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OFERTE SERVICIU
l Firma NBI, subordonata Webuild 
Romania, angajează inginer- cost 
control. CV la adresa: s.rosca@astaldi.
com

l Webuild Romania angajează șef 
birou/ serviciu financiar- contabilitate. 
CV la adresa: s.rosca@astaldi.com

l S.C Drim Daniel Distributie FMCG 
S.R.L angajează 30 de manipulanți 
pentru orașele București, Brașov, Arad.

l Luceto Farms S.R.L., anunta vacan-
tarea a 4 posturi de ingrijitor animale.
CV-urile se pot depune la adresa de 
email: chr.esat@gmail.com pana pe data 
de 18.05.2022.

l SC 3C Construct Express SRL, Mun. 
Brașov str. Avram Iancu nr. 71 jud 
Brașov, J8/2643/2005, CUI 18084950 
angajează 2 mașiniști la mașini pentru 
terasamente - IFRONIST, COD COR 
834201, Rugam CV la balastierafeldi-
oara@yahoo.com.

l SC Sea Trans SRL, cu sediul în oraș 
Cazanesti, str.Noua, nr.9, jud.Ialomița, 
J21/50/2017, CUI: 37070552, angajează 
manipulant mărfuri cu cod COR933303- 
90 posturi. Cerințe: studii medii, vorbitor 
de limba engleză, nivel începător. 
Selecția va avea loc la sediul firmei în 
data de 18.05.2022, ora 10.00.

l SC Vitall SRL, având CUI: 21412934, 
cu sediul în Comuna Coșoveni, Tarlaua 
65, Parcela 650, (fosta fermă nr. 15, 
Avicola), Judeţul Dolj, angajează: 
Muncitor necalificat în agricultură, cod 
COR 921302- 5 posturi, Operator abato-
rizare păsări, cod COR 751105- 12 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limba engleză, cunoștințe în domeniul 
agriculturii și zootehniei. Selecția are loc 
în data de 18.05.2022, ora 09.00, la 
sediul societății.

l A.N. „Apele Române” -A.B.A.Buzău 
Ialomița -S.G.A.Călărași, cu sediul în 
mun.Călărași, Șos.Chiciu nr.2, anunță 
scoaterea la concurs a 2 posturi vacante 
de: agent hidrotehnic la formația Diguri 
Dunăre Călărași Vest și lăcătuș mecanic 
la Formația Frăsinet în data de 
09 .06 .2022 .  Re la ț i i  l a  t e l e fon : 
0242/316.680, int. 103.

l Societatea SC Sarerom S.R.L., cu 
sediul social în loc.Afumați, județul 
Ilfov, Șoseaua București-Urziceni nr. 89, 
et j .1,  camera 6,  înregistrată cu 
J23/3342/2014, C.U.I.: 24255982, anga-
jează: șef echipă specializată cod 
COR-541106 -3 posturi, inginer chimist 
cod COR-214513 -3 posturi, inginer 
mecanic cod COR-214401 -3 posturi, 
inginer minier cod COR-214602 -3 
p o s t u r i ,  m a i s t r u  m e c a n i c  c o d 
COR-311508 -3 posturi, mecanic utilaj 
cod COR-723302 -5 posturi, operator 
extracție sare în salină cod COR-811307 
-10 posturi, muncitor necalificat în mine 
și cariere cod COR-931101 -10 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: 
igen92241@gmail.com

l Administrația Fondului Cultural 
Național (AFCN), cu sediul în Bucu-
rești, str.Barbu Delavrancea, nr.57, sect. 
1, organizează în conformitate cu preve-
derile H.G.nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tuale vacante: Compartiment Buget 
Financiar-Contabilitate: 1 post casier 
(M, G), normă întreagă. Locul desfășu-
rării concursului (proba scrisă și 
interviu) este sediul AFCN, București, 
Sector 1, Str.Barbu Delavrancea nr.57. 

Proba scrisă va avea loc pe 09.06.2022, la 
ora 11.00. Interviul se va desfășura în 
data de 16.06.2022, la ora 11.00. Data-li-
mită până la care candidaţii pot depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
02.06.2022, ora 16.00. Persoană de 
contact: Elena Rada, tel.0766.370.296. 
Calendarul detaliat al organizării 
concursului, condițiile de participare și 
bibliografia pentru concurs se vor afișa la 
sediul instituției și pe site-ul: www.afcn.
ro

l Academia Romana - Filiala Iasi, 
Institutul de Matematica “Octav 
Mayer”, organizeaza, începand cu data 
de 20.06.2022, ora 13:00, concurs pentru 
ocuparea postului vacant de Cercetator 
stiintific gradul III, ½ norma, in dome-
niul Ecuatii cu derivate  partiale, specia-
lizarea Teoria controlului și Probleme 
inverse. Concursul se va desfasura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare – dezvoltare, 
cu modificarile si completarile ulteri-
oare. Dosarul de inscriere la concurs se 
depune, in termen de 30 de zile de la 
data publicarii anuntului. Conditii supli-
mentare de participare se regasesc la 
adresa www.acadiasi.ro. Informatii 
suplimentare se pot obtine de la secreta-
riatul institutului sau de la Biroul 
Resurse Umane, Salarizare,  tel . 
0332101115.

l Spitalul Prof. Dr. Constantin Ange-
lescu, cu sediul în București, str.
Aleea-Căuzași, nr.49-51, Sector 3, orga-
nizează concurs pentru ocuparea postu-
rilor contractuale vacante de: -un post 
asistent medical generalist -Secția Medi-
cină Internă I: -diplomă de bacalaureat; 
-studii finalizate cu absolvirea școlii 
postliceale sanitare; -certificat de 
membru eliberat de OAMGMAMR; 
-vechime în specialitate minim 6 luni; 
-un post infirmieră -Secția Medicină 
Internă I: -curs infirmiere organizat de 
OAMGMAMR sau curs de infirmier 
organizat de furnizori autorizați de 
Ministerul Muncii și Ministerul Sănă-
tății; -vechime în  specialitate minim 6 
luni; - Serviciul tehnic administrativ: -un 
post muncitor calificat II (fochist 
-centrală termică): -minim studii gene-
rale /studii medii; -certificat de calificare; 
-vechime minim 6 ani ca fochist; -un 
post îngrijitoare -minim studii generale /
studii medii, fără vechime; -un post 
muncitor necalificat I: -minim studii 
generale /studii medii, fără vechime. 
Pentru a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant candidații 
trebuie să îndeplinească condiții gene-
rale, conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul Spitalului de Prof.Dr.Constantin 
Angelescu în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, în 
perioada 18.05.2022-31.05.2022, între 
orele 9.00-13.00 și trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Proba 
scrisă va avea loc în data de 09.06.2022, 
ora 10.00, iar proba practică, va avea loc 
în data de 15.06.2022, ora 10.00, la 
sediul Spitalului Prof. Dr. Constantin 
Angelescu. Relaţii suplimentare și tema-
tica se pot obţine de la sediul Spitalului 
Prof. Dr. Constantin Angelescu, Biroul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n 
nr.021/568.82.24.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgo-
viște organizează, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, la sediul 
instituţiei din Târgoviște, str. Tudor 
Vladimirescu, nr.48, jud.Dâmboviţa, 

concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: -1 post consilier juridic I 
(S) -Serviciul Juridic, Recuperare Debite 
și Arhivă; -1 post economist debutant (S) 
-Serviciul RUNOS; -1 post economist IA 
(S) -Biroul Avizare și  Urmărire 
Contracte; -1 post economist II (S) 
-Compartiment Programe Europene. 
Probele stabilite pentru examen sunt: 
-proba scrisă în data de 09.06.2022, ora 
9.00; -interviul în data de 15.06.2022, ora 
9.00. Condiții specifice de participare la 
concurs: Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii, conform Ordinului 
834/2011 și a Ordinului nr.1470/2011: 
Pentru 1 post consilier juridic I (S) 
-Serviciul Juridic, Recuperare Debite și 
Arhivă: -diplomă de licenţă; -3 ani și 6 
luni vechime în specialitate; -concurs 
pentru ocuparea postului. Pentru 1 post 
economist debutant -Serviciul RUNOS: 
-diplomă de licență; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru 1 economist 
IA (S) -Biroul Avizare și Urmărire 
Contracte: -diplomă de licenţă; -6 ani și 6 
luni vechime în specialitate; -concurs 
pentru ocuparea postului. Pentru 1 post 
economist II (S) -Compartiment 
Programe Europene: -diplomă de licenţă; 
-6 luni vechime în specialitate; -concurs 
pentru ocuparea postului. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 31.05.2022, ora 
11.00, la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă din Târgoviște -Serviciul 
RUNOS, str.Tudor Vladimirescu, nr.48, 
jud.Dâmboviţa. Condiţiile de participare 
la concurs, tematica, bibliografia și actele 
solicitate candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere sunt afișate la sediul unităţii și 
pe pagina de internet a unităţii (spitaldb.
ro). Informaţii suplimentare la telefon: 
0245/631.582, int.1810, persoană de 
contact: ec.Radu Daniela -Serviciul 
RUNOS.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgo-
viște organizează, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, la sediul 
instituţiei din Târgoviște, str. Tudor 
Vladimirescu, nr.48, jud.Dâmboviţa, 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi temporar vacante: -1 post Șef 
Serviciul Evidență și Administrare Patri-
moniu; -1 post economist debutant 
-Serviciul RUNOS. Probele stabilite 
pentru examen sunt: -proba scrisă în 
data de 02.06.2022, ora 9.00; -interviul în 
data de 07.06.2022, ora 9.00. Condiții 
specifice de participare la concurs: 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii,  conform Ordinului 
834/2011 și a Ordinului nr.1470/2011: 
Pentru 1 post Șef Serviciul Evidență și 
Administrare Patrimoniu: -diplomă de 
licenţă; -peste 5 ani vechime în speciali-
tate; -concurs pentru ocuparea postului. 
Pentru 1 post economist debutant -Servi-
ciul RUNOS: -diplomă de licență; 
-concurs pentru ocuparea postului. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la dată de 
24.05.2022, ora 11.00, la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă din Târgoviște-Ser-
viciul RUNOS, str.Tudor Vladimirescu, 
nr. 48, jud.Dâmboviţa. Condiţiile de 
participare la concurs, tematica, biblio-
grafia și actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere sunt afișate 
la sediul unităţii și pe pagina de internet 
a unităţii (spitaldb.ro). Informaţii supli-
mentare la telefon: 0245/631.582, 
int.1810, persoană de contact: ec.Radu 
Daniela -Serviciul RUNOS.

VÂNZĂRI IMOBILIARE
l Teren intravilan Tg. Mureș, Zona 
Viile Dealul Mic, 1.000mp, deschidere 
26m, 39Euro/m. Tel. 0033.565.366.167.

CITAŢII
l Gherghe Ciprian Viorel, cu domi-
ciliu în Breasta, str.Morii, nr.54, este 
citat la Judecătoria Craiova, dosar nr. 
19119/215/2020*, în contradictoriu cu 
Căpățână Ionela Rodica, în data de 
09.06.2022, ora 10.30, CMF 3.

l Văduva Dorel este citat la Judecă-
t o r i a  C r a i o v a ,  d o s a r  n r . 
19692/215/2021, în data de 24.06.2022, 
ora 13.00, C 19.

l Cimpian Niculae, Oros Adolfina, 
Borza Gavril, Oros Maria, Borbely 
Elena, Giurgiu Mihail, Giurgiu Maria 
sunt citați la Judecătoria Turda în dc 
n r.  8 2 8 / 3 2 8 / 2 0 2 2 ,  î n  d a t a  d e 
30.05.2022, ora 11.00, pt. uzucapiune.

l Se citează pentru 08.06.2022 ora 
10.oo,sala 147, Judecatoria Arad 
pârâtul Varga Deszo cu domiciliul 
necunoscut, in proces cu reclamantul 
Baciu Alin pentru pretenții. Dosar 
21529/55/2021.

l Numitul Mihăilă Vasile, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat Ciorani, 
Comuna Pufești, judeţul Vrancea, este 
citat la Judecatoria Sinaia în data de 
06.06.2022, ora 09.00, Completul 6 
Civil, în calitate de Pârât în dosarul 
civil nr.1788/310/2021, având ca obiect 
succesiune, în contradictoriu cu recla-
manţii Vlad Florentina, Mihăilă 
Constantin, Tereu Ioana (fostă 
Mihăilă), Mihăilă Vasile.

l Numitul  Hobincu Marin Paul, cu 
ultim domciliu cunoscut în mun.Bucu-
rești, str.Sold Petre N Dumitru, nr. 38 
A, sector 3 este invitat să se prezinte la 
sediul Biroului Notarial Individual 
Burcea Marius din Pitești, str. Justiției, 
nr.1, bl.1, sc.B, ap.1, jud. Argeș la data 
de 09.06.2022, orele 9-15 pentu a 
patricipa la dezbaterea succesiuni 
defunctei Topșeneanu Velica. Dece-
dată la data de 16.11.2019, fosta cu 
ultim domiciliu în Pitești.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Vâlcea, 
cheamă în judecată pe numitul: 
Răileanu Ioan Marian, domiciliată în 
Orș. Calimanesti, Str. Constantin 
Dobrogeanu Gherea, nr.40, Jud 
Valcea, în calitate de intimat în 
dosarul civil nr. 1216/90/2022, cu 
termen de judecare în data de 
20.05.2022, având ca obiect inlocuirea 
măsură de plasament in regim de 
urgenta cu masura de plasament la 
asistent maternal profesionist al 
DGASPC Vâlcea, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

l Eventualii succesibili ai defunctei 
Sandu Gheorghita, decedată la data 
de 04.09.2018, cu ultimul domiciliu in 
Orașul Sinaia, Strada Calea Moroieni, 
nr.23B, et.2, ap.201, județul Prahova, 
sunt rugați să se prezinte in data de 
05.07.2022 ora 10,00 la Biroul Notarial 
Andra Costea-Ioana din Orașul 
Sinaia, Strada Primaverii nr.1A,ju-
deșul Prahova,in vederea îndeplinirii 
formalităților necesare dezbaterii 
succesiunii defunctei Sandu Gheo-
ghița.

l Gheorghe-Marius Vlad, în calitate 
de pârât, este chemat la Judecătoria 
Săliște, camera Sala 1, complet c3 civil 
camera de consiliu, în data de 18 mai 
2022, ora 10.00, în proces cu B2 
Kapital Portfolio Management SRL, 
în calitate de creditor în dosarul 
nr.134/294/2022 -cerere de valoare 
redusă.

