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l Restaurant în zona Obor angajăm femeie de
serviciu și picoliță/ospătăriță. Relații la telefon.
021.250.65.70.
l Profi Restaurare SRL, cu sediul in Oradea,
angajeaza: instalatori si zugravi. Tel:
0722.689.301
l Unitatea Militară 02522 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următorului
post vacant de personal civil contractual: -1 post
vacant de execuţie „Referent debutant” în
biroul stat major: -studii: medii- absolvent liceu,
cu diplomă de bacalaureat; -vechime: cu sau
fără vechime în muncă; -proba scrisă şi proba
practică: 10.08.2021 ora 09.00; -interviul:
16.08.2021, ora 09.00; -data limită de depunere
a dosarelor: 02.08.2021 ora 15.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se va face
la sediul U.M. 02522 Bucureşti, strada Institutul
Medico- Militar nr.3-5, sector 1, Bucureşti şi pe
pagina de internet a U.M. 02522 București,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 0213195509 interior 258.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj, C.I.F. 9247854, organizează concurs în data de 10.08.2021, ora 10.00
(proba scrisă) şi 13.08.2021 (proba de interviu),
la sediul instituţiei din mun.Tg. Jiu, strada Siretului, nr.24, pentru ocuparea unui post vacant
corespunzător unei funcţii contractuale de
execuţie de medic specialist la Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor
cu dizabilităţi din cadrul Complexului de
servicii comunitare pentru copilul cu handicap
Tg.Jiu. Condiţii specifice necesare pentru
ocuparea postului scos la concurs: - absolvent(ă)
cu studii superioare de lungă durată, profilul
„medicină” și specializarea „medicină generală”, „pediatrie”, „neurologie”, ”psihiatrie”
sau ”medicină de familie”, - posesor de certificat
care să ateste obținerea titlului de medic specialist, - posesor de certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, însoțit de avizul
anual valabil, - vechime în specialitatea studiilor
– nu este cazul. Înscrierile la concurs se fac în
perioada 19.07.2021-30.07.2021, inclusiv, ora
14:00, la sediul instituţiei – Serviciul resurse
umane, salarizare şi pentru funcţia publică.
Relaţii suplimentare la telefon 0253212518 sau
la camera nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.
Persoana de contact: Marcău Ana, consilier,
grad profesional superior la Serviciul resurse
umane, salarizare şi pentru funcţia publică secretar comisie concurs, tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
l Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
”Sf.Maria” Iași organizează concurs în conformitate cu prevederile art.181 din Legea
nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănă-

tății, O.M.S. nr.284/2007, cu modificările și
completările aduse de O.M.S. nr.954/2017 și
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Iași nr.921/09.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului intern privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
concursurilor/examenelor pentru ocuparea
funcţiei de Director medical. 1. Concursul se va
desfăşura la sediul Spitalului Clinic de Urgență
pentru Copii ”Sf.Maria” Iași, din strada Vasile
Lupu, nr.62, județul Iași. 2.Concursul cuprinde
următoarele probe: 2.1) etapa de selecție a dosarelor de concurs -eliminatorie, organizată în
data de 03.08.2021, ora 11.00; 2.2) etapa de
susţinere a probelor de evaluare: -proba scrisă,
un/o test-grilă /lucrare scrisă de verificare a
cunoştinţelor din bibliografia de concurs, organizată în data de 10.08.2021, ora 09.00; -proba de
susţinere a proiectului de specialitate, organizată în data de 10.08.2021, ora 12:00; -interviul
de selecţie, organizat în data de 10.08.2021, ora
14.00. 3.Dosarele de înscriere se depun în perioada 20.07.2021-02.08.2021, ora 16.00, la sediul
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf.
Maria” Iași, din muncipiul Iași, strada Vasile
Lupu, nr.62, județul Iași, Serviciul Resurse
Umane -tel.0730.260.239, între orele 08.30-16.00
(luni-joi) și între orele 08.30-14:00 (vineri). La
concurs/examen se pot înscrie candidaţii care
îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii
generale și specifice de participare: Criterii generale: a)au domiciliul stabil în România; b)nu au
fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c)au o
stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au vârsta
de pensionare, conform prevederilor legale în
vigoare. Criterii specifice pentru directorul
medical: 1.sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul medicină,
specializarea medicină; 2.sunt confirmaţi cel
puţin medic specialist; 3.au minimum 5 ani
vechime în specialitatea respectivă. Bibliografia
pentru concurs, temele-cadru pentru proiectul
de specialitate sunt afişate la avizier și pe site-ul
unităţii: www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs, Serviciul Resurse
Umane: telefon 0730.260.239.
l Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vâlcea, cu
sediul în Municipiul Rm. Vâlcea, Str. G-ral
Magheru nr.42, Judeţul Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 1 post contractual vacant de economist
specialist IA, conform art. 7 din H.G.R. nr.286
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Subscrisa SC Aximar Prodcom SRL – în faliment, cu sediul în localit. Reșița, str. Spitalului,
nr. 40, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/333/1994, CUI 5557470, jud. Caras-Severin, prin
lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data de 04.08.2021, ora 11,
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin,
licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri:
1. Autoutilitară Renault Kangoo, an fabricație 2007, motorină – 2.700 euro plus TVA, reprezentând 90% din prețul stabilit prin raportul de evaluare
2. Autoutilitară Renault Kangoo, an fabricație 2007, motorină – 3.150 euro plus TVA, reprezentând 90% din prețul stabilit prin raportul de evaluare
3. Autoutilitară Citroen Jumpy, an fabricație 2007, motorină – 5.310 euro plus TVA, reprezentând
90% din prețul stabilit prin raportul de evaluare
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 50
lei (plus TVA), pentru fiecare bun licitat. Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație este de
10% din prețul de pornire al licitației, pentru fiecare bun mobil licitat.
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 04.08.2021, următoarele licitații
vor avea loc în zilele: 11.08.2021, 18.08.2021, 25.08.2021. Informații suplimentare se pot
obține la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
din 31.03.2011 (actualizat) privind 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 sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice. Condiţii: -diplomă de
licenta – economist; -diplomă bacalaureat;
-vechime in munca – minim 6 ani si 6 luni in
specialitatea de economist; -concurs pentru
ocuparea postului. Concursul se va organiza
conform calendarului următor: -20.07.202102.08.2021, ora 15.00 –termen limita de depunere on-line a dosarelor (scanate intr-un singur
folder si arhivate), pe adresa de e-mail ambulantavalcea@yahoo.com; -10.08.2021, ora 10.00 –
proba scrisă; -12.08.2021, ora 10.00 –interviu.
Relaţii suplimentare se obţin de la Compartimentul RUNOS – telefon 0250/731030 int. 117
sau pe site-ul institutiei www.ambulantavalcea.
ro. Manager general, Dr. Padureanu Dan
Constantin.
l Aeroclubul României cu sediul în Bucureşti,
bd. Lascăr Catargiu nr.54 sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei de Auditor
Grd.II, în data de 10.08.2021 ora 10.00 proba
scrisă, respectiv în data de 17.08.2021, ora 10.00
interviu. Dosarele se depun la sediul Aeroclubului României până la data de 02.08.2021, ora
12.00. Relaţii suplimentare se obţin la telefon
0372.705.952 şi 021.312.36.19 int.107– persoana
de contact Călin Cristiana. Candidaţii trebuie să
îndeplinescă condiţiile specifice pentru postul
scos la concurs astfel: -Pregătire de specialitate:
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă
în domeniul ştiinţelor economice; -Vechime în
specialitatea studiilor: de minim 4 ani; -Perfecţionări, specializări: curs de pregătire în auditul
intern, recunoscut de către Ministerul Educaţiei

şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
-Competenţe digitale (MS Office, Internet
browser, e-mail); -Avizul favorabil al Serviciului
Audit Public Intern din cadrul Aeroclubului
României, conform pct. 2.3.4.1 din O.M.T. nr.
1380/03.11.2016- pentru aprobarea Normelor
specifice privind exercitarea activităţii de audit
public intern la nivelul Ministerului Transporturilor. Pentru obţinerea avizului se va depune la
Biroul Audit Public Intern din cadrul Aeroclubului României un dosar care va conţine: a)
curriculum vitae; b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr.672/2002
privind auditul public intern, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la incompatilităţile auditorilor interni; c) o lucrare în domeniul auditului intern; d) două scrisori de
recomandare de la persoane cu experienţă în
domeniul auditului intern. Conform
art.2.3.4.1.2. şi 2.3.4.1.3. din O.M.T. nr.
1380/03.11.2016– Şeful structurii de audit analizează dosarele depuse de solicitanţi şi realizează
un interviu cu aceştia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului. Avizul comisiei de avizare se transmite persoanei solicitante
şi conducerii entităţii publice, în termen de 2 zile
de la data susţinerii interviului. Calendarul de
desfăşurare a concursului: -20.07– 02.08.2021depunere dosare înscriere concurs (ora 12,00);
-04.08.2021- selecţie dosare şi afisare rezultat;
-05.08.2021- depunere contestaţii selecţie dosare;
-06.08.2021- soluţionare contestaţii selecţie
dosare şi afişare rezultat contestaţii; -10.08.2021proba scrisă– ora 10.00; -11.08.2021- afişare
rezultate proba scrisă; -12.08.2021- depunere
contestaţii proba scrisă; -13.08.2021- soluţionare
contestaţii probă scrisă şi afişare; -17.08.2021interviu începând cu ora 10,00; -18.08.2021afişare rezultate interviu; -19.08.2021- depunere
contestaţii interviu; -20.08.2021- soluţionare
contestaţii interviu şi afişare rezultate finale.

Debitorul MERCATORUM FINANACE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU,
URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare urmatoarele terenuri situate in com. Moroeni, jud. Dambovita aflate in proprietatea debitoare, respectiv:

Teren

Suprafata m²

Valoare (Euro)

Teren 1

1000

10.500

Teren 2

1000

10.500

Teren 3

1000

10.500

Teren 4

1000

10.500

Teren 5

1000

10.500

Teren 6

1000

10.500

Teren 7

899

9.439,5

Teren 8

899

9.439,5

Teren 9

899

9.439,5

Teren 10

303

3.181,5

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie Caietul de Sarcini.
Pretul caietului de sarcini este de 5.000 lei, exclusiv TVA, pentru terenurile aflate in proprietatea
debitoarei. Contravaloarea caietului de sarcini se va achita prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051
3726, deschis la ING Bank sucursala Dorobanti,pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL
sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1.
Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO40 BREL 0002 0011 2087
0100, deschis la Libra Internet Bank SA, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie,
a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare bun pentru care se liciteaza.
Pretul de pornire este de 70% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 10.08.2021 de la ora 14.00 iar daca bunurile imobile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc in data de 17.08.2021, 24.08.2021,
31.10.2021, 07.09.2021, 14.09.2021, 21.09.2021, 28.09.2021, 05.10.2021, 12.10.2021 ora 14:00.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71,
et. 5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

•Pentru a ocupa un post contractual vacant sau
temporar vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform
art.3 al Regulamentului- cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie
2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și
domiciliul în România; b) cunoaște limba
română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor postului scos
la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exerci-

tarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea. Informaţii privind
înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor:
•Candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile
minime de vechime în specialitate necesare
exercitării funcţiei. •Până în data de 02.08.2021
ora 10.00, candidaţii depun dosarul de concurs
care va conţine obligatoriu: a) Formularul de
înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul
Resurse Umane al Aeroclubului României); b)
Copia actului de identitate; c) Copia diplomei
de studii şi a altor acte care atestă efectuarea
specializării/ perfecţionării. d) Copia carnetului
de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi după caz, vechimea în
specialitate necesare ocupării funcţiei; e) Avizul
Biroului Audit Public Intern din cadrul Aeroclubului României; f) Curriculum Vitae; g)
Declaraţie de incompatibilitate din care să
reiasă că nu este soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul
unităţii; g) Cazierul judiciar; h) Adeverinţă care
să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată de medicul de familie sau de către
unităţi sanitare abilitate şi care să conţină în
clar, data, numele emitentului şi calitatea aces-
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tuia– în format standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii Publice. •Actele prevăzute la lit.b)-d)
vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
l Institutul Limbii Române (ILR) organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
a)1 post contractual, vacant, de execuție, de
consilier IA în Biroul Cursuri de Limbă, Literatură, Cultură și Civilizație Românească. Condițiile specifice postului: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, în domeniul filologie; vechime în specialitatea studiilor:
minimum 3 ani; b)1 post contractual, vacant, de
execuție, de consilier IA în Biroul Cursuri de
Limbă, Literatură, Cultură și Civilizație Românească. Condițiile specifice postului: studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, în
domeniul filologie, istorie, studii culturale sau
științele educației; vechime în specialitatea
studiilor: minimum 3 ani; c)1 post contractual,
vacant, de execuție, de inspector de specialitate
I în Biroul Resurse Umane, Juridic și Administrativ. Condițiile specifice postului: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în
domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani; d)1 post
contractual, vacant, de execuție, de consilier
juridic IA în Biroul Resurse Umane, Juridic și
Administrativ. Condițiile specifice postului:
studii universitare superioare absolvite cu
diplomă de licență în domeniul științelor juridice; vechime în specialitatea studiilor:
minimum 3 ani; e) 1 post contractual, vacant, de
execuție, de consilier IA în Biroul Resurse
Umane, Juridic și Administrativ. Condițiile
specifice postului: studii universitare absolvite
cu diplomă de licență în domeniul științe administrative, științe economice sau științe juridice;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 3
ani. Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul ILR din str.Caransebeș, nr.1, București,
Sector 1, până la data de 02.08.2021. Relații
suplimentare: telefon 021.311.06.31, e-mail:
resurseumane@ilr.ro. Concursul se organizează
în data de 10.08.2021, ora 10.00- proba scrisă și
în data de 13.08.2021, ora 09.00- interviul, la
sediul ILR din București, str.Caransebeș, nr.1,
București sector 1. Condițiile de participare la
concurs, atribuțiile postului, actele necesare
pentru înscriere, bibliografia și calendarul de
concurs se afișează la sediul ILR și pe site-ul
www. ilr.ro
l Serviciul Public de Transport Local Slobozia,
cu sediul în Slobozia, strada Episcopiei, nr.1,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale, de execuție, vacante, de Consilier,
gradul I, din cadrul Compartimentului Contabilitate, Achiziții, Resurse Umane. -Proba scrisă
va avea loc la sediul Primăriei Municipiului
Slobozia în data de 11.08.2021, ora 10.00; -Interviul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului
Slobozia în data de 13.08.2021, ora 10.00. -Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, în perioada
19.07.2021-30.07.2021, ora 14.00. Condiţiile
pentu participarea la concurs: -studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul științelor economice; -vechime minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției -4 ani. Anunţul
privind concursul şi bibliografia, sunt afişate în
data de 19.07.2021, la sediul Serviciului Public
de Transport Local Slobozia, strada Episcopiei,
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nr.1 şi pe site-ul www.sloboziail.ro. Coordonate
de contact pentru primirea dosarelor de
concurs: -adresa: Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1;
-telefon 0243/231.401, interior 184, fax:
0243/212.149; -e-mail: sptl@municipiulslobozia.
ro; -persoană de contact: Lache Dana/Serviciul
Public de Transport Local Slobozia.

VÂNZĂRI CASE
l Vand casa, anexa + beci in Piatra Neamt, str.
Hangului, nr.20, suprafata de teren 1110 mp.
Relatii la telefon: 0742073886.

CITAŢII
l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial Vasile Vasilica Valentina, cu sediul in municipiul Tulcea, strada 1848, numărul 13, bloc 6,
scara B, apartament 6, parter, judeţul Tulcea, la
data de 16.08.2021, ora 10,30, persoanele cu
vocaţie succesorală legală sau testamentară, la
succesiunea defunctului Comanici Ion, decedat
la data de 19.02.2021, fost cu ultim domiciliu în
Municipiul Tulcea, str. Navalistilor, numărul 2,
bloc B3, scara C, apartament 39, judeţul Tulcea,
în Dosar succesoral nr. 134/2021, în vederea
dezbaterii succesiunii.
l Societatea DACIA Properties & Properties
Services SRL, cu sediul în str.Industriilor, nr.21,
biroul nr.73, etaj 1, sat Chiajna, Comuna
Chiajna, Județul Ilfov, având J23/1902/2020,
CUI:18584310, reprezentată de Koops Marcus
Anthonius Johannes, în calitate de administrator, potrivit înregistrărilor din Registrul
Comerțului, cu alte sedii necunoscute, în calitate
de coproprietar al imobilului teren arabil în
suprafață de 21.600mp, situat în intravilanul
Comunei Tărlungeni, județul Brașov, înscris în
CF nr.100104 Tărlungeni, sub nr. cad. 100104,
este chemată la Judecătoria Brașov Secția I
Civilă, în bd.15 Noiembrie, nr. 45, Brașov, în data
de 14.10.2021, ora 09.00, în calitate de pârâtă în
dosarul nr.878/197/2021, având ca obiect partaj
judiciar privind imobilul indicat mai sus.
l Numiții Drutu Valentin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Brăila, str.Apollo, nr.62, bl.G2, sc.2,
ap.16 și Matei Laurențiu, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Brăila, str. Ștefan cel Mare, nr.266,
sunt citați pentru data de 15.09.2021, ora 09.30,
la Tribunalul Brăila, în calitate de pârâți, în
dosarul civil nr. 2114/113/2020 având ca obiect
acțiune în răspundere patrimonială.

DIVERSE
l SC Basarabia Import Export SRL titular al
proiectului Exploatarea agregatelor minerale cu
refacerea mediului, perimetrul Basa. 9, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre APM Cluj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
pentru proiectul Exploatarea agregatelor minerale cu refacerea mediului, perimetrul Basa. 9,
propus a fi amplasat in comuna Luna, sat Gligorestim extravilan, FN, jud. Cluj. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM.
Cluj din calea dorobantilor nr. 99, Cluj-Napoca,
cod.400609, tel. 0264.410.72, fax: 0264.419.716,
email: office@apmcj.anpm.ro, in zilele de
luni-joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele
9.00-13.00 precum si la urmatoarea adresa de

