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OFERTE SERVICIU
l SC Bio Canapa &Calce SRL, CUI:
43754962, J23/1018/17.02.2021 din
Brașov, angajează munictori necalificați în agricultură. CV la: office@
jobtips.ro
l SC angajează operatori mase plastice, muncitori necalificați. Rugăm
CV pe adresa de mail: scplasticinject@gmail.com, tel.0754.486.958.
l Vilyo Confort SRL angajează: opt
posturi de manipulant de mărfuri la
raft- (cod COR- 933303); două posturi
de spălători vase- (cod COR- 941201);
două posturi de șofer de autoturisme
și camionete- (cod COR- 832201).
Condiții: studii generale. E-mail:
vilyo.confort@gmail.com.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str. Independenţei nr. 4
bis, etaj 1, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea a 2
funcţii contractuale vacante de
execuţie pe perioadă determinată de
24 de luni de asistent registrator principal gr. II și referent treapta II din
cadrul Biroului Înregistrare Sistematică al Serviciului Cadastru, pentru
implementarea Programului Naţional
de Cadastru şi Carte Funciară.
Concursul se va desfăşura în perioada
15 -20.07.2021, orele 10.00. Perioada
de depunere a dosarelor este
22.06.2021 -05.07.2021, la sediul OCPI
Teleorman. Pentru date suplimentare
consultaţi site-ul OCPI Teleorman:
www.ocpitr.ro.
l Centrul de Îngrijire și Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
Urlați, cu sediul în oraş Urlați, Str.
Orzoaia de Jos, nr.50B, judeţul Prahova,
anunţă amânarea concursului conform
H.G. nr. 286/2011 pentru ocuparea
postului contractual vacant de Medic
primar/S organizat iniţial: -Proba scrisă
în data de 06.07.2021, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 08.07.2021, ora 9.00;
astfel: La o dată care se va comunica
ulterior. Prin acest anunţ venim în
completarea celui publicat în Monitorul

Oficial, Partea a III-a număr
513/11.06.2021, pagina 2-3, cod 288.072.
l Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Urlaţi, cu sediul în Urlaţi, Str.
Orzoaia de Jos, nr.50B, jud.Prahova,
organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual vacant,
perioadă nedeterminată: 1 post vacant
-Medic primar/S: -studii superioare de
lungă durată specializarea medicină
generală, absolvite cu diplomă de
licenţă; -certificat de medic primar;
-autorizaţie de liberă practică valabilă;
-poliţă asigurare pentru răspundere
civilă profesională -asigurare
malpraxix medical -valabilă; -vechime
în specialitate: 10 ani; -vechime în
muncă necesară: 10 ani. Concursul se
organizează la sediul Centrului de
Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Urlaţi, str.
Orzoaia de Jos, nr. 50B şi va consta în
proba scrisă (test grilă), în data de
13.07.2021 -orele 10.00 şi interviu în
data de 15.07.2021, orele 10.00, în
conformitate cu Hotărârea de Guvern
nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade /trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice cu modificările şi
completările ulterioare. Dosarele de
înscriere se depun la sediul Centrului
de Îngrijire şi Asistenţă pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Urlaţi,
Str. Orzoaia de Jos, nr.50B, până la
data de 05.07.2021, inclusiv -orele
12.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Centrului de Îngrijire
şi Asistenţă pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi Urlaţi, telefon nr.
0344/266.017 -persoană de contact
Popa Ioana Daniela.
l În conformitate cu prevederile Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale
Ordinului ministrului sănătăţii nr.

284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcţiilor specifice comitetului
director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul
Județean de Urgență Târgu-Jiu organizează concurs/examen pentru ocuparea
funcției specifice comitetului director de
director financiar-contabil din cadrul
unității sanitare publice - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, unitate
sanitară al cărei management a fost
transferat Consiliului Județean Gorj.
Concursul /examenul pentru ocuparea
funcţiei de director financiar-contabil se
va organiza după cum urmează: 12.07.2021, ora 10.00 – lucrare scrisă de
verificare a cunoștințelor din legislația
specifică postului; - 16.07.2021 – susținerea proiectului de specialitate pe o
temă din domeniul de activitate al
postului; 22.07.2021- interviul de
selecție. Data limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de concurs
este 02.07.2021, ora 13.30. Pentru postul
solicitat sunt necesare următoarele: a)
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în profil
economic; b) au cel puţin 2 ani vechime
în specialitatea studiilor. Bibliografia
pentru concurs /examen şi temele cadru pentru proiectul de specialitate se
afişează la sediul Spitalul Județean de
Urgență Tg-Jiu şi se publică pe site-ul
spitalului http://spitalgorj.ro/anunturi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefonul: 0253237803 interior 307 sau
la Serviciul R.U.O.N.S. din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu.
l Primăria Nicolae Bălcescu cu sediul
în str. Principele Mihai nr.37A, sat
Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae
Bălcescu, judeţul Călăraşi organizează în data de 13.07.2021 concurs
recrutare pentru următoarele posturi
vacante: Inspector de specialiateCompartiment Monitorizare Unități
de Învățământ şi Muncitor necalificat– Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ. Condiţii specifice de participare pentru Inspector de
specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, vechime în
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muncă: 5ani. Condiţii specifice de
participare la concurs pentru
Muncitor necalificat: studii medii/
generale, fără vechime în muncă.
Dosarele se depun la sediul primăriei
în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului, respectiv de
la data de 18.06.2021 până la data de
02.07.2021, ora 15:00. Alte informaţii
referitoare la organizarea concursului
pot fi obţinute la nr. de telefon
024/253.44.11, persoană de contact
Ștefan Elena– Referent Asistent
Primăria Nicolae Bălcescu, email
nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro.
l Primăria Snagov cu sediul în
comuna Snagov, sat Ghermăneşti,
șos. Ghermăneşti nr.49, judeţul Ilfov
organizează în data de 15.07.2021
concurs recrutare pentru următoarele funcții contractuale vacante:
-Șofer microbuz școlar– Compartiment Administrativ; -2 posturi de
Șofer– Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ; -3 posturi de
Muncitor calificat– Compartiment
Monitorizare Unități de Învățământ;
-2 posturi de Muncitor necalificat–
Compartiment Monitorizare Unități
de Învățământ; -Administrator–
Compartiment Monitorizare Unități
de Învățământ; Condiţii specifice de
participare la concurs pentru postul
de Șofer microbuz școlar: studii
medii/ generale, vechime în muncă: 5
ani, permis conducere categoria B,
C, D. Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de
Șofer: studii medii/ generale,
vechime în muncă: 5 ani, permis
conducere categoria B, D. Condiţii
specifice de participare la concurs
pentru postul de Muncitor calificat:
studii medii/ generale, vechime în
muncă: 5 ani, calificare bucătar/
cofetar patiser/ lăcătuș mecanic.
Condiţii specifice de participare la
concurs pentru postul de Muncitor
necalificat: studii medii/ generale,
vechime în muncă: 5 ani. Condiţii
specifice de participare la concurs
pentru postul de Administrator:
studii medii/ generale, vechime în
muncă: 10 ani. Dosarele se depun la
sediul Primăriei Snagov în termen de