DIVERSE
l Anunt aviz oportunitate. Axane 
Robert Valentin, impreuna cu Axane 
Marsel Hana, titulari ai proiectului 
„P.U.Z.-construire locuinte si cladire 
functiuni mixte, comert, servicii, imprej-
muire teren, accese, amenajare incinta, 
circulatii si utilitati”, Jud. Ilfov, Comuna 
Dascalu, Tarla.63, Parcela 223/9, anunta 
publicul interesat asupra depunerii soli-
citarii de obtinere a Avizului de Oportu-
nitate al C.J. Ilfov, documentatia putand 
fi consultata pe site-ul Consiliului Jude-
tean Ilfov. Observatii /comentarii si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism din cadrul Consiliului Jude-
tean Ilfov cu sediul in Municipiul Bucu-
resti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sect.6, 
tel.021.212.56.93, de luni pana vineri, 
intre orele 9:00-14:00, incepand cu data 
de 17.05.2022.

l Administratorul judiciar desemnat 
pentru Evergreen Distribution SRL, prin 
Sentința Civilă nr.461 din data de 
28.04.2022, pronunțată de Tribunalul 
Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
1678/30/2022 solicită administratorului 
social al debitoarei să depună toate 
documentele prevăzute de 67 alin.(1) din 
Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei și de insolvenţă la 
dosarul menţionat. De asemenea, soli-
cită creditorilor să depună la Registra-
tura Tribunalului Timiș, în dosarul 
nr.1678/30/2022, până la data de 
14.06.2022, situația creanțelor reclamate 
în conformitate cu Legea 85/2014. 
Pentru întocmirea Tabelului preliminar 
al creanţelor, se vor anexa copii ale 
actelor doveditoare.

l Informare. Această informare este 
efectuată de: SC OMV Petrom București 
– Divizia Upstream – Zona de Producţie 
II Oltenia, str. Brestei, nr. 3, Craiova, 
jud. Dolj prin.proiectant Expert Serv 
SRL pentru obiectivul de investiţii: 
“Lucrări de suprafaţă, foraj și punere în 
producţie sonda 875 bis Bustuchin”, ce 
va fi amplasat în comuna Bustuchin, 
jud. Gorj. Această investiţie este nouă. 
Ca rezultat al procesului de producţie nu 
vor rezulta ape pluviale, ape reziduale. 
Această solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Persoanele care doresc să obţină 
informaţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa menţionată. Persoanele care 
doresc să transmită observaţii, sugestii și 
recomandari se pot adresa solicitantului 
sau la adresa: SC OMV Petrom Bucu-
rești - Zona de Producţie Oltenia, str. 
Brestei, nr. 3, Craiova, jud. Dolj.

l OMV Petrom SA anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare revizuite pentru proiectul 
„Desfiinţare construcţii și instalaţii din 
cadrul Parc 33 Cosmești” amplasat în 
extravilanul comunei Cosmești, sat 
Ciuperceni, judeţul Teleorman. Decizia 
autorităţii de mediu, precum și infor-
maţiile relevante pentru luarea deciziei 
pot fi consultate la sediul APM 
Teleorman, din municipiul Alexandria, 
str.Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, de 
luni până joi, între orele 8.00-16.30, și 
vineri, între orele 8.00-14.00, precum și 
la următoarea adresă de internet: 
http://apmtr.anpm.ro. Observaţiile /
contestaţiile publicului se primesc la 
sediul APM Teleorman, din municipiul 
Alexandria, str.Dunării, nr.1, judeţul 
Teleorman, în termen de 10 zile de la 
publicarea pe pagina de internet a 
autorităţii competente pentru protecţia 
mediului.



15www.jurnalul.ro anunțurimarți / 17  mai  2022

l OMV Petrom SA anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare revizuite pentru proiectul 
„Desfiinţare construcţii și instalaţii din 
cadrul Parc 43 Cosmești” amplasat în 
extravilanul comunei Cosmești, sat 
Ciuperceni, judeţul Teleorman. Decizia 
autorităţii de mediu, precum și informa-
ţiile relevante pentru luarea deciziei pot 
fi consultate la sediul APM Teleorman, 
din municipiul Alexandria, str. Dunării, 
nr.1, județul Teleorman, de luni până joi, 
între orele 8.00-16.30, și vineri, între 
orele 8.00-14.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: http://apmtr.
anpm.ro. Observaţiile /contestaţiile 
publicului se primesc la sediul APM 
Teleorman, din municipiul Alexandria, 
str. Dunării, nr.1, județul Teleorman, în 
termen de 10 zile de la publicarea pe 
pagina de internet a autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului.

l În conformitate cu prevederile Legii 
Apelor nr.107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare, Titularul SC 
CDM Prestări Servicii, Popești Leordeni, 
Ilfov, str.Biruinței, nr.3, parter, bloc C1, 
ap.6, intenționează să solicite de la AN 
„Apele Române”- Administrația Bazi-
nală de Apă Buzău Ialomița, SGA 
Călărași, aviz de gospodărire a apelor/
aviz de amplasament, pentru realizarea 
lucrărilor construire 4 hale depozitare 
(materiale lemnoase/construcții), birouri 
cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire 
și utilități, amplasate în comuna Frumu-
șani, județul Călărași. Această investiție 
este nouă. Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gospo-
dărire a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menționată. Persoanele 
care doresc să transmiță observații, 
sugestii și recomandări se pot adresa 
s o l i c i t a n t u l u i  A n t o n i o  N i ț ă , 
te l .0722.989.619,  după data de 
17.05.2022.

l CII Brătescu Maria, desemnat lichi-
dator judiciar, prin Sentinţa nr. 103/2022 
din 12.04.2022 pronunţată de Judecă-
torul Sindic în dosarul nr. 1701/63/2022 
aflat pe rolul Tribunalului Dolj, vă infor-
mează ca în temeiul Legii 85/2014 s-a 
dispus deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolvenței împotriva debitorului 
Mihailescu Food Bogdan SRL-D, cu 
sediul în Filiași, str. Nicolae Bălcescu, nr. 
5A, judeţul Dolj, având CUI: 34089747, 
J16/239/2015. Termenul limită pentru 
depunerea creanţelor: 24.05.2022. 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, înregistrarea la 
tribunal si publicare in BPI a tabelului 
preliminar al creanţelor 21.06.2022. 
Termenul de definitivare înregistrare la 
tribunal si publicare in BPI a tabelului 
definitv al creanţelor 05.07.2022.

l Comunicat. In conformitate cu preve-
derile legale in vigoare, Casa de Buco-
vina –Club de Munte S.A. informeaza 
investitorii ca raportul privind adminis-
trarea societatii in primele 3 luni ale 
anului 2022 este pus la dispozitia publi-
cului incepand cu data de 16.05.2022 ora 
18:00, dupa cum urmeaza: 1. In format 
electronic la adresa www.bestwesternbu-
covina.ro; 2. In forma scrisa, la sediul 
societatii din Gura Humorului, P-ta 
Republicii, nr. 18, Jud. Suceava. 
Raportul pentru pentru primele trei luni 
ale anului 2022 contine raportul admi-
nistratorilor si situatiile financiare 
pentru data de 31.03.2022, cu mentiunea 
ca acestea nu sunt auditate sau revizuite 
de auditorul financiar. Ion Romica 
Tamas, Director General si Viceprese-
dinte al Consiliului de Administratie. 
Casa de Bucovina –Club de Munte S.A.

l Notificare. Subscrisa Licev Grup 
S.P.R.L. cu sediul social în Reșiţa, str. 
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraș-Severin; 
Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212.940, noti-
fică deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitorului SC 
Vergili & Das SRL, prin Încheierea 
civilă nr. 19/JS/CC/12.05.2022 pronun-
ţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia 
a II-a Civilă, în Dosarul 1014/115/2022. 
Debitorul SC Vergili & Das SRL are 
obligaţia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să depună la 

dosarul cauzei documentele prevăzute la 
art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 
privind procedura insolvenţei. Creditorii 
debitorului S.C. Vergili & Das S.R.L, cu 
sediul social in sat Mehadia, nr.449, 
Cam.4, Jud. Caras-Severin, inregistrata 
la Registrul Comertului sub nr. 
J11/65/2019, CUI 40475084, trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admi-
tere a creanţei la Tribunalul Caraș-Se-
verin până la termenul limită din data 
de 27.06.2022. Cererile trebuie însoțite 
de taxa de timbru în valoare de 200 lei.