email: office@apmcj.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la
data publicarii anunului pe pagina de internet a
APM Cluj.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Județ:
Prahova. UAT: Comuna Ciorani. Sectoare
cadastrale: 11, 12. OCPI Prahova anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.11 și 12, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform
art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Data de
început a afișării: 26.07.2021. Data de sfârșit a
afișării: 23.09.2021. Adresa locului afișării
publice: Primaria Comunei Ciorani. Repere
pentru identificarea locației: Cioranii de Jos,
str.1, nr.168. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei comunei Ciorani și pe site-ul ANCPI. Alte
indicații utile pentru cei interesați: Informații
privind Programul național de cadastru și carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Această informare este efectuată de: Administrația Bazinală de Apă Banat, B-dul Mihai
Viteazu, nr.32, tel. 0256/491.848; fax
0256/491.798, e-mail: @dab.rowater.ro, ce intenţionează sa solicite de la Administrația Națională „Apele Române” aviz de gospodărire a
apelor pentru desfăşurarea unor investiții
privind realizarea lucrării „Consolidare și
Reprofilare râu Timiș pe sectorul Lugoj-Frontiera Serbia, județul Timiș”, amplasate în localitațile Grăniceri, Parta, Moșnița Nouă, Belinț,
Costeiu, Lugoj, județul Timiș. Principalele
lucrări ce se impun vor fi: -Consolidări de mal
=3,7km; -Refacere zid parapet L= 55m; -Cosmetizare zid parapet L=970m; -Etanșare rosturi și
fisuri L=130m. Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii apelor
nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa mai sus menționată sau telefonic
la nr.de telefon 0740.877.136.
l SC Poiana Mica Residence SRL din Brașov,
Strada Ciresului nr.17, titular al proiectului
“Extindere rețea apă, branșamente apă și racorduri canalizare”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare
„Continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul: “Extindere rețea apă, branșamente apă și racorduri
canalizare” în Brașov, str.Vânatorului f.n, jud.
Brașov. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Brasov, str.Politehnicii nr.3, în zilele
de luni-joi, între orele 08.00-16.30 și vineri între
orele 08.00-14.00, precum și la următoarea
adresă de internet: www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului
pe pagina de internet a APM Brașov.

l Super Poster Printing SRL titular al activităţii 1812, la adresa str.Preciziei, nr.32, Sector 6,
București, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a autorizaţiei de
mediu pentru activitate. Informaţiile privind
potenţialul impact asupra mediului al activităţii
pot fi consultate la sediul A.P.M.București, str.
Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti, tel/fax:
021.430.66.77, 021.430.66.75, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-12.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul
A.P.M.București.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul Unic al Societăţii Lineas
Trade SA, cu sediul social în Municipiul Galați,
str.Prunari, nr. 17, cam.2, jud.Galați, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr. J17/1400/2005 şi cod unic de
înregistrare 17787596 (denumită în continuare
„Societatea”), în conformitate cu prevederile
art.117 din Legea nr.31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului Constitutiv al
Societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de
20.08.2021, ora 11.00, în str.Brăilei, nr.163, Bl.
A4, sc.1, ap.9, Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi.
În cazul în care Adunarea nu se întruneşte legal
şi statutar în data menţionată, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se va organiza
în data de 21.08.2021, la aceeaşi oră şi în acelaşi
loc. Au dreptul să participe și să voteze în cadrul
adunării generale toți acţionarii înregistrati în
evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor la
sfârşitul zilei de 08.08.2021 considerată, în
conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din
Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, drept
Dată de Referinţă pentru ţinerea Adunărilor.
ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea majorării capitalului social al societății LINEAS TRADE SA cu
suma maximă de 93.000 de Lei prin emiterea
fără prima de emisiune a unui număr maxim de
3.000 acțiuni noi, ordinare nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 31Lei/
acțiune, prin aport suplimentar de numerar. 2.
Aprobarea termenului de o lună de la data
publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, pentru exercitarea
dreptului de preferință de către ceilalți acționari
existenți ai societății. 3.Împuternicirea administratorului unic de a realiza toate operațiunile
aferente finalizării, înregistrării și raportării
acestei majorări de capital, inclusiv pentru aprobarea și modificarea corespunzătoare a actului
constitutiv al societății, cu posibilitatea de susbstituire. Acţionarii se vor putea prezenta
personal sau îşi pot numi reprezentant la adunările generale. Reprezentarea acţionarilor se
poate face şi prin alte persoane decât acţionarii,
pe bază de procuri speciale. Procurile speciale şi
buletinele de vot prin corespondenţă completate
şi semnate de către acţionari se vor depune în
original la sediul ales in Convocator până cel
târziu la data de 18.08.2021, ora 10.00, prin
înregistrarea acestora sau prin poştă cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrate la societate până la data şi ora anterior
menţionate. Accesul acţionarilor îndreptăţiti să
participe la adunarea generală este permis prin
simpla probă a identităţii acestora, făcută cu
actul de identitate, iar în cazul acţionarilor

Dispozitivul Sentinþei civile nr. 3/06.01.2021, pronunþatã de Judecãtoria
Câmpina în dosarul nr. 2240/204/2018: Admite acþiunea formulatã de
ADMINISTRAÞIA JUDEÞEANÃ A FINANÞELOR PUBLICE PRAHOVA, cu sediul în
mun. Ploieºti, str. Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, împotriva pârâþilor
MÃRÃCINEANU MARIUS ºi MÃRÃCINEANU OCTAVIAN, cu ultimul domiciliu
cunoscut în mun. Câmpina, B-dul. Carol nr. 9, bl. P3, et. 8, ap. 36, jud. Prahova
(citaþi prin publicitate) ºi în consecinþã: Dispune partajarea imobilului teren arabil
în suprafaþã de 1.548 m.p., T.98, parcela A 1920/98, având numãr cadastral
23145, intabulat în cartea funciarã nr. 23145 Bãicoi, situat în intravilanul oraºului
Bãicoi, pct. “La Margine”, jud. Prahova, bunul comun al pârâþilor, omologând
varianta de lotizare întocmitã de expertul Miu Silvian (f. 172-176), completatã de
instanþã astfel: Lotul 1. Pârârtul MÃRÃCINEANU MARIUS primeºte: - suprafaþa de
774 m.p., din terenul arabil situat în intravilanul oraºului Bãicoi, pct. “La
Margine”, jud. Prahova, T. 98, parcela A 1920/98, având nr. cadastral 23145,
intabulat în Cartea funciarã nr. 23145 Bãicoi, în valoare de 6.192 lei, conform
planului de situaþie de la fila 175. Are dreptul la 6.192 lei. Lotul 2. Pârâtul
MÃRÃCINEANU OCTAVIAN primeºte: - suprafaþa de 774 m.p., din terenul arabil
situat în intravilanul oraºului Bãicoi, pct. “La Margine”, jud. Prahova, T. 98,
parcela A 1920/98, având nr. cadastral 23145, intabulat în Cartea funciarã nr.
23145 Bãicoi, în valoare de 6.192 lei, conform planului de situaþie de la fila 175.
Obligã fiecare pârât sã plãteascã reclamantei câte 661 lei, cu titlu de cheltuieli de
judecatã. Dupã rãmânerea definitivã a prezentei hotãrâri, un exemplar de pe
aceasta se va comunica Primãriei mun. Câmpina, jud. Prahova. Cu drept de apel,
ce se depune la prezenta instanþã, în termen de 30 zile de la comunicare.
Pronunþatã prin punerea soluþiei la dispoziþia pãrþilor prin mijlocirea grefei
instanþei astãzi, 6.01.2021.

