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l Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, cu sediul
în localitatea Tudor Vladimirescu, strada Brăilei
nr.76 organizează concurs pentru ocuparea unui
post de îngrijitor (1 normă), aprobat prin H.G.
nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr.
1027/2014. Date de contact: Școala Gimnazială
”Aurel Horneț”, tel. 0239630076.
l Gemini Soles SRL, J16/2557/2017, angajează
5 confecționeri, pentru fabrica din Craiova.
Experiență minim 3 ani în domeniu; contract pe
durată nedeterminată; salariu minim pe
economie; cunoștință limba engleză și italiană.
Scrisoare și CV pe adresa: dinuconstantin74@
gmail.com
l Cuppa Invest SRL, angajează ajutor bucătar
(studii generale) cod COR 941101- 1 post.
Rugăm persoanele interesate sa trimită CV la
adresa: omer.cetinkaya95@gmail.com.
l Francesco Conte Com SRL angajează
vânzător (studii generale) cod COR 522101 -1
post. Rugăm persoanele interesate să trimită CV
la adresa: catalin@sabofincont.ro.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în
Slatina, str. Bulevardul Sfântul Constantin
Brâncoveanu, nr.1, județul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea funcției contractuale
vacante de execuție pe perioadă nedeterminată,
de: -Compartiment Activități Sportive și de
Agrement Club Nautic -funcționar- (număr
posturi: 1), conform temeiului legal
H.G.286/2011. Concursul se va desfășura astfel:
-depunere dosare concurs: în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunţului,
respectiv până la 05.10.2021, ora 16.00; -selecția
dosarelor: 06.10.2021; -proba scrisă: 13.10.2021,
ora 10.00; -interviul: 18.10.2021, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie
să îndeplinească următoarele condiții: Condiţii
specifice: -studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în muncă -minim 6 luni.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment Juridic, Relaţii cu Publicul, Resurse
Umane, de luni până joi între orele 08.00-16.30,
vineri între orele 08.00-14.00 sau la telefon
0349/738.657.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria,
județul Teleorman, Strada Libertății, numărul 1,
organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant: 2 posturi asistent
medical principal în cadrul Serviciului de
Anatomie Patologică. Condiții specifice de participare la concurs pentru funcția de asistent
medical principal: -Studii: absolvent al unei școli
Postliceale -specialitatea laborator; -Certificat

membru însoțit de avizul anual eliberat de
OAMGMAMR -în termen; -Diplomă de bacalaureat; -Certificat grad principal; -Vechime: 5 ani
vechime în specialitate. Concursul se organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență în
data de 13.10.2021, ora 10.00, proba scrisă, iar
data și ora interviului vor fi anunțate după rezultatul probei scrise. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Județean de Urgență în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunțului și
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Taxa de
participare la concurs este de 100 Lei și va fi
achitată la casieria unității. Bibliografia și relații
suplimentare la avizierul Spitalului Județean de
Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS sau la
telefonul 0247/306.723.
l Grădinița cu Program Prelungit „Voinicelul”,
organizează: concurs pentru ocuparea postului
post temporar vacant de asistent medical, 1
norma, astfel: - 06.10.2021, ora 10.00, proba
scrisă, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit
Voinicelul, strada Sporturilor, nr 4; - 08.10.2021,
ora 10.00, interviul, la sediul Grădiniței cu
Program Prelungit Voinicelul, strada Sporturilor,
nr 4 Condiții de participare: - Studii: - diplomă
de bacalaureat; - studii medii sanitare absolvite
cu diplomă sau şcoală postliceală sanitară absolvită cu diplomă sau echivalentă în specialitatea
asistent medical. Certificat membru sau alt
document valabil, eliberat de OAMGMAMR,
care să ateste dreptul de exercitare a profesiei
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să
conțină in mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din HG Nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și se depun in
termen de 5 zile lucrătoare de la publicare in
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Bibliografia , tematica și relații suplimentare se
pot obține de la sediul Gradiniței cu Program
Prelungit „Voinicelul”, str. Sporturilor, nr. 4, din
mun. Slobozia, jud. Ialomița, telefon/fax
0343566970.
l Anunț concurs pentru ocupare posturi
contractuale. Primăria comunei Colelia, cu
sediul în comuna Colelia, str. Brutăriei, nr. 45,
judeţul Ialomiţa, organizează concurs pentru
ocuparea a trei posturi contractuale de executie,
aprobat conform prevederilor prin H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Denumirea posturilor: guard, compartimentul administrativ gospodaresc, posturi
vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată.Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: gimnaziale (8 clase); - fără
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: - proba scrisă: 15.10.2021, ora

9,00, la sediul instituţiei. - interviu: 19.10.2021,
ora 9,00, la sediul instituţiei. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare,
la sediul instituţiei. Date contact: secretariat,
telefon/ fax : 0243/247505, e-mail primariacolelia@yahoo.com.
