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OFERTE SERVICIU
SC DARED- angajez muncitor calificat în
domeniul construcțiilor pe următoarele posturi:
Zidar, fierar, gletier, zugrav. Tel. 0743.516.030.
SC HBP Verona SRL, Brașov, str. Ovidiu nr. 6,
bl. 12, sc. B, apt. 1, J8/1346/2017, CUI 37661966
angajează 5 femei de serviciu, COD COR 911201.
Rugăm CV la: hbpverona@gmail.com
Minco Impex S.R.L., anunta vacantarea a 2
posturi de fermieri in zootehnie. CV-urile se pot
depune la adresa de mail: carmenpaunescu@
yahoo.com pana la data de 17.12.2021.
Școala Postliceală FEG Vâlcea, cu sediul în
Rm. Vâlcea, str. Iancu Pop, nr. 3, scoate la
concurs, pentru titularizare, următoarele posturi:
3 posturi medic - medicină generală; 3 posturi
asistent medical generalist (maistru instructor
PIP); 1 post farmacist. Dosarele pentru înscriere
se primesc în perioada 21-22 decembrie 2021,
între orele 10 – 14, la sediul școlii. Relații suplimentare legate de calendarul de concurs, la
sediul școlii sau la telefoanele: 0350/413463;
0747/100890.
Societatea Penița Veselă SRL angajează două
persoane pe poziția de magaziner, respectiv de
agent de vânzări. Locul muncii este în Afumați,
Județul Ilfov. Pentru mai multe informații și
transmiterea CV-urilor ne puteți contacta la
adresa: contabilitate.penitavesela@gmail.com
Societatea FLO-Master SRL angajează trei
persoane pe poziția de confecționer- asamblor.
Locul muncii este în Afumați, Județul Ilfov.
Pentru mai multe informații și transmiterea
CV-urilor ne puteți contacta la adresa: contabilitate.penitavesela@gmail.com
SC Drop Energy SRL, având CUI: 28690733,
cu sediul în Municipiul Craiova, Strada Feldioara, Nr.38, Județul Dolj, angajează: instalator
instalații tehnico-sanitare și de gaze cod COR
712609- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoștiințe
de limba engleză, cunoștințe în domeniul instalațiilor electrice. Selecția are loc în data de
17.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.
Anastate SRL angajează preparator semifabricate și preparator culinar (studii generale) cod COR
751204 -3 posturi. Rugăm persoanele interesate să
trimită CV la adresa: scanastatesnc@yahoo.com
Procer Worldwide Technical Services SRL
angajează manager (studii superioare) cod COR
112029 -1 post. Rugăm persoanele interesate să
trimită CV la adresa: nicoleta.vasilica@procer.org
SC Glorious Lighting SRL angajează în Brăila:
-Specialist îmbunătățire procese; -Manager.
Condiții: -studii medii; -limba engleză nivel mediuavansat; -experiență în domeniul fabricării corpurilor de iluminat min.2 ani. CV-urile se transmit la
adresa: hr@gloriouslighting.eu

La anunțul publicat în data de 02.12.2021 în
Jurnalul cotidian national privind concurs
pentru ocuparea funcţiei de execuţie în regim
contractual, vacantă de Consilier Debutant pe
perioadă nedeterminată din cadrul compartimentului de specialitate al Primarului Comunei
Bala Informare și Promovare Turistică, cu proba
scrisă în data de 27.12.2021, ora10.00 și interviul
în data de 29.12.2021, ora 10 se va face următoarea rectificare: -la condiții specifice în loc de:
-vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor
necesară ocupării funcției în domeniul administrative- minim un an, Se va citi: -vechime în
muncă- nu e cazul.
Topband Smart Europe Limited SRL caută
inginer mecanic, inginer electrician, contabil șef,
manager resurse umane, interpret lb.română
pentru punctul de lucru din Timișoara. Pentru
inginer mecanic, condiții minime: vechime în
domeniu de 3-5 ani; studii de licență; limba
engleză avansat; experiență dovedită de minim 3
ani în cadrul unor companii din Asia în domeniul fabricării de aparate electrocasnice. Pentru
inginer electrician, condiții minime: vechime în
domeniu de 3-5 ani; diplomă de BAC sau studii
de licență; limba engleză avansat; experiență
dovedită de minim 3 ani în cadrul unor companii
din Asia în domeniul fabricării de aparate electrocasnice. Pentru contabil șef, condiții minime:
vechime în domeniu de 3-5 ani; studii de licență;
limba engleză avansat; experiență dovedită de
minim 3 ani în cadrul unor companii din Asia în
domeniul fabricării de aparate electrocasnice.
Pentru manager resurse umane, condiții minime:
vechime în domeniu de maxim 5 ani; studii de
licență; limba engleză avansat; experiență dovedită de minim 3 ani în cadrul unor companii din
Asia în domeniul fabricării de aparate electrocasnice. Pentru interpret lb.română, condiții
minime: vechime în domeniu de 2-5 ani; studii de
licență; limba engleză avansat; experiență dovedită de minim 3 ani în cadrul unor companii din
Asia în domeniul fabricării de aparate electrocasnice. Tel.contact: 0727.606.772.
Autoritatea Publică Tutelară, Consiliul Local
al Orașului Huedin, organizează, prin comisia de
selecție desemnată prin HCL, evaluarea/selecția
prealabilă în vederea desemnării unui număr de
doi membri în Consiliul de administrație pentru
întreprinderea publică Salubriterm Serv S.R.L.
Evaluarea/selecția prealabilă se organizează în
condițiile respectării prevederilor OUG
nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, aprobată prin Legea
nr.111/2016, ale HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din OUG nr.109/2011, a prevederilor
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. Procedura de evaluare/selecție cuprinde
două etape: Etapa I: selecția dosarelor; Etapa II:
interviu și proba scrisă pentru candidații înscriși
în lista scurtă declarați admiși după prima etapă
(interviul și proba scrisă se vor susține în limba
română). Toate informațiile privitoare la condițiile de participare, la conținutul dosarului de
candidat, documentele necesare se află pe site-ul