SOMAŢII
l Prin prezenta se aduce la cunoștinţa 
tuturor precum că numita Păvălucă 
Maria a înaintat o acţiune civilă la Jude-
cătoria Târgu-Secuiesc având ca obiect 
stabilirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilelor înscrise în 
c.f.nr.25220 Breţcu, nr.top.2283, intra-
vilan, în suprafaţă de 1.840mp și 
c.f.nr.25221 Breţcu, nr.top.2284/1, intra-
vilan, în suprafaţă de 262mp. Toţi cei 
care doresc să facă opoziţie faţă de 
această cerere vor putea să facă aceasta 
în termen de 30 de zile, la Judecătoria 
Târgu-Secuiesc, făcând referire la 
dosarul civil nr.739/322/2022.

ADUNĂRI GENERALE
l ERATA. Ref. La anuntul aublicat in 
cotidianul national Jurnalul in data de 
16 mai 2020. CORECT: ”Presedintele 
Consiliului de Administratie al S.C. 
Dorna Apemin S.A., persoana juridica 
romana, cu sediul social in Voluntari, 
Soseaua Bucuresti Nord, Nr.10, cladirea 
O23, camera 2, Etaj 1, Jud.Ilfov, avand 
numar de inregistrare in Registrul 
Comertului J23/4064/2017 si Cod Unic 
de Inregistrare 742581 (numita in conti-
nuare “Societatea”), convoaca adunarea 
generala ordinara a actionarilor Socie-
tatii (in continuare “AGOA”), respectiv 
adunarea generala extraordinara a acti-
onarilor Societatii (in continuare 
“AGEA”) la adresa Sos. Bucuresti Nord 
nr.10, Global City Business Park, 
Cladirea O23, et.2, oras Voluntari, Jud.
Ilfov, pentru data de 16.06.2022, la orele 
10:00 A.M., respectiv la orele 11:30 A.M.  
In cazul in care, la aceasta data, nu se 
intruneste cvorumul prevazut de Actul 
Constitutiv, prin prezenta se convoaca, 
in conformitate cu art. 118 din Legea nr. 
31/1990, republicata si modificata, a 
doua AGOA, respectiv a doua AGEA, la 
aceeasi  adresa,  pentru data de 
17.06.2022, la orele 10:00 A.M., respectiv 
la orele 11:30 A.M.” Restul convocato-
rului ramane neschimbat.

l Convocarea Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor Service Ciclop SA. 
Consiliul de Administrație al Service 
Ciclop SA, în conformitate cu prevede-
rile art.13 din Actul constitutiv al socie-
tății și cu art.117 din Legea societăţilor 
nr. 31/1990, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor Service 
Ciclop SA, în data de 17 iunie 2022, ora 
14.00, la sediul societății situat în Bucu-
rești, Șos.Giurgiului, nr.260, sector 4, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al 
Service Ciclop SA pentru anul 2022 și 
proiecții pentru anii 2023-2024, în forma 
atașată Notei de fundamentare nr. 
868/20.04.2022. În caz de neîndeplinire a 
condiţiilor de validitate pentru desfășu-
rarea lucrărilor ședinţei se convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor în data de 20 iunie 2022, ora 16.00, 
în aceleași condiţii și la aceeași oră. În 
conformitate cu art.13 din Actul consti-
tutiv al Service Ciclop SA și art.121 din 
Legea societăților nr. 31/1990, acționarii 
reprezentând totalitatea capitalului 
social pot, dacă nici unul dintre aceștia 
nu se opune, să țină o adunare generală 
a acționarilor și să adopte orice hotărâre 
care ține de competența acesteia, fără a 
mai fi necesară îndeplinirea formalită-
ților pentru convocarea unei astfel de 
adunări.

l Convocator: Consiliul de Adminis-
traţie al IMOPOST Developments SA, 
cu sediul în București, Calea Griviţei 
nr.136, corp A, etaj 1, camera 17, sector 
1, înregistrată la Registrul Comerţului 

sub nr. J40/l 3379/2005, CUI 17832131, 
convoacă Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionari lor  în data de 
20.06.2022, ora 09.00, la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
17.06.2022 sau reprezentanţii acestora 
mandataţi în baza unei procuri speciale, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea dezmembrării /lotizării imobilului- 
teren situat în Calea Victoriei 133-135 
sector 1, București, identificat cu nr. 
cadastral 227499, în suprafață totală de 
8.806mp, în două loturi conform docu-
mentației întocmite de PFA Petruț Ioan 
vizate de OCPI București sub nr. 
53550/12.05.2022, astfel: -Lotul 1 –iden-
tificat sub număr cadastral 281101, teren 
situat în Calea Victoriei 133-135 sector 1, 
București, în suprafață de 587mp și 
-Lotul 2 –identificat sub număr cadastral 
281102, teren situat în Calea Victoriei 
133-135 sector 1, București, în suprafață 
de 8.219mp. 2. Împuternicirea Președin-
telui Consiliului de Administraţie, de a 
încheia în fața notarului sau a altor 
organe ale statului, respectiv persoane 
fizice sau juridice, toate actele juridice 
aferente dezmembrării loturilor preci-
zate la punctul 1 și ducerii la îndepli-
nirea a hotărârilor adoptate, semnătura 
acestuia fiind opozabilă societății. Cere-
rile privind introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi se înaintează 
Consiliului de Administraţie de către 
unul sau mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social, în cel mult 15 
zile de la publicarea convocării, în 
vederea publicării și aducerii acestora la 
cunoștinţă celorlalţi acţionari. Aceste 
drepturi pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice: e-mail: 
mihaela.tapai@comnord.ro). Acţionarii 
pot participa și vota în Adunarea Gene-
rală prin reprezentare, în baza unei 
împuterniciri acordate pentru respectiva 
Adunare Generală. Acţionarii care nu 
au capacitate de exerciţiu, precum și 
persoanele juridice pot fi reprezentaţi /
reprezentate prin reprezentanţii lor 
legali care, la rândul lor, pot da altor 
persoane împuternicire pentru respec-
tiva Adunare Generală. Procurile vor fi 
depuse în original până în ziua ședinţei, 
sub sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot în acea adunare. Procu-
rile vor fi reţinute de societate, făcân-
du-se menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal. Procurile speciale pot fi 
ridicate de la sediul societății începând 
cu data convocării și vor fi depuse spre 
înregistrare la secretariatul adunării 
până cel târziu la data de 17.06.2022, 
orele 12.00. Reprezentantul acționarului 
fiind obligat ca la data adunării generale 
să aibă asupra sa procura în original. 
Documentele aferente ședintei și procu-
rile speciale pot fi obţinute de la d-na. 
Tapai Mihaela tel. 0724380099. În situ-
aţia în care Adunare Generală Extraor-
dinară nu va putea delibera și vota în 
mod valabil, o a doua Adunare Generală 
Extraordinară este convocată pentru 
ziua de 21.06.2022, la ora 09.00, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. 
Președintele Consiliului de Adminis-
trație Tapai Mihaela.