l Anunț concurs pentru ocupare posturi
contractuale. Consiliul Local al comunei Colelia,
cu sediul în comuna Colelia, str. Brutăriei, nr. 45,
judeţul Ialomiţa, organizează concurs pentru
ocuparea a unui post contractual de conducere
de şef serviciu, a unui post contractual de
execuţie de casier şi a doua posturi de muncitor
necalificat din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Colelia, aprobat conform prevederilor
prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Denumirea posturilor: Şef serviciu, post vacant contractual de conducere, pe perioadă nedeterminată; - Casier, post
vacant contractual de execuţie , pe perioada
nedeterminată; - Muncitor necalificat, doua
posturi vacante contractual;-pe perioada nedeterminată. Condiţii specifice de participare la
concurs pentru post şef serviciu: - nivelul studiilor: liceale; - fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului. Condiţii specifice
de participare la concurs pentru posturile de
casier si muncitor necalificat: - nivelul studiilor:
gimnaziale (8 clase); - fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului. Data,
ora şi locul de desfăşurare a concursului: - proba
scrisă: 15.10.2021, ora 12,00, la sediul instituţiei.
- interviu: 19.10.2021, ora 12,00, la sediul instituţiei. Data limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs este de
10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituţiei. Date contact: secretariat, telefon/ fax:
0243/247505, e-mail primariacolelia@yahoo.
com.
l În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului
nr.1027/2014 pentru modificarea și completarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, Muzeul Național
de Artă Contemporană organizează în perioada
12 octombrie 2021-19 octombrie 2021, la sediul
său din București, sector 5, Str.Izvor, nr.2-4,
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
contractual vacante: -1 post Auditor gr.I; -1 post
Referent de specialitate gr.I (resurse umane).
Auditor gr.I: Condiții specifice pentru ocuparea
postului: Condiţii specifice: 1.Studii superioare
de specialitate economice de lungă durată, absol-
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vite cu diplomă de licență; 2.Vechime în muncă:
minim 5 ani; experiența profesională în cadrul
instituțiilor publice constituie un avantaj; 3.
Limbi străine: Cunoașterea unei limbi străine
constituie un avantaj; 4. Perfecționări (specializări): cursuri de perfecţionare /specializare în
domeniul studiilor de specialitate, certificate de
absolvire a cursurilor de managementul riscului/
control intern și guvernanță /management/
finanțe publice/tehnologia informației, constituie
un avantaj; 5. Cunoștințe de operare/programare
pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, cunoștințe de operare PC, nivel
avansat; 6. Abilități, calități și aptitudini necesare: a)Abilități de comunicare -abilitatea de a
transmite informații profesionale exacte, concise
și clare, potrivite din punctul de vedere al stilului
și al conținutului cu persoana căreia i se adresează; b)Capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în
condiţii de stres; c) Capacitatea de implementare
-capacitatea de a pune eficient în practică soluțiile proprii și pe cele dispuse pentru desfășurarea în mod corespunzător a activităților, în
scopul realizării obiectivelor; d)Capacitatea de a
rezolva eficient problemele -capacitatea de a
depăși obstacole sau dificultățile intervenite în
activitatea curentă, prin identificarea soluțiilor
adecvate de rezolvare și asumarea riscurilor
identificate; e)Capacitatea de autoperfecționare
și de valorificare a experienței dobândite, de
creștere permanentă a performanțelor profesionale, de îmbunătățire a rezultatelor activității
curente prin punerea în practică a cunoștințelor
și abilităților dobândite; f)Creativitate și spirit de
inițiativă -atitudine activă în soluționarea
problemelor și realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a
acestor probleme. Atitudine pozitivă față de idei
noi; g)Capacitatea de planificare și organizare a
timpului de lucru -Capacitatea de a previziona
cerințele, oportunitățile și posibilele riscuri,
precum și consecințele acestora. Capacitatea de
a anticipa soluții și de a-și organiza timpul
propriu sau, după caz, al celorlalți (în funcție de
nivelul de competență), pentru îndeplinirea
eficientă a sarcinilor; h)Capacitatea de a lucra
independent -capacitatea de a desfășura activități pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
fără a solicita coordonare, cu excepția cazurilor