Primăriei Orașului Huedin. Proba scrisă, pentru
candidații declarați „admis” după etapa I, se va
face pe baza următoarei bibliografii: OUG
109/2011, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; Legea 31/16.11.1990 -privind societățile comerciale actualizată; Legea 51/8.03.2006
-a serviciilor comunitare de utilități publice;
Legea 325/14.07.2006, actualizată -a serviciului
public de alimentare cu energie termică. Proba
interviu se va desfășura în baza criteriilor de
evaluare a probei interviu. Publicarea anunţului
privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se face cu cel puţin 30 de zile înainte
de data-limită pentru depunerea candidaturilor
specificată în anunţ. Dosarele de participare se
depun până la data de 17.01.2022, ora 15.00, la
sediul Primăriei Orașului Huedin.

CITAŢII
Se citează numita Stroie Ana Aurica, în calitate de pârâtă la Judecătoria Săveni, în Dosarul
Civil Nr. 1151/297/2019. pentru termenul din
20.01.2022, ora 13.00.
Gasparini Ionuț Toni este citat la Judecătoria
Craiova, secția Minori și familie, în data de
17.02.2022, ora 10.50, în proces cu Coșoveanu
Maria Alexandra, cu obiect stabilire domiciliu
minori, autoritate părintească.
Se citează pârâtul Burtea Marin, în dosar
9219/288/2020, la Judecătoria Rm. Vâlcea, cu
termen în 01.03.2022 – obiect divorț, cu Burtea
Filofteia.
Dosar nr. 2058/305/2021. Prin prezenta
somație se aduce la cunoștința celor interesați
faptul că reclamanta-Kertesz Erzsebet, domiciliată în mun. Sfântu Gheorghe, str. Dealului, nr.
8, bl.11, sc. B, etj.6, ap. 25, jud. Covasna, solicită
dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, conform preved. art. 28 din Decretul-Lege
nr. 115/1938, asupra suprafeței de:165mp din
totalul de 1349 mp înscris în CF. nr. 31006 nr.
top. 847/13/a/1/2/1/2/2-Sfântu Gheorghe, având
ca proprietar tabular pe numiții Kover Sandor,
Foszto Emma, Kolcza Bela, Kosa Irma, Henter
Vilmos, Csakany Laszlo-Jozsef, Kolcza
Magdolna, Kolcza Jeno-Gabor și a suprafeței de
328mp înscris în CF.nr.32047 nr.top. 847/5Sfântu Gheorghe, având ca proprietari tabular
pe numiții Kover Sandor, Foszto Emma, Kolcza
Bela, Kosa Irma, Kolcza Maria, Kolcza Gavril și
Csakany Elek. Toți cei interesați pot face
opoziție la Judecătoria Sfântu Gheorghe, str.
Kriza Janos nr.2, jud. Covasna, cu precizarea că,
în caz contrar, în termen de 1 lună de la emiterea
celei din urmă publicații se va trece la judecarea
cererii.

