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OFERTE SERVICIU
l SC Cris & Bog Construct SRL, CUI: 
36751726 din Predeal angajează 
dulgheri, zidari-rosari, tencuitori, 
fierari, betoniști. CV la: office@
jobtips.ro

l SC Auto Naharneac SRL având 
CUI: 712254, cu sediul în Str.
Gheorghe Doja, Nr.113B, Locali-
tate Suceava, Județ Suceava, anga-
j e a z ă :  Vo p s i t o r  a u t o ,  c o d 
COR713205- 1 post, Spălător vehi-
cule, cod COR912201- 1 post. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limba engleză, cunoștințe în 
domeniu. Selecția are loc în data 
de 17.08.2022, ora 08.00, la sediul 
societății.

l SC TOP SMART ACTIVE FM SRL 
angajează Muncitori Necalificat 
cod corr 931301 si Dulgheri cod 
corr 711501. CV-urile se pot 
depune pe adresa de mail: office.
interworks@gmail.com

l S.C. AXM Prod 93 S.R.L., având 
CUI: 6545856, cu sediul în Bucu-
rești, Sectorul 4, Spl.Indepen-
denței nr.3, bloc 17, scara 1, etaj 7, 
ap.19, angajează: muncitor necali-
f icat la asamblarea, montarea 
pieselor, cod COR-932906 -6 
posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniu. Selecția 
are loc în data de 17.08.2022, ora 
08.00, la sediul societății.

l Primăria Comunei Rapoltu 
Mare, județul Hunedoara, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de execuție bibliotecar-re-
ferent cămin cultural, treapta 
profesională I -instituții publice de 
cultură (bibliotecă, cămin cultural) 
aflate sub autoritatea Consiliului 
Local Rapoltu Mare, județul Hune-
doara. Condiții de ocupare a 
postului contractual de execuție 
b i b l i o t e c a r- r e f e r e n t  c ă m i n 
cultural, treapta profesională I: 1.
Nivelul studiilor: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; 2.Vechime în muncă necesară 
ocupării funcției contractuale: 
minimum 5 ani; 3.Cursuri de speci-
alitate: biblioteconomie. Data, ora 
și locul de desfășurare a concur-
sului: -proba scrisă: 12.09.2022, 
or a  10.0 0;  - proba inter v iu: 
14.09.2022, ora 10.00; -selecție 
dosar: 01.09.2022, ora 12.00. 
Dosarul pentru înscriere la concurs 
se depune până în data de 
30.08.2022, ora 16.00, la sediul 
Primăriei Comunei Rapoltu Mare. 
Relații suplimentare cu privire la 
bibliografie și conținutul dosarului 
pentru concurs se obțin la telefon: 
0731.4 0 4.6 0 8,  per soană de 
contact: Radu Delia Maia.