în care activitățile implică luarea unor decizii
care depășesc limitele de competență; i) Capacitatea de a lucra în echipă -Capacitatea de a se
integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția
prin participare efectivă, de a transmite eficient
și de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru
realizarea obiectivelor echipei; j)Capacitatea de
gestionare eficientă a resurselor alocate,
respectiv de a utiliza rațional și eficient resursele
materiale, financiare și informaționale alocate;
k) Integritatea morală și etică profesională ce

presupune înțelegerea și respectarea principiilor
de moralitate și etică socio -profesională; l)Disciplina, respectiv respectarea tuturor regulilor de
comportament și de ordine internă, stabilite în
virtutea actelor normative sau/și de regulamentul de ordine interioară a căror respectare
este obligatorie pentru toți angajații. 1 Referent
de specialitate gr.I -resurse umane: Condiții
specifice pentru ocuparea postului: -Studii
universitare de licență absolvite cu diplomă/
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul
fundamental al științelor umaniste -ramura
sociologie -specializarea Resurse umane, sau
-Studii universitare de licență absolvite cu
diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul fundamental al științelor sociale
-ramura științe juridice -specializarea -drept; sau
-Studii universitare de licență absolvite cu
diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul fundamental al științelor sociale
-ramura științe psihologice și științe comportamentale -specializarea -psihologie; sau -Studii
universitare de licență absolvite cu diplomă/
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă, completată
cu curs de specializare -Inspector Resurse
umane absolvite cu certificate/atestat acreditat
A.N.C. la nivel național, cod COR 333304;
-Vechime în muncă: 5 ani; -Experiență profesională în cadrul instituțiilor publice constituie un
avantaj, minim 3 ani experiență în domeniul
resurselor umane; -Cunoștințe temeinice în legislația muncii; -Cunoștințe operare REVISAL
-registrul public; -Cunoașterea cel puțin a unei
limbi de circulație internațional -nivel mediu;
-Capacitate de gestionare a timpului și de încadrare în termenele limită stabilite, bună capacitate de organizare și stabilire a priorităților,

seriozitate, rigurozitate, integritate; -Cunoașterea și utilizarea programelor MS Office (Word,
Excel), Internet, baze de date; -Flexibilitate în
gândire; -Personalitate ordonată, analitică, pragmatică; -Spirit întreprinzător; -Disponibilitate
pentru lucru în program prelungit în anumite
condiții. Concursul constă în 3 etape succesive:
-04.10.2021, ora 16.00 -data limită pentru depunerea dosarelor; -12.10.2021, ora 12.00 -proba
scrisă; -19.10.2021, ora 12.00 -proba interviu.
Bibliografia de concurs este disponibilă accesând
pagina oficială, precum și la sediul Muzeului
Național de Artă Contemporană București, str.
Izvor, nr.2-4, sector 5, telefon 0728.837.665
-Resurse Umane.
l Muzeul Național de Artă Contemporană, cu
sediul în București, str.Izvor, nr.2-4, sector 5, organizează concurs pe perioadă determinată de un 1
(unu) an pentru ocuparea următoarelor funcţii
contractual temporar vacante, de: Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1- Muzeograf gr.IA:
Nivel de studii: superioare absolvite cu diplomă
de licență în domeniul fundamental Științe
umaniste și arte (cf.Anexa nr.1 la Hotărârea
Guvernului nr.158/2018 -Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii
universitare); Experienţa de lucru necesară:
minim 5 ani vechime în muncă, în domeniul
muzeologiei sau în domeniul producției/promovării de evenimente. Cerințe specifice: -Cunoașterea legislației naționale referitoare la
mobilitatea obiectelor din colecțiile publice,
precum și a normelor de conservare pentru obiectele aflate în colecția muzeului; -Capacitate de
urmărire a unor procese de lucru complexe:
experiența de lucru cu departamente și structuri
diferite (contabilitate, furnizori etc.) constituie un
avantaj. 2- Muzeograf gr.II: Nivel de studii: superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul
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fundamental Științe umaniste și arte (cf.Anexa
nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.158/2018
-Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/
programelor de studii universitare); Experienţa
de lucru necesară: 1 an vechime, minimum 3 luni
