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OFERTE SERVICIU
Societatea SC Georgys Global S.R.L., cu
sediul social în București, str.Cozia, nr.21,
parter, cofetărie, Bl. Complex, ap.1, sector 2,
înregistrată cu J40/13226/2013, C.U.I.:
32398878, angajează: ajutor bucătar cod
COR-941101 -6 posturi, lucrător în bucătărie
cod COR-941201 -6 posturi. Pentru CV, la
adresa de e-mail: office@georgys.ro
Societatea SC MDC Premium Concept
S.R.L., cu sediul social în București, sector 1,
strada Telega, nr.6, bloc, Tronson A, etaj 16,
ap.88, înregistrată cu J40/14494/2021, C.U.I.:
44780501, angajează: Femeie de serviciu cod
COR-911201 -3 posturi. Pentru CV, la adresa
de e-mail: dan_maf21@yahoo.com
SC Sea Trans SRL, cu sediul în oras Cazanești, str.Noua, nr.9, jud.Ialomița,
CUI:37070552, J21/50/2017, angajează: șofer
autocamion/mașini de mare tonaj cod COR
833201- 20 posturi și manipulant mărfuri cod
COR 933303- 60 posturi. Cerințe: studii
medii, vorbitor de limba engleză, nivel începător. Selecția va avea loc în data de
21.01.2022, ora 10.00, la sediul firmei.
Curtea de Apel București organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
funcţii publice de execuţie vacante pe durată
nedeterminată, după cum urmează: Tribunalul București: -1 post de referent Clasa III
Debutant: studii liceale, respectiv studii medii
liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-Programul de muncă este de 8h/zi și 40 h/
săptămână. Curtea De Apel București: -1
post de consilier Clasa I Debutant: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor economice; Programul de muncă este de
8h/zi și 40 h/săptămână; -1 post de expert
Clasa I Grad profesional superior: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, în specializarea
inginerie civilă sau în domeniul știinţelor
umaniste și arte- ramura de știinţă arhitectură și urbanism, vechime în specialitate
minim 7 ani; Programul de muncă este de 8h/
zi și 40 h/săptămână. Dosarele de înscriere la
concurs vor fi depuse la sediul Curţii de Apel
București – Splaiul Independenţei, nr.5,
sector 4, mezanin, camera M01, în perioada
20.01.2022-08.02.2022. Concursul se va

desfășura la sediul Curţii de Apel București,
Splaiul Independenței nr.5, sector 4, iar proba
scrisă se va susține în data de 21 februarie
2022. Proba de interviu se susține în maxim 5
zile de la susținerea probei scrise. Condiţiile
de participare, bibliografia și tematica, după
caz, precum și actele necesare înscrierii la
concurs, vor fi afișate la sediul Curții de Apel
București și pe pagina web: http://www.
cab1864.eu, secțiunea Resurse UmaneConcursuri/ Examene. Relaţii suplimentare
privind depunerea dosarelor de concurs la
adresa de corespondență email: resurseumane.cab@just.ro, telefon: 021.319.82.45, fax.
021.319.16.94.
Anunţ pentru ocuparea posturilor contractuale vacante prin concurs/examen: Institutul
de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G.
nr.286/2011– consilier IA (registratură/ secretariat). Concursul se va desfășura la sediul
din București, bd. Mareșal Constantin Prezan
nr.2A, sector 1 și va consta în 2 probe: proba
scrisă și proba interviu. Condițiile generale de
ocupare a postului se regăsesc pe site-ul Institutului la secțiunea Cariere. Condiţii specifice
de ocupare a postului: •1 post consilier (S)
grad IA în cadrul Compartimentului administrativ tehnic activitate registratură și
secretariat, normă întreagă (8h/zi), perioadă
nedeterminată: -studii superioare, absolvite
cu diplomă de licență; -vechime în muncă de
minim 5 ani; -vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani; -vechime efectivă în
domeniul registratură/ secretariat minim 3
ani, dovedită prin documente eliberate de
angajator (adeverinţă, fișă de post, etc.);
-cunoștințe avansate de operare computer;
-cunoașterea unei limbi străine: limba
engleză- nivel mediu; -cunoștinţe de arhivare
a documentelor; -cunoștințe de comunicare și
relații publice. Pentru înscriere candidații vor
prezenta un dosar cu documentele obligatorii
conform art.6 din H.G. nr.286/2011 Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, care se
regăsesc pe site-ul I.S.A.C.C.L. la secțiunea
Cariere– Anunțuri. Cererea de înscriere poate
fi descărcată de pe site-ul Institutului la secți-