DIVERSE
SC Ingka Investments Forest Assets SRL
(prin SC Irisilva SRL), titular al planului
„Amenajamentul Silvic al Unităţii de Producţie
(UP) V Câmpuri – Panciu proprietate privată a
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SC Ingka Investments Forest Assets SRL”,
amplasament în UAT: Câmpuri, Fitionești,
Mărășești, Nistorești, Răcoasa, Soveja, Străoane
și Vidra, jud. Vrancea, anunță publicul interesat
asupra deciziei APM Vrancea de emitere a
Avizului de mediu pentru planul sus menţionat.
Informaţiile cu privire la planul sus menţionat
pot fi consultate la sediul O.S. Inkga Investments
SRL din Focșani, str. Vâlcele nr. 26, jud. Vrancea,
în zilele de luni-vineri între orele 8.00- 16.00.
Observaţiile publicului se vor primi în scris, sub
semnătura și cu date de identificare, la sediul
A.P.M. Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu,
nr. 2, până la data de 26.12.2021.
SC Yasar Family SRL și SC Selco Construct
SRL, proprietari ai terenului situat în orașul Măgurele, județul Ilfov, Tarla 7, Parcela 20/75, 20/76,
20/77, 20/78, nr.cad.68058, în suprafață de
10000.00mp, anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a Avizului Consultativ pentru documentația PUZ -Locuințe individuale și funcțiuni complementare, anexe, utilități.
Documentația a fost depusă pentru consultare la
Consiliul Județean Ilfov la data 16.12.2021. Observații/comentarii se primesc în scris la Direcția de
Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov,
București, sector 6, strada Ernest Juvara, nr. 3-5
(tel. 021.212.56.93), în termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.
Anunț public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu E-Distribuție
Dobrogea SA. E-Distribuție Dobrogea SA
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: Îmbunătățire tensiune LEA JT din
PTA 6478, loc.Făurei, jud.Constanţa, propus a fi
amplasat în strada Principală, sat Făurei,
comuna Băneasa, jud.Constanța. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru protecția
mediului: strada Unirii 23, Constanța și la sediul
E-Distribuție Dobrogea, strada Nicolae Iorga
89A, Constanța, în zilele de luni până vineri,
între orele 09.00-13.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorității competente
pentru protecția mediului Constanța.
Anunț public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu E-Distribuție
Dobrogea SA. E-Distribuție Dobrogea SA anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Îmbunătățire tensiune LEA JT din PT 394, 395,
675, 396, loc. Rasova, jud. Constanţa, propus a fi
amplasat în comuna Rasova, sat Rasova, strazi
intravilan, jud. Constanța. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str.
Unirii 23, Constanța, zilnic, între orele 09.0013.00 și la sediul titularului: E-Distribuție
Dobrogea, strada Nicolae Iorga 89A, Constanța,
în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str.
Unirii, nr. 23, Constanța, între orele 09.00-13.00.

Unitatea administrativ-teritorială Dăbuleni,
din județul Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.74, 76 începând cu data de
21.12.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Orașului Dăbuleni, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate lmobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele menționate
mai sus nu vor fi luate in considerare.
Korolis SRL anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „lucrări de amenajare iaz
piscicol în Comuna Umbrărești, Județul Galați”,
propus a fi amplasat în sat Condrea, comuna
Umbrărești, T22, P100, P101, P102, județul
Galați. Informațiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2, Galați, și la sediul Korolis
SRL, comuna Umbrărești, nr.555, județul Galați,
în zilele de luni-joi între orele 08.30-16.00 și vineri
între orele 08.30-13.30. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str.
Regiment 11 Siret, nr.2, municipiul Galați.
Ciungan Liana anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Relocare firmă, spații de
birouri și spații depozitare” propus a fi amplasat în
județul Ilfov, oraș Măgurele, T31, P112/24,
P112/25, P112/25a, P112/26, 112/27, nr.cadastral
62871. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității competente pentru
protecția mediului Ilfov, din Aleea Lacul Morii,
nr.1, Sector 6, București și la sediul SC.Rega Engineering SRL, din str. Reactorului, nr.7, oraș Măgurele, Ilfov, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00,
vineri, între orele 9.00-12.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov, din Aleea
Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, e-mail:
office@apmif.anpm.ro.

SOMAŢII
Somație. În temeiul art.1137 Cod Civil, prin
prezenta somăm moștenitorii legali, testamentari
ai defunctului Burdea Nicolae, CNP:
1531017110647, decedat la data de 29.08.2005,
cu ultimul domiciliu în municipiul Caransebeș,
strada Ardealului, numărul 109, bloc 4, scara B,
apartament 1, județul Caraș-Severin, pentru a se
prezenta la sediul Societății Profesionale Notariale Simescu-Ponetchi din municipiul Caransebeș, strada Nicolae Bălcescu, numărul 3, etaj 1,
apartament 2, județul Caraș-Severin, în vederea
dezbaterii procedurii succesorale după defunctul
mai sus menționat, în ziua de 05 ianuarie 2022,
ora 10.00. În caz de neprezentare, succesiunea va
fi declarată vacantă.