l Anunț privind selecția candida-
ților pentru o poziție de membru 
al Consiliului de Administrație al 
Societății Compania de Servicii 
Publice și Energii Regenerabile 
Prahova S.A. Societatea Compania 
de Servicii Publice și Energii Rege-
nerabile Prahova S.A.funcționează 
în baza Hotărârii nr.60/2002 a 
Consiliului Județean Prahova și 
desfășoară activități în domeniul 
serviciilor de salubrizare și a depo-
zitării deșeurilor nepericuloase. În 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.109/2011, privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările și comple-
tările ulterioare, Consiliul Județean 
Prahova a selectat George Butu-
noiu Group S.R.L. pentru a-i oferi 
asistență în procesul de selecție 
pentru posturile de membri în 
consiliul de administrație. A.Crite-
riile obligatorii de calificare care 
vor sta la baza selecției sunt: a.
absolvent(ă) de studii superioare 
cu diplomă de licență a unei insti-
tuții de învățământ superior (profil 
juridic); b.minimum 5 ani experi-
ență profesională totală (în specia-
litatea studiilor pentru juriști și 
economiști, conform legii), dintre 
care minimum 12 luni pe poziții 
manageriale relevante sau la 
conducerea unor proiecte rele-
vante;  c .cunoaș terea l imbi i 
române; B.Principalele criterii de 
selecție sunt: d. studii postuniver-
sitare relevante pentru domeniul 
de activitate al societății; e.experi-
ență în domeniul serviciilor comu-
nitare de util i tăți  publice; f.
cunoștințe în domeniul legislației 
financiar-contabile, fiscale, achizi-
țiilor publice, controlului financiar, 
raportărilor financiare și relațiilor 
de muncă; g.cunoștințe juridice 
relevante pentru post și activi-
tatea societății; h.cunoștinte de 
guvernanță corporativă; i. experi-
ență în comunicare și în relația cu 
autoritățile și stakeholderii; j.
cunoștințe și experiență în planifi-
care strategică, managementul 
riscului, management organizați-
onal și al performanței; k. experi-
ență în relația cu autoritățile 
publice, de reglementare și super-
vizare. Modul de depunere a 
candidatur i i:  C andidaț i i  vor 
depune la adresa: Consiliul Jude-
țean Prahova, Ploiești, B-dul Repu-
blicii nr.2-4, județul Prahova, până 
în data de 14.09.2022, inclusiv, 
următoarele documente necesare 
pentru înregistrarea candidaturii, 
pe suport hârtie, în plic închis și 
sigilat pe care se va menționa: 
„Procedura de selecție pentru 
adminis trator  la  S oc ietatea 
Compania de Servicii Publice și 
Energii Regenerabile Prahova S.A., 
Nume și Prenume Candidat ”: 
-Opis; -Curriculum Vitae în limba 
română; -Cazier Judiciar și Cazier 
Fiscal; -Două scrisori de recoman-

dare, care să conțină numele și 
datele de contact ale persoanelor 
care oferă referințele; -Copie a 
ac tului  de identitate; - Copii 
conforme cu originalul ale actelor 
de studi i;  -Adever ință de la 
medicul de familie cu mențiunea 
„APT”; -Declarație pe proprie 
răspundere cu privire la vechimea 
în muncă și pozițiile de conducere 
(www.cjph.ro/consiliul/societati); 
-Declarație pe proprie răspundere 
privind neîncadrarea în situația de 
conflict de interese (www.cjph.ro/
consiliul/societati); -Declarație pe 
proprie răspundere privind auten-
ticitatea diplomelor de studii 
prezentate în copie (www.cjph.ro/
consiliul/societati). Prin transmi-
terea dosarului de candidatură 
candidații își dau acordul implicit 
ca datele lor personale să f ie 
procesate în scopul procedurii de 
recrutare și selecție. La finalul 
procesului de selecție, documen-
tele candidaților care nu vor fi 
confirmați pe funcție vor fi retur-
nate la cererea acestora în termen 
de 30 de zile sau distruse dupa 
trecerea celor 30 de zile. Toate 
documentele cerute sunt obliga-
torii pentru validarea candidaturii. 
În cazul dosarelor incomplete, se 
vor acorda 24 de ore de la infor-
marea candidatului despre docu-
mentele lipsă pentru remedierea 
situației. În cazul în care nu se vor 
efectua completările solicitate, 
candidatura va fi invalidată. Even-
tualele cereri de clarificări din 
partea candidaților se depun în 
termen de maximum 24 de ore de 
la primirea rezultatelor la adresa: 
Consi l iu l  Județean Prahova, 
Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, 
județul Prahova. Răspunsul va fi 
trimis în maximum 3 zile lucră-
toare de la data înregistrării 
cererii. Notă: acest anunț a fost 
publicat în presa centrală din 
România, pe site-ul Consiliului 
Județean Prahova (www.cjph.ro) și 
pe site-ul consultantului (www.
georgebutunoiu.com).