unea Cariere. Bibliografia de concurs se
găsește pe site-ul I.S.A.C.C.L., secțiunea
Cariere. Depunerea dosarelor în vederea
înscrierii la concurs se realizează până la data
de 04.02.2022, ora 13.00, la sediul Institutului. Proba scrisă, se va desfășura la sediul
Institutului, în data de 14.02.2022, ora 10:00
(fără a se depăși durata maximă admisă de 3
ore). Interviul se va desfășura în data
18.02.2022, la sediul I.S.A.C.C.L., ora va fi
anunțată pe site-ul I.S.A.C.C.L. la afișarea
rezultatelor la proba scrisă. Rezultatul final al
concursului se afișează la sediu și pe pagina
de internet a I.S.A.C.C.L., cel târziu la data
de 24.02.2022, ora 14.00. Date contact: sediul
Institutului de Studii Avansate pentru
Cultura și Civilizația Levantului, București,
sector 1, bld. Mareșal Constantin Prezan,
nr.2A- etaj 1.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, cu
sediul în municipiul Arad, str.Vârful cu Dor
nr.17-21, organizează concurs/examen prin
recrutare din sursă externă pentru ocuparea
a 3 posturi de personal contractual vacante,
respectiv Referent II -IA, după cum urmează:
-referent II -IA -poziția 732 la Poliția
Orașului Pecica; -referent II -IA -poziția 674
la Poliția Orașului Lipova; -referent II -IA
-poziția 647 la Poliția Orașului Ineu. Candidaţii trebuie să dețină studii medii -diplomă
de bacalaureat; -să dețină/să obțină diplomă/
atestat/certificat de absolvire a unui curs/
program de formare profesională autorizat
de operator calculator/utilizator Microsoft
Office; -să aibă cunoștințe de utilizare a
computerului (Word, Excel, navigare
Internet); -nu este necesară vechime în
muncă și nici în specialitate; -să fie apt
medical și apt psihologic. Cererile de înscriere
ale candidaţilor și dosarele de concurs în
volum complet se depun la Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Arad -Serviciul Resurse

Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului, până în 04.02.2022
inclusiv (zile lucrătoare), orele 10.00-14.00,
urmând a fi completate cu fișa de aptitudini
și avizul psihologic până la data de
25.02.2022, iar concursul va avea loc după
cum urmează: 1.Proba practică: 05.03.2022,
începând cu ora 10.00, la sediul IPJ Arad; 2.
Interviul: 10.03.2022, începând cu ora 10.00,
la sediul IPJ Arad. Condițiile de participare
la concurs, tematica și bibliografia stabilită se
afișează la sediul Inspectoratului de Poliție
Județean Arad, din mun.Arad, str. Vârful cu
dor, nr.17-21, jud.Arad și vor fi postate pe
site-ul de internet al IPJ Arad: http://www.
ar.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-laconcurs. Informații suplimentare se pot
obține la numărul de telefon: 0257/206.832,
int.20114.

CITATII
SPN Corona Notarialis din Mun.Brașov,
Str.Agrișelor Nr.19, Ap.4, Jud.Brașov, telefon
0268-474640, anunţă că la data de 16.03.2022,
ora 12:00, are loc dezbaterea succesiunii după
Filimon Doiniţa-Mariana-Simona, decedată
la data de 20.08.2021, fostă cu ultimul domiciliu în mun. Brașov, Bld. Saturn nr. 10, ap.
17, jud. Brașov, care a avut CNP
2510401080026. Rudele defunctei sunt anunţate să se prezinte la dezbaterea succesiunii.
Se citează la Biroul Individual Notarial
Antohi Cristina din municipiul Săcele, str.
Al.I.Lapedatu, nr.7, judeţul Brașov, în data de
10.02.2022, la ora 10.00, toate rudele/toate
persoanele cu vocație succesorală legală sau
testamentară ale defunctului Dragomir Mironică, decedat la data de 11 februarie 2021,
fost cu ultimul domiciliu în municipiul
Săcele, str.Dealului nr.18, judeţul Brașov,
pentru a participa la dezbaterea succesiunii.

DIVERSE
Cu privire la Programul Național de
Cadastru și Carte Funciară, Primăria
Orașului Bechet anunță începerea Campaniei
de Colectare de Acte pentru proprietarii din
T.78, T.79, T.33, T.71, T.76, T.77, T.36, T.45,
T.48, T.49, tarlale aferente sectoarelor cadastrale S.38, S.39, S.41, S.42.
Administrator judiciar C.I.I. Palaș-Alexandru Alina notifică deschiderea procedurii
generale a insolvenţei împotriva SC I.R.C.
ALL MAT SRL din Bușteni, Prahova, CUI
43830768, J29/563/2021, la Tribunalul
Prahova – Dosar 5118/105/2021, termen inregistrare creante 24 februarie 2022, termen
tabel preliminar 15 martie 2022, termen tabel
definitiv 08 aprilie 2022, sedinta adunarii
creditorilor 21 martie 2022 ora 14:00.
S.N.T.G.N. Transgaz anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
“punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN500 Posada - Bobolia
(stânga râu) la subtraversare Prahova zona
Comarnic, jud. Prahova”, propus a fi
amplasat în extravilanul orasului Comarnic,
Tarla 40, Parcela N681, Hr, Nr. Cad. 22188,
23139; Tarla 37, Parcela LST 573; Tarla 38,
Parcela N623, Nr. Cad. 22177, 22176, 22175,
judetul Prahova. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru protecția
mediului str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306
Ploiesti și la sediul S.N.T.G.N. Transgaz, str.

