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OFERTE SERVICIU
l Atabau Global SRL, anunta vacan-
tarea urmatoarelor posturi: 20 
posturi de muncitor necalificat in 
constructii si 1 post de administrator. 
CV-urile se pot depune la adresa de 
mail: chr.esat@gmail.com, pana la 
data de 24.07.2022.

l SC.ROSAL GRUP S.A anunta vacan-
tarea urmatoarelor posturi: 2 posturi 
mecanic auto, 20 de posturi lucrator 
salubrizare si 2 posturi sofer profesi-
onist.CV-urile pot f i depude pe 
adresa de email:chr.esat@gmail.com, 
pana la data de 23.07.2022.

l SC Proper Robert Invest SRL din 
comuna Budești, jud.Vâlcea, anga-
jează 3 pizzari, cu cod COR 512002. 
Se solicită cunoștințe de limba 
engleză. Se oferă salar iu brut 
2 . 5 5 0 L e i .  R e l a ț i i  l a  t e l e f o n: 
0785.106.416. CV-urile se pot trimite 
la adresa de email: documentesu-
port@gmail.com până la data de 
27.07.2022.

l SC Assa Conf Tex SRL din comuna 
Petrești, jud. Dâmbovița, angajează 
30 persoane confecționer, prelu-
crător în industria textilă, cu cod COR 
753113. Se solicită cunoștințe de 
limba engleză. Se oferă salariu brut 
2 . 5 5 0 L e i .  R e l a ț i i  l a  t e l e f o n: 
0785.106.416. CV-urile se pot trimite 
la adresa de email: documentesu-
port@gmail.com până la data de 
27.07.2022.

l Rometal Dianis angajează pentru 
fabrica din Luduș manipulant mărfuri 
și ambalator manual din România sau 
din străinătate. CV-uri la adresa: 
rometaldianis@gmail.com. Se oferă 
cazare.

l Todini Costruzioni Generali Spa 
Roma Sucursala România, cu sediul în 
București, Sectorul 1, Bulevardul Ion 
Mihalache 18, etaj 1, înregistrată în 
Re g i s t r u l  C o m e r ț u lu i  sub  nr.
J40/3191/2021, Identificator Unic la 
Nivel European (EUID): ROONRC. 
J40/3191/2021, având Cod Unic de 
Înregistrare 43782873, angajează: 1 
contabil-șef -cod COR 121120 și 1 
controlor financiar de gestiune -COR 
241106.  Interviul va avea loc la data 
de 22.07.2022 la ora 9.00 la sediul 
societății.

l Top Gai International SRL, cu 
sediul social în București, Str.Tres-
tiana nr.1 A, bl.8, sc.A, et.9, ap.49, 
Sector 4, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comer țului sub nr.
J40/17031/2019, CUI 42014117, 
angajează: dulgher cod cor 711501 
-5 posturi; fierar betonist cod cor 
711402 -5 posturi; faianțar cod cor 
712201 -10 posturi, muncitor necali-
ficat la demolarea clădirilor, căptu-
șeli zidărie, plăci mozaic, faianță, 
gresie, parchet cod cor 931301 -20 
posturi; zidar cod cor- 711203 -10 
posturi; instalator rețele termice și 
sanitare cod cor -712612 -5 posturi; 
șef bază recepție cod cor -142002 -2 
posturi. Pentru CV, la adresa de 
e-mail: ammar.fadhil88@yahoo.
com.

l S.C.Variodor Sefa S.R.L. angajează 
2 posturi: 1.Agent comercial cod cor. 
332401 și 1 post de Montator 
sisteme tâmplărie termoizolante cod. 
Cor. 712410. Tel.0722/244.769.

l Societate Comercială Exl Service 
Romania Private Limited SRL, CUI: 
25514066, mun.Cluj-Napoca, str. 
Croitorilor, nr.12, jud.Cluj, angajează 
operator supor t tehnic pentru 
servicii de comunicații electronice, 
cod COR 351107. Condițiile minime 
de ocupare sunt: studii  medii, 
vechime în domeniu de cel puțin 3 
ani și cunoașterea limbii franceze. 
Salariul 10,000RON, program 8 ore/
zi. Persoanele interesate sunt rugate 
să trimită CV la adresa de e-mail: 
careers.cluj@exlservice.com

l SC Dulugeac-Hunting SRL, având 
CUI: 36362699, cu sediul în Municipiul 
Drăgășani, Strada Tudor Vladimirescu, 
Nr.717, pct. Complex, Județ Vâlcea, 
angajează: Camerista hotel cu cod 
COR 516201- 2 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limbă engleză, 
cunoștințe în domeniul serviciilor. 
Selecția are loc în data de 22.07.2022, 
ora 10.00, la sediul societății.