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Scutelnici, din județul Buzău, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru UAT 
Scutelnici începând cu data de 
17.08.2022, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Scutelnici 
conform Legii cadastrului și publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Scutelnici și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară: https://www.
ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Buzau/
Scutelnici.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului.  Denumire județ: 
Prahova. Denumire UAT: Ceptura. 
Sectoare cadastrale: 0, 2-117. OCPI 
Prahova anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.0, 
2-117 pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modif icările și 
completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 23.08.2022. Data 
de sfârșit a afișării: 21.10.2022. 
Adresa locului af ișării publice: 
Comuna Ceptura, sat Ceptura de 
Jos, nr.266, jud.Prahova. Repere 
pentru identificarea locației: sediul 
Primăriei Ceptura. Cererile de 
rec ti f icare ale documentelor 
tehnice vor putea f i depuse la 
sediul Primăriei Ceptura și elec-
tronic pe pagina de internet a 
ANCPI creată în acest scop. Alte 
indicații utile pentru cei interesați: 
Cererile de Rectificare a documen-
telor tehnice ale cadastrului se 
formulează în perioada afișării, de 
60 de zile, și sunt însoțite de docu-
mente doveditoare în original sau 
în copie legalizată. Informații 
privind Programul național de 
cadastru și carte funciară 2015-
2023 se pot obține pe site-ul ANCPI 
la adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

l Anunt public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu Oberhauser Invest SRL, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordulu i  de mediu,  pentru 
proiectul Demolare clădiri exis-
tente, propus a fi amplasat în muni-
c ip iul  Baia  Mare,  s tr.  Vasi le 
Alecsandri, nr.72, jud. Maramureș. 
Informatii le privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Maramureș, din localitatea 
Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în zilele 
de luni - joi intre orele 8-1630 și 
vineri între orele 8-140, și la sediul 
beneficiarului. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Maramureș.

l Oberhauser Invest S.R.L., titular 
al planului urbanistic zonal introdu-
cere în intravilan și parcelare zonă 
producție și depozitare, extravilan 
Municipiul Baia Mare, Județul 
Maramureș, generat de terenul cu 
numărul cadastral 130566 aflat în 
extravilanul municipiului Baia 
Mare, județul Maramureș, anunță 
publicul interesat că s-a depus 
documentația în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru avizarea 
planului urbanistic zonal. Observa-
țiile publicului se primesc în scris la 
sediul APM Maramureș, str. Iza nr. 
1A, Baia Mare, zilnic între orele 

08-16, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția anunțului.

l SC Expert Serv SRL pentru 
S.N.T.G.N. Transgaz, titular al 
proiectului, anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei etapei 
de incadrare de catre APM Sibiu in 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul “Punere în siguranță a 
conductei DN 250 Sibiu – Cisnădie 
– Tălmaciu (Fir II), în zona orașului 
Tălmaciu, judetul Sibiu”, propus a fi 
amplasat in judetul Sibiu, loc. 
Tălmaciu, intravilan și extravilan, 
Tarla 22, Parcela A-nr. Cad. 104178; 
DE 438/38; DJ 105G – nr. Cad. 
104309; Tarla 20, Parcela A 418/8. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul APM Sibiu, 
str. Hipodromului, nr. 2A, in zilele 
de Luni - Joi, intre orele 8:00 -16:30 
si vineri intre orele 8:00 - 14:00, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet http://apmsb.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 
10 zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a APM 
Sibiu.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Dudeștii Vechi, din județul 
Timiș, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.9, 24, 28, 
30, 33 și 38 începând cu data de 
23.08.2022 și până în data de 
21.10.2022, la sediul Primăriei 
Comunei Dudeștii Vechi, pe pagina 
de internet a ANCPI, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modifi-
cări și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea f i 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară 
de luni până vineri, în intervalul 
orar 10.00-14.00.

l ANUNŢ PREALABIL PRIVIND 
AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMEN-
TELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI.
Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Valea Măcrișului, din 