în domeniul muzeal. Cerințe specifice: -Cunoașterea legislației naționale referitoare la mobilitatea obiectelor din colecțiile publice, precum și a
normelor de conservare pentru obiectele aflate în
colecția muzeului; -Capacitate de lucru cu departamente și structuri diferite (contabilitate, juridic-contencios etc.). 3- Referent de specialitate
gr.I (Educație, Mediere Culturală): Nivel de
studii: superioare absolvite cu diplomă de licență
în domeniul fundamental Științe umaniste și arte
(cf.Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului
nr.158/2018 -Nomenclatorul domeniilor și al
specializărilor /programelor de studii universitare); Experienţa de lucru necesară: minimum 3
ani de experiență în coordonare de proiecte, ideal
în domeniul cultural. Experiența de lucru direct
în comunități vulnerabile reprezintă un avantaj;
precum și experiența în fundraising. Cerințe
specifice: -Cunoașterea în amănunt (studii de caz)
a unor proiecte culturale de referință care se
adresează unor comunități dezavantajate;
-Cunoașterea programelor educaționale de la
muzeele de artă din România; -Cunoașterea
programelor educaționale și de activare comunitară a muzeelor de artă contemporană importante din lume. 4- Referent de specialitate gr.I
-Achiziții Publice: Nivel de studii: superioare, cu
diplomă de licență în domeniile fundamentale
juridic sau economic; Experiența de lucru necesară: minimum 5 ani de experiență în domeniul
economic/contabil. Cerințe specifice: a.Cunoașterea temeinică a legislației aplicabile sistemului
public în domeniul achizițiilor publice naționale și
europene (Legea nr.98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările și completările ulterioare,
H.G.nr.395/2016, Legea nr.101/2016 etc.); b.Capacitate de auto-organizare și prioritizare a sarcinilor; c.Capacitatea de asumare a răspunderii ce
decurge din atribuțiile specifice postului, așa cum
sunt definite prin fișa de post, de a accepta și
asuma consecințele deciziilor asociate atribuțiilor
încredințate, corespunzător nivelului ierarhic al
postului ocupat, de a accepta erorile, sau, după
caz, deficiențele propriei activități și de a
răspunde pentru acestea; d.Atenție sporită la
detalii. 5- Magaziner tr.I. Condiții specifice: Nivel
de studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; Experienţa de lucru necesară: minimum 3
ani de experiență într-un domeniu de lucru cu
publicul. Cerințe specifice: -Cunoștințe de operare
casă de marcat; -Cunoștințe generale despre
istoria MNAC; -Cunoașterea datelor generale
despre expozițiile din fiecare sezon. 6- Consilier
juridic gr.IA: 1.Studii: studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență; 2.Vechime în muncă:
minim 5 ani; 3.Vechime în specialitate: minim 5
ani, din care minim 3 în cadrul instituțiilor/autorităților publice; 4.Limbi străine: cunoașterea la
nivel avansat a unei limbi străine de circulație
internațională (nivel C1 conform standardelor
CEFR); 5.Perfecționări (specializări): cursuri de
perfecţionare/specializare în domeniul studiilor
de specialitate și în cel puțin unul dintre domeniile principale de activitate al Institutului, specializări în domeniul achizițiilor publice; Cerințe
specifice: Cunoaşterea temeinică a legislaţiei
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aplicabile sistemului public în domeniul legislației
muncii, contenciosului administrativ, dreptul
comun -Civil/Procedură Civilă și Penal/Procedură Penală -, Legii nr. 24/2000 privind tehnica
legislativă, legislația fiscală, respectiv cunoașterea
legislației specifice sectorului ocupațional cultură
(protejarea patrimoniului cultural național, mobil
și imobil, atestarea specialiștilor, experţilor și
verificatorilor tehnici în domeniul protejării
monumentelor istorice, protecția patrimoniului
arheologic, legislația în materia construcțiilor);
a.capacităţi de previziune, organizare, decizie,
coordonare a anumitor proceduri interne; b.capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor; c.capacitate de asumare a răspunderii;
d.atenție sporită pentru detalii; e.competențe în
culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii rapoartelor. Concursul se
va desfăşura astfel: Data limită de depunere a
dosarelor -27.09.2021 -ora 16; Proba scrisă în data
de 05.10.2021, ora 12.00; Proba interviu în data de
12.10.2021, ora 12.00. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de 5
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul MNAC din str.Izvor, nr.2-4, sector 5. Relaţii
suplimentare la sediul: Muzeului Național de
Artă Contemporană, persoană de contact: Aurica
Busoi, telefon 0728.837.665.
