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OFERTE SERVICIU
l Patiseria Imelda SRL din Nădlac 
angajează 5 lucrători bucătărie (spălători 
vase mari)- cod COR 941201, condiții 
minime: studii primare (8 clase), cunoș-
tințe limba engleză. CV-urile se depun pe 
e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.
com. Vor fi luate în considerare CV-urile 
primite până la data de 20.05.2021. 
Selecția candidaților va avea loc în data 
de 21.05.2021 și constă în concurs de 
CV-ur i .  Informaț i i  la  t e l e fon : 
0740.530.807.

l Primăria Ciorogârla cu sediul în șos. 
București nr.112, comuna Ciorogarla, 
județ Ilfov organizează în data de 
07.06.2021 concurs recrutare pentru 2 
posturi de Îngrijitor– Compartiment 
Monitorizare Unități de Învățământ. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: fara vechime în muncă, studii 
medii/ generale. Dosarele se depun la 
sediul Primăriei în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului, 
respectiv de la data de 19.05.2021 până la 
data de 02.06.2021, ora 16:00. Alte infor-
maţii pot fi obţinute la 021.313.15.90.

l Primăria  Siliștea, str. Principală, nr.83, 
judeţul Brăila,  organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă determinată 
a funcției contractuale de responsabil 
decontare, în cadrul proiectului Economie 
socială= Misiune socială. Condițiile de 
participare la concurs, bibliografia și 
programul de desfășurare a concursului, 
se regăsesc pe saitul primăriei.

l Posturi vacante la Inspectoratul Școlar 
Județean Giurgiu. Inspectoratul Școlar 
Județean Giurgiu, cu sediul în munici-
piul Giurgiu, str.dr.Ion Munteanu, nr.3, 
județul Giurgiu, anunță organizarea 
concursului pentru ocuparea posturilor 
vacante pe perioadă determinată în 
cadrul  proiectului  „ProAcces”- 
POCU/784/6/24/139599. Depunerea 
dosarelor de concurs se realizează până 
la data de 2 iunie 2021. Relații suplimen-
tare pe site-ul www.isjgiurgiu.ro și la 
sediul instituției din str. dr. Ion 
Munteanu, nr.3, telefon: 0246.214.255, 
Email: isjgiurgiu@yahoo.com

l Primăria Dobroești cu sediul în str. 
Cuza Vodă nr.23, comuna Dobroești, 
județ Ilfov organizează în data de 
14.06.2021 concurs recrutare pentru 
postul de Referent IA– Compartiment 
Monitorizare Unități de Învățământ. 
Condiţii de participare la concurs: studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, fina-
lizate cu diplomă de bacalaureat, 
vechime în muncă: 15 ani. Dosarele se 
depun la sediul Primăriei Dobroești în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului, respectiv de la data 
de 19.05.2021 până la data de 02.06.2021, 
ora 16:00. Alte informaţii pot fi obţinute 
la nr. de telefon 021 255.33.20, Tudor 
Natalia Emanuela– Referent Principal, 
email: registratura@primariadobroesti.
ro.

l S.C. Morani Construct S.R.L. Zărnești 
angajează: mașinist la mașini pentru 
terasamente –25 posturi; conducător auto 
transport rutier de mărfuri -10 posturi; 
mașinist la instalaţiile de preparat și 
turnat beton și mixturi -asfaltice –4 
posturi; mecanic utilaj –4 posturi; 
mecanic auto –6 posturi; electrician auto 
4 -posturi; pavator –10 posturi; asfaltator 
–8 posturi; dulgher –6 posturi; muncitor 
necalificat la întreţinerea de drumuri, 
șosele, poduri, baraje –10 posturi. Studii 
generale +calificare. Oferim salariu moti-
vant!  Telefon:  0368/460066 fax 
0368/460187, e-mail morani_impex@
yahoo.com

l Posturi vacante la Școala Gimnazială 
Nr. 10 Giurgiu. Școala Gimnazială Nr. 10 
Giurgiu, cu sediul în Str. Tineretului nr. 
24, județul Giurgiu, anunță organizarea 
concursului pentru ocuparea unui  post 
vacant pe perioadă determinată în cadrul 
proiectului „ADS 2.0 - următorul nivel în 
educație”, POCU/665/6/23/ 136158. 
Depunerea dosarelor de concurs se reali-
zează până la data de 24 mai 2021. 
Relații suplimentare la sediul instituției 
din Str. Tineretului nr. 24, județul 
Giurgiu. Telefon: 0246 221 203. Email: 
scoala10tineretului@yahoo.com

l Can-Pack Romania S.R.L., cu sediul 
social în București, Șos.Berceni, nr.106R, 
camera A1, sector 4, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului sub nr.

J40/74/09.01.2002, CUI: 14376421, anga-
jează: Mașinist la confecționarea ambala-
jelor metalice cod COR 721419 -4 
posturi; Specialist resurse umane cod 
COR 242314 -1 post și Lăcătuș mecanic 
de întreținere și reparații cod COR 
721424 -1 post. Pentru CV, la adresa de 
e-mail: roxana.chivu@canpack.com.

l Liceul Teoretic „Marin Preda” Turnu 
Măgurele, cu sediul în localitatea Turnu 
Măgurele, Str.Cetatea Turnu, nr.9A, 
judeţul Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: îngrijitor -2 posturi și 
muncitor -1 post ,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura la sediul Liceului Teoretic „Marin 
Preda” Turnu Măgurele, astfel: -Proba 
scrisă în data de 14 iunie 2021, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 15 iunie 2021, 
ora 09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: medii; -nu se cere 
vechime; -certificat de integritate 
comportamentală. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Liceului Teoretic 
„Marin Preda” din Turnu Măgurele. 
Relaţii suplimentare la sediul Liceului 
Teoretic „Marin Preda” din Turnu Măgu-
rele, persoană de contact: Nania Geor-
gică,  te lefon 0740.856.380,  fax 
0247/416.501, E-mail: cetateaturnu@
yahoo.com.

l Comuna Coșeiu, cu sediul în comună 
Coșeiu, sat Coșeiu, nr.134, judeţul Sălaj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
muncitor pe perioadă nedeterminată 
-Compartiment Gospodărie comunală, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 14 iunie 2021, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 15 iunie 2021, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: - studii: profesionale/
medii; -vechime: nu se solicită; -permis de 
conducere categoriile B, Tr. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Coșeiu. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei 
Comunei Coșeiu, persoană de contact: 
Pusok Katalin, telefon 0260/653.021, fax 
0260/653.199.