LICITAŢII
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în mun.Slatina, str.Bld.Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt, 
organizează, în conformitate cu prevede-
rile Hotărârii Consiliului Local al mun.
Slatina nr. 127/28.04.2022, la data de 
26.05.2022, ora 10.00, licitație publică 
pentru închirierea spațiului destinat 
comerț alimentație publică din incinta 
Clubului Nautic și de Agrement „Plaja 
Olt” reprezentând foișor din lemn în 
suprafață construită la sol de 27,35mp, 
iar suprafața utilă de 23,65mp. Procu-
rarea documentației pentru participarea 
la licitație se face de la Clubul Sportiv 
Municipal Slatina, cu sediul în mun. 
Slatina, str.Bld.Sf.Constantin Brânco-
veanu, nr.1, jud.Olt, persoana de contact 
Cirstea Lidia-Elena, telefon /fax: 
0349/881.148, e-mail: csmslatina@yahoo.
com. Depunerea ofertelor se face la 
sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina 
până la data de 25.05.2022, ora 12.00.

l Anunț publicitar cu privire la 
anularea vânzarii prin licitație a masei 
lemnoase pe picior din proprietatea 
publică a orașului Amara. Primăria 
Orașului Amara, strada Nicolae 
Bălcescu, nr. 91, județul Ialomiţa anunță 
anularea licitației programată  la data de 
18.05.2022, ora 11,00,  în vederea 
vânzării masei lemnoase pe  picior din 
proprietatea publică a orașului Amara, 
conform Hotărârii Consiliului Local 
Amara  nr. 36 din data de 28.02.2022, 
din cauza unei inadvertențe în caietul de 
sarcini. Persoanelor care au achiziționat 
deja caietul de sarcini  li se vor pune la 
dispoziție, în mod gratuit, noul caiet de 
sarcini. Facem precizarea că licitația va 
fi reprogramată la o dată ulterioară.

l Obștea Moșnenilor Cheia Olănești 
scoate la licitație „Lucrări de amenajare 
a fondului forestier proprietate privată a 
Obștii Moșnenilor Cheia Olănești”, pe 
suprafața de 3441 ha. La licitație se pot 
înscrie firme care au atestat valabil 
pentru aceste lucrări și o vechime de 
peste 5 ani în această activitate. Cei 
interesați vor depune oferte scrise cu 
prețul / ha, până la data 25.05.2022, la 
sediul Obștii Moșnenilor Cheia Olănești, 
situată în oraș Băile Olănești, str. Cheia, 
nr. 197, jud. Vâlcea, telefon de contact 
0722213164, 0785596888.

l Par Rom SRL prin lichidator judiciar 
Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin 
licitaţie publică: teren de 570 mp situat 
in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr. 
cadastral 918/2, CF 100536, jud. 
Constanta pornind de la pretul de 
20.494,76 lei fara TVA. Regimul TVA se 
stabileste conform prevederilor fiscale in 
vigoare la data vanzarii. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar și 
vor depune documentele de participare 
la licitaţie pana la data de 26.05.2022. 
Licitatia va avea loc in data de 
27.05.2022, ora 15.30 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
anunţă organizarea licitației publice 
pentru vânzarea bunurilor imobile – 
teren proprietatea privată a Munici-
piului Piatra Neamț. 1. Informaţii 
generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Primaria Municipiului Piatra 
Neamț, Strada Ștefan cel Mare nr.6-8, 
Piatra Neamț, județul Neamț, telefon: 
0233218991, fax: 0233 215374 , e-mail: 
infopn@primariapn.ro, cod fiscal: 
2612790. 2. Informaţii generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunu-
rilor care urmează să fie vândute: - teren 
în suprafață de 5 mp. identificat cu NC 
68697, situat în Piatra Neamț, str. 
Păstrăvului nr.19; - teren în suprafață 
totală de 706 mp. compus din: suprafața 
de 9 mp. identificat cu NC 56302 , 
suprafața de 271 mp. identificat cu NC 
68606 și suprafața de 426 mp. identificat 
cu NC 1684  situat în Piatra Neamț, str.
Fermelor nr.2 B. Documentația a fost 
întocmită conform OUG nr.57/2019 
privind codul administrativ cu modifică-
rile și completările ulterioare, și conform 
HCL nr. 127 din 28.04.2022. 3. Infor-
maţii 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, transmisă 
cu cel puțin 4 zile înainte, de la sediul 
Primăriei Municipiului Piatra Neamț. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul autorității 
contractante, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Direcția Patrimoniu, Primăria 
Municipiului Piatra Neamț,  Strada 
Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamț, 
județul Neamț. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar: Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atri-
buire de 100 lei la casieria Primariei 
Municipiului Piatra Neamț. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor:  9 

iunie 2022, ora 16.30. 4. Informaţii 
privind ofertele:  4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 14 iunie  2022, 
orele 16.30. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la 
sediul Primăriei Municipiului Piatra 
Neamț, Strada Ștefan cel Mare nr.6-8, 
Piatra Neamț,județul Neamț. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original și copie. 5. Data și locul la care 
se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 15 iunie 2022, ora 
13,00, la sediul Primăriei Municipiului 
Piatra Neamț, Strada Ștefan cel Mare 
nr.6-8, județul Neamț. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la secția de contencios admi-
nistrativ a Tribunalului Neamț, munici-
piul Piatra Neamț,  cod 610012, judetul 
Neamț, telefon/fax 0233232363,e-mail: 
tr-neamț@just.ro. 

