuință individuală 
(clădire parțial degradată, parțial în 
afara exploatării), situat în municipiul 
Petroșani, str. Aurel Vlaicu, nr. 21 
(apartamentele 1,2,3 și 4), în suprafață 
utilă de 65,90 mp, suprafaţă 
construită de 92,90 mp, proprietate 
privată a municipiului Petroșani, 
înscris în C.F. 60786-C1-U1 Petroșani 
(apartamentul 1), C.F. 60786-C1-U2 
Petroșani (apartamentul 2), C.F. 
60786-C1-U3 Petroșani (apartamentul 
3) și C.F. 60786-C1-U4 Petroșani 
(apartamentul 4). Ofertele se depun 
într-un exemplar până la data de 
11.04.2022, ora 09.00 și se vor deschide 
în ședinţa publică din data de 
11.04.2022, orele 10.00 respectiv 12.00, 
în sala de ședinţe, la sediul instituţiei. 
Relaţii, detalii, clarificări cât și docu-
mentaţia de atribuire, se pot obţine 

până la data de 01.04.2022, de la 
Serviciul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, din cadrul Primăriei 
municipiului Petroșani, camera 37, 
telefon 0254-541220(1), int.131. 
Instanţa competentă în soluţionarea 
eventualelor litigii: Tribunalul Hune-
doara, Calea Zarandului, nr.73, muni-
cipiul Deva, telefon 0254/218045, fax 
0254/216333, e-mail tr-hunedoa-
ra-reg@just.ro; termenele și condițiile 
pentru sesizarea instanţei: conform 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Costul 
documentaţiei de atribuire este de 30 
lei și se va achita la casieria din cadrul 
Primăriei municipiului Petroșani, 
parter. Ofertele se depun la sediul 
instituţiei, biroul de registratură, 
camera 5 sau 7.

Serviciul Public de Administrare a 
Unităților de Învățământ Preuniver-
sitar de Stat Sibiu (SPAUIPS), CIF: 
14392273, cu sediul în Sibiu, Str. 
Turnului nr. 4, telefon  0269210432, 
e-mail scoli.tehnic@sibiu.ro, organi-
zează licitaţie publică la data de 
11.04.2022, ora 11.00, la sediul 
SPAUIPS, pentru închirierea unui 
spatiu în suprafaţă de 27mp, aparți-
n â n d  C o l e g i u l u i  N a ț i o n a l 
„Gheorghe Lazăr” Sibiu, situat pe 
str.General Magheru, nr.6, în vederea 
utilizării acestuia pentru comerciali-
zarea de produse alimentare permise 
elevilor. Perioada de închiriere este 
cuprinsă între data încheierii 
contractului de închiriere și data de 
14.02.2024. Documentația de atri-
buire poate fi obținută în urma unei 
solicitări scrise, după achitarea 
preţului de 50Lei (în numerar la 
casieria unității sau în contul 
RO44TREZ 5765006 XXX000220, 
deschis la Trezoreria Sibiu). Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor 
este cel mai târziu în a 10-a zi lucră-
toare înainte de data organizării lici-
țatiei. Ofertele vor fi depuse până cel 
târziu în data de 08.04.2022, ora 
11.00, la sediul SPAUIPS, într-un 
singur exemplar. Orice contestații 
formulate împotriva actelor premer-
gătoare încheierii contractului de 
închiriere se înregistrează la sediul 
organizatorului SPAUIPS, în termen 
de 48 de ore de la data desfășurării 
licitaţiei. Informații suplimentare de 
la Biroul Tehnic Achiziții, persoana 
de contact: Hiciu Coșa Elena, e-mail: 
scoli.tehnic@sibiu.ro. Prezentul 
anunț a fost transmis în data de 
14.03.2022 spre publicare în „Moni-
torul Oficial al României”, cotidi-
anul de circulație națională 
„Jurnalul”, cotidianul de circulație 
locală „Tribuna Sibiului” și  pe site-
ul: www.sibiu.ro.