reprezentaţi cu o copie a procurii speciale şi
actul de identitate al reprezentantului. Materialele de şedinţă pot fi consultate la sediul ales in
Convocator, în zilele de luni-vineri în intervalul
orar 10.00-15.00 începând cu data publicării
prezentului convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. Începând cu aceeaşi
dată acţionarii interesaţi pot solicita transmiterea procurilor speciale şi buletinelor de vot
prin corespondenţă. Informaţiile suplimentare
precum şi solicitările se pot obţine/transmite
prin e-mail: office.secretariat.sa@gmail.com
l Administratorul Unic al Societăţii
AMATTIS SA, cu sediul social în Municipiul
Galați, str.Narciselor, nr.47, cam. 1, jud.Galați,
înmatriculată la Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Galați sub nr. J17/902/2005
şi cod unic de înregistrare 17532193 (denumită în continuare „Societatea”), în conformitate cu prevederile art.117 din Legea
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum
şi ale Actului Constitutiv al Societăţii,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor, pentru data de 20.08.2021, ora
12.00, în str.Brăilei, nr.163, Bl.A4, sc.1, ap.9,
Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi. În cazul în
care Adunarea nu se întruneşte legal şi
statutar în data menţionată, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se va organiza în data de 21.08.2021, la aceeaşi oră şi în
acelaşi loc. Au dreptul să participe și să voteze
în cadrul adunării generale toți acţionarii
înregistraţi înregistrati în evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei
de 08.08.2021 considerată, în conformitate cu
prevederile art.123 alin.(2) din Legea
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, drept
Dată de Referinţă pentru ţinerea Adunărilor.
ORDINE DE ZI: 1.Aprobarea majorării capitalului social al societății AMATTIS SA cu
suma maximă de 93.000 de Lei prin emiterea
fără prima de emisiune a unui număr maxim

de 3.000 acțiuni noi, ordinare nominative și
dematerializate cu valoarea nominală de
31Lei/acțiune, prin aport suplimentar de
numerar, în vederea acoperirii datoriilor societății rezultate din dosarele de executare în
curs. 2. Aprobarea termenului de o lună de la
data publicării hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, pentru
exercitarea dreptului de preferință de către
ceilalți acționari existenți ai societății. 3.Împuternicirea administratorului unic de a realiza
toate operațiunile aferente finalizării, înregistrării și raportării acestei majorări de capital,
inclusiv pentru aprobarea și modificarea
corespunzătoare a actului constitutiv al societății, cu posibilitatea de susbstituire. Acţionarii se vor putea prezenta personal sau îşi pot
numi reprezentant la adunările generale.
Reprezentarea acţionarilor se poate face şi
prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de
procuri speciale. Procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă completate şi
semnate de către acţionari se vor depune în
original la sediul ales în Convocator până cel
târziu la data de 18.08.2021, ora 10.00, prin
înregistrarea acestora sau prin poştă cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrate la societate până la data şi ora
anterior menţionate. Accesul acţionarilor
îndreptăţiti să participe la adunarea generală
este permis prin simpla probă a identităţii
acestora, făcută cu actul de identitate, iar în
cazul acţionarilor reprezentaţi cu o copie a
procurii speciale şi actul de identitate al reprezentantului. Lista cuprinzând informaţii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu şi
calificarea profesională ale persoanelor
propuse pentru funcţia de auditor se află la
dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi
completată de aceştia. Materialele de şedinţă
pot fi consultate la sediul ales în Convocator,
în zilele de luni-vineri, în intervalul orar
10.00-15.00, începând cu data publicării
prezentului convocator în Monitorul Oficial al

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Luni, 19 iulie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
României, Partea a IV-a. Începând cu aceeaşi
dată acţionarii interesaţi pot solicita transmiterea procurilor speciale şi buletinelor de vot
prin corespondenţă. Informaţiile suplimentare precum şi solicitările se pot obţine/transmite prin e-mail: office.amattis.sa@gmail.com

LICITAŢII
l Anunţ vânzare. Comuna Sărulești, judeţul
Călăraşi, organizează vânzarea prin licitaţie
publică în data de 16.08.2021, ora 10.00, a
imobilului proprietate privată a comunei, situat
în comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi, Tarlaua
3/2, Parcela 2, compus din teren intravilan curţi
construcţii cu suprafaţa de 11453mp şi două
construcţii edificate pe teren: C1 construcţie
anexa P, cu suprafaţa construită la sol de 393mp
și C2 construcţie anexa P, cu suprafaţa
construită la sol de 457mp, intabulată în Cartea
Funciară nr.23329. PRIMAR, Călin Petre-Alexandru.
l Anunţ de participare la licitaţie deschisă
pentru închiriere de bunuri. 1. Informaţii
generale privind locatorul: Unitatea Administrativ Teritorială Deleni, cu sediul în sat
Deleni com. Deleni, str. Principală nr. 1217 B,
jud. Iaşi cod fiscal 4541203, loc. Deleni,
telefon / fax 0232732070/0232722043. 2.
Informaţii generale privind obiectul închirierii: a) Teren intravilan Slobozia situat în T0,
CC51 nr.cadastral: 63921, în suprafaţă totală
de 200 m.p., aparţinînd domeniului public al
comunei Deleni, aprobat închiriere prin HCL
nr. 67 / 25.06.2021și OUG 57 / 2019 privind
Codul Administrativ; b) Constructie 1 fost
romtelecom nr. cadastral 147, carte funciară
nr.60562 , parcela nr.4021 / 2, aparţinînd
domeniului privat al comunei Deleni, aprobat
închiriere prin HCL nr. 68 / 25.06.2021 și
OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona de la sediul Primăriei Deleni printr-o
solicitare scrisă sau verbală. 3.2 Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul locatorului , de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Achiziţii publice din cadrul
Primăriei com.Deleni, str. Principala nr. 1217
B. 3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019: documentaţia de
atribuire este gratuită. 3.4 Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 02.08.2021, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1 Data limită
de depunere a ofertelor: 10.08.2021, ora 14.00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria comunei Deleni, sat Deleni, jud.Iaşi;
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă:un singur exemplar. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 11.08.2021
ora 11.30, la sediul Primăriei com.Deleni, jud.
Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax si/sau adresa de email a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute:
Tribunalul Iaşi str.Atanasie Panu nr.25 telefon
0232 / 260600, fax: 0232 / 260411; e-mail tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului
de licitaţíe către instituţiile abilitate în vederea
publicării: 16.07.2021.
l Anunț privind închirierea prin licitație
publică a unui teren, proprietate privată a
Municipiului Galați, situat în Aleea Egretei,
nr. 21. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a persoanei de contact:
Municipiul Galați - cod fiscal 3814810, Str.
Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718, Fax:
0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primariagalați.ro. 2. Informaţii generale privind
obiectul închirierii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
închirierii: Teren intravilan, în suprafață de
398 mp, situat în Aleea Egretei, nr. 21 se identifică în Cartea funciară a municipiului nr.
131655, nr. cadastral 131655. Conform Certificatului de Urbanism nr. 340/2021 terenul se
închiriază în scop agricol, cu destinația de
grădină. Terenul aparține domeniului privat.
Închirierea se face conform O.U.G. 57/2019 şi
conform Hotărârii Consiliului Local nr.
151/31.03.2021. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
documentaţia de atribuire se poate ridica de la
sediul Primăriei Municipiului Galați; 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Serviciul Închirieri, Concesiuni și
Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, str.
Domnească, nr. 54, județul Galați; 3.3. Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar
la caseria Primăriei Municipiului Galați; 3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
26.07.2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind
ofertele: persoana de contact: Mardare Petru
Eugen sau Cocu Cristian Bogdan; 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor: 02.08.2021, ora
13.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, str.
Domnească, nr. 54, Registratura Generală,
județul Galați; 4.3. Numărul de exemplare în