Piata Constantin I. Motas, nr. 1 Medias,
judetul Sibiu, in zilele lucratoare intre orele
9.00 - 13.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorității competente
pentru protecția mediului la adresa de e-mail
office@apmph.anpm.ro sau la numarul de
fax: 0244 – 515811.
CII Petcu Viorica, administrator judiciar,
notifica deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva debitorului Fine Line
Advertising SRL, avand CUI 34614820,
sediul social in Sat Cornu de Jos, Comuna
Cornu, Nr. 1094, intravilanul comunei Cornu,
pct.”acasa”, Judet Prahova, J29/481/2021,
conform sentintei din data de 12.01.2022
pronuntata de Tribunalul Prahova in dosar
nr. 5121/105/2021. Termenul limita pentru
inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitoarei este 28.02.2022.
Termenul limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, publicarea in BPI a tabelului
preliminar al creantelor este 21.03.2022;
termenul pentru solutionarea eventualelor
contestatii si pentru definitivarea tabelului
creantelor este 15.04.2022; termen fixat
pentru ca debitoarea să depună la dosarul
cauzei actele și informaţiile prev. la art. 67
alin. 1 este 25.01.2022; urmatorul termen in
instanta este la 24.03.2022, ora 09,30. Prima
Adunare a creditorilor va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, jud. Prahova in
data de 28.03.2022, ora si ordinea de zi
urmand a fi anuntate ulterior prin Convocator.

ANUNȚURI
Anunț de intenție. Ion Florin-Stefan și
Birliga Alexandra, cu domiciliul în strada
Lt.Petre Negulescu nr.25, anunță publicul
interesat asupra intenției de elaborare a documentației Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)
în vederea lucrărilor de consolidare, recompartimentare, modificări fațade, supraetajare
construcție existentă, extindere și schimbare
de funcțiune din magazie în locuință rezultând o locuință în regim de înălțime P+1Em,
str.Lt.Negulescu Petre nr.25, sector 2, București. Observațiile și propunerile pot fi transmise până la aprobarea documentației
P.U.D.pe e-mail-ul Primăriei S2: infopublice@ps2.ro sau prin poștă la Primăria
Sectorului 2, str.Chiristigiilor nr.11-13, Sector
2, București.
Skylight Residence S.R.L., titular al proiectului „Construire complex comercial-parter
inalt, ansamblu rezidential cu regin de inaltime maxim 2S+P+9E, 2S+P+11E,
2S+P+17E, 2S+P+18E, 2S+P+20E,
2S+P+25E (5 etape), cladiri pentru birouri
2S+P+10E si functiuni conexe, operatiuni
cadastrale (alipiri, dezmenbrari), realizare
amenajari exeterioare (circulatii carosabile si
pietonale), amenajari peisagistic si spatii
verzi, platforme exterioare, imprejmuiri,
realizare accesuri carosabile si pietonale,
organizare de santier“, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia
mediului Bucuresti, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Construire complex comercial-parter inalt, ansamblu rezidential cu
regin de inaltime maxim 2S+P+9E,
2S+P+11E, 2S+P+17E, 2S+P+18E,
2S+P+20E, 2S+P+25E (5 etape), cladiri
pentru birouri 2S+P+10E si functiuni conexe,
operatiuni cadastrale (alipiri, dezmenbrari),
realizare amenajari exeterioare (circulatii
carosabile si pietonale), amenajari peisagistic
si spatii verzi, platforme exterioare, imprejmuiri, realizare accesuri carosabile si pietonale, organizare de santier“, propus a fi
amplasat in Str. Ziduri Mosi, nr.25, Sect.2,
Bucuresti. 1.Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru
protectia mediului Bucuresti din Aleea Lacul
Morii nr. 6, sector 6, Bucuresti, in zilele de
Luni-Vineri, intre orele 9.00-12.00, precum si
la urmatoarea adresa de internet http://
apmbuc.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 autoritatii competente
pentru protectia mediului Bucuresti, in
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termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii
competente pentru protectia mediului.
Prin sentința civilă nr.6301/2021, pronunțată de Judecătoria Tg.Jiu la data de
15.10.2021 în dosarul nr. 2324/318/2021, a
fost admisă cererea de chemare în judecată
formulată de reclamanta Ploscaru Ramona-Marcela, având domiciliul în Rovinari,
str.22 decembrie 1918 nr.15, bl.P7/38, în
contradictoriu cu pârâtul Ploscaru Teodor,
având domiciliul în Rovinari, str.22 decembrie 1918 nr.15, bl.P7/38, citat și prin publicitate. Dispune desfacerea căsătoriei încheiate
între părți, din vina exclusivă a pârâtului. Pe
viitor, reclamanta va reveni la numele purtat
anterior căsătoriei, respectiv acela de
„Cican”. Stabilește ca autoritatea părintească
asupra minorelor Ploscaru Nicoleta Stefania
și Ploscaru Monica-Alexandra să se exercite
în comun de către ambii părinți. Stabilește
locuința minorelor la domiciliul reclamantei.
Obligă pârâtul la plata în favoarea minorelor
a unei pensii lunare de întreținere în cuantum
de 1/3 din salariul minim net pe economie,
începând cu data formulării prezentei acțiuni
și până la majoratul minorelor. Admite
cererea curatorului desemnat și majorează
remunerația provizorie a acestuia cu 500 de
lei. Obligă pârâtul la plata către curator a
sumei de 500 de lei -reprezentând remunerație curator. Ia act că reclamanta nu solicită
cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la comunicare,
cererea urmând a fi depusă la Judecătoria
Târgu Jiu.
Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentată prin asociat coordonator Liscan
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al
Iello-Dev SRL desemnat prin Încheierea de
ședinţă din data de 14.01.2022, pronunţată de
Tribunalul București - Secţia a VII -a Civilă,
în dosar nr. 37474/3/2021, notificã deschiderea falimentului prin procedură simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014
împotriva IELLO-DEV SRL, cu sediul social
în București, Sectorul 1, Strada Aviator
Mircea Zorileanu, Nr. 60, CUI 22454121, nr.
de ordine în registrul comerţului
J40/9536/2015. Persoanele fizice și juridice
care înregistrează un drept de creanţă împotriva IELLO-DEV SRL vor formula declaraţie de creanţă care va fi inregistrată la grefa
Tribunalul București - Secţia a VII-a Civilă,
cu referire la dosarul nr. 37474/3/2021, în
urmatoarele condiţii: a) termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor în tabelul creanţelor 25.02.2022; b)
termenul limita pentru verificarea creanţelor,
intocmirea, afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor 04.03.2022; c)
termenul limita pentru definitivarea tabelului
creanţelor la 18.03.2022; d) data primei