CITAŢII
l Pughiuc Lenuţa este citată la Judecă-
toria Săveni în Dosar nr. 1215/297/2019 la 
data de 03.06.3021.

l Subsemnaţii Marinescu I. Maria și 
Matei Viorica în calitate de reclamante 
cheamă în instanţă pe numitul Micescu 
Octavian Costin la Judecătoria 
Ploiești-C.IV- complet 7, în dosarul 
nr.2580/280/2007, in data de 20.05.2021, 
ora 11.30.

l Ţucureanu Georgeta, reclamantă în 
dosarul nr.9927/215/2021 al Judecătoriei 
Craiova, am procedat la deschiderea 
procedurii de declarare a morţii numitului 
Zână Ilie, născut la data de 14.07.1918, 
fiind dispărut in anii 1952. Orice persoană 
să comunice datele pe care le cunoaște în 
legătură cu cel dispărut.

l Numita, Brahonschi Dana Florentina, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în satul și 
com. Vorniceni, jud. Botoșani, este citată 
la Judecătoria Săveni, jud. Botoșani în 
data de 09.06.2021, ora 11:00, în calitate 
de pârâtă în dosarul nr. 1966/297/2018/a1 
ce are ca obiect îndreptare eroare mate-
rială, în care reclamant este numitul 
Brahonschi Remus.

l Se citează la Judecătoria Rupea 
numitul Stanciu Gheorghe id.George 
pentru data de 24.06.2021, ora 11.00, în 
dosar nr.2044/293/2020, având ca obiect 
cerere declarare judecătorească a morții.

l Lakatos Ecaterina este chemată la 
Judecătoria Satu Mare în data de 
03.06.2021, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 7837/296/2018.

DIVERSE
l Anunt public privind decizia etapei de 
incadrare SC OMV PETROM SA titular 
al proiectului , “inlocuire conducta de 
gaze la traversarea raului Teleajen”, 

anunta publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare de a nu se 
supune evaluarii impactului asupra 
mediului, nu se supune evaluarii adec-
vate si nu se supune evaluarii impactului 
asupra corpurilor de apa de catre Agentia 
pentru Protectia Mediului Prahova, in 
cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului*), pentru proiectul 
,, “inlocuire conducta de gaze la traver-
sarea raului Teleajen”, propus a fi 
amplasat in Localitatile: Plopeni, Lipa-
nesti, Paulesti jud.Prahova. 1.Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru protectia 
mediului Agentia pentru Protectia 
Mediului Prahova din Ploiesti, Str.Ghe.
Gr.Cantacuzino Nr.306, Jud.Prahova, in 
zilele de Luni, Miercuri-Vineri intre orele 
09.00-13.00, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmph.anpm.
ro/. Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul deciziei 
de incadrare in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente pentru 
protectia mediului. 2. Publicul interesat 
poate depune propuneri in ceea ce 
priveste continutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul auto-
ritatii competente pentru protectia 
mediului Agentia pentru Protectia 
Mediului Prahova din Ploiesti, in termen 
de 10 zile de la data publicarii anuntului 
pe pagina de internet a autoritatii compe-
tente pentru protectia mediului.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Pleșoi, din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.21, 28, 35, 
39, începând cu data de 26.05.2021, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
com.Pleșoi, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectifi-
care depuse prin orice alte mijloace de 
comunicare decât cele menţionate mai sus 
nu vor fi luate în considerare.

l Unitatea administrativ-terltorială Boto-
șești Paia, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr.02 începând 
cu data de 27.05.2021, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei comunei Boto-
șești Paia, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate imobiliară.

l Anunț public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de mediu. 
Zamfir Gheorghe anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
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proiectul:  Depozit  materiale de 
construcții en-detail sau comerț cu 
amănuntul, propus a fi amplasat în: com.
Clinceni, sat Olteni, Șos.București-Dom-
nești, nr.cad. 53677, jud.Ilfov. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorității compe-
tente pentru protecția mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, Bucu-
rești, în zilele de Luni-Joi, între orele 
08.00-16.30, Vineri 08.00-14.00. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la sediul 
autorității competente pentru protecția 
mediului Ilfov.

l Societatea S.C. Service Group Event 
S.R.L. titular al activităţii cod CAEN 
5210 -Depozitări, la adresa Strada Țebea, 
nr.8, Otopeni, județul Ilfov, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de obţinere a autorizaţiei de mediu 
pentru activitate. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului al 
activităţii pot fi consultate la sediul 
A.P.M.Ilfov, str.Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
București, tel/fax: 430.15.23, 430.14.02, 
0746.248.440, în zilele de luni-joi, între 
orele 09.00-13.00, vineri 09.00-12.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic, 
la sediul A.P.M.Ilfov.

l SC Midocar cu sediul în Șos.Odăi, 
Nr.219, sector 1, București, înregistrata la 
ONRC-ORCTB cu CUI nr.RO4992254, 
informează pe cei interesaţi că s-a depus 
solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea „Show-Room, 
service auto” desfășurată în Șos.Odăi, 
219-225, sector 1, București. Informaţiile 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului București din sector 6, Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii -în 
spatele benzinăriei Lukoil), între orele 
09.00-12.00, de luni până vineri. Propu-
neri sau contestaţii se pot depune la 
sediul A.P.M.București în termen de 10 
zile de la data publicării prezentului 
anunţ.