care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
05.08.2021, ora 15.30, la sediul Primăriei
Municipiului Galați, localitatea Galați, str.
Domnească, nr. 54, județul Galați. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galați,
tel: 0236/412130, email: tr-galați-comunicare@
just.ro.
l Debitorul SC Sangria Com SRL -in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: 1. Terenuri arabile situate in extravilanul comunei 1
Decembrie 1918, satul 1 Decembrie 1918,
judetul Ilfov, formate din: -Teren in suprafata
de 1.190mp, amplasat in tarlaua 3, parcela
6/17/45; Pretul de pornire al licitatiei este de
33.379 lei exclusiv TVA. Pretul Caietului de
sarcini este de 1.500 lei exclusiv TVA. -Teren
in suprafata de 1.260 mp amplasat in tarlaua
3/9, parcela 6/17/44. Pretul de pornire al licitatiei este de 35.322 lei exclusiv TVA. Pretul
Caietului de sarcini este de 1.500 lei exclusiv
TVA. Participarea la licitatie este conditionata
de consemnarea in contul nr. RO77 PIRB
4211 7270 1400 1000, deschis la Piraeus Bank
Romania, Sucursala Panduri, pana la data si
ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei si de achizitionarea pana la aceeasi data
a Caietelor de sarcini pentru terenuri. Pretul
Caietelor de sarcini poate fi achitat cu OP in
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la ING BANK – Sucursala Dorobanti,
pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si
Asociatii SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. Prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de 05.08.2021,
ora 14.00 iar daca acestea nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de: 12.08.2021, 19.08.2021,
26.08.2021 si 02.09.2021 ora 14.00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. Pentru
relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.
l Debitorul SC Valleriana Medics Consult
SRL -in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate la
vanzare: Bunul mobil apartinand SC Valleriana Medics Consult SRL -in faliment, pretul
de pornire al licitatiei fiind diminuat cu 80%
fata de cel stabilit prin Raportul de evaluare,
exclusiv TVA, respectiv Echipament Multix
Select Dr. Pretul caietului de sarcini este de
500 de lei, exclusiv TVA si se achita prin OP in
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contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la Ing Bank – Sucursala Dorobanti, pe
seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si
Asociatii SPRL sau in numerar la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str.
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Garantia de
participare la licitatie, in valoare de 10% din
pretul de pornire al licitatiei pentru bunul
mobil pentru care se liciteaza, va fi platita in
lei la cursul BNR din data efectuarii platii, pe
seama debitoarei SC Valleriana Medics
Consult SRL in contul de lichidare nr.
RO90BREL 0002000930180101 deschis la
Libra Internet Bank. Participarea la licitatie
este conditionata de depunerea dovezii de
achitare a caietului de sarcini cat si de dovada
achitarii garantiei de participare la licitatie
care se vor depune in original la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et.5, sector 1, cel mai tarziu cu o
zi inainte de data si ora stabilite pentru
sedinta de licitatie. Prima sedinta de licitatie a
fost fixata in data de 03.08.2021, ora 14.00 iar
daca acestea nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de: 10.08.2021, 17.08.2021, 24.08.2021,
31.08.2021, ora 14.00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Consiliul Local Naidăș, comuna
Naidăș, Str.Principală, nr.1, județul Caraș-Severin, telefon 0766.748.316, e-mail: secretar@
primarianaidas.ro, cod fiscal 3227521. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: teren intravilan în suprafață totală
de 192mp și clădire -primăria veche Lescovița
în suprafață de 177mp, situate în localitatea
Lescovița, nr.100, comuna Naidăș, județul
Caraș-Severin, imobil înscris în CF31636/
Naidăș, ce aparține domeniului public al
Consiliului Local Naidăș, județul Caraș-Severin, conform H.C.L. 34 din data de
13.07.2021 și temeiului legal: O.U.G.
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Secretariat. 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 Naidăș, comuna Naidăș,
Str.Principală, nr.1, județul Caraș-Severin.
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: 20 lei/exemplar,
se achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Naidăș. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 02.08.2021, ora 14.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 10.08.2021, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Naidăș, comuna Naidăș,
Compartimentul Secretariat, Str.Principală,
nr.1, județul Caraș-Severin. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior și unul
interior. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
11.08.2021, ora 11.00, Primăria Comunei
Naidăș, Strada Principală, județul Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ -Judecătoria
Moldova Nouă, Str.1 Decembrie 1918, nr.21,
județul Caraș-Severin, telefon 0255/541.329,
fax 0255/542.270, e-mail: ecris.261@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
16.07.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Mahmudia, cu sediul în
localitatea Mahmudia, str.Geolog Vasile Bacalu,
nr.19, județul Tulcea, cod poștal: 827130, telefon
0240/545.543, fax 0240/545.390, e-mail:
primaria@mahmudia.ro, cod fiscal 4794060. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
imobil, proprietate privată a Comunei
Mahmudia, reprezentând un apartament cu 4
camere, în suprafață de 70,53mp, situat în localitatea Mahmudia, strada Soarelui, nr.2, Bloc
minier mare, scara B, ap.19, nivel parter,
c o n f o r m H . C . L . n r. 2 2 / 1 8 . 0 3 . 2 0 2 1 s i
O.U.G.57/03.07.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul Primăriei Comunei
Mahmudia. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului/ compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Compartimentul
de Achiziṭii publice din cadrul Primăriei
Comunei Mahmudia, strada Geolog Vasile