ședinţe a adunarii generale a creditorilor
10.03.2022, ora 14.00; e) adunarea generală a
asociaţilor IELLO-DEV SRL la data de
01.02.2022, ora 14.00 la sediul lichidatorului
judiciar.

LICITATII
1. Primăria Pătulele, concesionează terenul
curți– construcții, CF 51920, în suprafaţa
totală de 500 mp în zona stadionului comunal
din comuna Pătulele, jud. Mehedinți. 2.Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
21.02.2022 ora 12.00. 3.Data limită de depunere a ofertelor: 02.03.2022, ora 10.00. 4.Data
și locul la care se va desfășura sedinţa publică
de deschidere a ofertelor: Sediul Primăriei
Izvoru Birzii, strada Principală, Judeţul
Mehedinți în 02.03.2022 ora 12.00.
1. Primăria Pătulele, concesionează terenul
curti– construcții, CF 51920, în suprafața
totală de 863mp în zona stadionului comunal
din comuna Pătulele, jud. Mehedinți. 2.Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
21.02.2022 ora 12.00. 3.Data limită de depunere a ofertelor: 02.03.2022, ora 10.00. 4.Data
și locul la care se va desfășura sedinţa publică
de deschidere a ofertelor: Sediul Primăriei
Izvoru Birzii, strada Principală, Judeţul
Mehedinți în 02.03.2022 ora 11.00;
Primaria municipiului Medgidia, cu sediul
in Medgidia, str. Decebal, nr. 35,
tel./0241/812300, fax/0241/810619 organizeaza licitatie publica pentru vanzarea prin
licitatie publica a imobilului teren intravilan
domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafata de 334.735 mp, Parcela A990/2; vanzarea
prin licitatie publica a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in
suprafata de 77.713 mp, Parcela A988/5/2;vanzarea prin licitatie publica a imobilului
teren intravilan domeniul privat al mun.
Medgidia, in suprafata de 31.477mp, Parcela
A988/3; vanzarea prin licitatie publica a
imobilului teren intravilan domeniul privat al
mun. Medgidia, in suprafata de 10.300 mp,
Parcela A.986/1. Licitatia va avea loc la sediul
D.G.D.P.P. Medgidia, str. Republicii, nr. 36B,
in data de 11.02.2022, incepand cu ora 10.00.
Relatii suplimentare, caiete de sarcini si
inscrieri, la sediul D.G.D.P.P, str. Republicii,
nr.36B, tel. 0241.814085, fax: 0241/811006.
Depunerea ofertelor se face la sediul
D.G.D.P.P.Medgidia, din str. Republicii
nr.36B, in perioada 01.02.2022-10.02.2022,
pana la ora 12:00
Cabinetul Individual de Insolvenţă Ardeleanu Ioan, oferă spre vânzare prin licitație
publică cu strigare bunul imobil apaținând
debitoarei Contex Grup S.R.L. – în lichidare,
constând în 13.921 mp teren situat în extravilanul localității Suseni, județul Harghita. Vor