l Anunț. Primăria Municipiului Pitești 
organizează, în data de 23.08.2022, 
ora 10:00, la sediul său din strada 
Victoriei nr. 24, concurs de recrutare 
pentru ocuparea, pe perioadă nede-
terminată, a funcției publice de 
conducere vacante, cu durată normală 
a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 
ore/săptămână, de Arhitect Șef. 
Condițiile specifice pe care trebuie să 
le îndeplinească persoanele care 
participă la concurs sunt: - studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă de 
arhitec t dip lomat sau urbanis t 
diplomat, arhitect sau urbanist absol-
vent cu licență și master ori studii 
postuniversitare în domeniul urbanis-
mului și amenajării teritoriului; - să 
aibă vechime în specialitatea studiilor 
minim 7 ani; - să aibă competențe de 
utilizare a calculatorului, nivel bază, 
dovedite cu documente din care să 
rezulte deținerea acestor competențe. 
Condițiile generale pentru partici-
parea la concurs sunt cele prevăzute 
de art.465 alin. (1) din Codul Adminis-
trativ,  cu excepția condiț iei  de 
evaluare psihologică prevăzută la lit. 
„e“. Probele de concurs se vor desfă-
șura la sediul Primăriei Municipiului 
Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după 
cum urmează: - 23.08.2022, ora 1000 
– proba  scrisă; - interviul – în maxim 5 
zile lucrătoare de la data probei scrise. 
Bibliografia, tematica, actele necesare 
pentru participarea la concurs și atri-
buțiile stabilite în fișa postului precum 
și alte date necesare desfășurării 
concursului  se pot obține de pe  
site-ul instituției: www.primariapitesti.
ro la secțiunea Anunțuri sau de la 
Primăria Municipiului Pitești, str. 
Victoriei nr. 24, intrarea „D” Comparti-
mentul Relații Publice. Persoana de 
contact: Albu Alina-Elena, consilier; 
T e l e f o n :  0 3 7 2 4 8 1 8 1 9 ,  f a x : 
0248212166; e-mail: primaria@prima-
riapitesti.ro. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este 
21.07.2022-09.08.2022.

l Primăria Comunei Rapoltu Mare, 
județul Hunedoara, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcției publice vacante de consilier 
juridic, clasa 1, grad profesional supe-
rior, din cadrul Compartimentului 
Juridic din Aparatul de specialitate al 
primarului comunei Rapoltu Mare. 
Condiții de ocupare a funcției publice 
de execuție consilier juridic, clasa 1, 
grad profesional superior: 1.Studii: 
studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă, 
specialitatea drept. 2.Să îndeplinească 
condițiile minime de 7 ani vechime în 
muncă și minim 7 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
-proba scrisă: 05.09.2022, ora 11.00; 
-proba interviu: data interviului se va 
stabili de către președintele comisiei 
de concurs. Dosarul pentru înscriere la 
concurs se depune în termen de 20 de 
zile de la data publicării pe pagina de 
internet a Primăriei Comunei Rapoltu 
Mare și pe site-ul ANFP, respectiv 
începând cu data de 21.07.2022 și 
până la data de 09.08.2022, ora 16.00, 
la sediul Primăriei Comunei Rapoltu 
Mare; -selecția dosarelor: în termen 
de maxim 5 lucrătoare de la data expi-
rării termenului de depunere a dosa-
relor. Relații suplimentare cu privire la 
bibliografie și conținutul dosarului 
pentru concurs se obțin la telefon: 
0731.404.608, persoană de contact: 
Radu Delia Maia.

CITAŢII
l Numiții văduva lui Bara Simion 
născută Tonca Ana și Bara Petru a lui 
Simion, ambii cu domiciliul necu-
noscut, sunt citați la Judecătoria 
Huedin în dosar nr. 454/242/2020 în 
data de 21.11.2022, ora 09.00.

l Numiții Goga Onucz, Kalma Maria 
măr. Potra Peter, Tonka Peter și soția 
Kalma Maria, Văduva lui Carlig 
Teodor născută Tonca Ana, Goga 
Ioan a lui Ilie, Goga Constantin și Leu 
Lina, toți cu domiciliul necunoscut, 
sunt citați la Judecătoria Huedin în 
dosar nr. 675/242/2021 în data de 
26.09.2022, ora 13.00.

DIVERSE
l Subscrisa CII Chițu Adina Elena în 
calitate de lichidator judiciar numit în 
dosarul nr. 2632/105/2022  aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova, notifică 
deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței față de debitoarea Boz & 
Boz Import SRL, cu sediul social în 
Ploiești, str. Snagov, nr. 49, camera 2, 
Județul Prahova, J29/3184/2007, CUI 
22870840, cu următoarele termene: 
15.08.2022 înregistrarea cererilor de 
creanțe; 24.08.2022 tabelul preliminar 
al creanțelor; 19.09.2022 tabelul defi-
nitiv de creanțe; 29.08.2022 prima 
adunare a creditorilor, va avea loc la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploiești, str. Văleni, nr. 48, jud. 
Prahova, ora 110 0; 29.08.2022 
adunarea generală a asociatilor va 
avea loc la sediul administratorului 
judiciar din Ploiești, str. Văleni, nr. 48, 
jud. Prahova , ora 12 00  cu unic punct 
pe ordinea de zi “ Desemnarea admi-
nistratorului special.

l Red Happy Fruit Cooperativa 
Agricola, cu sediul în Lipova, Aleea 
Eroilor nr. 15, Jud. Arad, codul fiscal 
41566385, număr de înregistrare la 
Registrul Comerțului C2/5/2019 
mobi l  074 8 - 8114 62,   e - mai l : 
a n k 2 a r t@ y a h o o. c o m ,  s o l i c i t 
emiterea autorizației de mediu 
pentru punctul de lucru al firmei din 
Lipova, DJ 572, incinta ferma pomi-
cola, județul Arad, pentru următoa-
rele activități: CAEN 0161 – Activitati 
auxiliare pentru productia vegetala; 
CAEN 0163 – Activitati dupa recol-
tare; CAEN 1032 – Fabricarea sucu-
rilor de fructe si legume; CAEN 1039 
– Prelucrarea si conservarea fruc-
telor si legumelor; CAEN 5210 – 
Depozitari. Informațiile privind 
potențialul impact asupra mediului, 
pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protecția Mediului Arad, 
S p l a i u l  M u r e ș u l u i  F N , 
tel.0257/380331.