1.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, numărul de fax și adresa de 
e-mail ale autorităţii contractante: 
Primăria Comunei Ulmi, comuna 

Ulmi, Str. Principală nr.50 bis, județul 
Giurgiu, telefon 0246/255.046, fax 
0246/255.049, e-mail :  prima-
riaulmi.2007@yahoo.com, cod fiscal 
5483364. 2. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, numărul de fax și 
adresa de e-mail ale biroului de la 
care se poate solicita documentaţia de 
atribuire. Dacă este cazul, costul și 
condiţiile de plată în vederea obţinerii 
documentaţiei de atribuire: Comparti-
mentul Urbanism din cadrul Primă-
riei Comunei Ulmi, cu sediul în 
comuna Ulmi, Str.Principală nr.50 bis, 
județul Giurgiu, telefon 0246/255.046, 
fax 0246/255.049, e-mail: prima-
riaulmi.2007@yahoo.com. Preţul 
documentaţiei de atribuire este 100 de 
lei, plata se va achita numerar la Casi-
eria unităţii sau în contul: R052TREZ 
32221180250XXXXX, cont deschis la 
Trezoreria Bolintin Vale, beneficiar 
Comuna Ulmi, cod fiscal 5483364. 3. 
a)Locul prestării serviciilor: Comuna 
Ulmi, județul Giurgiu; b)Obiectul 
concesionării; natura și dimensiunea 
prestărilor: Serviciul public de distri-
buţie a gazelor naturale din localitatile 
Ghionea, Ulmi, Trestieni, Căscioarele, 
Drăgăneasca, Icoana, Moșteni, 
Poenari, aparținătoare Comunei 
Ulmi, judeţul Giurgiu, conform H.G. 
209/2019. c)Termenul de finalizare 
sau durata contractului: 49 de ani. 
4.a)Termenul de depunere a ofertelor: 
02.05.2022, ora 10.00; b) Adresa la 
care trebuie transmise ofertele: 
Primăria Comunei Ulmi, comuna 
Ulmi, Str.Principală nr.50 bis, județul 
Giurgiu, telefon 0246/255.046, fax 
0246/255.049, e-mail :  prima-
riaulmi.2007@yahoo.com; c)Limba 
sau limbile în care trebuie redactate 
ofertele: română; d) Data, ora și locul 
deschiderii ofertelor: 03.05.2022, ora 
10.00, la Primăria Comunei Ulmi, 
comuna Ulmi, Str.Principală nr.50 bis, 
județul Giurgiu, telefon 0246/255.046, 
fax 0246/255.049. 5.Condiţiile perso-
nale, tehnice și financiare pe care 
trebuie să le îndeplinească ofertanţii: 
conform documentaţiei de atribuire. 
6.Criterii utilizate la atribuirea 
contractului: conform documentaţiei 
de atribuire. 7.După caz, procentajul 
minim din lucrări care trebuie acordat 
părţilor terţe: conform documentaţiei 
de atribuire. 8.Data trimiterii spre 
publicare a anunţului de participare: 
15.03.2022. 9.Denumirea și adresa 
organismului competent de rezolvare 
a contestaţiilor și, după caz, de 
mediere. Informaţii exacte privind 
termenele de depunere a contestaţiei 
și, după caz, denumirea, adresa, 
numărul de telefon, numărul de fax și 
adresa de e-mail ale biroului de la 
care se pot obţine aceste informaţii: 
Judecătoria Bolintin Vale, Bolintin 
Vale, Str.Republicii nr.1, județul 
Giurgiu, cod poștal 085100, telefon 
c e n t r a l a  0 2 4 6 / 2 7 0 . 8 6 7 ,  f a x 
0374/093.348, email: registratura-jb@
just.ro.