LICITAŢII
S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica stoc
de produse destinate amenajari de tamplarie pvc
la pretul de 21.263,07 lei plus TVA, pret redus
cu 75%. Licitatiile vor avea loc in zilele 20, 22,
23 , 27, 28 si 29 decembrie, orele 13 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor
nr. 47. Relatii suplimentare la tel: 0728.878298.
S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica
imobilul in suprafața construita de 182.64 mp
situat in Comuna Isvoarele, jud. Giurgiu, la
pretul de 15.750 euro, pret redus cu 65%. Licitatiile vor avea loc in zilele 20, 22, 23 , 27, 28 si 29
decembrie, orele 14 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47. Relatii
suplimentare la tel: 0728.878298.
Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde
prin licitatie publica echipamente IT si birotica,
proprietatea debitoarei S.C Geonet Systems
SRL, la pretul de 5.071,95 LEI plus TVA, pret
redus cu 35%. Licitatia va avea loc in zilele de
20, 22, 23, 27, 28 si 29 decembrie orele 15 la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Plaiesilor nr. 47. Relatii suplimentare la tel:
0728.878298.
Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde
prin licitatie publica chiosc metalic in suprafata
de 16 mp situat in Piata Aurora Vest proprietatea debitoarei S.C Fabot Interfruct SRL, la
pretul de 27.388 Lei (TVA inclus). Licitatia va
avea loc in zilele de 20, 22, 23 , 27, 28 si 29
decembrie, orele 11 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47. Relatii
suplimentare la tel: 0728.878298.
Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in sat
Ipotesti, judetul Botosani, tel: 0231/512183, CUI
3503600, organizeaza in conditiile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, licitatie
publica pentru vanzarea suprafetei de 588 mp.
teren intravilan apartinand domeniului privat al
UAT Mihai Eminescu , situat in PC.299, CF:
53459, sat Catamaresti, comuna Mihai
Eminescu, judetul Botosani. Persoanele interesate pot procura documentatia de atribuire de la
sediul Primariei comunei Mihai Eminescu, Serviciul juridic, cadastru si achizitii publice. Data
limita de depunere a ofertelor este 07.01.2022,
ora 10:00. Licitatia publica se va desfasura la
sediul Comunei Mihai Eminescu, in data de
07.01.2022 , ora 10:30. Relatii la telefon:
0231.512183, e-mail :registratura@comunamihaieminescu.ro.
Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu
datele de identificare din antet, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate
de lichidator judiciar al Sakurako & CO SRL,
desemnat incheierea de sedinta din data de
13.10.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti,
Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr.
15846/3/2012, anunta scoaterea la vanzare a
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bunului imobil af lat in proprietatea SAKURAKO & CO SRL constand in proprietate
imobiliara reprezentata de un spatiu locativ tip
apartament cu 3 (trei) camere si dependinte
situat in Bucuresti, strada Logofat Luca Stroici,
nr.35, Parter, ap.4, sector 2, cu suprafata utila de
144,55 mp inscris in CF nr. 224688-C1-U1, in
valoare totala de 131.670 euro +TVA (conform
normelor din Codul fiscal in vigoare la data
valorificarii). Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de
11.01.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la
termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza
inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de
18.01.2022, 25.01.2022, 01.02.2022, 08.02.2022,
15.02.2022, 22.02.2022, 01.03.2022, 08.02.2022,
15.03.2022 la aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie mentionate
in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua
licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului,
pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de
1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81/ 0721.236.313.
Orașul Videle, prin Consiliul Local Videle, cu
sediul în Videle, str. Republicii nr. 2, telefon:
0247/453017, fax: 0247/453015, cod fiscal
6853155, e-mail: primariavidele@yahoo.com, în
conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019,
organizează licitaţie publică în vederea închirierii unor loturi de teran arabil, situate în extravilanul orașului Videle, Tarlaua 37. Persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţie de atribuire, la cerere, de la sediul
instuţiei, compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei
orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00,
persoană de contact Tudor Răzvan Adrian.
Costul documentaţiei de atribuire este în sumă
de 30 de lei și se achită în numerar la casieria
Primăriei Orașului Videle. Data limită privind
solicitarea clarificărilor este 03.01.2022, ora
16.00. Data limită de depunere a ofertelor este de
10.01.2022, ora 16.00. Ofertele se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul
exterior și unul interior, la Registratura Primăriei
Orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman. Ședinta publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 11.01.2022, ora
10.30, la sediul Primăriei Orașului Videle, în Sala
de Ședinţe. Instanţa competentă în soluţionarea
litigiilor este Tribunalul Teleorman -Secţia de
contecios administrativ, cu sediul în municipiul
Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 53, telefon:
0247/406016, fax: 0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
Orașul Videle, prin Consiliul Local Videle, cu
sediul în Videle, str. Republicii nr. 2, telefon:
0247/453017, fax: 0247/453015, cod fiscal
6853155, e-mail: primariavidele@yahoo.com, în
conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019,
organizează licitaţie publică în vederea închirierii imobilul compus din Construcţia C5 în
suprafaţă construită de 511 mp și o suprafaţă
desfășurată de 888 mp, având un regim de înăl-