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Covasna. Nr. 12011/16.06.2021. Anunþ licitaþii luna iunie
2021. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Covasna cu sediul în Sfântu
Gheorghe, Str. Jozef Bem, nr. 9, în temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedurã Fiscalã, scoate la licitaþie publicã urmãtoarele bunuri
mobile/ imobile sechestrate: În data de 29.06.2021, orele 12.00, licitaþia II-a:
Teren extravilan, în cotã de 3/5 (dintr-o parcelã de teren cu suprafaþa de 5.400
mp categoria de folosinþã fâneaþã) - 3.280 lei, licitaþia þinându-se în Sf.
Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 29.06.2021, orele 14.00,
licitaþia II-a: Uscãtor cherestea tip 4.6 TH, aburitor cherestea, centralã termicã
cu cazan, sistem hidraulic, tablou comandã, transportor melcat - 146.815 lei,
preþul nu include TVA, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9,
jud. Covasna. În data de 30.06.2021, orele 10.00, licitaþia I-a: Teren extravilan,
categoria de folosinþã pãdure, în cota de 1/4 (dintr-o parcelã de teren cu
suprafaþa de 14.000 mp) situat la ieºirea din Covasna la circa 300 m de Ocolul
Silvic Covasna - 6.325 lei, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr.
9, jud. Covasna. În data de 30.06.2021, orele 12.00, licitaþia I-a: Teren forestier
pãdure în suprafaþã de 100.000 mp (10 ha) situat pe teritoriul comunei Estelnic 147.600 lei, Pãdure în suprafaþã de 90.000 mp (9 ha) situat pe teritoriul comunei
Ghelinþa - 102.800 lei, preþul nu conþine TVA, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe,
str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 30.06.2021, orele 14.00, licitaþia Ia: Motofierastrãu Husqvarna 560XP - 2.000 lei, licitaþia þinându-se în Sf.
Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. Pentru participarea la licitaþie
ofertanþii depun cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei în plic închis ºi sigilat,
urmãtoarele documente: - oferta de cumpãrare; - dovada plãþii taxei de
participare de 10% din preþul de pornire pentru fiecare bun licitat în contul
RO05TREZ2565067XXX006266, deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe (plata se face
prin virament bancar, prin mandat poºtal), pe codul fiscal al A.J.F.P. Covasna,
4511326; - împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant; - pentru
persoanele juridice de naþionalitate românã, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; - pentru persoanele
juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã; - pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; - pentru persoanele
fizice strãine, copie de pe paºaport; - declaraþie pe propria rãspundere a
ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã intrepusã cu debitorul.
Nu pot participa la licitaþii debitorul, nici personal ºi nici prin persoanã interpusã.
Nu se admit ofertele telefonice, telegrafice, telex sau telefax. Informaþii
suplimentare la telef. 0267.352566, 0267.352685, int. 2034.