l U.M. 02248 București, cu sediul în 
București, str.Drumul Taberei, nr.7H, 
sector 6, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu, pentru proiectul „Demo-
lare pavilioane: A -corp pază infirmerie, 
C -bloc alimentar, I -cămin, J -depozit, XI 
-grajd cai, X2 -grajd cai, X3 -infirmerie 
veterinară din cazarma 1787 Borșa” 
propus a fi amplasat în Borșa, str.Victor 
Babeș, incintă cazarmă 1787 Borșa, 
judeţul Maramureș. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul A.P.M.Maramureș, din localitatea 
Baia Mare, str.Iza, nr.1A, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.00-16.30 și vineri, 
între orele 08.00-14.00, și la sediul benefi-

ciarului. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Maramureș.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al SC 
COMALEX SA Alexandria, cu sediul în 
Str. Libertății, nr.211, Bl.L8-L9, Alexan-
dria, Teleorman, înregistrată la Oficiul 
Registrului  Comerțului  sub nr.
J34/17/1991, având CIF: RO1384767, 
ținând cont de Decizia nr.7/12.05.2021 a 
Consiliului de Administrație și luând în 
considerare prevederile Legii nr.31/1990 a 
societăților comerciale republicată și 
modificată, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor pentru data de 
17.06.2021, ora 14.00, cu data de referință 
2.06.2021, care va avea loc la sediul socie-
tății din Alexandria, str. Libertății, nr. 211, 
bl. L8-L9, jud.Teleorman. În cazul în care 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor nu se va putea desfășura în data de 
mai sus, aceasta va avea loc în data de 
18.06.2021, la aceeași adresă și la aceeași 
oră. Adunarea Generală Ordinară a Acți-
onarilor va avea următoarea ordine de zi: 
1.Aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pentru anul 2021; 2.Aprobarea 
însușirii și susținerii unei acțiuni în 
instanță împotriva fostului director 
general Simion Calin Adrian pentru recu-
perarea prejudiciului în valoare de 
79.511,75 Lei, acțiune ce face obiectul 
dosarului nr. 397/87/2021 aflat pe rolul 
Tribunalului Teleorman; 3.Desemnarea 
persoanei autorizate care să reprezinte și 
să semneze în numele acționarilor docu-
mentele necesare privind înregistrarea 
hotărârilor la Oficiul Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul Teleorman și 
publicarea acestora în Monitorul Oficial 
al României.

LICITAŢII
l Malucom SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică la prețul de 4.764 lei 
autovehicul Dacia Logan MCV, nr. înma-
triculare DB09NKG, an 2007, motorină, 
peste 200.000 km, ușă înfundată, geam 
spate lipsă, zgârieturi, pete de rugină, 
ITP expirat din 2019. Persoanele intere-
sate vor achizitiona dosarul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu 
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 21.05.2021, ora 
13/00 la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în zua de 
28.05.2021, aceeași oră, în același loc.

l UAT Comuna Grumăzești, judeţ 
Neamt, CUI 2614198, scoate la licitaţie 
publică, închirierea unui teren arabil 
identificat cu sola 26, parcela 256, al 
comunei Grumăzești, în suprafaţă de 
4Ha, situat în teritoriul administrativ 
Grumăzești, punct „Trohana”, aflat în 
domeniul privat al U.A.T.Comuna 
Grumăzești, județ Neamţ, în data de 
11.06.2021, ora 10.00. Relaţii la sediul 
Primăriei Grumăzești, judeţ Neamţ, 
telefon 0233/786.059, fax 0233/786.364, 
email: primariagrumazestineamt@yahoo.
com.

l Primăria Comunei Girov, cu sediul în 
satul Girov, str.Calea Romanului, nr.337, 
comuna Girov, judeţul Neamț, tel./fax. 
0233/291.000, cod de administrare fiscală 
2613141, organizează în data de 
07.06.2021, ora 12.00, licitație publică, 
având ca obiect „Concesionare teren în 
suprafaţă de 2.059mp, situat în intravi-
lanul satului Căciulești, comuna Girov”, 
teren aflat în domeniul privat al comunei 
Girov. Suprafață totală de 2.059mp. 
Termenul de depunere a dosarului este: 
07.06.2021, ora 10.00. Documentația de 
atribuire privind organizarea și desfășu-
rarea procedurilor de vânzare poate fi 
achiziționată contra cost de la sediul 
Primăriei Comunei Girov, situată în satul 
Girov, str.Calea Romanului, nr.337, 
comuna Girov, jud.Neamț, Comparti-
ment Achiziții publice.

l C.I.I. Filip A. Sanda- cu sediul social 
în Iași, str.Frumoasa nr.16, bl.639, sc.A, 
et.1, ap. nr.1, Iași, în calitate de lichidator 
judiciar al SC Leul Company Srl Iasi 
anunță vînzarea prin licitațiepublică cu 
strigare a imobilului - a Spațiului comer-
cial, situat în comuna Belcești, județul 
Iași-Activ-descris conform Cărții 
Funciare: -CC - extravilan T52, nr. cadas-
tral 60478, CF – 60478/Belcești, supra-
fața de 420,00 mp; -C2 - spațiul 
comercial P+1, nr. cadastral – 60478, CF 
– 60478/, suprafața 554,00 mp, SU esti-
mată – 465,89mp, SC- 277,00 mp, Terasa 
– 22,15mp, aflat in proprietatea privata a 
SC Leul Company Srl Iasi. Prețul de 
pornire  reprezinta 100% din prețul 
raportului de evaluare și este convertibil 
plătibil în lei la cursul de schimb BNR 
din ziua adjudecării. TVA-ul se aplică în 
funcție de Codul Fiscal în vigoare la data 
vânzării. Se consideră că ofertantul-po-
tențialul cumpărător acceptă prețul acti-
vului pentru care a depus documentația, 
condițiile stipulate în Regulamentul de 
vânzare și Caietului de sarcini a acti-
vului. Vînzarea activului prin licitație 
publică cu strigare va avea loc în datele 
de 27.05.2021;10.06.2021;24.06.2021.si 
08.07.2021 la sediul lichidatorului judi-

ciar și se va desfășura conform prevede-
rilor Legii nr.85/2014 privind procedura 
insolvenței. Vînzarea se va face în confor-
mitate cu Regulamentul de vănzare  și 
Caietul de sarcini cu precizarea expresă 
ca prețul oferit nu poate fi mai mic decât 
prețul de pornire stabilit prin Raportul de 
evaluare. Informații suplimentare 
privind descrierea și vizionarea activului 
imobil, condițiile de participare și organi-
zarea vînzării puteți solicita pe adresa de 
e-mail: sandafilip@yahoo.com sau 
telefon mobil: 0742671391 sau tel: 
0232241596.