1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Poiana Cristei, 
comuna Poiana Cristei, Str.Pinului 
nr.28, județul Vrancea, telefon/fax 
0237/252.182, e-mail: poianacristeipri-
maria@yahoo.ro, cod fiscal 4298024. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
spaţiul din clădirea-primărie veche în 
suprafaţă de 31,6mp, T13, P405, 
având destinaţia de farmacie, 
comuna Poiana Cristei, sat Poiana 
Cristei, Str.Pinului nr.28, județul 
Vrancea, ce aparține domeniului 
public al Comunei Poiana Cristei, 
j u d e ț u l  V r a n c e a ,  c o n f o r m 
H.C.L.nr.10/21.02.2022 și temeiului 
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-
333. 3.Informații privind documen-
tația 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  Secretariat . 
3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Se poate obține de la 
Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Poiana 
Cristei, comuna Poiana Cristei, Str.
Pinului nr.28, județul Vrancea. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul ,  potr iv i t  preveder i lor 
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ: 20Lei/exemplar, se 
achită numerar la Casieria Primăriei 
C o m u n e i  P o i a n a  C r i s t e i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 29/03/2022, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor:  06/04/2022,  ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Poiana 
Cristei, comuna Poiana Cristei, 
Compartimentul Secretariat, Str.
Pinului nr.28, județul Vrancea. 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: 06/04/2022, ora 13.00, 
Primăria Comunei Poiana Cristei, 
Comuna Poiana Cristei, Str.Pinului 
nr.28, județul Vrancea. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Vrancea, 
Focșani, Bulevardul Independenței, 
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nr.19-21, județul Vrancea, telefon 
0237/232.092, fax 0237/232.092, 
e-mail: tr-vrancea-comercial@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 15/03/2022.

1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Poiana 
Cristei, comuna Poiana Cristei, Str.
Pinului nr.28, județul Vrancea, 
telefon/fax 0237/252.182, e-mail: 
poianacristeiprimaria@yahoo.ro, cod 
fiscal 4298024. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: 116 loturi, terenuri cu 
pășune și tufăriș, în suprafaţă totală 
de 288,60 ha, conform caietului de 
sarcini și cărților funciare: 50735; 
50737; 50762; 50749; 50730; 50732; 
50758; 50746; 50750; 50754; 50742; 
50741; 50755; 50748; 50740; 50733; 
50739; 50757; 50752; 50734; 50756; 
50745; 50738; 50761; 50747; 50731; 
50729; 50728; 50736; 50763, localizate 
în satele Dumbrava, Dealu Cucului, 
Mahriu, Petreanu și Târâtu, comuna 
Poiana Cristei, ce aparțin domeniului 
public al Comunei Poiana Cristei, 
județul Vrancea, conform H.C.L. nr. 
13/28.02.2022 și temeiului legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-333. 
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 instituției, Comparti-
mentul Secretariat. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Compar-
timentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Poiana Cristei, 
comuna Poiana Cristei, Str.Pinului 
nr.28, județul Vrancea. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit  prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul adminis-
trativ: 20 Lei /exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Poiana Cristei. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
29/03/2022, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 06/04/2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Poiana Cristei, comuna Poiana 
Cristei, Compartimentul Secretariat, 
Str.Pinului nr.28, județul Vrancea. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate: unul exterior și 

unul interior. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 07/04/2022, 
ora 10.00, Primăria Comunei Poiana 
Cristei, comuna Poiana Cristei, Str.
Pinului nr.28, județul Vrancea. 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 Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Vrancea, Focșani, Bulevardul Inde-
pendenței, nr.19-21, județul Vrancea, 
t e l e f o n  0 2 3 7 / 2 3 2 . 0 9 2 ,  f a x 
0237/232.092, e-mail: tr-vrancea-co-
mercial@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
15/03/2022.

1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Primăria Municipiului 
Giurgiu, B-dul București nr. 49-51, 
t e l e f o n  0 2 4 6 / 2 1 1 . 6 2 7 ,  f a x 
0246/215.405, email: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal 
4852455. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie vândut: teren intravilan în 
suprafață de 3.736,00mp, identificat 
cu număr cadastral 38366, aparți-
nând domeniului privat al Munici-
piului Giurgiu, situat în Str.Sloboziei, 
FN, județul Giurgiu, conform 
H.C.L.M. nr. 433/25.11.2021 și 
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 
documentației de atribuire: prin soli-
citare scrisă la sediul Primăriei Muni-
cipiului Giurgiu, B-dul București nr. 
4 9 - 5 1 ,  j u d e ț u l  G i u r g i u . 
3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Direcţia Patri-
moniu -Compartiment Urmărire, 
Executare Contracte, Primăria 
Municipiului Giurgiu, B-dul Bucu-
rești nr.49-51, județul Giurgiu. 
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: 100Lei la care se 
adaugă TVA și se achită în numerar 
la Direcția de Impozite și Taxe 
Locale Giurgiu, Șos.Alexandriei nr.7, 
Bl. G2, județul Giurgiu sau în contul 
IBAN: RO04TREZ 32121300205 
XXXXX, deschis la Trezoreria 
Giurgiu. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 30.03.2022, 
ora 10.00. 4.Informații privind ofer-