l SC Panorganic Vitavit SRL, codul 
fiscal 37325478  număr de înregis-
trare la  Regis trul  Comer țului 
J2/535/2017, cu sediul în Arad, Calea 
Timisorii, Jud. Arad, mobil 0748-
811462,  e-mail: ank2art@yahoo.
com, solicit emiterea autorizației de 
mediu pentru punctul de lucru al 
firmei din Sat Zimandu Nou, Comuna 
Zimandu Nou, Tarla 110, Drum 
exploatatie agricola 520/1 , județul 
Arad, pentru următoarele activități: 
CAEN 5210 – Depozitari. Informațiile 
privind potențialul impact asupra 
mediului, pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protecția Mediului 
Arad, Splaiul Mureșului FN, tel. 
0257/380331.

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/
fax 0244/519.800, numită lichidator 
judiciar conform Încheiere din data 
de 18.07.2022, Tribunal Prahova, 
dosar nr. 2958/105/2022, anunță 
deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenței Souplesse Body Sun 
Tan SRL Ploiești, str. Constantin 
Brezeanu, nr. 1, bl. D3, sc. H, et. 4, 
a p .  1 3 3 ,  j u d .  P r a h o v a , 
J29/1736/2016, CIF 36579338. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanțelor este 
02.09.2022. Termenul limită pentru 
verificarea creanțelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului 
prel iminar a l  creanțelor  es te 
12.09.2022. Termenul pentru întoc-
mirea tabelului definitiv al crean-
țe lor  es te  07.10.2022.  Pr ima 
adunare a creditorilor la data de 
19.09.2022, ora 14:00.

l Informare publică. Această infor-
mare este efectuată de către 
Primăria Otopeni, cu sediul în orașul 
Otopeni, str.23 August, nr.10, jud.
Ilfov, tel. 021/352.00.33, ce intențio-
nează să solicite de la ABA Argeș 
-Vedea, aviz de gospodărire a apelor 
pentru - „Extindere rețea de canali-
zare menajeră str.Putna -Tronson II, 
orașul Otopeni, jud.Ilfov”. Această 
investiție este o investiție nouă. Ca 
rezultat al procesului de realizare a 
investiției nu vor rezulta ape uzate. 
Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor 
nr.107/1996, cu modif icările și 

completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obțină informații 
suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa menționată. Persoanele care 
doresc să transmită observații, 
sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului la adresa sus 
menționată, sau către d-l Cristian 
Abagiu, la numărul de telefon 
021/352.00.36 int.118, după data de 
21.07.2022.

l Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. SC Policolor SA anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Extindere și 
reconfigurare hală de producție exis-
tentă, construire două platforme și 
amplasare construcție subterană- 
rezer vor de apă”,  propus a f i 
amplasat în București, Blvd.Timi-
șoara, nr.98, sector 6. Informațiile 
privind proiectul pot fi consultate la 
sediul APM București din Aleea Lacul 
Morii nr.1, sector 6 și la sediul POLI-
COLOR SA din București, Blvd.Timi-
șoara, nr. 98, sector 6, în zilele de 
luni până vineri, între orele 09.00-
12.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Bucu-
rești.

l Lichidator judiciar Fulga Lucreția, 
Cabinet Individual de insolvență, 
notific următoarele: Prin Încheiere 
Civilă nr.8893, dată în Camera de 
Consiliul din data de 03.05.2022, 
Judecătoria Timișoara, în baza art.55. 
alin.1 lit.d din OG. Nr.26/2000 a 
dispus: 1.Intrarea în lichidare a Asoci-
ației Forumul Zonal Pentru Monitori-
zarea Apărării Drepturilor Omului Din 
România, cu sediul în Timișoara, str.
Eugeniu de Savoya, nr. 13, ap.11, jud. 
Timiș. 2.Numirea ca lichidator al 
asociației pe Cabinet Individual de 
Insolvență Fulga Lucreția, cu sediu 
procesual ales pentru corespondență 
în loc. Sânmihaiu German, str.Noua, 
nr.244, jud. Timiș.