13www.jurnalul.ro anunțurimarți / 16  august 2022

judeţul Ialomiţa, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr. 
1 0 ,  î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
24.08.2022, pe o perioadă de 60 
zile. Publicarea documentelor 
tehnice se face: a) în spaţiul pus la 
dispoziţie de către primărie, situat 
la adresa: sediul Primăriei Valea 
Măcrișului, str. Principală, nr. 65. b) 
pe pagina de internet a autorităţii 
administraţiei publice locale: www.
valeamacrisului.ro. c) pe pagina de 
internet a ANCPI creată în acest 
scop: https://www.ancpi.ro/pnccf/
anunturi.html. Cererile de rectifi-
care, însoţite de înscrisurile dovedi-
toare, pot fi: a) transmise la sediul 
primăriei (prin poștă/curier ori 
mijloace electronice); b) formulate 
în sistemul informatic (caz în care 
certificarea nealterării conţinutului 
înscrisurilor doveditoare odată cu 
redarea pe suportul informatic va fi 
făcută de deponent prin semnă-
tura electronică calif icată); c) 
depuse prin mijloace electronice 
pe pagina de internet special 
creată de ANCPI în acest scop.

l Informaţii generale privind auto-
ritatea contractantă, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Gioseni, comuna 
Gioseni, Str. Principală nr. 211, 
j u d e ţ u l  B a c ă u ,  t e l e f o n 
0234/225.233, fax 0234/225.233, 
e-mail: contact@comunagioseni.
ro, cod fiscal 17560568. Invită 
unităţile sociale, persoanele fizice 
și juridice fără scop patrimonial, 
respectiv asociaţiile și fundaţiile 
constituite conform legii care înde-
plinesc condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 350/2005 și O.G. nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
activităţi cu specific social conform 
bugetului aprobat prin H.C.L. nr. 
9/18.02.2022 să depună ofertă în 
scopul atribuirii contractelor de 
finanţare nerambursabilă. 1.Proce-
dura aplicată pentru atribuirea 
contractelor de finanţare neram-
bursabilă a proiectelor din dome-
niul social pe anul 2022 este 
prevăzută de art. 6 din Legea nr. 
350/2005, privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprof it de interes general. 
2.Sursa de finanţare a contractului 
și valoarea: bugetul local, 25.000 
Lei în întregime pe activităţi cu 
specific social. 3.Data-limită pentru 
depunerea propunerilor de proiect: 
16.09.2022, ora 15.00. 4.Adresa la 
care trebuie depuse propunerile de 
proiecte: Comuna Gioseni, comuna 
Gioseni, Str.Principală nr.211, 
judeţul Bacău. 5.Selecţia și evalu-
area proiectelor în vederea obţi-
nerii finanţării nerambursabile se 
va face de către comisia de 
evaluare în perioada 19.09.2022-
20.09.2022.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Săpoca, judeţul Buzău, anunţă 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr. 17, 23, 27, 29, 35 din 
UAT Sapoca, începând cu data de 
22.08.2022, pe o perioadă de 60 de 

zile, la sediul Primăriei Săpoca, Str.
Principală nr. 121, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicităţii imobiliare nr.7/1 
996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de 
rec ti f icare ale documentelor 
tehnice vor putea f i depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară: http://www.
ancpi.ro/pmccf_docs/?dir=Buzau.

SOMAȚII
l Somaţie. În dosarul civil cu 
nr.7299/296/2021 al Judecătoriei 
Satu Mare, având ca obiect uzuca-
piune, reclamanţii Kis Geza și Kis 
Ghizela solicită să se constate faptul 
juridic al uzucapiunii asupra: -imobi-
lului cuprins în CF 104596 Păulești 
sub nr.top 104596, în natură teren 
intravilan în suprafaţă de 988mp, cu 
trei supraedificate: casă de locuit cu 
SC=140MP(C1), casă de locuit cu 
SC=134MP(C2) și anexă gospodă-
rească(C3); -imobilului înscris în 
Titlul de proprietate nr.31-101747 și 
CF 180 Ambud în natură teren extra-
vilan în suprafaţă de 2,6498ha. Toţi 
cei interesaţi în cauză pot formula 
opoziţii la prezenta somaţie, în 
termen de 30 de zile de la publicare 
și respectiv afișarea somaţiei, în 
dosarul cu nunărul de mai sus al 
Judecătoriei Satu Mare. Emisă în 
baza încheierii de ședinţă din data 
de 24.05.2022, conform art.130 din 
Decr.Lege nr.115/1938. Termen de 
afișare pe o durată de 30 de zile.