l Unitatea Militară 02526 Bucureşti (Institutul
pentru studii politice de apărare şi istorie militară) din Ministerul Apărării Naţionale organizează în conformitate cu Legea nr.319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare,
concurs pentru ocuparea postului vacant de
personal civil contractual de execuţie de cercetător ştiinţific, Secţia programe studii de
apărare. Condiţii specifice: 1.Studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă într-unul din domeniile fundamentale: -ştiinţe sociale: -ramura de ştiinţe: -ştiinţe
politice, -ştiinţe militare, informaţii şi ordine
publică, într-unul din domeniile de studii universitare: informaţii şi securitate naţională sau
ştiinţe militare; -ştiinţe umaniste şi arte: -ramura
de ştiinţă: -istorie. 2.Să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul
superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani
în alte activităţi; 3.Nivelul de acces la informaţii
clasificate este secret de serviciu, fiind necesar
acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau
a certificatului de securitate, în situaţia în care va
fi declarată „admis”; 4.Atenţie, capacitate de
analiză şi sinteză, dinamism şi creativitate;
5.Capacitate de exprimare cu uşurinţă în limbile
română şi engleză; 6.Cunoştinţe de operare pe
calculator, nivel bun. Dosarele de concurs se pot
depune la sediul unităţii până la data de
22.10.2021, ora 15.00. Probe de concurs: -selecţie
dosare: în data de 26.10.2021; -probă scrisă: în
data de 29.10.2021, ora 09.00; -probă practică/
eseu depus la dosar: evaluat în data de
29.10.2021; -probă interviu: în data de
04.11.2021, începând cu ora 09.00. Datele de
contact ale persoanei care asigură secretariatul
comisiei: Ştefania ANGELESCU, telefon:
021.313.86.89/int.168. Informaţii suplimentare
se pot obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro

CITAŢII
l Numiții Safrany Blanka, Safrany MatyasSandor și Safrany Erzsebet, solicită constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune de către defunctul Safrany Matyas asupra
imobilului înscris CF. nr. 38735 Sfântu
Gheorghe, nr.top.232/3, arabil intravilan în
suprafața de 1000 mp, proprietar tabular fiind
Ilyes Iosif. Toți cei interesați pot face opoziție la
Judecătoria Sf.Gheorghe, în termen de 1 lună de
la publicarea prezentei, în Dosarul cu
nr.3316/305/2021.
l Judecătoria Sf. Gheorghe. Dosar nr.
3549/305/2021. Prin prezenta somație se aduce la
cunoștință celor interesați faptul că petenții
Chelaru Daniel și Chelaru Elena au solicitat
dobândirea dreptului de proprietate/prin uzucapiune/asupra imobilului înscris în CF.28539-Vâlcele nr. top. 6727 curte construcții de 792 mp,
proprietar tabular fiind Boer Oliver, Boer
Amalia, Boer Sandor, asupra imobilului înscris
în CF. nr. 28537-Vâlcele nr.top.6728 curte
construcții de 672mp, proprietar tabular fiind
Akszinta Gyorgy, Akszinta Koszti, Palko Maria
și Kukuly Anna, precum și asupra imobilului
înscris în CF.nr.28538-Vâlcele nr. top. 6731-arabil
de 432mp și nr.top.6732 curți construcții de
720mp, proprietar tabular fiind Axinte Ilia-Niculae, Czifra Gheorghe, Czifra Petru și Axente
Maria. Toți cei interesați pot face opoziții, în
termen de 30 de zile, la Judecătoria Sf.
Gheorghe.
l Succesibilii defunctului Bodog Florian,
decedat la data de 28.03.2018, cu ultimul domiciliu în Oradea, str. Morii, nr.5, bl.AN5, ap.6,
sunt citați pentru data de 30.09.2021, ora 10.00,
la Biroul Notarial Cornel Dehelean și Silviu
Dehelean, situat în Oradea, str.Vasile Alecsandri,
nr.1, ap.8, jud.Bihor, pentru dezbaterea succesiunii.
l Pârâtul Tudose Vasile Gheorghita este citat la
Judecătoria Iași, C11M, la data de 13.10.2021,
ora 10.00, în contradictoriu cu reclamanta
Tudose Tatiana, în dosar nr.6126/245/2020 având
ca obiect divorț.
l România. Tribunalul Bucureşti. Splaiul Independenţei, nr.319L, clădirea B, sector 6, Bucureşti, Secţia a-VI-a Civilă, Camera E26.
Destinatar: Dunarintu Constantin, sector 3,
Bucureşti, str.Robescu F.Constantin, nr.21, ap.3,
dosarul nr.9236/3/2020. Materia: Litigii cu profesioniştii. Stadiul procesual al dosarului: Fond.