l Kaufland Romania S.C.S., benefi-
ciar al documentației: „Întocmire 
P.U.Z. pentru construire supermarket 
Kaufland RMH =parter înalt, ampla-
sare container reciclare, container 
imbiss, cort imbiss, post trafo, bazin 
rezervă incendiu, bazin retenție, 
stații încărcare vehicule electrice, 
amenajări exterioare în incintă (plat-
formă parcare, spații verzi, drumuri, 
trotuare, padocuri cărucioare) împre-
jmuire, totem și elemente de semna-
listică publicitară, accese rutiere și 
pietonale, racorduri la drumurile 
publice, branșamente utilități, insta-
lații interioare, rețele exterioare, 
galerii comerciale, organizare de 
șantier, alipire terenuri cu NC. 
100675, 100295, 107268 conform 
regim tehnic” a demarat procedura 
de avizare la Consiliul Județean Ilfov 
în vederea obținerii avizului tehnic 
consultativ al Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului și de Urba-
nism, pe terenul situat în Șos.Biru-
inței, nr.84, T 64, P 654, 655, 656, 
nr.cad.117880, localitatea Pante-
limon, jud.Ilfov.
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l A MCO O top eni  S A ,  Marcu 
Constantin și Marcu Grațiela-Monica, 
beneficiari ai documentației: „Întoc-
mire plan urbanistic zonal pentru 
obiectivul: Construire hypermarket 
P+1E parțial, magazin retail parter, 
construcții anexe interioare și exteri-
oare,  amenajăr i  ex ter ioare” a 
demarat procedura de avizare la 
Consiliul Județean Ilfov în vederea 
obținerii avizului tehnic consultativ al 
Comisiei Tehnice de Amenajarea 
Teritoriului și de Urbanism pe terenul 
amplasat în Oraș Otopeni, Șos.Bucu-
rești-Ploiești km 13,2/Calea Bucureș-
tilor, nr.73-79; nr. cad. 117320; 
116224, jud. Ilfov.

l Primăria Șimnicu De Sus, județul 
Dolj, anunță începerea campaniei de 
colectare de acte la sediul Primăriei 
Șimnicu de Sus pentru proprietarii 
din T1/1, T69, T72, T75, T101, T102, 
T103, T104, T109, T110, T111, T113, 
T116, T123, T148.

SOMAŢII
l Având în vedere că prin acțiunea 
civilă ce face obiectul dosarului nr. 
5230/55/2022 al Judecătoriei Arad, 
petenta Vezan Sida, cu domiciliul ales 
în Arad, Bd. Gen. Vasile Milea, nr. 5/7, 
sc. B, ap. 27, jud. Arad, solicită 
dobândirea prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate asupra cotei de 
1/2 din imobilul înscris în CF nr. 
301311 Macea, nr. top 1789.1801/15, 
situat în Macea, nr. 1425, jud. Arad, 
compus din teren intravilan în supra-
față de 1080 mp, imobil asupra 
căruia este proprietar Cergan loan, 
cei interesați sunt invitați să facă 
opoziție față de această acțiune în 
termen de 1 lună de la af ișarea 
prezentei, în caz contrar urmând a se 
trece la judecarea cauzei.

ADUNARI GENERALE
l Nr. 241/19.07.2022. Convocator 
Adunarea Generala Ordinara a Actio-
narilor IT-PAC Romania SA, in temeiul 
dispozitiilor art.117 din Legea socie-
tatilor nr. 31/1990/republicata si 
modificata si ale art.28 din Actul 
Constitutiv al IT-PAC Romania SA, 
Administratorul Unic al societatii, dl. 
P h i l  K n u t  G e r h a r d  c o n v o a c a 
Adunarea Generala Ordinara a Actio-
narilor IT–PAC Romania SA (denumita 
si AGOA) la sediul social al societatii 
din mun. Bucuresti, str. Dimitrie 
Tichindeal nr.9, C2, sector 5, in ziua 
de 25 august 2022, orele 9:00. In 
situatia neindeplinirii conditiilor de 
validitate la prima convocare, urma-
toarea Adunare Generala Ordinara  a 
Actionarilor este convocata pentru 
data de 26 august 2022, cu menti-
nerea ordinii de zi, a orei si a locului 
de desfasurare. La aceasta Adunare 
Generala a Actionarilor sunt indrep-
tatiti sa participe si sa voteze toti 
actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 
15 august 2022, stabilita ca data de 
referinta. Ordinea de zi AGOA: 1. 
Aprobarea prelungirii mandatului 
Administratorului Unic, pana la data 
de 20.02.2026. 2. Diverse. 3. Manda-
tarea Directorului general  al Socie-
tatii, doamna Petcu Anisoara, sa 
semneze actele necesare, sa indepli-
neasca toate formalitatile privind 
inregistrarea Hotararii AGOA inclusiv, 
formalitatile de publicare si inregis-
trare a acestora la la Oficiul Regis-
trului  Comer tului  de pe langa 
Tribunalul Bucuresti si publicarea 
acesteia in Monitorul Oficial al Roma-
niei, Partea a IV-a, cu posibilitatea de 
a delega la randul sau catre alte 
persoane, si la orice alta institutie va 
fi necesar. Directorul general poate 

delega toate sau o parte din puterile 
conferite mai sus oricarei persoane 
competente pentru a indeplini acest 
mandat, în relație cu orice persoană 
f izică sau juridică, pr ivată sau 
publică, in scopul ducerii la indepli-
nire a hotararilor AGOA. Adminis-
trator Unic, Pihl-Knut Gerhard.