tele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 08.04.2022, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Registratura Primăriei Munici-
piului Giurgiu, B-dul București nr. 
49-51, județul Giurgiu. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: un singur exemplar, într-un 
plic sigilat. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 11.04.2022, 
ora 13.00, Primăria Municipiului 
Giurgiu, B-dul București nr. 49-51, 
județul Giurgiu, Sala Parter. 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: Secţia de Contencios 
Administrativ Fiscal a Tribunalului 
Giurgiu, orașul Giurgiu, Str. Episco-
piei nr.13, județul Giurgiu, telefon 
0246/212.725, fax 0337/819.940, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 15.03.2022.

1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Racovița, Str.
Principală nr.331, județul Timiș, 
telefon/fax 0372/227.400, e-mail: 
primaria.racovita@cjtimis.ro, cod 
fiscal 4269290. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: teren intravilan în suprafață de 
2.298mp, identificat prin CF405393 
-Hitiaș, aparținând domeniului privat 
al Comunei Racovița, conform 
H.C.L.nr.12/18.02.2022 și temeiul 
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: prin solicitare scrisă, 
de la sediul Primăriei Comunei Raco-
vița. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Racovița, Str. Principală nr. 
331, județul Timiș. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 
gratuit. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 29.03.2022, ora 
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 06.04.2022, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Registratura Primăriei Comunei 
Racovița, Str.Principală nr.331, 
județul Timiș. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original și 2 exem-
plare copii. 5.Data și locul la care se 

va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 06.04.2022, ora 
12.00, la sediul Primăriei Comunei 
Racovița, Str.Principală nr.331, 
județul Timiș. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Timiș, Timișoara, Piața 
Țepeș Vodă nr.2, județul Timiș, 
t e l e f o n  0 2 5 6 / 4 9 8 . 0 5 4 ,  f a x 
0256/221.990, email: tr-timis-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 15.03.2022.

1. Informaţii generale privind 
proprietarul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Broșteni, com. Broșteni, sat 
Broșteni, judeţul Mehedinti, telefon 
0252383020, fax 0252383118, e-mail: 
clbrosteni@yahoo.com. 2. Informaţii 
generale privind obiectul închirierii, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Primăria comunei Broșteni, cod 
fiscal 8845957 organizează licitaţie 
publică deschisă conform H.C.L. 
nr.12/2022, O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ la sediul Primă-
riei Broșteni,  în data de 07 .04. 2022, 
ora 10.00, în vederea închirierii: 1. 
clădire în suprafaţă de 149,6mp 
situată în satul Meris, cf 51848; 2. 
clădire în suprafaţă de 357,00mp 
situată în satul Broșteni, cf 51355; 
Durata închirierii este de 20 de ani. 
Construcţiile sunt proprietate 
publică a comunei Broșteni. -Preţul 
minim de pornire al licitaţiei publice 
este de: -1,00 euro/mp./lună pentru 
clădirea în suprafaţă de 149,6mp, cf 
51848- sat Meris; -1,62 euro/mp./lună 
pentru clădirea în suprafaţă de 
357,00mp, cf 51355- sat Broșteni; 3.
Informaţii suplimentare, la Primăria 
Broșteni, sediul menţionat mai sus, 
tel 0252383020, fax 0252383118, mail 
clbrosteni@yahoo.com, documen-
taţia de Atribuire (cu caietul de 
sarcini inclus) se găsește la sediul 
Primăriei Broșteni.

PIERDERI
Pierdut Certificat de Conformitate 

medic pe numele Voreakos Ilias, Nr. 
Reg. 2/10233/09.06/2021.

S.C. Rawa Octra Trans S.R.L. 
anunţă pierderea autorizaţiei de 
transport Turcia Terţă cu numărul: 
827254. Se declară nulă.

Pierdut permis de ambarcațiune nr. 
834 eliiberat la 13.03.2017 de Admi-
nistrația Rezervației Biosferei Deltei 
Dunării pe numele: Cernea Aurel. Se 
declară nul!