l Debitorul LEMAR SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.«Spatiu comercial», constituit 
din teren intravilan curti constructii in 
suprafata de 159 mp, nr. cadastral 480, 
C.F 20009 a localitatii Chiojdu, teren 
intravilan curti constructii in suprafata 
de 260 mp, nr. cadastral 481, C.F 20005 
a localitatii Chiojdu, teren intravilan 
agricol in suprafata de 594 mp, si cladiri 
edificate pe acestea, C1 in suprafata de 
87,60 mp +Cladire C2 in suprafata de 
72,35 mp, situat in Sat Lera, Comuna 
Chiojdu, Judet Buzau. Pret pornire lici-
tatie –23.594,00 Euro exclusiv TVA. 
2.«Spatiu comercial», constituit din 
teren intravilan in suprafata de 148, 83 
mp si cladire edificata pe acesta in 
suprafata de 148,83 mp, nr. cadastral 37, 
C.F 20742 a localitatii Chiojdu, situat in 
sat Bisca Chiojdului, Comuna Chiojdu, 
Judet Buzau. Pret pornire licitatie 
–20.769,00 Euro exclusiv TVA.  3.«Hala 
depozitare si birouri» Cladirea de birouri 
+Hala de depozitare are o suprafata 
construita de 784,08 mp si o suprafata 
desfasurata de 1002,38 mpCladirea de 
birouri are o suprafata construita de 
109,15 mp si o suprafata utila de 279,90 
mp, fiind formata din, Parter cu o supra-
fata utila de 80,04 mp, Etajul 1 cu o 
suprafata utila de 99,93 mp, Etajul 2 cu 
o suprafata utila de 99,93 mp, Hala de 
depozitare are o suprafata consturita de 
674,93 mp si o suprafata utila de 669,36 
mp. Cladirea de birouri +Hala de depo-
zitare sunt edificate pe terenul proprie-
tatea persoanelor fizice Leonte Gheorghe 
si Leonte Margareta. Pret pornire lici-
tatie –131.061,50 Euro exclusiv TVA. 
-Pretul Caietului de sarcini pentru 
proprietatile imobiliare «Spatiu comer-
cial» -3.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul 
Caietului de sarcini pentru proprietatea 
imobiliara «Hala depozitare si birouri» 
-5.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru proprietatile 
imobilare, apartinand LEMAR SRL, 
reprezinta 50% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare; Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul 
nr. cod IBAN RO26 BREL 0002 0029 
2 0 5 0  0 1 0 0  d e s c h i s  l a  L I B R A 
INTERNET BANK –Ploiesti pana la 
orele 14 am din preziua stabilita licita-
ţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana 
la aceeasi data a Caietului de sarcini si 
Regulamentului de licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de 
la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatile imobiliare, prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 
27.05.2022, ora 10:00, iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in data de 
03.06.2022; 10.06.2022; 17.06.2022; 
24.06.2022, ora 10:00. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, 
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si 
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan.
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l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Cudalbi, Str.Ștefan cel Mare 
nr.196, județul Galați, telefon/fax 
0236/862.055, e-mail: cudalbi@gl.e-adm.
ro, cod fiscal 3655919. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: spațiu în suprafață de 
76,50mp, situat în Comuna Cudalbi, Str.
Ștefan cel Mare nr.162, număr cadastral 
102203, ce aparține domeniului public al 
Comunei Cudalbi, cu destinația: activi-
tăți comerciale tip Birotică-Papetărie și 
Rechizite școlare, conform H.C.L. nr. 
2 3 / 2 8 . 0 4 . 2 0 2 2 ,  t e m e i  l e g a l 
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 documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la Compar-
timentul Taxe și impozite locale. 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 taxe și impozite locale, 
Primăria Comunei Cudalbi, Str.Ștefan 
cel Mare nr.196, județul Galați. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 100 lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Cudalbi. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 27.05.2022, ora 10.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 07.06.2022, ora 
14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul taxe și impo-
zite locale, Primăria Comunei Cudalbi, 
Str.Ștefan cel Mare nr.196, județul 
Galați. 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: 08.06.2022, ora 10.00, Sala 
de ședințe a Primăriei Comunei Cudalbi, 
Str.Ștefan cel Mare nr.196, județul 
Galați. 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 Galați, 
Municipiul Galaţi, Str.Brăilei nr.153, 
judeţul Galati, telefon 0236/460.027, fax 
0236/412.130, e-mail: trgalati@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 16.05.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Augustin, comuna Augustin, 
Str.Lungă nr.238, județul Brașov, telefon 
0374/855.236, fax 0374/097.010, e-mail: 
primariaaugustin@yahoo.com, cod fiscal 
17490853. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
-Trupul de pășune nr.8, Trei Păraie Vadu 
Rău, suprafața de 10,45 ha; -Trupul de 
pășune nr.7, Calota, suprafața de 
22,60ha; -Trupul de pășune nr.10, Valea 
Racilor, suprafața de 12,58ha, conform 
caietului de sarcini, aparținând dome-
niului privat al Comunei Augustin, 
conform H.C.L. nr. 23/29.04.2022 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 documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Registru 
Agricol. 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 Registru 

Agricol din cadrul Primăriei Comunei 
Augustin, comuna Augustin, Str.Lungă 
nr.238, județul Brașov. 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: 50Lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Augustin. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 02/06/2022, ora 12.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 10/06/2022, ora 
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Registru 
Agricol din cadrul Primăriei Comunei 
Augustin, comuna Augustin, Str.Lungă 
nr.238, județul Brașov. 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: 14/06/2022, ora 11.00, 
Primăria Comunei Augustin, comuna 
Augustin, Str.Lungă nr.238, județul 
Brașov, Sala de ședințe. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Brașov, municipiul Brașov, B-dul 15 
Noiembrie nr.45, județul Brașov, telefon 
0268/419.615, fax 0268/418.054, e-mail: 
tr-brasov-info@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 
16/05/2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Adunații-Copăceni, sat Adunații Copă-
ceni, Șos.Giurgiului nr.120, județul 
Giurgiu, telefon/fax 0246/282.176, 
e-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com, 
cod fiscal 5246171. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren intra-
vilan, neproductiv, mlăștinos, plin de 
stufăriș, fără luciu de apă, în suprafață 
totală de 33.014mp, aparținând dome-
niului public al Comunei Adunații-Co-
păcen i ,  CF nr.37224 ,  conform 
H.C.L.nr.114 din 24.12.2021 și O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției sau electronic prin 
e-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Cabinet Secretar din cadrul Primăriei 
Comunei Adunații-Copăceni, cu sediul 
în localitatea Adunații-Copăceni, Șos.
Giurgiului nr.120, județul Giurgiu. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 300 lei /exemplar care se achită cu 
numerar la Casieria instituției sau prin 
O P  î n  c o n t u l  d e  Tr e z o r e r i e 
RO09TREZ24A510103200130X, deschis 
la Trezoreria Mihailești, cod fiscal al 
concedentului 5246171. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
27.05.2022, ora 13.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 08.06.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura din cadrul Primă-
riei Comunei Adunații-Copăceni, cu 
sediul în localitatea Adunații-Copăceni, 
Șos.Giurgiului nr.120, județul Giurgiu. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original și 1 exemplar copie. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
08.06.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Adunații-Copăceni, Șos.Giur-
giului nr.120, județul Giurgiu. 6. Denu-
mirea, 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 Adminis-