10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la data
de 18.06.2021 până la data de
02.07.2021, ora 16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr. de telefon
021.351.06.42, Mihai Agurița Dana–
Consilier Asistent Primăria Snagov,
email: primaria_snagov@yahoo.com.
l Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilități Publice -A.N.R.S.C., cu
sediul în strada Lucian Blaga, nr.4,
sector 3, București, organizează
concurs pentru ocuparea postului
contractual, vacant, de execuție, pe
durată nedeterminată de Expert,
gradul profesional IA, la Direcția
generală monitorizare -Agenția teritorială Centru. Condiții specifice: studii

de specialitate: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul tehnic,
economic, juridic, administrație
publică, etc.; vechime în specialitatea
studiilor: minimum 6 ani și 6 luni.
Concursul se organizează în data de
15.07.2021, ora 10.00 -proba scrisă și
în data de 21.07.2021, ora 10.00 -interviul, la sediul A.N.R.S.C. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune la
sediul A.N.R.S.C., până la data de
05.07.2021, inclusiv, după următorul
program: de luni până vineri, între
orele 10.00-13.00. Condițiile de participare, bibliografia și actele solicitate
candidaților pentru dosarul de
înscriere se afișează la sediul institu-
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ției și pe pagina de internet: www.
anrsc.ro. Relații suplimentare se pot
obține la sediul A.N.R.S.C. și la
numărul de telefon: 021/317.97.51, int.
132, 133.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova,
str. C.S. Nicolaescu Plopşor, nr.4, jud.
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant contractual
pe perioada determinată până la data
de 03.01.2024 pentru implementarea
Programului naţional de cadastru şi
carte funciară, astfel: 1 post consilier
cadastru gr.I- Biroul Înregistrare Sistematică, Serviciul Cadastru. Condiții
generale de participare la concurs:
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă sau studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea (programul de
studii): măsurători terestre şi cadastru,
geodezie, cartografie; vechimea în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției- minim 3 ani și 6 luni.
Concursul se va desfăşura astfel: Proba
scrisă în data de 13.07.2021, ora 10.00;
Proba interviu în data de 19.07.2021,
ora 10.00. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la
data de 05.07.2021 inclusiv, ora 16.30,
la sediul OCPI Dolj din
str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.4,
Craiova, jud.Dolj. Relaţii suplimentare
la sediul OCPI Dolj tel. 0251.413.128/
0251.414.286, int.118, fax:
0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro

CITAȚII
l Husein Veronica și Ivan Ramona
Mihaela (Petcu) sunteți chemate la
Judecătoria Tulcea, camera sala nr. 3,
complet C2, în ziua de 24 iunie 2021,
ora 09.00, în calitate de pârâte, în
proces cu Consiliul Local Tulcea
-Direcția Întreținere și Administrare
Patrimoniu, în calitate de reclamant
în dosar nr. 3909/327/2021.
l Stoica Alida, reclamantă în dosar
1337/838/2020- Judecătoria Liești,
Jud.Galați, citez pe Popa Neculai, cu
ultimul domiciliu în Sat Tudor Vladimirescu, Com.Tudor Vladimirescu,
jud.Galați, în calitate de pârât- declarare judecătorească a morții, termen
23.06.2021, ora 11.00.

DIVERSE
l Obștea Năruja, titular al planului:
Amenajament silvic UP III Năruja cu
amplasamentul în UAT Nereju și
Năruja, anunţă publicul interesat
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asupra depunerii primei versiuni a
planului la APM Vrancea, în vederea
obţinerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi
consultate la sediul APM Vrancea –
Strada Dinicu Golescu, nr. 2, Județul
Vrancea și la sediul O.S. Năruja,
Strada Principală, Com. Năruja,
Județul Vrancea, zilnic, de luni până
joi între orele 8:00 – 16:00 și vineri,
între orele 8:00 – 14:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic în scris la
sediul APM Vrancea, în termen de 15
zile de la publicarea anunţului.
l Obștea Spinești, titular al planului:
Amenajament silvic UP VII Spinești
cu amplasamentul în UAT Nereju și
Nistorești, anunţă publicul interesat
asupra depunerii primei versiuni a
planului la APM Vrancea, în vederea
obţinerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi
consultate la sediul APM Vrancea –
Strada Dinicu Golescu, nr. 2, Județul
Vrancea și la sediul O.S. Năruja,
Strada Principală, Com. Năruja,
Județul Vrancea, zilnic, de luni până
joi între orele 8:00 – 16:00 și vineri,
între orele 8:00 – 14:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic în scris la
sediul APM Vrancea, în termen de 15
zile de la publicarea anunţului.
l Obștea Vrâncioaia, titular al
planului: Amenajament silvic UP IX
Vrâncioaia cu amplasamentul în UAT
Nereju și Nistorești, anunţă publicul
interesat asupra depunerii primei
versiuni a planului la APM Vrancea,
în vederea obţinerii avizului de
mediu. Informațiile privind varianta
de plan pot fi consultate la sediul
APM Vrancea – Strada Dinicu
Golescu, nr. 2, Județul Vrancea și la
sediul O.S. Năruja, Strada Principală,
Com. Năruja, Județul Vrancea, zilnic,
de luni până joi între orele 8:00 –
16:00 și vineri, între orele 8:00 – 14:00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic în scris la sediul APM Vrancea,
în termen de 15 zile de la publicarea
anunţului.
l Anunt nr. 2. SC JUMBO EC.R
SRL, avand sediul social in Mun.
Bucuresti, Sect. 3, Bdul. Theodor
Pallady nr. 51, CUI 18921652, inregistrata la:Registrul Comertului sub nr.
J40/7122/2013, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a Avizului Final pentru documentatia PUZ-“Construire parc logistic-Hale depozitare, puturi forate,
bazine vidanjabile, utilitati, imprej-