l  Adunării Generale a Asociaților 
Voice-It S.R.L. Subsemnatul, Șandru 
Costel-Viorel, cetățean român domici-
liat în București, Aleea Marius Emanoil 
Buteică nr.10, bl.61, sc.1, et.3, ap.20, 
Sector 3, posesor al CI seria RT 
nr.86 0124 e l iber at  la  data de 
31.01.2013 de către SPCEP Sector 3, 
în calitate de Administrator al Voice-It 
SRL, cu sediul în București, Sectorul 2, 
Str.G.Garibaldi, nr.9, scara A, etaj 1, 
apartament 6, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr.J40/4534/2007, 
identificator unic la nivel european 
R O O N R C . J 4 0/45 3 4 / 20 07,  C U I : 
21278221, reprezentant convențional 
prin „Mărcușanu Anca-Ioana” Cabinet 
de Avocat, cu domiciliul procesual în 
vederea comunicării tuturor actelor la 
adresa din București, Str. Bilciurești 
nr.9A, parter, Sector 1, e-mail: anca@
avoc atmarcusanu.com, convoc 
Adunarea Generală a Asociaților 
societății Voice-It SRL pentru data de 
15.08.2022, ora 15.00 (prima convo-
care), și 22.08.2022, ora 15.00 (recon-
vocare), la sediul Cabinetului de 
Avocat Anca-Ioana Mărcușanu, cu 
sediul în București, Str.Bilciurești 
nr.9A, parter, Sector 1, cu următoarea 
ordine de zi: 1) Radierea urmare dizol-
vării și lichidării simultane a Voice-It 
SRL (art.235 din Legea nr.31/1990, 
republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare). Șandru Costel-Viorel 
prin avocat Anca-Ioana Mărcușanu.

l Convocator nr.3 din 20.07.2022. 
Administratorul Unic al SC Concrete 
Center SA, cu sediul social în str. Matei 
Basarab nr.56, Sector 3, București, 
înreg is tr ata  la  ORCMB sub nr.
J40/6958/1991, CUI RO 1553955, în 
temeiul Legii nr.31/1990 cu completă-
r i le  ș i  modi f i c ăr i le  u l ter ioare, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor Societății la data 
de 26.07.2022, ora 12 a.m., la sediul 
societății, cu ordinea de zi, care va 
avea următorul conținut: Pct.1 apro-
barea actualizării actului constitutiv al 
societății; Pct.2 aprobarea renunțării 
la textul suplimentar al obiectului de 
activitate (activități secundare) care 
nu are coduri CAEN; Pct.3 aprobarea 
schimbării obiectului principal de acti-
vitate, cu următoarea activitate: Acti-
vități de închiriere și leasing cu 
autovehicule rutiere grele cod CAEN 
7712; Pct.4 Aprobarea completării 
obiectului secundar de activitate cu 
următoarele coduri CAEN 7711 Activi-
tăți de închiriere și leasing cu autotu-
risme și autovehicule rutiere ușoare, 
CAEN 7732 Activități de închiriere și 
leasing cu mașini și echipamente 
pentru construcții CAEN 4511 comerț 
cu autoturisme și autovehicule ușoare 
(sub 3,5 tone); CAEN 4519 comerț cu 
alte autovehicule; CAEN 4661 comerț 
cu ridicata al mașinilor agricole, echi-
pamentelor și furniturilor, CAEN 6810 
cumpărarea și vânzarea de bunuri 
imobiliare proprii (cumpărarea și 
vânzarea sau în leasing de clădiri cu 
apartamente și locuințe individuale, 
terenuri,  c lădir i  nerezidențiale, 
inclusiv depozite, etc. activități de 
divizare a terenurilor în loturi, fără 
amenajări de teren; CAEN 0812 
extracția pietrișului și nisipului; CAEN 
2361 fabricarea produselor din beton 
pentru construcții; CAEN 2363, 2364 
fabricarea beton și mortar, CAEN 4399 
alte lucrări speciale de construcții; 
CAEN 4613 intermedieri în comerțul 

cu material lemnos și materiale 
construcții; CAEN 4673 comerț cu 
ridicata al materialului lemnos și 
materiale de construcții; CAEN 6831 
agenții imobiliare; CAEN 6832 admi-
nistrarea imobilelor pe bază de 
contract; CAEN 7311 activități ale 
agențiilor de publicitate; CAEN 7830 
activități ale agențiilor de plasare a 
forței de muncă. În cazul în care la 
prima convocare nu este întrunit 
cvorumul legal, Adunarea Generală 
Ordinară a acționarilor se va întruni în 
data de 27.07.2022, în același loc, Ia 
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

LICITAŢII
l Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a bunurilor mobile ce se mai 
afla  in patrimoniul debitoarei la 
pretul de 1.800 lei TVA inclus. Licita-
tiile publice au loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 19.07.2022. 
Garantia de participare la licitatie 
este 10% din valoarea bunurilor lici-
tate. Taxa de participare la licitatia 
publica este de 300 lei + TVA care se 
achita la sediul lichidatorului judiciar 
in numerar sau in contul lichidato-
rului judiciar. Sedintele de licitatie 
vor avea loc pe data de: 02.08.2022, 
04.08.2022, 09.08.2022, 11.08.2022, 
16.08.2022 orele 12.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B.  Relatii suplimentare la 
telefon 0344104525.