LICITAȚII
l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identif icare f iscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de 
c o n t a c t :  C o m u n a  D i m i t r i e 
Cantemir, cu sediul în localitatea 
H u r d u g i ,  c o m u n a  D i m i t r i e 
Cantemir, judeţul Vaslui, telefon/
f a x  0 2 3 5/4 8 5 . 3 8 9,  e - m a i l : 
primaria.dtcm@yahoo.com, cod 
fiscal 3394295. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: -pășune comunală în 
suprafaţă totală de 101,92Ha, 
situată în extravilanul Comunei 
Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui, 
în Bloc Fizic 100-109, 237, 475, 
698, 706 și 2652, aparţinând 
domeniului privat al Comunei 
Dimitrie Cantemir, conform caie-
t u l u i  d e  s a r c i n i , 
H.C.L.nr.15/04.04.2022 și teme-
iului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 
-teren în suprafaţă totală de 
27.693mp, situat în intravilanul 
satelor Hurdugi, Gușiţei și Urlaţi, 
judeţul Vaslui, situat în Tarla 1, 7, 
12, 25, 52, 99, 103, 107 și 108, 
aparţinând domeniului privat al 
Comunei Dimitr ie Cantemir, 
conform caietului de sarcini, H.C.L. 
nr. 36/31.08.2021 și temeiului 
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: prin solicitarea scrisă, de la 

sediul Comunei Dimitrie Cantemir. 
3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Registratura 
Comunei Dimitrie Cantemir, Str.
Principală nr.1, judeţul Vaslui. 
3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 20 lei/ exem-
plar care se achită numerar la 
Casieria instituţiei. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
29.08.2022, ora 15.00. 4. Infor-
m a ţ i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 06.09.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Comunei 
Dimitrie Cantemir, Str.Principală 
nr.1, judeţul Vaslui. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5.Data și locul la care se 
va desfășura sedinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
07.09.2022, ora 11.00, la sediul 
Comunei Dimitrie Cantemir, Str.
Principală nr.1, judeţul Vaslui. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Secţia de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str.
Ștefan cel Mare nr.54, judeţul 
Vaslui, telefon/fax 0235/311.582, 
e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţii le abil itate, în 
vederea publicării: 12.08.2022.

l Comuna Drăgănești, cu sediul în 
localitatea Drăgănești, str.Princi-
pală nr.196, sat Drăgănești, jud.
Galaţi, cod poștal 807110, telefon 
0236.820.130, fax 0236.820.130, 
cod fiscal 3264597, e-mail: pdraga-
nesti@yahoo.com, organizează 
licitaţie publică pentru atribuirea 
contractelor de concesionare 
pentru 3 loturi teren intravilan din 
domeniul privat al Comunei Drăgă-
nești, judeţul Galaţi, cu destinaţia 
construcţii de locuinţe, după cum 
urmează: -lot casă 199, în suprafaţă 
de 1.004mp, situat în tarla 29, 
parcela 100, lot 44, înscris în cartea 
funciară nr.107463; -lot casă 202, în 
suprafaţă de 978mp, situat în tarla 
29, parcela 100, lot 41, înscris în 
cartea funciară nr.107460; -lot casă 
222, în suprafaţă de 1.029mp, 
situat în tarla 29, parcela 100, lot 
12, înscris în cartea funciară 
nr.107431. Concesionarea se face 
pe durata existenţei construcţiilor 
până la 49 ani. Licitaţia va avea loc 
în data de 05.09.2022, ora 10.00, la 
sediul Căminului Cultural Drăgă-
nești, str.Principală nr.292, judeţul 
Galaţi. Preţul de pornire la licitaţie 
este de 0,49Lei/mp/an, data-limită 
de depunere a ofertelor este 
05.09.2022, ora 9.30, la sediul 
Primăriei Comunei Drăgănești. 
Documentaţia necesară (caiet de 
sarcini și instrucţiuni pentru ofer-
tanţi) se pune gratuit la dispoziţia 
celor interesaţi la sediul Primăriei 
Comunei Drăgănești, judeţul Galaţi. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0236.820.130, 0755.124.320.