fi organizate ședințe de licitație săptămânal,
în fiecare zi de vineri, începând cu data de
28.01.2022 ora 15, la sediul lichidatorului din
București, str. Ion Pillat nr. 4, bl. G1A, sc. 2,
et. 4, ap. 42, sectorul 3. Detaliile privind
documentația necesară în vederea participării
și modul de desfășurare sunt prezentate în
Regulamentul de organizare a licitaţiei,
cuprins în Caietului de sarcini, care poate fi
achiziţionat cotra sumei de 200 lei. Garanţia
de participare la licitaţie este în valoare de
10% din preţul de pornire al licitației care
este echivalentul în lei al sumei de 14.000
Euro. Înscrierile se fac cu cel puţin 24 ore
înainte de ora de începere a licitaţiei prin
depunerea tuturor documentelor prevăzute în
Regulament. Vizionarea activului se poate
face în fiecare zi lucrătoare între orele 10 -18,
cu acordul prealabil al lichidatorului. Relații
suplimentare la tel. 0744.480.194.
Sierra Quadrant S.P.R.L. lichidator judiciar
al Rombet S.A., anunță organizarea rundei 1
de vanzare prin negociere directa, conform
Legii nr. 85/2006 pentru vânzarea terenurilor
falitei, după cum urmează: Teren intravilan
arabil comuna Nufăru. Proprietate compusă
din 14 loturi de teren învecinate, amplasate în
intravilanul comunei Nufaru, judetul Tulcea,
cu suprafața totală de 142.812 mp destinate
dezvoltării unui proiect imobiliar turistic pe
malul Dunării, la prețul de 1.200.000 euro,
fara tva. Negocierea directa se va desfasura
direct sau prin intermediul platformei https://
licitatii.sierraquadrant.ro. Termenul de ofertare: 20 de zile calendaristice de la data aparitiei anuntului de negociere directa in ziar.
Data limita apare pe site. Orice persoana
interesata poate oferta direct pe site sau prin
email în termenul indicat în anunt. În cazul
inregistrarii a minim doua oferte în acest
interval, Lichidatorul va organiza licitatie
inchisa cu ofertantii acceptati. Pentru a fi
acceptata oferta trebuie sa îndeplinească
condițiile minimale menționate in regulamentul afișat pe site. Prezentul anunţ constituie și notificare către creditori, debitor si
orice persoană fizică sau juridică interesată în
cauză. Relaţii la tel. 0234/510676. E-mail:
office.sprl@sierraquadrant.ro. Componenta si
descrierea Terenului, precum si conditiile
formale de inscriere la procedura de negociere
se regasesc in caietul de sarcini care poate fi
solicitat de la lichidatorul judiciar. Nu sunt
acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii
neonorate faţă de societatea Rombet SA.
Vizionarea imobilelor scose la vanzare se realizeaza de luni pana vineri pana in preziua
implinirii termenului, cu anuntarea prealabila
a lichidatorului judiciar. Prezentul anunt
constituie si notificare catre creditori, debitor
si orice persoana fizica sau juridica interesata
in cauza. www.sierraquadrant.ro; office.sprl@
sierraquadrant.ro tel. 0234/510624.

Consiliul Local Al Comunei Borca, Județul
Neamț, cod fiscal 26614139, tel: 0233 268 001,
0233 268 000, organizează licitație publică
deschisă în data de 11.02.2022, ora 11:00, în
vederea concesionării următoarelor suprafețe: - 111 mp teren CC, situat în intravilanul
satului Sabasa, comuna Borca; - 466 mp teren
neproductiv din sat Sabasa, comuna Borca;
- 790 mp teren CC și neproductiv, din sat
Sabasa, comuna Borca. Documentația se
pune la dispoziția persoanelor interesate pe
suport de hârtie, la biroul achiziții publice,
achitând contracostul multiplicării acesteia.
Data limită de depunere a ofertelor este
10.02.2022, ora 15:00, într un singur exemplar
la sediul Primăriei Borca. Ședința publică de
deschidere a ofertelor va avea loc în data de
11.02.2022, ora 11:00, la sediul Primăriei
Borca, Sala de Ședințe. Instanta competenta
in solutionarea litigiilor aparute:judecatoria
in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii publice locale, respectiv Judecatoria
Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr.1618,jud. Neamt, telefon 0233214019, fax
0233216585, adresa e-mail jud-piatraneamt@
just.ro. Caietele de sarcini pot fi achiziționate
de la biroul Achiziții publice, contracost.
Consiliul Local al Comunei Borca, Județul
Neamț, cod fiscal 26614139, tel: 0233 268 001,
0233 268 000, organizează licitație publică
deschisă în data de 11.02.2022, ora 11:00, în
vederea închirierii următoarelor suprafețe de
pășuni: Total - 322,15 ha pășuni, împărțit în 15
loturi, astfel: 7,60 ha neproductiv - Obcina
Rea, 10 ha neproductiv - Paltinu,24,93 ha
neproductiv - Goia, 12,87 ha neproductiv Goia,
12,87 ha neproductiv - Târșosu, 22,2 ha neproductiv Arșița Ungurului, 7,33 ha neproductiv
- Runc Sabasa, 13,39 ha neproductiv Pârâul
Pintei, 40,64 ha neproductiv - Picioru Stânei,
58,27 ha neproductiv - Coasta Borcuței, 8,16
ha neproductiv - Dosu Muntelui, 58,35 ha
neproductiv - Secu, 12,11 ha neproductiv Gherghea, 5,73 ha neproductiv - Arșița
Puciosu, 21,36 ha neproductiv - Nigovanu,
19,21 ha neproductiv – Stigioara. Documentația se pune la dispoziția persoanelor interesate pe suport de hârtie, la biroul achiziții
publice, achitând contracostul multiplicării
acesteia. Data limită de depunere a ofertelor
este 10.02.2022, ora 15:00, într un singur exemplar la sediul Primăriei Borca. Ședința publică
de deschidere a ofertelor va avea loc în data de
11.02.2022, ora 11:45, la sediul Primăriei
Borca, Sala de Ședințe. Instanta competenta in
solutionarea litigiilor aparute: judecatoria in a
carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii
publice locale, respectiv Judecatoria Piatra
Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18,jud.
Neamt, telefon 0233214019, fax 0233216585,
adresa e-mail jud-piatraneamt@just.ro; Caietele de sarcini pot fi achiziționate de la biroul
Achiziții publice, contracost.