Obiectul dosarului: pretenţii. Citaţie emisă la 03
August 2021. Stimată doamnă/Stimate domn,
sunteţi chemat în această instanţă, camera E26,
Complet c37-fond, în data de 12 Octombrie
2021, ora 09.00, în calitate de intervenient, în
proces cu Zadea Monica, în calitate de reclamant. În caz de neprezentare a părţilor, judecata
se va face în lipsă, dacă se solicită în scris acest
lucru de către una dintre părţi. Prin afişare la
uşa instanţei. Prin înmânarea citaţiei, sub
semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însarcinată cu primirea
corespondenţei pentru un termen de judecată,
cel citat este prezumat că are în cunoştinţă şi

termenele de judecată ulterioare aceluia pentru
care citaţia i-a fost înmânată. Parafa şefului
instanţei. Grefier, (ştampilă).
l Toma Georgeana este citată în dosarul nr.
105/2021 al Tribunalului de arbitraj Judiciar de pe
lângă Camera de Arbitraj și Mediere din Iași,
B-dul Stefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colt, tr
1, in data de 06.10.2021, ora 12.00, in calitate de
pârâtă in proces cu SC Fidelia Casa Tătărași SRL
in calitate de reclamantă, avand ca obiect pretentii.
Arbitrul unic numit prin Actul de misiune nr 11
din 23.08.2021 este D-na Manița Ilenuța.

DIVERSE
l Panorganic Vitavit SRL, titular al proiectului
“construire hala”, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul
“construire hala”, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Zimand Cuz, trup izolat (com.
Zimandu Nou), nr. FN, identificat prin CF
306150, jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din Arad, Spaliu Mures, FN, jud. Arad,
in zilele de luni pana vinery, intre orele 08:3013:30, precum si la urmaroarea adresa de
internet www.apmar.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.
l Panorganic Vitavit SRL, titular al proiectului
“construire sera”, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul
“construire sera”, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Zimand Cuz, trup izolat (com.
Zimandu Nou), nr. FN, identificat prin CF
306150, jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din Arad, Spaliu Mures, FN, jud. Arad,
in zilele de luni pana vinery, intre orele 08:3013:30, precum si la urmaroarea adresa de
internet www.apmar.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.
l CII Tudor Geanina, administrator judiciar al
debitorului Bekerom Logistics SRL, conform
Incheierii din 01.09.2021(dosar 3850/105/2021),
notifica deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitorului Bekerom Logistics
SRL, avand CUI 40963409, sediul social in sat
Baltita, com. Manesti, nr. 137, Judet Prahova,
J29/1520/2019. Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra
averii debitoarei este 15.10.2021.Termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si publicarea tabelului preliminar al
creantelor in BPI este 04.11.2021. Termenul
limita pentru definitivarea tabelului creantelor

este 29.11.2021. Termenul limita pentru depunerea de catre debitor la dosarul cauzei a actelor
si informatiilor prevazute de art. 67 alin. 1 este
11.09.2021. Prima Adunare a creditorilor va
avea loc la sediul administratorului judiciar din
Ploiesti, Aleea Strunga, nr. 2, bl. 39, sc. A, ap. 13,
jud.Prahova in data de 09.11.2021, ordinea de zi
urmand a fi anuntata prin convocator, ulterior.
l Anunț public. În cadrul derulării procedurii
de evaluare de mediu pentru Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului
(2021-2030) Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene, cu sediul în Șos. București-Ploiești nr.
1-1B, Victoria Office, Intrarea Str. Menuetului
nr.7, sector 1, București, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de Strategie și a Planului de acțiuni aferent, finalizarea
Raportului de mediu și a Studiului de evaluare
adecvată elaborat pentru acesta, și organizarea
dezbaterii publice a acestor documente. Strategia
de dezvoltare economică, socială și de mediu a
Văii Jiului (2021-2030) și Planul de acțiuni
aferent, Raportul de Mediu și Studiul de
Evaluare Adecvată pot fi consultate la adresele
https://bit.ly/2XJH3tp. Comentariile şi propunerile scrise pot fi trimise la sediul titularului şi la
sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
din B-dul Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti,
sau la adresa de e-mail evaluare.impact@
mmediu.ro, până la data de 02 noiembrie 2021,
orele 17:00. Dezbaterea publică va avea loc în
data de 09 noiembrie 2021, ora 1100, în sistem
videoconferință, prin intermediul platformei
WEBEX. Toți cei care doresc să participe la
dezbaterea publică se pot înscrie la adresa de
e-mail: valea.jiului@mfe.gov.ro , prin furnizarea
următoarelor informații: nume și prenume,
instituția pe care o reprezintă (dacă este cazul),
adresa de e-mail cu care se va face conectarea la
ședință. Termenul limită pentru înscriere este 08
noiembrie 2021, ora 14:00.
l CII Tudor Geanina, lichidator judiciar al
debitorului Dinatron Grup SRL, cf. Sentintei nr.