Bacalu, nr.19, județul Tulcea. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ:
50Lei, ce se achită numerar la casieria Primăriei
Comunei Mahmudia. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 04.08.2021, ora 16.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 12.08.2021, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Mahmudia, la Registratură,
strada Geolog Vasile Bacalu, nr.19, județul
Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în
două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
16.08.2021, ora 10.00, la Primăria Comunei
Mahmudia, localitatea Mahmudia, strada
Geolog Vasile Bacalu, nr.19, judeṭul Tulcea, Sala
de sedinṭe. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Tulcea,
Tulcea, strada Toamnei, nr.15, județul Tulcea,
telefon 0240/517.845, fax 0240/511.292, e-mail:
tribunalul-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 15.07.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:
Primăria Comunei Mahmudia, cu sediul în
localitatea Mahmudia, str.Geolog Vasile Bacalu,
nr.19, județul Tulcea, cod poștal: 827130, telefon
0240/545.543, fax 0240/545.390, e-mail:
primaria@mahmudia.ro, cod fiscal 4794060. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
imobil proprietatea privată a Comunei
Mahmudia, reprezentând un apartament cu 2
camere, cu suprafata utilă de 68mp, situat în
localitatea Mahmudia, strada Zorilor, nr.13, bloc
48, sc.B, etaj 4, ap.16, conform H.C.L.
nr.23/18.03.2021 și O.U.G.57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei Comunei Mahmudia. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul de Achiziṭii publice din
cadrul Primăriei Comunei Mahmudia, strada
Geolog Vasile Bacalu, nr.19, județul Tulcea.
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-
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nistrativ: 50Lei, ce se achită numerar la casieria
Primăriei Comunei Mahmudia. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 04.08.2021, ora
16.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
12/08/2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Mahmudia,
la Registratură, strada Geolog Vasile Bacalu,
nr.19, județul Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă oferta: un exemplar în
două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfașura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
16.08.2021, ora 10.00, la Primăria Comunei
Mahmudia, localitatea Mahmudia, strada
Geolog Vasile Bacalu, nr.19, judeṭul Tulcea, Sala
de sedinṭe. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Tulcea,
Tulcea, strada Toamnei, nr.15, județul Tulcea,
telefon 0240/517.845, fax 0240/511.292, e-mail:
tribunalul-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 15.07.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă: Denumirea: Comuna Tichileștia,
adresa: str.Mihai Eminescu, nr.116, comuna
Tichilești, județul Brăila, cod fiscal: 4342677,
tel./fax: 0239/664.590, email: primariatichilesti@
yahoo.com, persoană de contact: Mihai
Adriana. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică: 2.1.Obiectul
procedurii de licitație publică este închirierea
unui spațiu în suprafață de 30,00mp din incinta
imobilului Casa Specialistului aparținând
domeniului public al comunei Tichilești, situat
pe strada Tudor Arghezi, nr.11, pentru desfășurarea unor activități economice. 2.2. Închirierea
se face conform prevederilor Secțiunii IV,
art.332-art.348 din O.U.G.57/2019 și conform
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tichilești nr.23/29.06.2021. 3.Informații privind
documentația de atribuire: 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar din documentația de atribuire: începând cu data publicării
prezentului anunț, pe bază de solicitare scrisă, la
sediul autorității contractante, de luni până
vineri între orele 08.30-14.00, cu cel puțin 5 zile
lucrătoare inainte de data limită de depunere a
ofertei. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
autorității contractante de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Achizititii Publice,
Primăria Comunei Tichilești, str.Mihai
Eminescu, nr.116, comuna Tichilești, județul
Brăila. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea documentației: documentele necesare
licitației se pun la dispoziția solicitanților contra
cost, prețul fiind de 50,00Lei, plata se va efectua
la casieria unității. 3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.07.2021, ora 12.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data limită de
depunere a ofertelor: 09.08.2021, ora 12.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Tichilești, str.Mihai Eminescu, nr.116,
comuna Tichilești, județul Brăila, Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 10.08.2021, ora 10.00,
Primăria Comunei Tichilești, str.Mihai
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Eminescu, nr.116, comuna Tichilești, județul
Brăila. 6.Instanța competentă în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Brăila -Secția Comercială.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instanțele abilitate, în vederea publicării:
16.07.2021.
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 totală de 3.139mp și a
imobilelor aferente în suprafață totală de
285mp, conform caietului de sarcini, situate în
T23 CC170 /2, nr.cadastral 26562, în vederea
construirii unui complex comercial, comuna
Blejoi, județul Prahova, bun proprietate
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
500Lei în contul concedentului:
RO20TREZ53921360250XXXXX, deschis la
Trezoreria Boldești-Scăieni, cod fiscal al concedentului: 2845346. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 30.07.2021, ora 15.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 09.08.2021, 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: 09.08.2021, 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: 16.07.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Covăsânț, comuna
Covăsânț, Strada Academician Corneliu
Micloși, nr.23, județul Arad, telefon
0257/385.005, fax 0257/385.000, e-mail: covasant@ar.e-adm.ro, cod fiscal 3520253. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
spațiu comercial cu destinația activități comerciale/prestări servicii, având suprafața de
60mp, aparținând domeniului privat al
Comunei Covăsânț, situat în comuna Covăsânț, Str.Arțarului, nr.3, ap.12, județul Arad,
identificat cu nr.cadastral 840-841/2/XII, înscris
în CF 300138-C1-U2. Închirierea se face
conform O.U.G. nr.57/03.07.2019 și a Hotărârii
nr.42/28.05.2021 a Consiliului Local Covăsânț.
3.Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere de la
sediul Primăriei Comunei Covăsânț. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul administrație publică, urbanism și resurse umane,
Primăria Comunei Covăsânț, Str.Academician
Corneliu Micloși, nr.23, telefon 0257/385.005.
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: documentația va fi pusă la dispoziția solicitanților în mod gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
04.08.2021, ora 15.00. 4.Informații privind
ofertele: ofertele se depun la sediul instituției.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
12.08.2021, ora 15.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Covăsânț, comuna Covăsânț, Str. Academician
Corneliu Micloși, nr.23, județul Arad, Compartimentul administrație publică, urbanism și
resurse umane. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.08.2021, ora 14.00, la sediul
Primăriei Comunei Covăsânț, comuna Covăsânț, Str.Academician Corneliu Micloși, nr.23,
Sala de ședință, județul Arad. 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 Arad, municipiul Arad,
B-dul Vasile Milea, nr.2, județul Arad, telefon
0374/491.086, fax 0257/256.484, e-mail:
tr-arad@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 16.07.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Covăsânț, comuna
Covăsânț, Strada Academician Corneliu
Micloși, nr.23, județul Arad, telefon
0257/385.005, fax 0257/385.000, e-mail: covasant@ar.e-adm.ro, cod fiscal 3520253. 2.Infor-