Anunț licitație publică închiriere spațiu 52
mp clădire Centru de informare turistică: În
conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, având statut de
unitate administrativ teritorială - persoană
juridică de drept public, identificată prin CIF
4971960, cu sediul în comuna Domnești, str.
Constantin Brâncoveanu nr. 2, județul Argeș,
telefon: 0248/269942, fax:0248/269952, email:
primariadomnesti@yahoo.com face cunoscut
că în data de 17.02.2022, orele 10:00, în sala
de ședințe a Consiliului Local Domnești va
avea loc licitația publică în vederea închirierii
unui spațiu de 52 mp, situat în clădirea
Centrului de informare turistică, aflat în
proprietatea publică a Comunei Domnești,
județul Argeș, închiriere aprobată prin HCL
nr. 44/29.06.2022. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: un spaţiu de 52 mp,
situat la etajul 1 din clădirea Centrului de
informare turistică, din comuna Domnești,
str. Constantin Brâncoveanu nr. 2A, judeţul
Argeș, aflat în proprietatea publică a comunei
Domnești, judeţul Argeș. Bunul se închiriază
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
57/2019 si H.C.L. nr. 44 din 29 iunie 2021.
Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituţiei, birou Secretariat. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretariatul Primăriei
Comunei Domnești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 2, comuna Domnești, judeţul Argeș,
tel. 0248269942, fax 0248269952. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/exemplar, se achită la
casieria Primăriei comunei Domnești, judeţul
Argeș. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 01/02/2022, ora 14:00. Informații
privind ofertele: Oferta va conţine un plic
exterior pentru documentaţia de calificare și
un plic interior cu oferta financiară. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.02.2022, ora
14:00. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Secretariatul Primăriei Comunei Domnești,
str. Constantin Brâncoveanu nr. 2, comuna
Domnești, judeţul Argeș, tel. 0248269942, fax
0248269952. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
original. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
17.02.2022, ora 10:00. La sediul Primăriei
Comunei Domnești, comuna Domnești, str.
Constantin Brâncoveanu nr. 2, et. 1, sala de
ședinţe a Consiliului Local Domnești, judeţul
Argeș. Denumirea, adresa, numărul de
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Argeș, Secţia Contencios Administrativ
și Fiscal, mun. Pitești, bd. I.C. Brătianu, nr. 7,
judeţul Argeș, tel. 0248216599, fax
0248212410, e-mail:tr-arges@just.ro.
Debitorul CONTI SA societate in faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprietate
imobiliara – “teren intravilan” situata in
Municipiul Ploiesti, Str. Paris, Nr. 6A, Judet
Prahova, in suprafata de 521,50 mp. ce reprezinta o cota de 1/2 detinuta de societatea
CONTI SA din suprafata totala de 1.043mp,
avand nr. cadastral 133169, inscris in Cartea
Funciara nr. 133169, a loc. Ploiesti, conform
Incheierii nr. 45251/2011 eliberata de O.C.P.I.
Prahova –B.C.P.I. Ploiesti, pret pornire licitatie –43.284,50 Euro exclusiv TVA; 2.Proprietate imobiliara –”teren extravilan arabil”
situata in Comuna Berceni, Sat Corlatesti,
tarlaua 36, parcela A352/21, Judet Prahova,
in suprafata de 2.500 mp. indiviz din totalul
de 6.100 mp. (din acte) 6067 mp. din masuratori, avand nr. cadastral 10397, inscris in
Cartea Funciara nr. 1605 a loc. Berceni,
conform Incheierii nr.47059/2008 eliberata de
O.C.P.I. Prahova – B.C.P.I. Ploiesti, pret
pornire licitatie –16.250,00 Euro exclusiv
TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru
proprietatile imobiliare ”TERENURI„
-3.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire
al licitatilor pentru terenuri apartinand
CONTI SA reprezinta 50% din valoarea de
piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in parte, iar
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil
la 021.318.74.25. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO55 BRDE 300S V182 6773 3000 deschis
BRD -Groupe Societe Generale -Suc. Ploiesti
pana la orele 14 am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la
aceeasi data a Caietului de sarcini si Regulamentului de licitatie pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru terenuri, prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de 28.01.2022,
ora 12:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de 04.02.2022; 11.02.2022;
18.02.2022; 25.02.2022, ora 12:00. Toate

sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Primăria
Orașului Negrești, cu sediul în Negrești,
strada N.Bălcescu, numărul 1, județul Vaslui,
telefon/fax: 0235.457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, cod fiscal 13407333. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
Spațiu în suprafață de 61,64 mp și dependințe ale acestuia în suprafață de 16,87mp,
situat în orașul Negrești, strada Decebal, nr. 5
(fost Pavilion Interne -Spitalul Orășenesc
Negrești), având Carte Funciară
Nr.70516-C1, Nr.Cadastral 70516-C1, ce
aparține domeniului privat al Orașului
Negrești, județul Vaslui, conform H.C.L. nr.
170/22.12.2021 și temeiul legal art.302-303
din O.U.G.nr.57/03.07.2019, privind Codul
Administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: La cerere, la sediul instituției,
Biroul Juridic. 3.2.Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul proprietarului de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Se poate
obține de la Biroul Juridic din cadrul Primăriei Orașului Negrești, strada N. Bălcescu,
nr.1, județul Vaslui. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul: 50 Lei/exemplar, se achită cash la
casieria Primăriei Orașului Negrești, str. N.
Bălcescu, nr.1, județul Vaslui. 3.4.Data-limită
privind solicitarea clarificărilor: 02.02.2022,
ora 14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
10.02.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului
Negrești, compartimentul Secretariat, strada
N. Bălcescu, nr.1, județul Vaslui. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Se depune 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:
11.02.2022, ora 10.00, Primăria Orașului
Negrești (Sala Mare), strada N.Bălcescu, nr.1,
județul Vaslui. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale
instituției competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Vaslui, județul Vaslui, strada
Ștefan cel Mare, nr.54, telefon/fax
0235.311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului către instituțiile
abilitate în vederea publicării: 17.01.2022.
1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Orașului Bolintin-Vale, Str. Libertății nr.1, județul Giurgiu, telefon
0246/271.187, fax 0246/270.990, e-mail:
contact@bolintin-vale.ro, cod fiscal 5483380.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
teren intravilan în suprafață de 2.500mp,
aflat lângă Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale și
aparținând domeniului public al Orașului
Bolintin-Vale, înscris în cartea funciară a
localității Bolintin Deal cu nr.cadastral 36196,
conform caietului de sarcini, în baza H.C.L.
nr. 85/26.11.2021 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: prin
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei
Orașului Bolintin-Vale, Str.Libertății nr.1,
județul Giurgiu. 3.2.Denumirea și adresa
serviciului /compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Orașului Bolintin-Vale, Str. Libertății nr.1, județul Giurgiu.
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 100Lei
la Casieria Primăriei Orașului Bolintin-Vale,
Str. Libertății nr.1, județul Giurgiu. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
02.02.2022, ora 16.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
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telor: 10.02.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Orașului Bolintin-Vale, oraș Bolintin-Vale, Str.Libertății nr.1,
județul Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 1 exemplar copie. 5.Data și
locul la care se va desfășura sedinţa publică
de deschidere a ofertelor: 11.02.2022, ora
11.00, la sediul Primăriei Orașului Bolintin-Vale, Str. Libertății nr.1, județul Giurgiu.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax
și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanţei: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului
Giurgiu, Giurgiu, Str.Episcopiei nr.13, județul
Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax
0246/217.492, e-mail: registratura-tr@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.01.2022.

1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Sadu, cu sediul în comuna
Sadu, Str.Inocenţiu Micu Klein nr.36, judeţul
Sibiu, telefon 0269/568.119, fax 0269/568.027,
e-mail: contact@sadu.ro, cod fiscal 4241222.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
Teren intravilan în suprafață de 10.494 mp,
înscris în CF nr.106841 Sadu, aparținând
domeniului privat al Comunei Sadu, cu categorie de folosință „curți-construcții”, destinație amenajarea unui camping turistic,
conform H.C.L. Sadu nr. 89/25.11.2021 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 Sadu. 3.2. Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Sadu,
sediul: comuna Sadu, Str.Inocenţiu Micu
Klein nr.36, judeţul Sibiu. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Caietul de sarcini se
ridică gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02/02/2022, ora 16.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 11/02/2022, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Sadu,
comuna Sadu, Str.Inocenţiu Micu Klein nr.36,
judeţul Sibiu. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original. 5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
11/02/2022, ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Sadu, comuna Sadu, Str.Inocenţiu
Publicitate
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Micu Klein nr.36, judeţul Sibiu. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Sibiu,
municipiul Sibiu, Str.Ocnei nr.33, județul
Sibiu, telefon 0269/217.104, fax 0269/217702,
e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 19/01/2022.

județul Bihor. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului
Bihor, Oradea, Str.Parcul Traian nr.10,
județul Bihor, telefon 0259/414.896, fax
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.01.2022.