l Anunț. Aducem la cunoștința cetă-
țenilor organizarea licitației publice 
pentru atribuirea contractului de 
inchiriere de bunuri, aparținând 
domeniului public al municipiului 
Roman. 1. Informații generale privind 
locatorul: Municipiul Roman, județul 
Neamț cu sediul in municipiul Roman, 
Piața Roman Vodă nr.1, județul 
Neamț, telefon: 0233 741 651, fax: 
0233 741 604, Cod fiscal 2613583, 
e-mail: primaria@primariaroman.ro, 
pagina web: www.primariaroman.ro. 
2. Informații privind obiectul închiri-
erii: Construcție - garaj în suprafață 
de 21 mp, situat în Piața Roman-
Vodă, nr. 1, din Municipiul Roman, 
județul Neamț, imobil înscris în 
cartea funciară a Municipiului Roman 
sub nr. 55868, aparținând domeniului 
public al Municipiului Roman. Închiri-
erea se face conform prevederilor 
Hotăr âr i i  Consi l iu lu i  Loc al  nr. 
1 8 3 / 1 9 . 0 8 . 2 0 2 1 ,  H C L  n r . 
114/12.05.2022 și OUG 57/2019. 3. 
Informații privind documentația de 
atribuire, conține f ișa de date și 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
pe suport letric sau prin mijloace 
electronice (e-mail, fax). 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: 
Direcția de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, Piața Roman-Vodă, nr. 1, 
telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 
604. 3.3. Costul și condițiile de plată 

pentru obținerea documentației de 
atribuire: 200 lei/ exemplar, se va 
achita prin virament bancar in contul 
RO46TREZ4925006XXX000154 
deschis la Trezoreria Roman, CIF 
2613583 sau la casieria Primăriei 
municipiului Roman. 3.4. Data – limită 
pentru solicitarea clarif icărilor: 
05.08.2022, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data - limită de 
depunere a ofertelor: 19.08.2022, ora 
12:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Biroul Unic al Primă-
riei municipiului Roman, Piața Roman-
Vodă, nr. 1, jud. Neamț. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar, într-un 
plic sigilat. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 19.08.2022, ora 
14:00, la sediul Primăriei municipiului 
Roman din Roman, Piața Roman-
Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala N.M. 
Strunga. Instanța competentă în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenul 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Neamț, Secția a II-a CAF. Plângerea 
prealabilă prevăzută de art. 7 din 
legea 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu privire la documen-
tația de atribuire se formulează în 
termen de 30 de zile de la data publi-
cării acesteia pe pagina de internet a 
instituției. Plângerea prealabilă prevă-
zută de art. 7 din legea 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu 
privire la procedura de licitație 
propriu-zisă se formulează în termen 
de 30 de zile de la data luării la cunoș-
tință a actului contestat.
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l Anunț. Aducem la cunoștința cetă-
țenilor organizarea licitației publice 
pentru atribuirea contractului de 
închiriere de terenuri, proprietate 
privata a municipiului Roman. 1. 
Informații generale privind locatorul: 
Municipiul Roman, județul Neamț cu 
sediul in municipiul Roman, Piața 
Roman Vodă nr.1, județul Neamț, 
telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 
604, Cod fiscal 2613583, e-mail: 
primaria@primariaroman.ro, pagina 
web: www.primariaroman.ro. 2. 
Informații privind obiectul închirierii: 
1. Teren 695 mp, str. Martir Cloșca, 
nr. 113, CF 60848; destinație – 
Grădini/Agricola. 2. Teren 545 mp, 
str. Ion Nanu, nr. 15, CF 60498; desti-
nație – Curți-construcții. 3. Teren 
300 mp, str. 13 Septembrie, nr. 1 Bis, 
CF 60839; destinatie – Grădini/Agri-
cola. 4. Teren 4000 mp, str. Măgurei, 
nr. 9, CF 60748; destinație – Amena-
jare platforma. 5. Teren 4 mp, str. 
Smirodava, nr. 9, CF 60503 destinație 
– Amenajare platforma Terenuri 
aparținând domeniului privat al 
Municipiului Roman; închirierea se 
face în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 99 din 
26.05.2020, H.C .L .  nr.  182 din 
19.08.2021 si H.C.L . nr. 97 din 
28.04.2022. 3. Informații privind 
documentația de atribuire, conține 
fișa de date și caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, pe suport letric sau 
prin mijloace electronice (e-mail, 
fax). 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Direcția de Urba-
nism și Amenajarea Teritoriului, Piața 
Roman-Vodă, nr. 1, telefon: 0233 741 
651, fax: 0233 741 604. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
documentației de atribuire: 200 lei/ 
exemplar, se va achita prin virament 
b a n c a r  i n  c o n t u l 
RO46TREZ4925006XXX000154 
deschis la Trezoreria Roman, CIF 
2613583 sau la casieria Primăriei 
municipiului Roman. 3.4. Data – 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
05.08.2022, ora 14:00. 4. Informații 

privind ofertele: 4.1. Data - limită de 
depunere a ofertelor: 19.08.2022, 
ora 12:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Biroul Unic al Primă-
r iei  municipiului Roman, Piața 
Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data 
și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 19.08.2022, ora 14:00, la sediul 
Primăriei municipiului Roman din 
Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. 
Neamț, sala N.M. Strunga. Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor 
apărute și termenul pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Neamț, Secția a 
II-a CAF. Plângerea prealabilă prevă-
zută de art. 7 din legea 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu 
privire la documentația de atribuire 
se formulează în termen de 30 de zile 
de la data publicării acesteia pe 
pagina de internet a instituției. Plân-
gerea prealabilă prevăzută de art. 7 
din legea 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu privire la procedura 
de licitație propriu-zisă se formulează 