muire”, in jud. Ilfov, com. Glina, sat.
Catelu, T10, P20, 21, 21/2, 22, 23,
Numar cadastral 55997. Documentatia depusa pentru consultare la
Consiliul Judetean Ilfov, la data
de:15.06.2021. Observatii/comentarii
se primesc la Directia de Urbanism
din cadrul Consiliului Judetean Ilfov,
Bucuresti, sect. 6, str. Ernest Juvara,
nr. 3-5 (tel. 0212125693) in termen de
12 zile de la publicarea prezentului
anunt.
l Composesoratul Livezeni – Petroșani cu sediul în Petroșani, str. Venus,
nr. 9 A jud. Hunedoara, aduce la
cunostința publicului că decizia etapei
de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G NR. 1076/2004,
este cea de adoptare a planului cu aviz
de mediu. Propunerile de reconsiderare
ale deciziei se vor transmite în scris, în
termen de 10 zile calendaristice, la
sediul APM Hunedoara, str. Aurel
Vlaicu nr.25. Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face în scris la
sediul APM Hunedoara, Deva, str. A.
Vlaicu, nr. 25, în termen de 10 zile
calendaristice de la apariția anunțului.
l Unitatea Administrativ- teritorială
Nicolae Bălcescu cu sediul în str. Principele Mihai nr.37, comuna Nicolae
Bălcescu, județul Călărași, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 16, 18, 19 și
20 începând cu data 16.06.2021 timp
de 60 de zile, la sediul Primăriei
Nicolae Bălcescu conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de
către proprietarii sau de alți deținători, la sediul primăriei și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
l SC Auto Recycling S.R.L., cu sediul
în Str. Intrarea Târgu Frumos nr.12,
Sector 4, Bucureşti, înregistrată la
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I.
43830334, informează pe cei interesaţi
că s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizaţiei de mediu pentru
activitatea Reciclarea deşeurior şi
resturilor desfăşurată în str. Şos. Giurgiului nr.258A, Sector 4, Bucureşti.
Informaţii se pot solicita la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Bucureşti din Sectorul 6, Aleea Lacul
Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii- în
spatele Benzinăriei Lukoil), între orele

9-12, de luni până vineri. Propuneri
sau contestaţii se pot depune la sediul
A.P.M. Bucureşti în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului
anunţ.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Autoritatea
finanțatoare, Comuna Șimian, cu
sediul în comuna Șimian, str. DE70, nr.
64, județul Mehedinți, telefon/ fax
0252/338.693, e-mail: clsimianmh@
gmail.com. Invită persoanele fizice și
juridice fără scop patrimonial, culte
religioase recunoscute conform legii de
pe teritoriul Comunei Simian, care
îndeplinesc condițiile prevăzute de
Legea nr. 350/2005, să depună oferta în
scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile:
culte religioase. 1. Procedura aplicată
pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din
domeniul culte religioase pe anul 2021
este prevăzut de art. 6 din Legea
350/2005, privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice
alocate activități nonprofit de interes
general. 2. Sursa de finanțare a
contractului și valoarea: bugetul local
-72.000 Lei. 3. Durata proiectelor:
iulie-decembrie 2021. 4.Data limită
pentru depunerea propunerilor de
proiecte: 19.07.2021, ora 16.00. 5.
Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Comunei
Șimian, Registratură, et.1, Comuna
Șimian, str. DE70, nr. 64, județul Mehedinți. 6.Selecția și evaluarea proiectelor
în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de
evaluare, în perioada 20-21.07.2021.
l SC Lidl Imobiliare Romania Management SCS, titular al Planului Urbanistic „Construiere clădire
P+1E-Magazin retail, amenajări exterioare, spații verzi plantate, alei și
accese carosabile și pietonale, parcări
pentru mașini electrice, racorduri la
drumurile publice, bariere de acces,
împrejmuire, amplasare semnale
publicitare, branșamente la utilități,
desființare clădire existentă, organizare de șantier” amplasat în județul
Constanța, oraș Năvodari, str.
Constanței, nr.2D, anunță publicul
interesat că s-a depus documentația în
vederea obținerii avizului de mediu
pentru avizarea planului urbanic
„Construiere clădire P+1E-Magazin
retail, amenajări exterioare, spații

verzi plantate, alei și accese carosabile
și pietonale, parcări pentru mașini
electrice, racorduri la drumurile
publice, bariere de acces, împrejmuire,
amplasare semnale publicitare, branșamente la utilități, desființare clădire
existentă, organizare de șantier”.
Observațiile publicului se primesc în
scris la sediul A.P.M. Constanța, str.
Unirii, nr. 23, zilnic între orele 08.0016.00, în termen de 18 zile calendaristice de la apariția anunțului.
l Anunț public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu. SC ECO RECICLARE GRINDASI SRL anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
„Construirea a 1 (una) hală- 32mp”,
propus a fi amplasat în com.Valea
Măcrișului, sat Grindasi, strada
Centrală, nr.62, jud.Ialomița. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ialomița, din
m u n i c i p i u l S l o b o z i a , s t r. M i h a i
Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi, între
orele 08.00-16.30, vineri între orele
08.00-14.00, și la sediul SC ECO
RECICLARE GRINDASI SRL, cu
sediul social în mun.București, str.
Moldovița, nr.9, bl.1, sc.7, et.4, ap.69,
în zilele de luni-vineri, în orele de
program. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ialomița.
l SC DGA COM SRL, cu sediul în
Loc.Slobozia, Bdul.Matei Basarab, nr.
1, bl. U21, sc. B, ap. 22, Jud. Ialomița,
va depune documentația tehnică în
vederea obținerii Autorizației De
Mediu pentru desfășurarea activității
conform Cod (urilor) CAEN 0111Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase și a plantelor
producătoare de seminte oleaginoase,
0161- Activitati auxiliare pentru
producția vegetală, care se desfășoară
în Sat Păltinișu, Com.Perieți, str.
Școlii, nr. 16, Jud. Ialomița. Eventualele contestații /observații se pot
depune la sediu APM Ialomița, loc.
Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.1, în
zilele de luni-joi, între orele 08.0016.30 și vineri, între orele 08.00-14.00,
în termen de 15 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului.
l Notificare privind deschiderea
procedurii insolvenţei – procedura
simplificată. Date privind dosarul:
Număr dosar: 1480/115/2021, Tribunalul Caraş-Severin Secţia a II-a