385 din 06.09.2021 (dosar nr. 301/105/2021), in
temeiul art. 145 alin. 1 lit. D din Legea 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolventei si
de insolventa notifica intrarea in procedura
simplificata si inceperea procedurii falimentului
impotriva debitorului Dinatron Grup SRL
avand CUI 14806081, sediul social in Municipiul
Ploieşti, Str. Spătar Milescu, Nr. 19A, Bloc 109C,
Scara C, Etaj 3, Ap. 13, Judet Prahova, comertului J29/800/2002. Creditorii debitorului
Dinatron Grup SRL au obligatia de a depune la
dosarul cauzei cererea de admitere a creantelor
nascute in perioada cuprinsa dupa deschiderea
procedurii si pana la trecerea la faliment, in
vederea inscrierii la masa credala, in termen de
10 zile de la primirea prezentei notificari. Prin
Sentinta de trecere la faliment in procedura
simplificata s-a dispus dizolvarea societatii debitoare si ridicarea dreptului de administrare al
debitorului. A fost confirmat in calitate de lichidator judiciar CII Tudor Geanina. In temeiul
art.151 din Legea privind procedura insolventei
s-a dispus sigilarea bunurilor din averea debitoarei si indeplinirea celorlalte operatiuni de
lichidare. Urmatorul termen stabilit pentru
continuarea procedurii este 03.11.2021.

l Subscrisa Warehouses de Pauw Romania
S.R.L. (fosta WDP Development Ro SRL), cu
sediul în Str.Gara Herăstrău, nr.2, clădire de
birouri Equilibrium, Et.10 S1, sector 2, București, telefon 0736.657.467, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul WDP
Industrial Park 2 -Stefăneștii de Jos, unitate
pentru depozitare cu cinci corpuri: C1, C2, C3,
C4, C5 -Hale pentru depozitare, anexe administrative, tehnice, alei carosabile și pietonale,
parcare, semnalistică, amenajare spații verzi
plantate, branșamente utilități, acces și organizare de șantier, pentru imobilul -teren -situat în
54541, 54542, 54734, tarla 48, 61; parcela 386,
387, 388, 307/1, 307/3, 307/4, A307, 307/6, 307/6,
307/7, 307/8, 307/9, 307//10, 307/11, 307/12,
307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18,
307/20, 307/24. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Autorității
competente de Protecția Mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, București și la
sediul Warehouses de Pauw Romania SRL, str.
Gara Herăstrau, nr.2, clădire Equilibrium, etaj
10, Sector 2, București, în zilele de Luni-Vineri,
orele 09:00-13.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul Autorității competente
pentru Protecția Mediului.

SOMAŢII
l Avand in vedere ca prin actiunea civila ce face
obiectul dosarului nr. 8754/55/2020 al Judecatoriei Arad, reclamantii Gaie Teodor si Gaie
Maria, cu domiciliul in Vinga, jud. Arad. Solicita
inscierea dreptului lui de proprietate cu titlu de
uzucapiune, asupra imobilului situate in CF nr.
307657 Vinga provenit din conversia pe hartie a
CF nr. 1192 Vinga cu nr top1463-1464/b
constand in teren intravilan in suprafata de 108
mp si casa de la nr. administrativ 1046, proprietari tabulari Ienin Zsiva si Murareszku Theza.
Sunat somati toti cei interesati sa faca opozitie
fata de aceasta actiune, in termen 1/una/luna de
la afisarea preentei somatii, in caz contrar
urmand ca in termen de 1/una/luna de la
emiterea celei din urma publicatii sa se treaca la
judecarea faptei. Opozitiile se vor formula in
scris si se vor depune la dosarul 8754/55/2021 al
Judecatoriei Arad, prin biroul de depunere
actiuni si cereri al acestei instante. Termen de
judecata fixat in cauza 1/una/luna - 11.10.2021,
sala 145, ora 11:00.