l Municipiul Piatra-Neamţ anunţă orga-
nizarea licitaţiei publice pentru închiri-
erea a 16 (șaisprezece) spații situate în 
Ștrandul Municipal Piatra-Neamț, Aleea 
Tineretului nr. 31,  în scop comercial/
alimentație publică/prestări servicii/
magazii. 1. Denumirea și sediul autori-
tății administrației publice: Municipiul 
Piatra-Neamț, cod fiscal 2612790, str. 
Ștefan cel Mare nr.6-8 Piatra-Neamț, 
telefon 0233/218991; fax0233/215374, 
e-mail infopn@primariapn.ro; 2. Infor-
mații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și      
identificarea bunurilor care urmează să 
fie închiriate: Bunurile fac parte din 
domeniul public al municipiului Piatra-
Neamț, procedura se va desfășura 
conform prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ și ale Hotă-
rârii Consiliului Local al municipiului 
Piatra-Neamț nr. 89 din 15.04.2021, în 
vederea închirierii a 16 (șaisprezece) 
spații situate în incinta Ștrandului Muni-
cipal Piatra-Neamț, Aleea Tineretului nr. 
31, județul Neamț, după cum urmează: 
2.1. Spațiul nr. 1, „Căsuță” în suprafață 
de 9,00 mp, cu destinația „comerț și 
alimentație publică”; 2.2. Spațiul nr. 2, 
„Căsuță rond vis a vis recepție” în supra-
față de 9,00 mp, cu destinația „comerț și 
alimentație publică”; 2.3. Spațiul nr. 5, 
„Terasă Open Tenis – situată la intrarea 
terenurilor de tenis” în suprafață de 
105,00 mp, cu destinația „comerț și 
alimentație publică – fără grill”; 2.4. 
Spațiul nr. 6, „Teren liber amplasare 
căruță – fast food și sucuri fresh” în 
suprafață de 18,00 mp, cu destinația 
„comerț și alimentație publică – fără 
grill”; 2.5. Spațiul nr. 7, „Căsuță” în 
suprafață de 9,00 mp, cu destinația 
„comerț și alimentație publică”; 2.6. 
Spațiul nr. 9, „Teren liber amplasare 
căruță – fast food și sucuri fresh” în 
suprafață de 12,00 mp, cu destinația 
„comerț și alimentație publică – fără 
grill”; 2.7. Spațiul nr. 12, „Terasă cu flori” 
în suprafață de 135,00 mp, cu destinația 
„comerț și alimentație publică – fără 
grill”; 2.8. Spațiul nr. 15, „Terasă cu 

foișor și zonă grătare” în suprafață de 
160,00 mp, cu destinația „comerț și 
alimentație publică cu grill”; 2.9. Spațiul 
nr. 16, „Terasă nou înființată” în supra-
față de 100 mp, cu destinația „comerț și 
alimentație publică cu grill”; 2.10. Spațiul 
nr. 19, „Terasă bazin mare – intrare 
bazine” în suprafață de 175,00 mp, cu 
destinația „comerț și alimentație publică 
– fără grill”; 2.11. Spațiul nr. 20, „Terasă 
– plajă bazin mare” în suprafață de 95,00 
mp, cu destinația „comerț și alimentație 
publică – fără grill”; 2.12. Spațiul nr. 21, 
„Terasă Studio – capăt bazin mare” în 
suprafață de 267,00 mp, cu destinația 
„comerț și alimentație publică – fără 
grill”; 2.13. Spațiul nr. 23, „Chioșc arti-
cole plajă My Music” în suprafață de 
9,00 mp, cu destinația „comerț articole 
plajă”; 2.14. Spațiul nr. 31, „Magazie – 
intrare auto, ușă termopan” în suprafață 
de 22,31 mp, cu destinația „prestări 
servicii”; 2.15. Spațiul nr. 32, „Magazie 
lângă teren tenis – intrare auto, ușă 
rulou” în suprafață de 73,16 mp, cu 
destinația „prestări servicii”; 2.16. 
Spațiul nr. 33, „Automat cafea – în fața 
recepției” – în suprafață de 1,00 mp, cu 
destinația „comerț”; 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: În urma unei 
cereri scrise a persoanei interesate, adre-
sată Direcției Patrimoniu a Municipiului 
Piatra-Neamț, Piatra-Neamț, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 6-8, județul Neamț; 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul insti-
tuției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Direcția Patrimoniu a Municipiului 
Piatra-Neamț, Piatra-Neamț, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 6-8, județul Neamț, telefon 
0233218991 – interior 207,  fax 
0233215375, adresa de e-mail infopn@
primariapn.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 admi-
nistrativ: 10 lei și se poate achita direct la 
casieria  Municipiului Piatra-Neamț, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 6-8, județul Neamț, 
sau prin ordin de plată în contul Munici-
piului Piatra-Neamț RO82TREZ 
4915006XXX000150, deschis la Trezo-
reria municipiului Piatra-Neamț; 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 04.06.2021 ora 14.00; 4. Informații 
privind ofertele : Se regăsesc în caietul de 
sarcini. 4.1. Termenul de depunere a ofer-
telor: 10.06.2021 ora 16.30; 4.2. Adresa la 
care se transmit ofertele: Municipiul  
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8,  
registratură – Direcția Patrimoniu în 

doua exemplare (unul original și unul în 
copie); 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 
exemplare - original și copie. 5. Data, ora 
și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
14.06.2021, ora 12.00 la sediul Munici-
piului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare 
nr.6-8; 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Judecătoria Municipiului 
Piatra-Neamț, Alexandru cel Bun, nr. 
16-18, Piatra-Neamț, județul Neamț, 
telefon 0233214019, fax 0233216585, 
adresa de e-mail: jud-piatraneamt@just.