ţime P + 1 și teren intravilan aferent în suprafaţă
de 2224 mp, situat în incinta spitalului Orășenesc
Videle, str. Șos. Pitești, nr. 54. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţie de atribuire, la cerere, de la sediul
instuţiei, compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei
orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00,
persoană de contact Tudor Răzvan Adrian.
Costul documentaţiei de atribuire este în sumă
de 30 de lei și se achită în numerar la casieria
Primăriei Orașului Videle. Data limită privind
solicitarea clarificărilor este 03.01.2022, ora
16.00. Data limită de depunere a ofertelor este de
10.01.2022, ora 16.00. Ofertele se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul
exterior și unul interior, la Registratura Primăriei
Orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman. Ședinta publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 11.01.2022, ora
10.00, la sediul Primăriei Orașului Videle, în Sala
de Ședinţe. Instanţa competentă în soluţionarea
litigiilor este Tribunalul Teleorman -Secţia de
contecios administrativ, cu sediul în municipiul
Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 53, telefon:
0247/406016, fax: 0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
Orașul Videle, prin Consiliul Local Videle, cu
sediul în Videle, str. Republicii nr. 2, telefon:
0247/453017, fax: 0247/453015, cod fiscal
6853155, e-mail: primariavidele@yahoo.com, în
conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019,
organizează licitaţie publică în vederea închirierii spaţiului comercial în suprafaţă de 18,05
mp., situat în Clădirea de zid din Piaţa Agroalimentară, strada Parcului, nr. 10, parcela SPP2,
orașul Videle, ce aparţine domeniului public al
orașului Videle, jud. Teleorman. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţie de atribuire, la cerere, de la sediul
instuţiei, compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei
orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00,
persoană de contact Tudor Răzvan Adrian.
Costul documentaţiei de atribuire este în sumă
de 30 de lei și se achită în numerar la casieria
Primăriei Orașului Videle. Data limită privind
solicitarea clarificărilor este 04.01.2022, ora
16.00. Data limită de depunere a ofertelor este de
11.01.2022, ora 16.00. Ofertele se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul
exterior și unul interior, la Registratura Primăriei
Orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman. Ședinta publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 12.01.2022, ora
10.00, la sediul Primăriei Orașului Videle, în Sala
de Ședinţe. Instanţa competentă în soluţionarea
litigiilor este Tribunalul Teleorman, Secţia de
contecios administrativ, cu sediul în municipiul
Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 53, telefon:
0247/406016, fax: 0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
Orașul Videle, prin Consiliul Local Videle, cu
sediul în Videle, str. Republicii nr. 2, telefon:
0247/453017, fax: 0247/453015, cod fiscal
6853155, e-mail: primariavidele@yahoo.com, în
conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019,
organizează licitaţie publică în vederea închirierii spaţiului comercial în suprafaţă de 10,64
mp., situat în Clădirea de zid din Piaţa Agroalimentară, strada Parcului, nr. 10, parcela SPP12,
orașul Videle, ce aparţine domeniului public al
orașului Videle, jud. Teleorman. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţie de atribuire, la cerere, de la sediul
instuţiei, compartimentul Administrarea Dome-