Civilă, de Contencios, Administrativ
şi Fiscal; Judecător sindic: Vasilovici
Stiuj Viviana. Arhiva/ registratura
instanţei: Adresa: Horea, nr. 2-4,
Reşiţa, Jud. Caraş-Severin, Număr de
telefon: 0255/213.304 programul
arhivei /registraturii instanţei: 9-12.
Debitor: Ella & Barbu S.R.L.; Cod
Unic de Înregistrare: 30105742; Sediu
social: Bocșa, str. Dognecei, nr. 13,
Jud. Caraş-Severin ; Număr de
Ordine în Registrul Comerţului:
J11/202/2012. Subscrisa Darada
Insolv I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului Ella &
Barbu S.R.L., conform Sentinței
C i v i l e n r. 1 0 9 / J S d i n d a t a d e
10.06.2021, Notifică Debitorul Ella &
Barbu S.R.L. 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 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei este:
26.07.2021. Termenul limită de verificare a creanţelor, de admitere, afişare
şi publicare a Tabelului preliminar al
creanţelor este: 06.08.2021. Contestațiile la tabelul preliminar al creanţelor
pot fi depuse în termen de 7 zile de la
data publicării tabelului în BPI.
Termenul pentru întocmirea, depunerea și publicarea Tabelului definitiv
al creanţelor admise este: 01.09.2021.
Termenul pentru depunerea raportului prevăzut de art. 97 din Legea nr.
85/2014 este 21.07.2021.Se notifică
faptul că prima şedinţă a Adunării
Creditorilor debitoarei va avea loc la
data de: 12.08.2021, orele 12.00, la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918,
nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraş-Severin,
având ca ordine de zi: prezentare situaţie debitor; desemnare comitet creditori; confirmare lichidator judiciar;
stabilire onorariu lichidator judiciar;
alte menţiuni.
l SC Hydras SRL cu sediul in Municipiul Arad, str. Baba Novac nr. 28A,
judetul Arad anunta intentia de obtinere a autorizatiei de mediu pentru
activitatea cu codurile CAEN 4677 –
Comert cu ridicata al deseurilor si
resturilor si 3832- Recuperea materialelor reciclabile sortate, desfasurata la
punctul de lucru Municipiul Arad,
Extravilan Municipiul Arad, DJ709B
ARAD-CURTICI, “Trup izolat de
intravilan”, judet Arad.
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l SC JET Diesel Energy SRL cu
sediul in Municipiul Arad, strada
Constantin Brancoveanu nr. 50A-52,
judet Arad anunta intentia de reviziuire a autorizatiei de mediu pentru
activitatea cu codurile 4730 – Comert
cu amanuntul al carburantilor pentru
autovehicule in magazine specializate
si 4671 – Comert cu rificata al
combustibililor solizi, lichizi si gazosi
si al produselor derivate, desfasurata
la puntul de lucru Municipiul Arad,
Str. Contantin Brancoveanu, Nr.
50A-52, judetul Arad.
l SC HB POTLOGI SRL anunță
publicul asupra depunerii raportului
privind impactul asupra mediului în
cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Realizare balastieră cu redarea terenului în circuitul agricol, Perimetrul
Potlogi-Terasa, Comuna Potlogi,
Județul Dâmbovița”, propus a fi
amplasat în Comuna Potlogi, Sat
Potlogi. Tipul deciziei posibile luate de
APM Dâmbovița poate fi emiterea
acordului de mediu sau respingerea
solicitării de emitere a acordului.
Documentele menționate sunt disponibile la următoarea adresă: www.
apmdb.anpm.ro. Având în vedere
Hotărârea Comitetului Național
pentru Situații Speciale de Urgență
nr.52 din 05.11.2020, privind stabilirea
unor măsuri suplimentare necesare a
fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19. Raportul privind impactul asupra
mediului poate fi consultat doar electronic. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii, opinii,
observații privind documentele menționate, la sediul APM Dâmbovița,
Târgoviște, Str.Calea Ialomiței, nr.1,
Județul Dâmbovița, fax: 0245.213.944,
email: office@www.apmdb.anpm.ro,
până la data 22.06.2021.

SOMAȚII
l România. Judecătoria Sighişoara.
Telefon 0265/771.851. Fax 0265/779.032.
Dosar nr. 1682/308/2021. Obiectul cauzei:
uzucapiune. Reclamant: Unitatea
Adminstrativ Teritorială Vânători, jud.