l Anunț de participare la licitația 
publică cu ofertă în plic închis din data 
de 15.06.2021. 1. Informaţii generale: 
Administrația Națională ”Apele 
Române” - Administraţia Bazinală de 
Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. 
Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 
23730128; telefon: 0250/739.881; 
fax:0250/738.255.   2. Obiectul si durata 
închirierii : închiriere suprafață de teren 
situat în albie minoră pentru o durată de 
2 ani. 3. Condiţiile de participare : sunt 
precizate la punctul 8 din caietul de 
sarcini. La licitație poate participa orice 
persoană fizică sau juridică de drept 
privat, română sau străină, care depune o 
singură ofertă, cumpără caietul de sarcini 
și constituie garanția de participare. 4. 
Cuantumul garanţiei de participare: 10% 
din valoarea minimă a chiriei anuale, 
constituită cu ordin de plată în contul 
RO86 TREZ 6715 005X XX00 3809, 
C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea. 5. 
Descrierea succintă a bunului imobil ce 
urmează a fi închiriat: terenuri situate în 
albiile minore ale râului Olt de pe raza 
județelor Olt și Teleorman, pentru înlătu-
rarea materialului aluvionar care a 
contribuit la colmatarea albiei minore, 
conform H.G.  781 /2020 ,  H .G. 
183/10.03.2020, poziția nr. 137^4, 137^5 
și O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333. 6. 
Licitația va avea loc în data de 15.06.2021 
pentru următoarele suprafețele de teren 
situate în albiile minore: 191.064 mp, 
teren albie minoră a râului Olt, jud. 
Teleorman Loc. Islaz, jud. Teleorman 
(C.F. nr.20987 – U.A.T. Islaz); 66.988 mp, 
teren albie minoră a râului Olt, Com. 
Giuvărăști, jud. Olt (C.F. nr.53916 – 
U.A.T.Giuvărăști); 98.663 mp, teren albie 
minoră a râului Olt, Com. Giuvărăști, 
jud. Olt (C.F. nr.53915 – U.A.T. Giuvă-
răști). 7. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferata: oferta se depune 
într-un singur exemplar original. 8. Dată 
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limită privind solicitarea clarificărilor: 
07.06.2021, ora 16.00. 9. Data, locul şi ora 
limitã de primire a ofertelor: 15.06.2021 
până la ora 1000 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data şi 
locul deschiderii acestora: 15.06.2021 
începand cu ora 1130 la sediul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 11. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: oferta se depune într-un 
singur exemplar original. 12. Modul de 
obţinere a caietului de sarcini: de la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  
Serviciul Cadastru Patrimoniu, contrava-
loarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exem-
plar, se achită la casieria instituției pe 
bază de factură şi chitanță sau cu ordin 
de plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 
1X01 0664, C.U.I. RO 23730128. Soluțio-
narea litigiilor apărute în legatură cu 
atribuirea, închirierea, executarea, modi-
ficarea şi încetarea contractului de închi-
riere a bunurilor proprietate publică, 
precum şi a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit preve-
derilor legislației privind contenciosul 
administrativ. Prezentul anunţ apare 
afişat şi pe site-ul https://www.apeolt.ro/
abaolt/anunturi/licitatii/

l Anunț de participare la licitația publică 
cu ofertă în plic închis din data de 
16.06.2021. 1. Informaţii generale: Admi-
nistrația Națională ”Apele Române” - 
Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. 
Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul 
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128; telefon: 
0250/ 739.881; fax: 0250/738.255. 2. 
Obiectul si durata închirierii: închiriere 
suprafață de teren situat în albie minoră 
pentru o durată de 2 ani.  3. Condiţiile de 
participare: sunt precizate la punctul 8 
din caietul de sarcini. La licitație poate 
participa orice persoană fizică sau juri-
dică de drept privat, română sau străină, 
care depune o singură ofertă, cumpără 
caietul de sarcini şi constituie garanția de 
participare. 4. Cuantumul garanţiei de 
participare: 10% din valoarea minimă a 
chiriei anuale, constituită cu ordin de 
plată în contul RO86 TREZ 6715 005X 
XX00 3809, C.U.I. 18264803  sau prin 
scrisoare de garanţie bancară în favoarea 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm. 

Vâlcea. 5. Descrierea succintă a bunului 
imobil ce urmează a fi închiriat: terenuri 
situate în albiile minore ale pârâului 
Cerna de pe raza județului Vâlcea, pentru 
înlăturarea materialului aluvionar care a 
contribuit la colmatarea albiei minore, 
c o n f o r m  H . G . 7 8 1 / 2 0 2 0 , 
H.G.183/10.03.2020, poziția nr.137^1 şi 
O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333. 6. 
Licitația va avea loc în data de 16.06.2021 
pentru următoarele suprafețele de teren 
situate în albiile minore: 2.734 mp, teren 
albie minoră a pârâului Cerna, Loc. 
Lăpuşata, jud. Vâlcea (C.F. nr.35579– 
U.A.T. Lăpuşata);  8.322 mp, teren albie 
minoră a pârâului Cerna, Loc. Copăceni, 
jud. Vâlcea (C.F. nr.35477 – U.A.T. Copă-
ceni); 7. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferata: oferta se depune 
într-un singur exemplar original. 8. Dată 
limită privind solicitarea clarificărilor: 
08.06.2021, ora 16.00. 9. Data, locul şi ora 
limitã de primire a ofertelor: 16.06.2021 
până la ora 1000 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data şi 
locul deschiderii acestora: 16.06.2021 
începand cu ora 11:30 la sediul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 11. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: oferta se depune într-un 
singur exemplar original. 12. Modul de 
obţinere a caietului de sarcini: de la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, 
Serviciul Cadastru Patrimoniu, contrava-
loarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exem-
plar, se achită la casieria instituției pe 
bază de factură şi chitanță sau cu ordin 
de plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 
1X01 0664, C.U.I. RO 23730128. Soluțio-
narea litigiilor apărute în legatură cu 
atribuirea, închirierea, executarea, modi-
ficarea şi încetarea contractului de închi-
riere a bunurilor proprietate publică, 
precum şi a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit prevede-
rilor legislației privind contenciosul admi-
nistrativ. Prezentul anunţ apare afişat şi 
pe site-ul https://www.apeolt.ro/abaolt/
anunturi/licitatii/

l Municipiul Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, 
Piața Eroilor nr. 1A, județul Prahova 
organizează licitație publică deschisă, cu 
strigare, pentru valorificarea materialelor 