niului Public și Privat din cadrul Primăriei
orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00,
persoană de contact Tudor Răzvan Adrian.
Costul documentaţiei de atribuire este în sumă
de 30 de lei și se achită în numerar la casieria
Primăriei orașului Videle. Data limită privind
solicitarea clarificărilor este 04.01.2022, ora
16.00. Data limită de depunere a ofertelor este de
11.01.2022, ora 16.00. Ofertele se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul
exterior și unul interior, la Registratura Primăriei
Orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman. Ședinta publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 12.01.2022, ora
10.30, la sediul Primăriei Orașului Videle, în Sala
de Ședinţe. Instanţa competentă în soluţionarea
litigiilor este Tribunalul Teleorman, Secţia de
contecios administrativ, cu sediul în municipiul
Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 53, telefon:
0247/406016, fax: 0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
Orașul Videle, prin Consiliul Local Videle, cu
sediul în Videle, str. Republicii nr. 2, telefon:
0247/453017, fax: 0247/453015, cod fiscal
6853155, e-mail: primariavidele@yahoo.com, în
conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019,
organizează licitaţie publică în vederea închirierii spaţiului comercial în suprafaţă de 10,64
mp., situat în Clădirea de zid din Piaţa Agroalimentară, strada Parcului, nr. 10, parcela SPP11,
orașul Videle, ce aparţine domeniului public al
orașului Videle, jud. Teleorman. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţie de atribuire, la cerere, de la sediul
instuţiei, compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei
orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00,
persoană de contact Tudor Răzvan Adrian.
Costul documentaţiei de atribuire este în sumă
de 30 de lei și se achită în numerar la casieria
Primăriei orașului Videle. Data limită privind
solicitarea clarificărilor este 04.01.2022, ora
16.00. Data limită de depunere a ofertelor este de
11.01.2022, ora 16.00. Ofertele se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul
exterior și unul interior, la Registratura Primăriei
Orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman. Ședinta publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 12.01.2021, ora
11.00, la sediul Primăriei Orașului Videle, în Sala
de Ședinţe. Instanţa competentă în soluţionarea
litigiilor este Tribunalul Teleorman, Secţia de
contecios administrativ, cu sediul în municipiul
Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 53, telefon:
0247/406016, fax: 0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
Primăria Orașului Măcin, cu sediul în str.
Florilor, nr.1, C.F.3839156, tel.0240.571.354, fax:
0240.571.102, e-mail: primaria_macin@yahoo.
com, organizează în data de 05.01.2022, ora
14.30, licitație publică în vederea concesionării
unui teren în suprafață de 106mp, situat în
orașul Măcin, județul Tulcea, str.1 Decembrie
1918 nr.4A, nr.cadastral 33335, cu destinația de
teren pentru funcționarea unei unități de
prestări servicii și comerț, bun aparținând domeniului privat al orașului. Redevența minimă de la
care pornește licitația este de 1200Lei/an,
exclusiv TVA, indexat anual cu rata inflației,
taxa de participare la licitație este de 885Lei, iar
garanția de participare este de 2400Lei. Documentația de atribuire se poate procura de la
sediul concedentului, cam. 9, în perioada
16.12.2021-04.01.2022. Ofertele se depun la
sediul organizatorului într-un singur exemplar
până la data de 04.01.2022, ora 16.00. Orice

litigiu legat de procedura de concesiune prin
licitație publică și de contractul de concesiune
încheiat urmare a adjudecării este supus legislației române și este de competența instanțelor
judecătorești din România.
Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin practician in insolventa
Ciulianu Elena Cozmina, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei Dumipit Comimpex
SRL, cu indeplinirea atributiilor prevazute de
Legea 85/2014, conform Hotararii din data de
02.06.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 32084/3/2017,
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile
aflate in proprietatea Dumipit Comimpex SRL
constand in materiale textile din bumbac – 30 de
pachete a cate 40 ml la suma de 1116 Euro
exclusiv TVA. Prima vanzare a bunurilor mobile
apartinand societatii debitoare se va organiza in
data de 22.12.2021, ora 13.00 prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care bunurile
mobile nu se vor vinde la primul termen de licitatie, incepand cu 22.12.2021, se vor organiza
alte 4 licitatii saptamanal, in fiecare zi de miercuri, la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul
de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din București, Blvd.
Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector
3, unde se vor depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele
de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din București, Blvd. Mircea Voda
nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 200 lei. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 0726.014.837.
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: Consiliul Local al
Municipiului Giurgiu, B-dul București nr.49-51,
județul Giurgiu, telefon: 0246/213.588/213.747,
fax: 0246/215.405, e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: Teren în suprafaţă de
100,00mp, aparținând domeniului public al
Municipiului Giurgiu, situat în Strada Vlad
Țepeș -Ecaterina Varga, identificat prin cartea
f u n c i a r ă n r. 3 1 5 1 3 , c o n f o r m O . U . G .
nr.57/03.07.2019 și H.C.L.M. nr. 82/31.03.2021.
3.Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă de la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment
Urmărire, Executare Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul București nr.49-51,
județul Giurgiu. 3.3. Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Valoarea documentaţiei este de 100Lei la
care se adaugă TVA și se achită în numerar la
Direcția de Taxe și Impozite Locale Giurgiu sau
cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX,
deschis la Trezoreria Giurgiu. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 30/12/2021, ora