trativ a Tribunalului Giurgiu, oraș 
Giurgiu, Str.Episcopiei nr.13, judeţul 
Giurgiu, telefon/fax 0246/212.725, fax 
0244/529.107, e-mail: tr-gr-contencios@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 16.05.2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Adunații-Copăceni, sat Adunații-Copă-
ceni, Șos.Giurgiului nr.120, județul 
Giurgiu, telefon/fax 0246/282.176, 
e-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com, 
cod fiscal 5246171. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren intra-
vilan, neproductiv, mlăștinos, plin de 
stufăriș, fără luciu de apă, în suprafață 
totală de 38.853mp, aparținând dome-
niului public al Comunei Adunații-Co-
pacen i ,  CF nr.37225 ,  conform 
H.C.L.nr.116 din 24.12.2021 și O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției sau electronic prin 
e-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Cabinet Secretar din cadrul Primăriei 
Comunei Adunații-Copăceni, cu sediul 
în localitatea Adunații-Copăceni, Șos.
Giurgiului nr.120, județul Giurgiu. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 300 lei/exemplar care se achită cu 
numerar la Casieria instituției sau prin 
O P  î n  c o n t u l  d e  Tr e z o r e r i e 
RO09TREZ24A510103200130X, deschis 
la Trezoreria Mihailești, cod fiscal al 
concedentului 5246171. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
27.05.2022, ora 13.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 08.06.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura din cadrul Primă-
riei Comunei Adunații-Copăceni cu 
sediul în localitatea Adunații-Copăceni, 
Șos.Giurgiului nr.120, județul Giurgiu. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original și 1 exemplar copie. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
08.06.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Adunații-Copăceni, Șos.Giur-
giului nr.120, județul Giurgiu. 6. Denu-
mirea, 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 Adminis-
trativ a Tribunalului Giurgiu, oraș 
Giurgiu, Str.Episcopiei nr.13, judeţul 
Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax 
0244/529.107, e-mail: tr-gr-contencios@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 16.05.2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Adunații-Copăceni, sat Adunații-Copă-
ceni, Șos.Giurgiului nr.120, județul 
Giurgiu, telefon/fax 0246/282.176, 
e-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com, 
cod fiscal 5246171. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren intra-
vilan neproductiv, mlăștinos, plin de 
stufăriș, fără luciu de apă, în suprafață 
totală de 9.922mp, aparținând dome-
niului public al Comunei Adunații-Co-
pacen i ,  CF nr.37219 ,  conform 
H.C.L.nr.115 din 24.12.2021 și O.U.G. 
nr. 57 din 03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției sau elec-
tronic prin e-mail: adunatiicopaceni@
yahoo.com. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Cabinet Secretar din cadrul 
Primăriei Comunei Adunații-Copăceni 
cu sediul în localitatea Adunații-Copă-
ceni, Șos.Giurgiului nr. 120, județul 
Giurgiu. 3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 300 lei/ exemplar care se 
achită cu numerar la Casieria instituției 
sau prin OP în contul de Trezorerie 
RO09TREZ 24A510103200130X, 
deschis la Trezoreria Mihailești, cod 
fiscal al concedentului 5246171. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 27.05.2022, ora 13.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 08.06.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura din cadrul Primă-
riei Comunei Adunații-Copăceni, cu 
sediul în localitatea Adunații-Copăceni, 
Șos.Giurgiului nr.120, județul Giurgiu. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original și 1 exemplar copie. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
08.06.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei 
comunei Adunații-Copăceni, Șos.Giur-
giului nr.120, județul Giurgiu. 6. Denu-
mirea, 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 Adminis-
trativ a Tribunalului Giurgiu, Giurgiu, 
Str.Episcopiei nr.13, judeţul Giurgiu, 
telefon 0246/212.725, fax 0244/529.107, 
e-mail: tr-gr-contencios@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 16.05.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Municipiului Oradea, cu sediul în muni-
cipiul Oradea, Piața Unirii nr.1, județul 
Bihor,  telefon 0259/437.000, fax 
0259/436.276, e-mail: primarie@oradea.
ro, cod fiscal 35372589. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: 9 spații comerciale, în supra-
față totală de 1.539,36mp, aparținând 
domeniului privat al Municipiului 
Oradea, conform caietului de sarcini, 
H.C.L. nr. 40/28.01.2020, H.C.L. nr. 
2 9 5 / 2 7 . 0 4 . 2 0 2 0 ,  H . C . L .  n r. 
4 8 6 / 2 5 . 0 6 . 2 0 2 0 ,  H . C . L .  n r. 
3 0 3 / 3 1 . 0 3 . 2 0 2 1 ,  H . C . L .  n r. 
657/30.08.2021, H.C.L. nr. 292/31.03.2022 
și H.C.L .nr.297/31.03.2022 și în baza 
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 modalitațile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere de la sediul institu-
ției, Serviciul Locuințe, Spații Comer-
ciale sau se poate consulta site-ul www.
oradea.ro, secțiunea-licitații. 3.2. Denu-
mirea 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 Serviciul Locuințe, Spații 
Comerciale din cadrul Primăriei Munici-
piului Oradea, Piața Unirii nr.1, județul 
Bihor. 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: 
40 lei/ exemplar, ce se achită numerar la 
Casieria instituției sau se poate descărca 
gratuit de pe site-ul: www.oradea.ro. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 27.05.2022, ora 09.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 08.06.2022, ora 
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Oradea, 
Piața Unirii nr.1, parter, ghișeele 1-2, 
județul Bihor. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 

ofertă: se depun într-un singur exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
09.06.2022, ora 11.00, Primăria Munici-
piului Oradea, Piața Unirii nr.1 camera 
201, etaj II, județul Bihor. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Bihor, Oradea, Parcul Traian nr.10, 
telefon 0259/414.896, fax 0359/432.750, 
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
16.05.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Municipiului Oradea, cu sediul în munici-
piul Oradea, Piața Unirii nr.1, județul 
Bihor,  te lefon 0259/437.000,  fax 
0259/436.276, e-mail: primarie@oradea.
ro, cod fiscal 35372589. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 
imobil clădire format din 4 corpuri în 
suprafață construită desfășurată de 1.528 
mp și terenul aferent în suprafață de 
1.835mp, situat în Oradea, Str.Evreilor 
Deportați nr.32-34, aparținând dome-
niului privat al Municipiului Oradea, 
conform caietului de sarcini, H.C.L.nr.347 
din 28.04.2022 și în baza O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere de la 
sediul instituției, Serviciul Locuințe, 
Spații Comerciale sau se poate consulta 
pe site-ul www.oradea.ro, secțiunea-lici-
tații. 3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/ compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot obține 
un exemplar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la Serviciul 
Locuințe, Spații Comerciale din cadrul 
Primăriei Municipiului Oradea, Piața 
Unirii nr.1, județul Bihor. 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: 40 lei/exemplar, ce 
se achită numerar la Casieria instituției 
sau se poate descărca gratuit de pe site-ul: 
www.oradea.ro. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 27.05.2022, ora 
09.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
08.06.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Munici-
piului Oradea, Piața Unirii nr.1, parter, 
ghișeele 1-2, județul Bihor. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: se depun într-un singur exemplar. 
5. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
09.06.2022, ora 10.00, Primăria Munici-
piului Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 
201, etaj II, județul Bihor. 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 
Bihor, Oradea, Parcul Traian nr.10, 
telefon 0259/414.896, fax 0359/432.750, 
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 
16.05.2022.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria Munici-
piului Bacău, municipiul Bacău, strada 
Mărășești nr.6, județul Bacău, telefon 
0234/581.644, fax 0234/588.757, e-mail: 
mihaela.malinescu@primariabacau.ro. 
2.Informaţii generale privind obiectul 
achiziției, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
achiziționat: servicii de evaluare a 82 
(optzecișidouă) de bunuri imobile (tere-
nuri) pe care sunt ridicate construcții, 
af late în proprietatea privată a 



17www.jurnalul.ro anunțurimarți / 17  mai  2022

U.A.T.Bacău, conform caietului de 
sarcini, H.C.L.nr.8/31.01.2022 și teme-
iului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 
privind Codul administrativ cu modifi-
cările și completările ulterioare, art.332-
333, în vederea stabilirii valorii de piață. 
3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: prin solicitare scrisă, de la sediul 
instituției, Primăria Municipiului Bacău 
-Direcția Patrimoniu -Serviciul Evidență 
Patrimoniu,din cadrul Primăriei munici-
piului Bacău, strada Pieții nr. 1, județul 
Bacău. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Direcția Patrimoniu -Serviciul 
Evidență Patrimoniu, din cadrul Primă-
riei Municipiului Bacău, str.Pieții nr.1, 
județul Bacău. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea documentației de 
atribuire: 55,40Lei, se achită numerar la 
Direcția Impozite și Taxe Locale, din 
cadrul Primăriei Municipiului Bacău, 
Str.Vasile Alecsandri nr.6, județul Bacău 
sau prin OP în contul RO28TREZ 
0615006 xxx000234, deschis la Trezo-
reria Municipiului Bacău. 3.4. Dată-li-
mită privind solicitarea clarificărilor: 
26.05.2022, ora 14.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 07.06.2022, ora 
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Bacău, 
Centrul de Informare Cetățeni, din 
cadrul Primăriei Municipiului Bacău, 
Strada Nicolae Titulescu nr. 3, județul 
Bacău. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate. 5.Data și locul la care se 
va desfășura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 08.06.2022, ora 10.00, 
Primăria Municipiului Bacău -sediul 2, 
Str.Pieții nr. 1, municipiul Bacău, județul 
Bacău. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secția a II-a 
Civilă și de Contencios Administrativ și 
Fiscal a Tribunalului Bacău, municipiul 
Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr.4, județul 
Bacău, telefon 0234/514.419, fax 
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 16.05.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Municipiul 
Aiud, C.I.F. 4613636, str.Cuza Vodă nr.1, 
Aiud, județul Alba, telefon 0258/861.310, 
fax 0258/861.280, e-mail: o¡ce@aiud.ro, 
persoană de contact: Ovidiu Ranca 
-Direcția Arhitect-șef, e-mail: tehnic@
aiud.ro. 2. Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Obiectul concesiunii îl 
constituie 6 loturi de teren, aflate în 
domeniul privat al Municipiului Aiud, 
situate administrativ în Municipiul 
Aiud, str.Ștefan cel Mare, nr.FN, după 
cum urmează: Lot nr.1 -teren intravilan 
în suprafață de 507mp, înscris în CF 
nr.96133, nr.cad.96133, proprietar 
tabular, în cotă de 1/1, Municipiul Aiud, 
domeniul privat. Lot nr.2 -teren intra-
vilan în suprafață de 401mp, înscris în 
CF nr.96134, nr.cad.96134, proprietar 
tabular, în cotă de 1/1, Municipiul Aiud, 
domeniul privat. Lot nr.3 -teren intra-
vilan în suprafață de 401mp, înscris în 
CF nr.96135, nr. cad. 96135, proprietar 
tabular, în cotă de 1/1, Municipiul Aiud, 
domeniul privat. Lot nr.4 -teren intra-
vilan în suprafață de 436 mp, înscris în 
CF nr.96136, nr.cad.96136, proprietar 
tabular, în cotă de 1/1, Municipiul Aiud, 
domeniul privat. Lot nr.5 -teren intra-
vilan în suprafață de 447mp, înscris în 
CF nr.96137, nr. cad. 96137, proprietar 
tabular, în cotă de 1/1, Municipiul Aiud, 
domeniul privat. Lot nr.6 -teren intra-
vilan în suprafață de 829 mp, înscris în 
CF nr.96138, nr. cad.96138, proprietar 
tabular, în cotă de 1/1, Municipiul Aiud, 
domeniul privat. Concesionarea se face 
conform H.C.L.nr.99/28.04.2022 și 
O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: Se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: Direct de 
la sediul Municipiului Aiud -Direcția 
Arhitect-șef, în baza unei solicitări 
scrise. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Direcţia Arhitect-șef din 
cadrul Municipiului Aiud, telefon 
0258/861.310, int.1039, e-mail: tehnic@
aiud.ro. 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: 