recuperate ca urmare a modernizării lini-
ilor de tramvai din Municipiul Ploieşti – 
Dale mari (6mx2m), în conformitate cu 
prevederile HG nr. 841/1995 actualizată şi 
H o t ă r â r e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l 
148/23.04.2021, în data de 10.06.2021: 
după cum urmează: 1. Lot1 – 20 buc.; 600 
lei/buc – preț pornire licitație; 50 lei/ buc. 
– pas de licitație; 1.200 lei – garanție de 
participare; ora: 1100, 2. Lot2 – 60 buc.; 
600 lei/buc – preț pornire licitație; 50 lei/ 
buc. – pas de licitație; 3.600 lei – garanție 
de participare; ora: 1120, 3. Lot3 – 100 
buc.; 600 lei/buc – preț pornire licitație; 50 
lei/ buc. – pas de licitație; 6.000 lei – 
garanție de participare; ora: 1140. Ofer-
tanții pot vizita locul de depozitare al 
materialelor (sediu TCE S.A. – str. Găgeni 
nr. 88 / SGU Pepiniera Nord – str. Găgeni 
nr. 100) potrivit unui orar stabilit cu repre-
zentanții Primăriei Municipiului Ploieşti. 
Instituțiile publice interesate în obținerea 
unor bunuri, ce fac obiectul licitației, pot 
solicita transmiterea fără plată, a acestora 
până în data de 04.06.20201. Licitația se 
va desfăşura în conformitate cu 
programul menționat mai sus, la sediul 
Primăriei Municipiului Ploieşti, Piața 
Eroilor nr.1A,  în Sala de Şedinte situată la 
etajul 1, Municipiul Ploieşti, județul 
Prahova. Contravaloarea caietului de 
sarcini este de 200 lei şi se achiziționează 
de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Servi-
ciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, 
(Municipiului Ploieşti, Piața Eroilor nr. 1 
A, etaj 4, cam. 409). Documentele de 
participare la licitație se depun în plic 
închis, sigilat, semnat şi ştampilat la 
Registratura Municipiului Ploieşti, Piața 
Eroilor nr. 1 A, până la data de 04.06.2021, 
orele 1200.  Informații suplimentare se pot 
obține de la Direcția Gestiune Patrimoniu, 
Serviciul Publicitate, Valorificare Patri-
moniu, (Municipiului Ploieşti, Piața 
Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409) sau la 
telefon 0244 516699 interior 546.

l SC Sticla Prahova SRL, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica la pretul de 
98.800 lei, a imobilului situat in com. 
Magurele, pe drumul DN 1A str.Garii, 
nr.130 spre Gornet, intabulat in CF 20542 
Magurele format din teren intravilan in 
suprafata de 1.479 mp si cladire spatiu de 
productie cu SCD=409,75 mp, din care 

un corp cladire cu SCD=146,20 mp in 
stare satisfacatoare, din caramida pe 
stalpi de beton, acoperis cu sarpanta din 
lemn, invelitoatre din tabla ondulata cu 
instalatii sanitare / apa / electrice si un alt 
corp de cladire cu SCD=263,55 mp fara 
utilitate intr-o stare tehnica nesatisfaca-
toare. Pretul este redus la 50% din 
valoarea stabilita in raportul de evaluare. 
Garantia de participare la licitatie este in 
cuantum de 9.880 lei si se plateste in 
contul debitoarei. Licitatiile publice se 
organizeaza in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 01.09.2020 şi vor avea loc 
pe data de: 08.06.2021, 15.06.2021, 
22.06.2021, 29.06.2021, 06.07.2021, 
13.07.2021,  20.07.2021,  27.07.2021,  
03.08.2021, 10.08.2021 orele 12.00,  la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, Bl.33S, Cab.7B, Et.7. 
Conditiile de participare si relatii supli-
mentare in caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar la pretul de 2.000 lei 
plus TVA si la tel. 0344104525.

l Anunţ de participare la licitaţie 
deschisă pentru închiriere bunuri. 1. 
Informaţii generale privind proprieta-
rului, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a persoanei de contact: 
Oraşul Târgu Cărbuneşti, cod fiscal 
4898681 Strada Trandafirilor, nr. 41, 
județul Gorj, telefon 0253/378603, fax 
0253/378663, e-mail tgcarbunesti@
gj.e-adm.ro, persoana de contact: 
Rădulea Daniela. 2.Informaţii generale 
privind obiectul închirierii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Spațiu în supra-
față de 30 mp din incinta imobilului ,, 
Spatiu comercial (sector lactate)”, aparți-
nând domeniului public al oraşului, 
situat in Piata agroalimentara, Oras 
Targu Carbunesti , Strada Pietii, nr. 48, 
județul Gorj, conform HCL 43/ 22 aprilie 
2 0 2 1  s i  t e m e i u l u i  l e g a l  O U G 
57/03.07.2019. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: de la sediul 
Primăriei oraşului Târgu Cărbuneşti.  3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/compar-
timentului/biroului din cadrul Primăriei 

oraşului Târgu Cărbuneşti,Strada Tran-
dafirilor, Nr. 41,judetul Gorj, de la care se 
poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Biroul Administrarea 
domeniului public şi privat. 3.3. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar: Costul documentatiei 
este 100 lei, iar persoanele interesate pot 
achita contravaloarea documentației de 
atribuire la casieria instituției. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
03.06.2021, ora 15.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 11.06.2021, ora 10.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Oferta va fi depusă la Registratura 
Primăriei Oraşului Târgu Cărbuneşti, 
Strada Trandafirilor, nr. 41, județul Gorj. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 11.06.2021, ora 10.30, la sediul 
Primăriei Oraşului Târgu Cărbuneşti, 
strada Trandafirilor, nr.41, județul Gorj. 
6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea liti-
giilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Acțiunea in justiție se 
poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Gorj, Târgu 
Jiu, strada Tudor Vladimirescu, nr.34, 
județul Gorj, telefon 0253.212.661, fax: 
0253.212.147, Email: tr-gorj@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 18.05.2021.