Mureş. Emisă la 2 iunie 2021. Somaţie.
În temeiul dispoziţiilor art. 130 din
Decretul Lege nr. 115/1938, Judecătoria
Sighişoara, prin încheierea de şedinţă
din data de 2 iunie 2021 pronunţată în
dosarul 1682/308/2021, s-a dispus publicarea prezentei somaţii: Reclamanta
Unitatea Adminstrativ Teritorială Vânători, jud. Mureş, invocă dobândirea
proprietăţii prin uzucapiune, asupra
imobilului situat în localitatea Archita,
înscris în CF51120 Vânători, nr. top 280,
281, cu suprafaţa de 2.180mp. Cei interesaţi au posibilitatea să formuleze
opoziţie, cu precizarea că în termen de o
lună de la afişarea şi publicarea somaţiei,
judecătoria va păşi la judecarea pricinii.
Prezenta somaţie de afişează la sediul
Judecătoriei Sighişoara, la sediul Primăriei Vânători, jud.Mureş, la imobilul în
litigiu, la biroul OCPI Sighişoara şi se va
publica într-un ziar de largă răspândire,
de circulaţie naţională, cheltuielile necesare acestor formalităţi de afişare şi
publicare fiind în sarcina reclamantului.
l România. Instanţa Judecătoria
Sighişoara. Dosar nr. 1683/308/2021.
Somaţie din data de 27 mai 2021. Prin
cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sighişoara, sub nr. 1683/308/2021,
posesoarea Unitatea Administrativ
Teritorială Vânători, cu sediul în
comuna Vânători -547635, str.Principală, nr.43, judeţul Mureş, a invocat
dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului
cu adresa poştală în sat Archita,
comuna Vânători, judeţul Mureş,
înscris în cartea funciară nr.51406.
Vânători, nr. top 169, 170, în suprafaţă
de 1.611mp. Toţi cei interesaţi sunt
somaţi să formuleze opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar, se va trece la
judecarea cererii în termen de o lună
de la emiterea celei din urmă publicaţii. Prezenta somaţie: -se afişează la
imobilul în litigiu, aşa cum a fost identificat mai sus, la sediul Judecătoriei
Sighişoara, la biroul teritorial de
cadastru şi publicitate imobiliară
Sighişoara, precum şi la sediul Primăriei Comunei Vânători, judeţul Mureş;
-se publică într-un ziar de largă
răspândire, de circulaţie naţională.

l România. Judecătoria Miercurea
Ciuc. Județul Harghita. Miercurea
Ciuc, Str. Szasz Endre, Nr. 6, Județul
Harghita. Tel. 0266.310.306. Dosar Nr.
514/258/2021. Somație. Prin cererea
înregistrată pe rolul Judecătoriei Miercurea Ciuc, sub nr. 514/258/2021,
posesor petent Kovacs Ana, domiciliată
în Com. Sânsimion, Sat Cetățuia
Nr.120, Județul Harghita, prin avocat
Burjan-Andrei Gabriel din Miercurea
Ciuc, a invocat dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului situat în Comuna Sânsimion,
Sat Cetățuia, Nr.120, Județul Harghita,
înscris în cf nr. 51472- Loc. Sânsimion,
nr. top cadastral 51472, compus din
teren cu suprafața de 581mp și
construcții: casă de locuit cu suprafața
construită de 70mp, compusă din 2
camere, bucătărie, baie și un șopron,
construită în anul 1920, din lemn, cu
suprafața construită de 50mp, proprietarii tabulari ai imobilului: Nagy Iren și
Darvas Alexandru. Toți sunt somați să
formuleze opoziție, în caz contrar, se va
trece la judecarea cererii în termen de o
lună de la emiterea celei din urmă publicații. Prezenta somație se afișează la
sediul Judecătoriei Miercurea Ciuc, la
biroul teritorial Miercurea Ciuc al
OCPI, la Primăria Sânsimion, la
imobilul din speță, se publică în ziar.
Președinte. Grefier.
l România, Judecătoria Brașov,
dosar civil nr.4350/197/2021. Somație.
Judecătoria Brașov emite prezenta
somație prin care se aduce la cunoștința celor interesați că sunt invitați
să facă opoziție la cererea formulată
de petenta Țanțu Maria, prin care a
solicitat Judecătoriei Brașov să se
constate că a dobândit dreptul de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului casă, curte, livadă și teren,
în suprafață de 8.640mp, înscris în
CF nr. 104250 Prejmer- nr.top 6473;
6471/1; 6475/1 și 6476/1 (provenită
din conversia de hărtie a CF vechi
nr.8292 Prejmer, nr. top 6473; 6471/1;
6475/1 și 6476/1), cu mențiunea că în
cazul în care nu se va formula
opoziție, instanța va păși la judecarea
cererii.