mații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
spațiu comercial cu destinația activități comerciale/prestări servicii, având suprafața de
123mp, aparținând domeniului privat al
Comunei Covăsânț, situat în Comuna Covăsânț, Str. Arțarului, nr.3, ap.10-11, județul
Arad, identificat cu nr.cadastral 840-841/2/X și
840-841/2/XI, înscris în CF 300138-C1-U5 și
CF 300138-C1-U3. Închirierea se face conform
O.U.G. nr.57/03.07.2019 și a Hotărârii nr.
41/28.05.2021 a Consiliului Local Covăsânț.
3.Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere de la sediul Primăriei Comunei Covăsânț. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul administrație publică,
urbanism și resurse umane, Primăria Comunei
Covăsânț, Str.Academician Corneliu Micloși,
nr. 23, telefon 0257/385.005. 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: documentația va fi pusă la dispoziția solicitanților în
mod gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 04.08.2021, ora 15.00. 4. Informații privind ofertele: ofertele se depun la
sediul instituției. 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 12.08.2021, ora 15.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Covăsânț, comuna Covăsânț, Str.Academician
Corneliu Micloși, nr.23, județul Arad, Compartimentul administrație publică, urbanism și
resurse umane. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.08.2021, ora 14.00, la sediul
Primăriei Comunei Covăsânț, comuna Covăsânț, Str.Academician Corneliu Micloși, nr.23,
Sala de ședință, județul Arad. 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 Arad, municipiul Arad,
B-dul Vasile Milea, nr.2, județul Arad, telefon
0374/491.086, fax 0257/256.484, e-mail:
tr-arad@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 16.07.2021.
l Primăria şi Consiliul Local al comunei Recea,
judeţul Maramureş, organizează la sediul primăriei din localitatea Recea, str.Primăriei. nr.2, în
data de 12.08.2021, ora 10.00, licitaţie publică cu
strigare pentru concesionarea următoarelor
suprafeţe de teren: -10.008mp -nr.cadastral
116733; -17.445mp -nr. cadastral 116734; -27.771
mp -nr. cadastral 116735. Terenurile sunt situate
în Municipiul Baia Mare, strada Islazului, având
ca destinaţie, conform certificatelor de urbanism
emise de Primăria Municipiului Baia Mare, zona
A3 -subzona activităţilor industriale mici şi
mijlocii de producţie şi servicii, respectiv A4
-subzona de transfer, activităţi comerciale şi de
servicii (birouri, show-room-uri, reprezentanţe,
service-uri auto). Planul de amplasament, caietul
de sarcini, condiţiile de participare şi informaţii
suplimentare se pot obţine de la Primăria

Comunei Recea, telefon 0262/287.202 sau
e-mail: office@primaria-recea.ro.
l Orașul Vlăhița, prin Consiliul Local al
Orașului Vlăhița, organizează licitație publică
deschisă, în vederea închirierii unui spațiu, aparținând domeniului public al orașului Vlăhița:
1.spaţiu de 23,95mp, situat în orașul Vlăhița, str.
Sportivilor, nr.14, cu destinația de activități sportive-administrative. Ofertele se depun într-un
singur exemplar până la data de 30.07.2021, ora
12.00, la sediul temporar al Consiliului Local al
Orașului Vlăhița din Orașul Vlăhița, str.Teilor,
nr.5, Bl.T5, ap.Sp.Com. H, județul Harghita,
telefon/fax: +40266.246.634, +40266.246.635,
+40266.246.636, email: office@primariavlahita.
ro, cod fiscal 4245224. În caz de neadjudecare,
licitațiile se repetă în ziua de 06.08.2021, ora
12.00, la aceași adresă. Condițiile de participarea
și adjudecarea sunt cuprinse în documentația de
închiriere, care se poate procura la sediul
temporar al Primăriei Orașului Vlăhița, din
Orașul Vlăhița, str.Teilor nr.5, Bl.T5, ap.Sp.Com.
H, județul Harghita, telefon/fax: +40266.246.634,
+40266.246.635, +40266.246.636, email: office@
primariavlahita.ro, cod fiscal 4245224, Compartimentul de informare și relații cu publicul,
începând cu ziua de 07.07.2021, între orele 08.0014.00. Costul documentației este de 100,00Lei şi
se poate constitui prin depunerea la casieria
Primăriei orașului Vlăhița. Data și ora limită
pentru solicitarea clarificărilor: 20.07.2021.
Prețul minim de pornire a licitației: 1,5euro/mp/
lună. Informații suplimentare se pot obține la
sediul instituției sau prin telefon.
l Doly Super Market S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, vinde la licitatie,
in bloc, urmatoarele bunuri: vopsea, adeziv,
fitinguri, tevi PVC, coturi, chit, suruburi, becuri,
aracet, grund, baterii sanitare, etc. Lista
completa a tuturor bunurilor si preturilor, poate
fi consultata in anexa de pe site-ul lichidatorului
judiciar www.andreiioan.ro. Conform hotararii
creditorilor, pretul de incepere al licitatiei este de
4.065,66 lei, fara TVA. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii
licitatiei, mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine
de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
la numerele de telefon/fax: 0723.357.858/
0244.597.808, email: office@andreiioan.ro sau
pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va
organiza in data de 23.07.2021, ora 10:30, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru data de
26.07.2021, 27.07.2021, 28.07.2021, 29.07.2021,
30.07.2021, 02.08.2021, 03.08.2021, 04.08.2021,
05.08.2021, 06.08.2021, 09.08.2021, 10.08.2021,
11.08.2021, 12.08.2021.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport persoane eliberat de
ARR Arad pe numele Crișan Sorin Laurențiu. Îl
declar nul.
l Pierdut Aviz de constituire și Autorizație de
funcționare pe numele Asociația Club Sportiv–
Prosperitatea Iași, emise în anul 2004. Se
declară nule.