în termen de 30 de zile de la data 
luăr i i  la  cunoș t inț ă  a  ac tu lu i 
contestat.

l 1. Denumirea autorității contrac-
tante: Primăria orașului Pătârlagele, 
cu sediul în orașul Pătârlagele, 
județul Buzău, cod fiscal 4055866, 
te lefon 0238/550 0 01,  e - mai l: 
primaria.patarlagele@yahoo.com. 2. 
Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: teren aparținând 
domeniului public conform H.C.L. nr. 
41/1999, având suprafața de 17,6986 
ha situat în extravilanul satului Sibiciu 
de Sus, având destinația carieră de 
diatomit, nr. cadastral 23547, T 23, p 
710; p 714 , p 721 și p 724, oraș 
Pătârlagele, jud. Buzău.Concesio-
narea se va face conform secțiunea 
3, art. 302 - 331 din OUG 57/2019 cu 
completările și modificările ulteri-
oare și conform HCL 48/30.06.2022. 
3. Informații privind documentația de 
atribuire: 3.1. Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: Documentația se ridică de la 
sediul Primăriei orașului Pătârlagele, 
cu cerere de înscriere la licitație. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Serviciul de 
Urbanism și Achiziții Publice, str. N. 
Bălcescu, nr. 108, oraș Pătârlagele, 
jud. Buzău. 3.3. Costul și condițiile de 
plată sau obținerea acestui exem-
plar: garanția de participare 2500 lei 
și taxa de participare 500 lei, cu 
l ichidități  la casier ia Pr imăriei 
orașului Pătârlagele. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarif icărilor: 
27.07.2022, ora 15:00. 4. Informații 
privind ofertele: Potrivit documenta-
ției de atribuire. 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 10.08.2022, 
ora 15:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Sediul Primăriei 
orașului Pătârlagele, str. N.Bălcescu, 
nr. 108, oraș Pătârlagele, județul 
Buzău. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă:  1 
exemplar original. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică 
d e  d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
11.08.2022, ora 12:00, sala de 
ședințe a Primăriei orașului Pătârla-
gele. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instan-
ței:Tribunalul Buzău cu sediul în 
Municipiul Buzău, B-dul Nicolae 
Bălcescu, nr.8, cod poștal  120640, 
e-mail:  tribunalul.buzau@just.ro, 
Tel./Fax: 0238 – 717.960/717.959. 7. 
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 20.07.2022.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoana de 
contact: Primăria Comunei Tăuteu, 
comuna Tăuteu, localitatea Tăuteu, 
nr.122, județul Bihor, cod poștal 
417580, telefon/fax 0259/354.825, 
e-mail: primariatauteu@yahoo.com, 
cod fiscal 4784237. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează 
să fie vândut: -4 (patru) terenuri 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Tăuteu, identificate astfel: 
-teren în suprafață de 8.131 mp, 
situat în extravilanul localității 

Tăuteu, nr.cadastral 52627; -teren în 
suprafață de 13.935 mp, situat în 
extravilanul localității Tăuteu, nr.
cadastral 52626; -teren în suprafață 
de 915mp, situat în intravilanul loca-
lității Tăuteu, nr.cadastral 52625; 
-teren în suprafață de 20.964mp, 
situat în extravilanul localității 
Tăuteu, nr.cadastral 52629, conform 
c a i e t u l u i  d e  s a r c i n i , 
H.C.L.nr.63/30.06.2022 și temeiului 
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Registratură. 
3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/ compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Registratura din 
cadrul Primăriei Comunei Tăuteu, 
comuna Tăuteu, localitatea Tăuteu, 
nr. 122, 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: 
10 0Lei/exemplar,  ce se achită 
numerar la Casieria instituției sau 
p r i n  v i r a m e n t  î n  c o n t u l 
RO54TREZ08221360250XXXXX, cont 
deschis la Trezoreria Marghita. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 03/08/2022, ora 15.00. 
4 . Infor maț i i  pr i v ind ofer te le: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
te l o r :  11 /0 8/ 2022,  o r a  9.0 0 . 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Tăuteu, 
comuna Tăuteu, localitatea Tăuteu, 
nr.122, județul Bihor, cod poștal 
417580, Registratură. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică 
d e  d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
11/08/2022, ora 10.00, Primăria 
Comunei Tăuteu, comuna Tăuteu, 
localitatea Tăuteu, nr.122, județul 
Bihor, cod poștal 417580, Sala de 
ședințe. 6. Denumirea, adresa, 
numarul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul 
Traian nr.10, 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: 20/07/2022.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Stulpi-
cani, comuna Stulpicani, Str.Învățător 
Dranca Chiril nr.60, județul Suceava, 
telefon/fax 0230/574.760, e-mail: 
primariastulpsv@yahoo.com, cod 
fiscal 4326728. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: -teren intravilan, 790mp, 
fâneață, având nr.cadastral 35486, 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Stulpicani; -teren intravilan, 
790mp, fâneață, avand nr.cadastral 
35477, aparținând domeniului privat 
al Comunei Stulpicani, conform caie-
t u l u i  d e  s a r c i n i , 
H.C.L.nr.63/29.06.2022 și temeiului 
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de 
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atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin soli-
citarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Stulpicani, Compartimentul 
Registratură. 3.2.Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Compar-
timentul Registratură din cadrul 
Pr imăr ie i  Comunei  Stulp icani , 
comuna Stulpicani, Str.Învățător 
Dranca Chiril nr. 60, județul Suceava. 
3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarif icărilor: 
03/08/2022, ora 15.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 11/08/2022, 
ora 15.30. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Compartimentul 
Registratură din cadrul Primăriei 
Comunei Stulpicani, comuna Stulpi-
cani, Str.Învățător Dranca Chiril nr.60, 
județul Suceava. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
f iecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigi-
late: unul exterior și unul interior. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 12/08/2022, ora 09.00, la 
sediul Primăriei Comunei Stulpicani, 
comuna Stulpicani, Str.Învățător 
Dranca Chiril nr.60, județul Suceava, 
Sala T ineretului.  6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail  ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Judecătoria Gura 
Humorului, oraș Gura Humorului, 
B-dul Bucovina nr.21, jud.Suceava, 
cod poștal 725300, telefon/fax 
0230/232.422, e-mail: jud-gurahu-
morului@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
20/07/2022.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Berteștii 
de Jos, comuna Berteștii de Jos, Str.
Principală nr.27, județul Brăila, 
t e l e f o n  0 2 3 9 / 6 9 9 . 9 0 9 ,  f a x 
0239/699.855, e-mail: bertestii-
dejos@br.e -adm.ro,  cod f iscal 
4874780. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: -apartamentul nr. 7, în 
suprafață totală de 35.28mp, înscris 
în Cartea Funciară 72162-C1-U7 -din 
blocul cu 8 apartamente a Comunei 
Berteștii de Jos, situat în comuna 
Berteștii de Jos, sat Berteștii de Jos, 
Str. Principală nr. 22, județul Brăila, 
ce aparține domeniului privat al 
Comunei Berteștii de Jos, conform 
caietului  de sarcini,  H.C .L .  nr. 
43/30.06.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Comparti-
mentul Impozite și Taxe. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Compartimentul 
Impozite și Taxe din cadrul Primăriei 
Comunei Berteștii de Jos, comuna 
Berteștii de Jos, Str.Principală nr. 27, 
județul Brăila. 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: 10 Lei /
exemplar, ce se achită în numerar la 
Casieria instituției. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarif icărilor: 
03/08/2022, ora 10.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 11/08/2022, 
ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 