50Lei/documentație, care se achită în 
numerar la casierie sau în contul 
RO84TREZ 00421360250 XXXXX, 
deschis la Trezoreria Municipiului Aiud. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 27.05.2022, ora 12.00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 07.06.2022, ora 
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Municipiul Aiud, str.Cuza Vodă 
nr.1, județul Alba, sediul Municipiului 
Aiud, Centrul de Informații pentru 
Cetățeni. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: 1 (unu) 
exemplar original, într-un plic sigilat. 5. 
Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
08.06.2022, ora 12.00, la sediul Munici-
piului Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, sala de 
ședințe. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/ sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Alba 
-Secția de Contencios Administrativ și 
Fiscal, Piața Iuliu Maniu, nr.24, Alba 
Iulia, județul Alba, telefon 0258/813.510, 
e-mail: tribunalulalba@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 16.05.2022.

l Anunţ de participare la licitaţie. 1. 
Primăria Municipiului Galaţi - cod fiscal: 
3814810, str. Domnească nr. 54, tel: 
0236.307.743/ fax: 0236/461.460, email: 
licente@primariagalati.ro; 2. Primăria 
Municipiului Galaţi organizează în data 
de 31.05.2022, ora 14,30, licitaţie publică 
cu strigare, pentru vânzarea unui imobil - 
teren și construcţie cu destinaţia de spaţiu 
comercial, proprietatea privată a Munici-
piului Galaţi, situat în Galaţi, str. Ionel 
Fernic nr. 22A S5; 3. Imobilul este compus 
din: teren în suprafaţă de 18,00 mp, 
având nr. cadastral 130407 și construcţie 
în suprafaţă de 18,00 mp, având nr. 
cadastral 130407-C1; 4. Scopul vânzării îl 
reprezintă atragerea de noi venituri la 
bugetul local al Municipiului Galaţi; 5. 
Informaţii privind documentaţia de parti-
cipare: 5.1. Documentaţia de participare 
se poate solicita și obţine de la sediul 
Primăriei Municipiului Galaţi, Biroul 
Concesiuni și Vânzări Terenuri, Cabinete 
Medicale; 5.2. Preţul caietului de sarcini 
este de 30 lei; 6. Pentru participarea la 
licitaţie, persoanele interesate trebuie să 
depună plicuri cu documentele de califi-
care, în conformitate cu documentaţia de 
participare. 6.1. Data limită de depunere 
a plicurilor: 30.05.2022, ora 12,00; 6.2. 
Adresa la care trebuie depuse plicurile: 

Primăria Municipiului Galaţi, str. 
Domnească nr. 54, Biroul Registratură; 
6.3. Plicurile se vor depune într-un singur 
exemplar. 7. Data și locul în care se va 
desfășura ședinta publică de licitaţie: 
31.05.2022, ora 14,30, Primăria Munici-
piului Galaţi; 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax, email al institu-
ţiei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Municipiului Galaţi, 
str. Brăilei nr. 153, jud. Galaţi, tel: 
0236/412130, email: tr-galati-comuni-
care@just.ro; 9. Persoana de contact: 
Chiţu Laura, tel. 0236/307.743.

l Vânzarea următoarelor terenuri ale 
debitorului Mobil - Victory SRL, în fali-
ment, in bankrupcy, en faillite, cod de 
i d e n t i f i c a r e  f i s c a l ă  1 7 3 9 6 5 3 9 , 
J25/177/2005, cu sediul în Drobe-
ta-Turnu Severin, Aleea Nuferilor, Nr. 8, 
bl. R1, sc. A, ap. 4, județul Mehedinţi, 
după cum urmează: - teren intravilan în 
suprafață de 1830 mp situat în locali-
tatea Bistrețu, județul Mehedinți, inta-
bulat în Cartea Funciară nr. 50690 
Devesel, cu nr. cadastral 50690,  având o 
valoare de piață în sumă de 14.460 lei 
exclusiv TVA; - teren intravilan în supra-
față de 1830 mp situat în localitatea 
Bistrețu, județul Mehedinți, intabulat în 
Cartea Funciară nr. 50691 Devesel, cu 
nr. cadastral 50691,  având o valoare de 
piață în sumă de 14.460 lei exclusiv 
TVA. Licitația va avea loc în data de 
26.05.2022, la biroul lichidatorului judi-
ciar situat în Drobeta Turnu Severin, str. 
Alexandru Bărcăcilă nr. 4, ap. 6, jud. 
Mehedinți, la orele 15.00. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurile mobile 
este Sentința nr. 23 din data de 
11.03.2022, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi în dosarul nr. 1266/101/2021, 
prin care a fost dispusă începerea proce-
durii de faliment a Mobil - Victory SRL. 
Participarea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea în contul unic de fali-
ment al debitorului Mobil - Victory SRL 
cel mai târziu până în ziua licitației, a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al bunului scos la licitație și 
achiziţionarea caietului de sarcini in 
suma de 100 lei. Somăm pe toți cei care 
pretind vreun drept asupra bunului 
mobil să anunțe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilită pentru vânzare, 
sub sancțiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefon 0740.615.038, la 
adresa de email: ghenciupartners@
gmail.com sau la biroul lichidatorului 
judiciar din Drobeta Turnu Severin, str. 

Alexandru Bărcăcilă nr. 4, ap. 6, jud. 
Mehedinți. Lichidator judiciar, Ghenciu 
& Partners SPRL.

PIERDERI
l Alexandra Mocanu, administrator al 
Atelier Deschis SRL, J40/17931/2018, 
CUI 40314002 declar pierdut Certifi-
catul de Inregistrare al societatii mentio-
nate in Registrul Comertului, certificat 
cu seria B nr. 3755664, eliberat de Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti. Il declar nul.

ipar  eaPrint ucurești 
și aramond lu