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 Biharia,
comuna Biharia, Str.Cetății nr.12, județul
Bihor, telefon/fax 0259/369.716, e-mail: secretariat@comunabiharia.ro, cod fiscal 4820305.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: imobil teren în suprafață totală de
65mp, situat în Comuna Biharia, județul
Bihor, înscris în CF nr.57959 Biharia, sub nr.
cadastral 57959, ce aparține domeniului
public al Comunei Biharia, județul Bihor,
conform H.C.L. nr. 146/21.12.2021 în baza
temeiul 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 Biharia,
comuna Biharia, Str.Cetății nr.12, județul
Bihor. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: 500 lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Biharia, Str.Cetății nr. 12, județul
B i h o r s a u î n c o n t u l n r.
RO19TREZ07621360250 XXXXX deschis la
Trezoreria Oradea. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 02.02.2022, ora 10.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 10.02.2022, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Secretariat, Primăria
Comunei Biharia, comuna Biharia, Str.
Cetății nr.12, județul Bihor. 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:
10.02.2022, ora 12.00, Primăria Comunei
Biharia, comuna Biharia, Str.Cetății nr. 12,

1.Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Rușii-Munți, str. Principală nr.120,
județul Mureș, cod fiscal 4728156, tel./fax:
0265/554.112, 0265/554.004, rușiimunți@
cjmures.ro, persoană de contact: Chiș Bălan
Ilie -Primar. 2.Informaţii generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren extravilan fără
construcții în suprafață de 99mp, situat în
localitatea Rușii-Munți, comuna Rușii-Munți,
judeţul Mureș, parcela 829 din tarlaua 38,
înscris în CF 50811 Rușii-Munți (cf vechi 270
Rușii-Munți), aparținând domeniului privat
al Comunei Rușii-Munți, conform Caietului
de sarcini și a Documentației de licitație
aprobate prin HCL nr.72 din data 28.10.2021
și conform OUG nr.57/2019, privind Codul
Administrativ. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc în documentația de atribuire și anexele acesteia.
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de licitație și anexele acesteia se pot
obține de la sediul Primăriei Comunei RușiiMunţi, strada Principală, nr.120, județul
Mureș, contra cost. 3.2. Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
autorității contractante, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de licitație: Compartimentul Financiar Contabil,
Impozite și Taxe, Achiziții Publice, din cadrul
Primăriei Rușii-Munți, județul Mureș. 3.3.
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019: documentația de licitație și
anexele acesteia se pot obține de la sediul
Primăriei Comunei Rușii-Munți, strada Principală, nr.120, județul Mureș, contra cost.
Contravaloarea documentației de licitație cu
anexele acesteia este de 20Lei, care se va
achita la casieria Primăriei Comunei RușiiMunți, județul Mureș. 3.4.Data-limită privind
solicitările de clarificări: 02.02.2022, ora
10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
10.02.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei
Comunei Rușii-Munți, Strada Principală,

nr.120, județul Mureș -Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 10.02.2022,
ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei RușiiMunți, Strada Principală nr.120, județul
Mureș. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Mureș, cu sediul în Târgu
Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.250-254,
judeţul Mureș, cod poștal 540471,
tel.0265/260.323, fax 0265/267.856, e-mail:
tribunalul.mures@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.01.2022.
1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Poiana Stampei, Str.Principală nr.228, judeţul Suceava, telefon
0230/575.177, fax 0230/575.177, email:
poiana_stampei@yahoo.com, cod fiscal
5021250. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: 2 loturi teren intravilan, în
suprafață totală de 2.000mp, număr cadas-

tral 34243, 33690, aparținând domeniului
privat al Comunei Poiana Stampei, județul
Suceava, în scopul construirii de locuințe,
conform H.C.L. nr.115/20.12.2021 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: la cerere, de la
sediul Primăriei Comunei Poiana Stampei.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Urbanism
și Amenajare Teritorială din cadrul Primăriei
Comunei Poiana Stampei, str.Principală nr.
228, județul Suceava. 3.3.Costul și condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 150Lei, care se achită
numerar la Casieria Primăriei Comunei
Poiana Stampei, Str.Principală nr.228, judeţul
Suceava. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 03.02.2022, ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 11.02.2022, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Poiana Stampei, Str.Principală nr.228, județul Suceava. 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: 14.02.2022, ora 10.00, sediul Primă-

riei Comunei Poiana Stampei, Str.Principală
nr.228, județul Suceava. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, Str.
Ștefan Cel Mare nr.62, județul Suceava,
telefon 0230/214.948, fax 0230/252.800,
e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
19.01.2022.

PIERDERI
Pierdut card avocat definitiv Baroul Bucuresti pe numele Vasiliu Raluca Sandra.
Bonina Trading SRL, J12/3629/2017, CUI:
37746213, anunță pierderea certificatului de
înregistrare și a certificatelor constatatoare.
Le declarăm nule.
Pierdut legitimație responsbil tehnic cu
executia ptr domeniile 9.1 și 1.1, cu nr. 00001346
din 10.04.2017 pe numele Axinte Dorin, domiciliat în Tulcea, str. Spitalului nr.46A, bl. Cocor,
sc.C, et.6, ap.26. Se declară nulă.
SC Teodora Consulting SRL, cu sediul în Timișoara, str.Orăștie, nr.6, anunță pierderea Certificatului de Înregistrare Fiscală. Îl declar nul.