LICITAȚII
l SC Expert Construct SRL, prin
lichidator C.I.I. Apostol Andra, anunta
vanzarea la licitatie publica a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul societatii,
si anume: autoturism Subaru Forester
la pretul de 4.600 lei, autoutilitara Kia
la pretul de 3.000 lei, autoturism
Peugeot Partner la pretul de 3.300 lei,
stocuri de marfa (materiale), s.a. Licitatia publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 10.06.2021 si
a Regulamentului de participare la
licitatie. Pretul de pornire al licitatiei
este cel stabilit in raportul de evaluare.
Licitatiile vor avea loc la data de:
23.06.2021, 30.06.2021, 07.07.2021,
14.07.2021 si 21.07.2021, orele 12:00 la
sediul lichidatorului din Ploiesti, str.
Erou Calin Catalin, nr. 5, bloc Aroma,
et. 3, ap. 8, Prahova. Conditiile de
participare si relatii suplimentare la tel.
0744/591.761.
l ANAF intenţionează să închirieze
spațiu amenajat, platformă betonată,
pentru depozitarea bunurilor confiscate în materie penală și civilă, în
scopul valorificării bunurilor, la nivelul
D.G.E.S.C.S.-D.O.V.B.C.-S.T.V.B. nr.
6. Detaliile complete pot fi găsite pe
site-ul www.anaf.ro, sectiunea “Info
ANAF” - ”Anunțuri”- “Anunţuri de
achiziţie de bunuri şi servicii”.
l Optim Trans SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licitaţie urmatoarele bunuri: autobuz
Scania L113 pornind de la pretul de
11.469,22 lei TVA inclus si autobuz
Renault R332A pornind de la pretul de
6.664 lei TVA inclus. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar in suma de 800
lei fara TVA şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei, pana la ora
15.00. Licitaţia va avea loc în 24.06.2021,
ora 11/00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
datele de 01.07.2021 si 08.07.2021 la
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina,
cu sediul în mun.Slatina, str.Bld.
Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.
Olt, organizează, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului
L o c a l a l m u n . S l a t i n a n r.
182/18.05.2021, la data de 25.06.2021,
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. Procurarea documentației
pentru participarea la licitație se face
de la Clubul Sportiv Municipal
Slatina, cu sediul în mun. Slatina, str.
Bld. Sf. Constantin Brâncoveanu,
nr.1, jud.Olt, persoana de contact
Cirstea Lidia, telefon/fax:
0349/881.148, e-mail: csmslatina@
yahoo.com. Depunerea ofertelor se
face la sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina până la data de
24.06.2021, ora 12.00.
l 1.Informaţii generale privind
proprietarul: Primăria Comunei
Bucov, Str.Constantin Stere, nr.1,
Bucov, cod poștal 107110, judeţul
Prahova, cod fiscal 2843531, telefon
0244/275.046, fax 0244/275.170,
e-mail: achizitiipublice@primariabucov.ro. 2. Informaţii generale
privind obiectul constituirii dreptului
de superficie cu titlu oneros prin licitație publică, în special descrierea şi
identificarea bunului: Teren intravilan
arabil, proprietate privată a localității,
în suprafață de 10.000mp situat în str.
Tineretului, sat Bucov, comuna Bucov,
jud.Prahova, în T99, P4115; 4118,
alcătuit din 2 loturi: Lot 1 în suprafață
de 5.000 mp având număr cadastral
24746 și Lot 2 în suprafață de 5.000
mp având număr cadastral 24747. 3.
Informaţii privind documentaţia de
atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: la sediul
Primăriei Comunei Bucov -Compartiment Achiziții Publice. 3.2. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea

acestui exemplar: Contravaloarea
documentaţiei de atribuire este de
50Lei -se achită numerar la Casieria
Primăriei Bucov. 3.3. Prețul minim de
pornire al licitației este de 1,19 euro/
mp/an. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.06.2021, ora
16.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05.07.2021, ora 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura -Primăria Comunei
Bucov, str.Constantin Stere, nr.1, cod
poștal 107110, jud. Prahova. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Oferta se
depune într-un singur exemplar
original. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.07.2021, ora 10.30,
la sediul Primăriei Comunei Bucov,
str. Constantin Stere, nr.1, cod poștal
107110, jud. Prahova -Birou Primar.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Prahova, Str. Văleni, nr. 44, cod poştal
100125, tel 0244/544.230, fax:
0244/541.272. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
17.06.2021.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail, persoană de contact:
Comuna Blejoi, comuna Blejoi, sat
Blejoi, Calea Buzău, nr.10, județul
Prahova, telefon 0244/410.445, fax
0244/410.660, e-mail: blejoiprahova@
yahoo.com, blejoi@ph.e-adm.ro, cod
fiscal 2845346. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: Teren
(Piața Agroalimentară Blejoi) în
suprafață de 3.139 mp și a imobilelor
aferente în suprafață de 285mp,
situate în T23 CC170 /2, nr. cadastral
26562, în vederea construirii unui
complex comercial, comuna Blejoi,
județul Prahova, bun proprietate
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publică a Comunei Blejoi, conform
H.C.L. nr. 36/29.06.2020 și temeiului
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei
Comunei Blejoi. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Blejoi, comuna
Blejoi, sat Blejoi, Calea Buzău, nr. 10,
județul Prahova. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele
interesate pot achita contravaloarea
documentației de atribuire de 500 Lei
în contul concedentului: RO20TREZ
53921360250XXXXX, deschis la
Trezoreria Boldești-Scăieni, cod fiscal
al concedentului: 2845346. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.07.2021, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
15.07.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Oferta va
fi depusă la Registratura Primăriei
Comunei Blejoi, comuna Blejoi, sat
Blejoi, Calea Buzău, nr. 10, județul
Prahova. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original și 2 exemplare
copii. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.07.2021, ora 12.00,
la sediul Primăriei Comunei Blejoi,
comuna Blejoi, sat Blejoi, Calea
Buzău, nr. 10, județul Prahova. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, Piața Victoriei,
nr. 10, județul Prahova, telefon
0244/544.781, fax 0244/544.781,
0244/544.598, 0244/544.230, e-mail:
tb-prahova-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 17.06.2021.
l Anunț vanzare terenuri prin licitație
publică. 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare fiscală,