11.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10/01/2022, ora
16.30. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu,
B-dul București nr.49-51, județul Giurgiu. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Fiecare participant depune o
singură ofertă în original. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 11/01/2022, ora 11.00, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul București nr.49-51,
județul Giurgiu, Sala Parter. 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: Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios
Administrativ Fiscal, Giurgiu, Str.Episcopiei
nr.13, județul Giurgiu, telefon: 0246/212.725, fax:
0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
15/12/2021.
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 Orașului Budești, Str.Gării, nr.12,
județul Călărași, telefon/fax 0242/528.301,
e-mail: primaria.budesti@gmail.com, cod fiscal
4294154. 2.Data publicării anunțului de licitație
în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a:
13.10.2021, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3.Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei
câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei. 4.
Numărul ofertelor primite și al celor declarate
valabile: 2 oferte primite, 2 oferte declarate valabile. 5.Denumirea/numele și sediul /adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată
câștigătoare: S.C. Repezeanu Market SRL, oraș
Budești, Str. Independenței, nr.45, județul Călărași. 6.Durata contractului: 3 ani. 7.Nivelul
chiriei: 167 lei /lună. 8. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Călărași, Călărași, Str. București,
nr.106, judeţul Călărași, cod poștal 910068,
telefon/fax 0242/315.736, e-mail: trcl.reg@just.
ro. 9.Data informării ofertanților despre decizia
de stabilire a ofertei câștigătoare: 13.12.2021.
10.Data transmiterii anunțului de atribuire către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
15.12.2021.
1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Gura Ocniței, cu sediul în comuna
Gura Ocniței, sat Gura Ocniței, Str.Principală
nr.180, județul Dâmbovița, telefon/fax:
0245/673.260, e-mail: primariaguraocnitei@
gmail.com, cod fiscal 4344465. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: imobil
-clădire, „Fosta baie comunală Gura Ocniței”,
aparținând domeniului privat al Comunei Gura
Ocniței, în suprafață de 64mp, situat în Str.Principală nr.178, sat Gura Ocniței, comuna Gura
Ocniței, județul Dâmbovița, conform H.C.L.
nr.119/25.11.2021 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 modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului /compartimen-
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Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
tului din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Biroul achiziții,
investiții, pregătire și monitorizare proiecte,
urbanism, patrimoniu, de la Primăria Gura
Ocniței, cu sediul în comuna Gura Ocniței, sat
Gura Ocniței, Str. Principală nr.180, județul
Dâmbovița. 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: prețul documentației de atribuire este de 100Lei pe suport hârtie și
se achită numerar la Casieria instituției. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
30/12/2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
10/01/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Gura Ocniței, comuna
Gura Ocniței, sat Gura Ocniței, Str.Principală
nr.180, județul Dâmbovița. 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: 10/01/2022, ora 12.00,
Primăria Gura Ocniței, comuna Gura Ocniței,
sat Gura Ocniței, Str.Principală nr.180, județul
Dâmbovița. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Dâmbovița, Târgoviște, Str.Calea București nr.2,
județul Dâmbovița, telefon 0245/612.344, fax
0245/216.622, e-mail: trdambovita-brp@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
15/12/2021.
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: Comuna Colceag,
Str.Principală, nr. 195A, județul Prahova, telefon
0244/447.001, fax 0244/447.000, e-mail: primaria.
colceag@yahoo.com, codul fiscal 2843540. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: imobil clădire „Staționar biciclete” în suprafață de 144mp, situat în
comuna Colceag, sat Inotești, nr.746B, județul
Prahova, bun aparținând domeniului public al
Comunei Colceag, conform de caietului sarcini,
H.C.L. Colceag nr. 45/13.12.2021 și temeiului
legal O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Colceag, Str.Principală, nr.195A,
județul Prahova. 3.2.Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Colceag, Str.Principală, nr.195A,
județul Prahova. 3.3. Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este