DIVERSE

ANUNȚ PREALABIL

PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A

DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI. 

Primar,
Popescu Marin.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor

putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Drăcșenei,

din județul Teleorman, anunță publicarea documentelor

tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.

2, 3 și 9 începând cu data de 24.08.2022, pe o perioadă

de 60 de zile, la sediul Primăriei din satul Drăcșenei,

comuna Drăcșenei, conform art.14 alin.(1) și (2) din

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996,

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 



14 www.jurnalul.roanunțuri marți / 16  august 2022

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de 
identi f icare f iscală,  adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
c o nt a c t :  L i c eu l  Tehno lo g ic 
Economic de Turism, Iași, Str.
Milcov nr.18A, județul  Iaș i , 
telefon: 0232/245.778, e-mail: 
economic.turism@yahoo.com, 

cod fiscal 13630024. 2.Informații 
generale privind obiectul proce-
duri i  de l ic itație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să f ie 
închiriat: -Spațiul în suprafață de 
3,5mp, situat în incinta Corpului 
A al Liceului Tehnologic Economic 
de Turism din Iași, din Str. Milcov 
nr.18A (fosta Milcov 11), pentru 
desfășurarea activităților de 
comercial izare a produselor 
alimentare/ nealimentare de 
str ic tă necesitate destinate 
elevilor și personalului instituției, 
î n s c r i s  î n  c a r t e a  f u n c i a r ă 
nr.163659; -Spațiul în suprafață 
de 4,5mp, s i tuat  în  inc inta 
Corpului B al Liceului Tehnologic 
Economic de Turism din Iași, Str.
Mircea cel Bătrân nr.12, pentru 
desfășurarea activităților de 
comercial izare a produselor 
al imentare/nealimentare de 
str ic tă necesitate destinate 
elevilor și personalului instituției, 
î n s c r i s  î n  c a r t e a  f u n c i a r ă 
nr.163572; Spațiile care aparțin 
domeniului public al Municipiului 
Iași sunt în administrarea Liceul 
Tehnologic Economic de Turism, 
I a ș i ,  c o n f o r m  H . C . L .  n r . 
247/27.06.2022 și O.U.G. nr. 
57/03.07.2019.  3. Informaț i i 
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: La cerere, în format 
fizic, de la sediul Liceului Tehno-
logic Economic de Turism, Iași. 
3.2.Denumirea ș i  datele de 
contact ale serviciului /comparti-
mentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atri-
b u i r e :  S e c r e t a r i a t ,  L i c e u l 
Tehnologic Economic de Turism, 
Iași, corp A, Str. Milcov nr. 18A, 
județul Iași. 3.3. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: gratuit. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
29.08.2022, ora 10.00. 4.Infor-
m a ț i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 06.09.2022, ora 10.00. 
4.2.  Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Secretariatul 
Liceului Tehnologic Economic de 
Turism, Iași, Str.Milcov nr.18A, 
județul Iași.  4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
f iecare ofertă: într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate, 
unul exterior și unul interior. 5. 
Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 07.09.2022, ora 
13.00, la sediul Liceului Tehno-
logic Economic de Turism, Iași, 
Str. Milcov nr. 18A, județul Iași. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în solu-
ționarea l i t igi i lor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Iași,  cu 
sediul în Iași, Str. Elena Doamna 
nr.1 A ,  județul  Iaș i ,  te lefon 
0232/260.600, fax 0332/435.700, 

e-mail: tr-iasi-pgref@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 12.08.2022.