l Primăria comunei Rojişte, judeţul 
Dolj, cod de identificare fiscală 16350797, 
cu sediul în localitatea Rojişte, strada 
Principală, nr.117, tel/fax: 0251.372.138, 
organizează licitaţie publică pentru 
vânzarea suprafeţei de 2ha teren intra-
vilan, situat în tarlaua 217, parcela 
1463/1, aparținând domeniului privat al 
comunei, teren pe care sunt edificate 
construcţii al căror proprietar beneficiază 
de drept de preempțiune la cumpărarea 
terenului, conform Ordonanţei de 
Urgență a Guvernului, nr.57/2019 privind 
Codul administrativ. Documentaţia de 
atribuire se obţine in urma formulării 
unei solicitări scrise la sediul primăriei 
comunei Rojiste, judeţul Dolj. Data 

limită pentru solicitarea clarificărilor: 
02.06.2021, ora 15.00. Data limită de 
depunere a ofertelor 08.06.2021, ora 
15.00, la sediul primăriei comunei 
Rojişte, judeţul Dolj. Ofertele se depun în 
două exemplare. Licitaţia se va desfăşura 
la sediul primăriei comunei Rojişte, 
judeţul Dolj, în ziua de 09.06.2021, ora 
10.00. Instanţa competentă în soluţio-
narea eventualelor litigii: Tribunalul Dolj. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie în 
vederea publicării: 17.05.2021.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Oraşul 
Târgu Cărbuneşti, Str. Trandafirilor, nr. 
41, județul Gorj, telefon 0253/378.603, 
fax 0253/378.663, e-mail: tgcarbunesti@
gj.e-adm.ro, cod fiscal 4898681. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: spațiu în suprafață de 30mp, 
din incinta imobilului „Spațiu comercial 
(sector lactate)”, aparținând domeniului 
public al oraşului, situat în Piața agroali-
mentară, oraş Târgu Cărbuneşti, Str.
Pieții, nr.48, județul Gorj, conform 
H.C.L. nr. 43/22 aprilie 2021 şi temeiului 
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații 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: de la sediul Primăriei 
O r a ş u l u i  Tâ r g u  C ă r b u n e ş t i . 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului /compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Biroul Administrarea Domeniului Public 
şi Privat, din cadrul Primăriei Oraşului 
Târgu Cărbuneşti, Str. Trandafirilor, 
nr.41, județul Gorj. 3.3.Costul şi condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: Costul documentației este 
100Lei, iar persoanele interesate pot 
achita contravaloarea documentației de 
atribuire la casieria instituției. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
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rilor: 03.06.2021, ora 15.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 11.06.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura 
Primăriei Orașului Târgu Cărbunești, Str. 
Trandafirilor, nr.41, județul Gorj. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 11.06.2021, ora 10.30, la sediul 
Primăriei Orașului Târgu Cărbunești, Str.
Trandafirilor, nr.41, județul Gorj. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Gorj, Târgu Jiu, 
Str.Tudor Vladimirescu, nr. 34, județul 
Gorj ,  telefon 0253/212.661,  fax 
0253/212.147, Email: tr-gorj@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 18.05.2021.

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: U.A.T.Comuna 
Cenei, Str. Principală, nr. 134, județul 
Timiș, telefon 0256/366.101, fax 
0256/366.416, e-mail: primaria.cenei@
cjtimis.ro, cod fiscal 5286753. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
trei terenuri extravilane arabile, aparți-
nând domeniului privat al Comunei 
Cenei: -teren extravilan, în suprafată de 
1,21Ha, CF401342, nr.cadastral A654/1/1; 
-teren extravilan, în suprafată de 1,46Ha, 
CF401343, nr.cadastral A693/1/3/11; 
-teren extravilan, în suprafată de 1,32Ha, 
CF401344, nr.cadastral A676/1/1/4. 
Concesionarea se face conform O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 și Hotărârii Consiliului 
Local nr. 42/23.11.2020. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc  în  caietul  de  sarc ini . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin solicitare scisă la sediul 
Primăriei Comunei Cenei. 3.2.Denumirea 
și adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Primăria Comunei 
Cenei, Secretariat, comuna Cenei, Str.
Principală, nr.134, judeţul Timiș. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 

30Lei, se poate achita la Casieria Primă-
riei Comunei Cenei. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
31.05.2021, ora 15.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 09.06.2021, ora 12.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Cenei, comuna 
Cenei, nr.134, judeţul Timiș. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
09.06.2021, ora 14.00, la sediul Primăriei 
Comunei Cenei, Str.Principală, nr.134, 
județul Timiș. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Timiș, Timișoara, Piața Tepeș Vodă, nr.2, 
judeţul Timiș, telefon 0256/498.054, fax 
0256/221.990, e-mail: tr-timis@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 18.05.2021.

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: Comuna 
Galicea, cu sediul în comuna Galicea, Str.
Principală, nr.13, județul Vâlcea, telefon 
0250/762.152, fax 0250/762.160, e-mail: 
primaria_galicea@yahoo.com, cod fiscal 
2541118. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: spațiu aflat 
în imobilul Centru Comunitar, comuna 
Galicea, județul Vâlcea, sat Galicea, Str.
Ostroveni, nr.3, în suprafață de 14,1mp, 
aflat în domeniul public al localității, cu 
destinația de spațiu comercial, conform 
temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019 
și H.C.L. nr.18 din 22.04.2021. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere de la sediul instituției. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei 
Galicea, Strada Principală, nr.13, județul 
Vâlcea. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
gratuit. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 02.06.2021, ora 14.00. 