www.jurnalul.ro
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Crucea, Şoseaua Constanţei
nr.45, Crucea, judeţul Constanţa,
telefon: 0241.874.825, fax: 0241.874.703,
email: primaria@crucea.judetul-constanta.ro. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
teren intravilan A 330/3, proprietatea
privată a comunei Crucea, situat în
Crucea, județul Constanța, cu suprafața
de 1.133 mp, înscris în Cartea Funciară
nr.104228 Crucea, teren intravilan A
330/2, proprietate privată a comunei
Crucea, situat în Crucea, jud.Constanța,
cu suprafața de 1.948 mp, înscris în
Cartea Funciară nr. 104238 Crucea,
teren intravilan, proprietate privată a
comunei Crucea, situat în Șiriu, str.
Amurgului, nr. 10, comuna Crucea, jud.
Constanța, cu suprafața de 3.556mp,
înscris în Cartea Funciară nr. 104346
Crucea. Vânzarea a fost aprobată prin
HCL Crucea nr. 49/31.05.2021, în
conformitate cu OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care
pot obține un exemplar din documentația de atribuire: registratura Primăriei
Comunei Crucea, Comuna Crucea,
Şoseaua Constanţei nr. 45, judeţul
Constanţa. 3.3. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei /exemplar, care se achită
la casierie. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.07.2021, ora
15.00. 4.Informații privind ofertele:
actele doveditoare privind calitățile și
capacitățile cerute ofertanților, precum
și durata prin care ofertanții rămân
angajați prin termenii ofertei lor, vor fi
conforme cu prevederile instrucțiunilor
pentru ofertanți. 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 12.07.2021, ora
15.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei CruceaCompartimentul registratură, din
Crucea, Şoseaua Constanţei nr. 45,
judeţul Constanţa. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta:
un singur exemplar, conform caietului
de sarcini. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere

a ofertelor: 14.07.2021 ora 11.00, la
sediul Primăriei Comunei Crucea din
Crucea, Şoseaua Constanţei nr. 45- Sala
de şedințe a Consiliului local. 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 Constanța, Secția Contencios
și Administrativ Fiscal, Constanța,
strada Traian nr. 31, tel.0241.606.597,
int.247, fax 0241.617.413, e-mail:
tr-ct-contencios-reg@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.06.2021.
l Anunţ de participare la licitatie
publica. 1.Informatii generale privind
proprietarul: Consiliul Local
Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa:
Judetul Tulcea, Orasul Babadag, Str.
Republicii , Nr. 89 Nr. tel: 0240/561
012 , fax: 0240/562 939 ;e-mail: urba-

nismprimariababadag@gmail.com. 2.
Informatii generale privind obiectul
vanzarii: – teren cu suprafata de 797
mp, situat pe str. Cerbului F.N.; –
teren cu suprafata de 200 mp, situat
pe str. Republicii nr. 6; 3. Informatii
privind documentatia de atribuire:
3.1. Compartimentul responsabil din
cadrul proprietarului : Serviciul Urbanism din cadrul Primariei orasului
Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.2. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia solicitantilor in mod gratuit. 3.3.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor 05.07.2021. 4. Informatii
privind ofertele: 4.1 Data limita de
depunere a ofertelor: 15.07.2021, ora
10,00 la secretariatul Primariei
orasului Babadag, str. Republicii, nr.
89, Babadag, jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de deschidere va avea
loc in data de 16.07.2021, ora 10.00 la
sediul Primariei orasului Babadag, str.
Republicii, nr. 89. 6. Informatii

privind instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute:contestatiile
se depun in termen de 5 zile de la
comunicarea rezultatului procedurii la
sediul proprietarului, mentionat la
punctul 1, iar actiunea in justitie se
introduce la sectia de contencios
administrativ a Tribunalului Tulcea
in termen de 30 zile. 7. Data transmiterii anuntului de atribuire catre institutiile abilitate in vederea publicarii:
17.06.2021

PIERDERI
l Pierdut ștampila **Ecotech Solar
Solutions SRL. Se declară nulă.
l Pierdut Certificat de înregistrare și
Certificat constatator aparținând SC
Mondo Electric SRL, cod fiscal
7226960, J40/1755/1995, eliberate de
Registrul Comerțului București. Le
declar nule.

l Pierdut ceritificat de clasificare pentru structurile de
primire turistice cu funcțiuni
de cazare, si fisele anexe
aferente emis pe numele SC
Valea Larga Turism SRL.
l Pierdut Certificat de înregistrare și
Certificat constatator aparținând SC
Mondo Electric SRL, cod fiscal
7226960, J40/1755/1995, eliberate de
Registrul Comerțului București. Le
declar nule.
l SC MCF Impex Productie Constructii
Import Export S.R.L. cu sediul in comuna
Sirna, nr. 157B, Judetul Prahova, declara
pe propria raspundere pierderea documentelor de control pentru transportul
rutier contra cost de persoane prin servicii
ocazionale national cu numerele: 88665,
93157, 93260, 93261. Societatea declara
documentele pierdute nule.