l 1.Informații generale privind 
autor itatea contrac tantă,  în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: 
Comuna Gălbinași, comuna Gălbi-
nași,  Str.1 Decembrie nr.16, 
județul Călărași,  telefon/fax 
0242/516.814, e-mail: primaria.
galbinasi@yahoo.com, cod fiscal 
17558053. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să f ie vândut: teren 
intravilan în suprafață de 900mp, 
s i tuat  în  comuna Gălb inaș i , 
județul  Călărași,  apar ț inând 
domeniului privat al Comunei 
Gălbinași, având nr.cadastral 
21151, conform caietului de 
sarcini, H.C.L.nr.27/30.05.2022 și 
t e m e i u l u i  l e g a l  O . U . G . 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
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: la cerere, de la sediul 
instituției. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/ 
compar timentului din cadrul 
vânzătorului,  de la care pot 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: se poate obține 
de la Secretar iatul  Comunei 
Gălbinași, comuna Gălbinași, Str.1 
Decembrie nr. 16, județul Călă-
rași. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui 
e xemplar,  unde es te  c azu l , 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 60Lei/exemplar, ce se 
achită numerar la Casieria institu-
ției. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 29.08.2022, 
ora 11.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 06.09.2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Comuna Gălbi-
nași, comuna Gălbinași, Str. 1 
Decembrie nr. 16, județul Călă-
rași. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferta: 
într-un singur exemplar, într-un 
plic sigilat. 5.Data și locul la care 
se va desfașura ședința publică 
d e  d e s c h i d ere  a  o fer te l o r : 
07.09.2022, ora 12.00, la sediul 
Comunei  Gălb inași ,  comuna 
Gălbinași, Str.1 Decembrie nr. 16, 
județul Călărași. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Călărași, Str.București nr.6, 
j u d e ț u l  C ă l ă r a ș i ,  t e l e f o n 
0242/311.947, fax 0242/315.736, 
e-mail: trcl.reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituții le abil itate, în 
vederea publicării: 12.08.2022.

l SC Servicii Publice Alexandria 
SRL, înmatriculată la Registrul 
Comerțului sub nr.J34/405/2010, 
având cod unic de înregistrare: 
RO27259202, cu sediul în Alexan-
dria, Șoseaua Turnu Măgurele, 
bloc Piață, tel./fax 0247/310.328, 
organizează l ic i taț ie publică 
deschisă, în scopul închirierii unui 
spațiu comercial în suprafață de 
4mp, situat în Piața Peco -clădire 
birouri. Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire la 
șoseaua Turnu Măgurele, bloc 
Piața PECO sau din strada Liber-
tății nr.134, Piața Unirii Centrală. 
Contravaloarea documentației 
este de 20Lei și se poate achita la 
C as ier ia  SC Ser v ic i i  Publ ice 
Alexandria SRL, din Piața Unirii 
Centrală, din strada Libertății 
nr.134, sau prin OP în contul 
RO76RNCB02451174 00180001, 
deschis la BCR Alexandria. Infor-
mațiile detaliate ale procedurii, 
cât și cele referitoare la solictările 
de c lar i f icăr i  se regăsesc în 
Caietul de sarcini, care face parte 
din documentația de atribuire. 
Licitația va avea loc în data de 
20.09.2022, ora 14.00, la sediul 
din Șoseaua Turnu Măgurele, bloc 
Piața PECO. Actele necesare 
pentru înscrierea la licitație sunt 
următoarele: -cerere de înscriere 
la licitație; -copie de pe documen-
tele de înf iințare a persoanei 
fizice autorizate, întreprindere 
individuală, întreprindere fami-
lială, persoană juridică; -copie act 
de identitate al reprezentantului; 
-copie acte doveditoare privind 
intrarea în posesia caietului de 
sarcini -chitanță/ordin de plată a 
taxei de documentare; -dovada 
plății garanției de participare; 
-dovada că are îndeplinite la zi 
toate obligațiile exigibile de plată 
a impozitelor, a taxelor și a contri-
buțiilor către bugetul de stat și 
local. Oferta se depune într-un 
singur exemplar. Informații supli-
mentare se pot obține de la 
Compartimentul Piețe, la telefon 
0247.312.375, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00-16.00.