4 . I n f o r m a ț i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
10.06.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Galicea, Compartimentul 
Secretariat, Str.Principală, nr.13, județul 
Vâlcea. 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 inte-
rior. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 11.06.2021, ora 10.00, Primăria 
Comunei Galicea, Str.Principală, nr.13, 
județul Vâlcea. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Str.Scuarul 
Revoluției, nr. 1, județul Vâlcea, telefon 
0250/739.120, fax 0250/732.207, e- mail: 
tr.valcea.civil2@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abil itate,  în vederea publicării : 
18.05.2021.

l Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu 
P.F.A. - societate în faliment, in 
bankrupcy, en faillite, cu sediul în Com.
Devesel, sat Scăpău, str. Principală 
nr.249, jud.Mehedinţi, CUI 368227395, 
F25/573/2016, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
social în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, jud.Mehedinți, RFO II-0649, CIF 
31215824, reprezentată de ec. Emil 
Popescu, conform Sentintei nr. 53 din 
data de 05.10.2020, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinti,  în dosarul nr. 
937/101/2020, scoate la vânzare, la pretu-
rile stabilite prin Raportul de Evaluare 
nr. 19726/EB/06.04.2021, urmatoarele 
bunuri mobile: -Tractor Case IH Luxxum 
120 cu seria DBDLX120KJSS01200, An 
fabricatie 2018, Culoare Rosu, Ore func-
tionare 2.117, la pretul de pornire al lici-
tatiei de 42.000 Euro; -Tractor Case IH 
Farmall 115C cu seria HLRFC115 
HJLF03409, An fabricatie 2018, Culoare 
Rosie, Ore functionare 2.150 ore, la 
pretul de pornire al licitatiei de 33.000 
Euro; -Tractor Case IH Magnum 340 cu 
seria JJAM0340 AHRF01276, An fabri-
catie 2017, Culoare Rosie, Ore functio-
nare 2.162 ore, la pretul de pornire al 
licitatiei de 103.000 Euro; -Grapa cu 
discuri Gregoire Besson cu seria 
N142994, Model XRVP 666-44 – Big Pro 
4.8, An fabricatie 2017, Stare Buna, 
Culoare rosu, la pretul de pornire al lici-
tatiei de 25.000 Euro; -Scarificator 
Maschio Attila, Serie HRR850504, An 
fabricatie 2017, Stare Buna, Culoare 
rosu, la pretul de pornire al licitatiei de 

5.000 Euro; -Incarcator frontal Stoll FZ 
10 cu cupa, Serie 7096667, An fabricatie 
2018, Stare Buna, Culoare rosu, la pretul 
de pornire al licitatiei de 6.000; -Masina 
de imprastiat Sulky DX 30, Serie 
18AE03126, An fabricatie 2018, Stare 
Buna, Culoare Albastru deschis, la pretul 
de pornire al licitatiei de 8.000 Euro 
Exclusiv T.V.A ; -Semanatoare paioase 
Sulky  Traml ine  SX4 M,  Ser ie 
18NX03110, An fabricatie 2018, Stare 
Buna, Culoare Albastru deschis, la pretul 
de pornire al licitatiei de 9.000 Euro 
Exclusiv T.V.A ( -Semanatoare Gaspardo 
MTR 6, Serie HG9271020, An fabricatie 
2017, Stare Buna, Culoare rosie, la pretul 
de pornire al licitatiei de 14.000; -Pulve-
rizatoare tractate Gaspardo Campo, 
Serie JGU850325, An fabricatie 2018, 
Stare Buna, Culoare, Rosie, la pretul de 
pornire al licitatiei de 19.000 Euro 
Exclusiv T.V.A  Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehe-
dinti la data de 25.05.2021, orele 14:00. 
Titlul executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile, conform Raportului de 
evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021, il 
reprezinta Sentinta nr. 53 din data de 
05.10.2020, de deschidere a procedurii de 
faliment impotriva debitoarei Mola N. 
Sorin Laurenţiu P.F.A., pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal în dosarul nr. 937/101/2020. Parti-

ciparea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de insol-
venta al debitoarei Mola N. Sorin 
Laurenţiu P.F.A., pana la data de 
24.05.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire pentru bunul 
mobil pe care intentioneaza sa-l achiziti-
oneze precum și achiziţionarea caietului 
de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA. 
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. 
sub nr. RO11BRMA0999100091403775. 
Invităm pe toti cei care vor să participe 
la ședinţa de licitaţie să transmita oferte 
de cumpărare și documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație și contrava-
loarea caietului de sarcină la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro. 
Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORO-
NAVIRUS), precum si a ordonantelor 
militare emise, lichidatorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa aiba 
loc prin sistem de videoconferinta, iar in 
masura in care se doreste participarea 
fizica se impune prezenta unui singur 
participant care sa respecte masurile 
impune de autoprotectie (masca, 
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunu-
rilor mobile descrise anterior sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0742592183, 
0756482035, 0252/354399, email office@

consultant-insolventa.ro, sau la sediul 
lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinti.  
Lichidator judiciar,  Consultant Insol-
venţă SPRL, prin ec. Popescu Emil

PIERDERI
l Pierdut Certificat de membru eliberat 
OAMMR ARAD nr. AR001040 pe 
numele Caba Geanina-Petronela.  

l Ayoub Ammar, fost student al Facul-
tății de Energetica (UPB) 2010-2011 
declar carnetul și legitimația de student 
pierdute și în consecință nule.

l Pierdut Documente de control pentru 
transportul rutier contra cost de persoane 
prin servicii ocazionale national, nr. 
0102370, 0102371, 0102372, 0102373, 
0102374, emise ARR Prahova, detinute 
de Totpol Trans SRL cu sediul in comuna 
Gornet-Cricov. Le declaram nule.

l Ionică Alexandru- Victor- Mircea 
Persoană Fizică Autorizată, cu sediul 
profesional în București, str. Râul 
Şoimului, nr.2, bl.46, sc.5, ap.61, sector 4, 
înregistrată la O.R.C.T. București sub 
nr.F40/892/2010, C.U.I. 26544340, declar 
pierdut certificatul de înregistrare emis 
de O.R.C.T. București pe numele: Ionică 
Alexandru- Victor- Mircea Persoană 
Fizică Autorizată. Îl declar nul.

Doctorul  
lăuntric. În  

zarea nemuririi 
de Prentice Mulford

”Niciodată nu poza în plan mental ca bolnav, chiar dacă boala te țintuiește la pat. 
Fii optimist, iar dacă azi suferi - așteaptă mâine completa însănătoșire! Ajută-ți tu 
însuți însănătoșirea auto-sugestionându-te că joci tenis sau te întreci la alergări”

Preț: 
22,9 lei 
ziarul +  
cartea

Caută la chioșcuri o carte despre gândurile pozitive și negative,  
taina somnului sau dedublarea vieții, arta de a uita, legea   

succesului sau originea viselor, oferită de Jurnalul

Publicitate