Berteștii de Jos, comuna Berteștii de 
Jos, Str. Principală nr. 27, județul 
Brăila, Compartimentul Impozite și 
Taxe. 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: 11/08/2022, 
or a  10.0 0,  Pr imăr ia  C omunei 
Berteștii de Jos, comuna Berteștii de 
Jos, Str.Principală nr.27, județul 
Br ă i la .  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 Brăila, Brăila, Str.Calea 
Călărașilor nr.47, județul Brăila, 
t e l e f o n  0 2 3 9 / 6 1 3 . 9 7 5 ,  f a x 
0239/612.608, e-mail: jud-brai-
la-brp@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
20/07/2022.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoana de 
contact: Primăria Comunei Comloșu 
Mare, cu sediul în comuna Comloșu 
Mare, nr.655, județul Timiș, telefon/
fax 0256/364.114, e-mail: primaria-
comlosumare@yahoo.com, cod 
fiscal 4483854. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să f ie vândut: teren intravilan, 
2.590mp, nr.cadastral 405325, CF 
405325, categoria de folosință 
curți-construcții, aparținând dome-
niului privat al Comunei Comloșu 
Mare, conform caietului de sarcini, 
H.C.L. nr. 33/28.04.2022 și temeiului 
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atr ibuire: la 

cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Dezvoltare Locală 
-Achiziții Publice. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul vânză-
torului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: Compartimentul Dezvoltare 
Locală -Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Comloșu Mare, 
comuna Comloșu Mare, nr.655, 
județul Timiș. 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: 30Lei/
exemplar, se achită cu ordin de plată 
în contul deschis la Trezoreria 
Jimbolia RO94 TREZ 6252 1330 250X 
XXXX, cod f iscal 4483854, sau 
numerar la Casier ia Pr imăr iei 
Comunei Comloșu Mare. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
03/08/2022, ora 12.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 11/08/2022, 
ora 12.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Comloșu Mare, Compartimentul 
Dezvoltare Locală -Achiziții Publice, 
comuna Comloșu Mare, nr.655, 
județul Timiș. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: 
Se depun în două exemplare, în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul 
interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 12/08/2022, ora 
12.00, Primăria Comunei Comloșu 
Mare, comuna Comloșu Mare, nr. 
655, județul Timiș. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Timiș, 
Palatul Dicasterial, Timișoara, Piața 
Țepeș Vodă 2A, județul Timiș, cod 
p o ș t a l  3 0 0 0 5 5 ,  t e l e f o n 
0256/498.054, fax 0256/221.990, 
e-mail: tr-timis@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 20/07/2022.

PIERDERI
l Subscrisa Paint and Coatings SRL, 
inmatriculata la Oficiul Registrului 
Comertului sub nr. J40/147/2017 CUI 
36899332 declar pierdut Certificatul 
de inregistrare al societatii si Certifi-
catele Constatatoare aferente emise 
in temeiul art. 171 alin. (1), lit. c) din 
Legea nr. 359/2004, in original, elibe-
rate de Oficiul Registrului Comertului 
de pe langa Tribunalul Bucuresti. Le 
declar nule.