l Regia Națională a Pădurilor 
-Romsilva prin Direcția Silvică Iași, 
cu sediul în Iași, str.Gh.Asachi nr.2, 
t e l e f o n  0 2 32 . 24 4 . 6 8 0 ,  f a x 
0232.244.631, organizează la 
sediul său în data de 16.09.2022, 
ora 11.00, licitație publică cu stri-
gare pentru întreprinderi mici și 
mijlocii, în vederea vânzării obiecti-
vului numit „Sediul de district silvic 
Todirești”, situat în localitatea 
Todirești, jud.Iași, număr carte 
funciară (CF) 60791. În cazul 
neadjudecării, se va organiza o 
nouă licitație în aceeași zi, înce-
pând cu ora 11.30, la care poate 
participa orice persoană fizică și 
juridică. Obiectivul este amplasat 
pe teren aflat în proprietatea 
publică a statului, administrat de 
Regia Naț ională a  Pădur i lor 
-Romsilva. Terenul nu face obiectul 
vânzării, urmând a fi concesionat 
după vânzarea construcțiilor. Infor-
mații suplimentare la sediul Direc-
ției Silvice Iași, Compartiment 
Producție, telefon: 0232.244.680.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul de identif icare 
f iscală,  adresa,  numărul  de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Comuna Dobrovăț ,  comuna 
Dobrovăț, Str.Principală nr.658, 
j u d e ț u l  I a ș i ,  t e l e f o n 
0232/321.207, fax 0232/321.207, 
e - mai l:  pr imar iadobrovat@
yahoo.com, cod fiscal 4540607. 
2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
des cr ierea  ș i  ident i f i c area 
bunului care urmează să f ie 
concesionat: Spațiu comercial în 
suprafață de 57,32 mp cu desti-
nația farmacie, amplasat în Str. 
Principală, comuna Dobrovăț, 
județul Iași, aparținând dome-
n i u l u i  p u b l i c  a l  C o m u n e i 
Dobrovăț, conform caietului de 
sarcini, H.C.L. nr. 70/11.08.2022 
și temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3. Informații 
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 solicitarea 
scrisă, de la sediul Comunei 
Dobrovăț. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de 
atribuire: Registratura Comunei 
Dobrovăț, comuna Dobrovăț, Str. 
Principală nr.658, județul Iași. 
3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 200Lei/
exemplar,  care se achită în 
numerar la Casieria instituției sau 
î n  c o n t u l  c o n c e d e n t u l u i : 
RO31TREZ40621A300530XXXXX, 
deschis la Trezoreria Iași, cod 
fiscal al concedentului: 4540607. 
3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 29.08.2022, 
ora 12.00. 4. Informații privind 
ofer tele: 4.1. Data- limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
06.09.2022, ora 10.0 0. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Urba-
n i s m  d i n  c a d r u l  C o m u n e i 
Dobrovăț, comuna Dobrovăț, Str. 
Principală nr. 658, județul Iași. 
4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă f iecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5. 
Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 06.09.2022, ora 
1 2 . 0 0 ,  l a  s e d i u l  C o m u n e i 
Dobrovăț, comuna Dobrovăț, Str.
Principală nr.658, județul Iași. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Iași, 
orașul Iași, Str.Elena Doamna 
nr.1 A ,  județul  Iaș i ,  te lefon 
0232/260.600, fax 0232/219.660, 
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 12.08.2022.