cazul: 50Lei care se achită numerar la Casieria
Primăriei Comunei Colceag, Str.Principală,
nr.195A, județul Prahova. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 29.12.2021, ora
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 06.01.2022, ora
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Comunei Colceag, Str.
P r i n c i p a l ă , n r. 1 9 5 A , j u d e ț u l P r a h o v a .
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar în 2 plicuri sigilate:
unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la
care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.01.2022, ora 15.00, la sediul
Primăriei Comunei Colceag, Str.Principală,
nr.195A, județul Prahova. 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 Prahova, Ploiești, Piața Victoriei, nr.10,
județul Prahova, telefon 0244/544.781, fax
0244/544.781, e-mail: tb-prahova-reg@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
15.12.2021.
1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Afumați, Str. Principală, nr.37, județul
Dolj, telefon 0251/318.001, fax 0351/420.220,
e-mail: cldjafumati@yahoo.com, cod fiscal
5001953. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: 2 (două) camere în suprafață totală de
55,1mp, parte a imobilul Dispensar uman
Boureni, situat în comuna Afumați, sat Boureni,
judeţul Dolj, ce aparține domeniului public al
Comunei Afumați, CF nr.30251, număr cadastral 30251, conform H.C.L. nr.31/28.06.2021,
H.C.L. nr.61/26.11.2021 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 modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Juridic și
Resurse umane din cadrul Primăriei Comunei
Afumați, Str.Principală, nr.37, județul Dolj.
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: gratuit. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 29.12.2021, ora 12.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 06.01.2022, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Afumați, localitatea Afumați,
Str.Principală, nr.37, județul Dolj -Compartimentul Registratură. 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: 07.01.2022, ora 10.00, Primăria
Comunei Afumați, comuna Afumați, Str.Principală, nr.37, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a
Tribunalului Dolj, municipiul Craiova, Str.
Brestei, nr. 12, județul Dolj, telefon/fax
0251/415.323, e-mail: arhiva.dj.caf@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
15.12.2021.
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: Consiliul Local al
Municipiului Giurgiu, B-dul București nr.49-51,
județul Giurgiu, telefon 0246/213.588/213.747,
fax 0246/215.405, e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: Teren în suprafaţă de
1.566,00mp, aparținând domeniului privat al
Municipiului Giurgiu, situat în Strada Aleea
Fabricii de Zahăr, nr.10, identificat prin cartea
funciară nr.41355, conform O.U.G. nr.
57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 288/26.08.2021. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă de la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment
Urmărire, Executare Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul București nr.49-51,
județul Giurgiu. 3.3. Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Valoarea documentaţiei este de 100Lei la
care se adaugă TVA și se achită în numerar la
Direcția de Taxe și Impozite Locale Giurgiu sau
cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX,
deschis la Trezoreria Giurgiu. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 30/12/2021, ora
11.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10/01/2022, ora
16.30. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu,
B-dul București nr.49-51, județul Giurgiu.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Fiecare participant depune o
singură ofertă în original. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 11/01/2022, ora 13.00, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul București nr.49-51,
județul Giurgiu, Sala Parter. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

instanţei: Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios
Administrativ Fiscal, Giurgiu, Str.Episcopiei
nr.13, județul Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax
0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
15/12/2021.
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 Comunei Ruginești, comuna Ruginești,
Str.Prim¨riei, nr.1, județul Vrancea, cod poștal
627295, telefon 0237/269.111, fax 0237/269.004,
e-mail: pr_ruginești@yahoo.com, cod fiscal
4297746. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: O parcel¨ de teren arabil, ce aparține
domeniului privat al Comunei Ruginești, identificat¨ astfel: -Tarla 59, Parcela 1138, 1.400mp,
nr.cadastral: CF 55507, situată în extravilan,
conform H.C.L. nr. 75/27.10.2021 și temeiului
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în

posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Compartiment Achiziții publice. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului/ compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: Se
poate obține de la sediul Prim¨riei Comunei
Ruginești -Compartiment Achiziții publice, Str.
Prim¨riei, nr.1, 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 administrativ:
100Lei/exemplar, ce se achită numerar la Casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 29.12.2021, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 06.01.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Ruginești, comuna Ruginești, Str.Prim¨riei, nr. 1,
județul Vrancea. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: Oferta se depune
¨ntr-un singur exemplar și const¨ ¨ntr-un plic
exterior și unul interior. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 06.01.2022, ora 13.00, Primăria
Comunei Ruginești, comuna Ruginești, Str.
Prim¨riei, nr.1, județul Vrancea, Sala de ședințe.
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și /sau

adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vrancea, Focșani, Bdul
Independenței, nr.21, județul Vrancea, telefon
0237/232.092, fax 0237/235.896, e-mail:
tr-vrancea@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 15.12.2021.

PIERDERI
Certificatul de atestare a dreptului de proprietate privată nr.1854/3 din 28.07.1994 referitor la
terenul situat în București, Str.Calea Vitan, 150,
a fost pierdut.
Eu, Laoneanu Marilena, în calitate de moștenitoare a defunctului Zamfir Gheorghe și Zamfir
Emilia, declar pierdut următorul document:
Ordin nr.178 din 05 mar.2008 privind constatarea
dreptului de proprietate privată asupra terenului
în suprafață de 684mp, situat în com.Cernica, sat
Cernica, str.Traian nr.47, al numiților Zamfir
Gheorghe și Zamfir Emilia, în condițiile art.23 din
Legea nr.18/1991, republicată cu modificările și
completările ulterioare. Declar nul.
Publicitate