l România. Judecătoria Făgăraș. Județul
Brașov. Dosar nr.4300/226/2021. Somație. Se
aduce la cunoștința celor interesați că petentul
Comșa Virgil, domiciliat în Făgăraș, str.Bujorului, nr.7, jud.Brașov, a introdus la Judecătoria
Făgăraș acțiune prin care solicită să se constate
că a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului situat în Săvăstreni,
nr.114, jud.Brașov, identic cu cel înscris în
CF102886 (provenit din CF vechi 14 Săvăstreni)
nr.top.21/1, 21/2, 166, teren și construcții, casă și
curte și casă de moară, înscris pe numele proprietarilor tabulari Dobrin Iuliska, Dobrin Ioan,
Dobrin Simion, Dobrin Elena, Pantelimon
Dobrin Simun, Dobrina Dănilă, Dobrin Iulis,
Dobrin Elena, Dobrin Simion, Motoc Andreiu,
Motoc Terezia, Lazia Elisabeta, Komsa Octavi
an, Zaharie Maria casat.Komsa, Micu Ioan
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de
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de investigație
investigație și
minor, Micu Gheorghe minor, Micu Radu minor
Micu Maria, Lazea Elisabeta, Motoc I.Gheorghe.
Persoanele interesate pot să facă opoziție la
Judecătoria Făgăraș în termen de o lună de la
data afișării și publicării prezentei somații.
Somația face parte integrantă din încheierea
pronunțată de Judecătoria Făgăraș la data de 07
septembrie 2021. Prezenta se comunică spre
afișare Primăriei Com.Recea și la Judecătoria
Făgăraș. Se va publica și într-un ziar de largă
difuzare națională.

DISPARIŢII
l Prin prezenta anunțăm deschiderea procedurii de declarare a morții pârâtului Calabangiu
Grigore, cu ultimul domiciliu în Tulcea, str.
Gavrilov Corneliu nr. 306, bl.A2, sc.A, et.2,
ap.12, județul Tulcea. Orice persoană care
cunoaşte date despre cel dispărut este invitată să
le comunice Judecătoriei Tulcea pe rolul căreia
va fi înregistrat dosarul.

LICITAŢII
l Primaria Municipiului Oradea organizeaza
licitatie cu plic inchis. 1) Informatii privind
concesionarul Primaria Municipiului Oradea, cu
sediul in mun. Oradea-410100, P-ta. Unirii nr.1,
jud. Bihor, Cod fiscal RO35372589, tel.
0259/408812; 0259/437.000, int. 223; fax.
0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro. 2)
Informatii privind obiectul licitatiei:Concesionare 13 parcele de teren, cu suprafata totala de
4055 mp, situate in Oradea Cartierul Tineretului, in vederea construirii de locuinte familiale-Sesiune a-XIV-a; 3) Data limita de depunere a
ofertelor: 13 octombrie.2021, ora:10:00, la sediul
concesionarului. 4) Data desfasurarii sedintei de
deschidere a ofertelor cu documentele de calificare: 14 octombrie 2021, ora 11:00. 5) Data
desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor
financiare 14.10.2021, ora 13:00. 6) Documentatia de atribuire gasiti accesand site-ul: www.
oradea.ro, sectiunea-licitatii.
l 1. Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, precum denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact: Comuna Albeşti,
codul fiscal 4428027, cu sediul în comuna Albeşti,
strada Primăriei nr. 5, judeţul Ialomiţa, telefon /
fax 0243268002, adresa de email albestiprimaria@
yahoo.com. 2. Informaţii generale privind obiectul
procedurii de licitaţie publică, în special descrierea
şi identificarea bunurilor care urmează să fie
vândute: 2.1. Teren în suprafaţă de 1000 mp,
proprietate privată a comunei Albeşti, situat în
intravilanul comunei Albeşti, sat Marsilieni,
strada Mărului, nr. 1A, nr. cadastral 22461,

conform HCL nr. 35 / 03.09.2021 şi OUG nr.
57/2019; 2.2. Teren în suprafaţă de 1000 mp,
proprietate privată a comunei Albeşti, situat în
intravilanul comunei Albeşti, sat Marsilieni strada
Mărului, nr. 1, nr. cadastral 22458, conform HCL
nr. 36 / 03.09.2021 şi OUG nr. 57/2019; 2.3. Teren
în suprafaţă de 1000 mp, proprietate privată a
comunei Albeşti, situat în intravilanul comunei
Albeşti, sat Marsilieni strada Transformatorului
nr. 2, nr. cadastral 22460, conform HCL nr. 37 /
03.09.2021 şi OUG nr. 57/2019; 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 va pune la
dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o
solicitare scrisă în acest sens, pe suport hârtie şi /
sau pe suport magnetic. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei comunei
Albeşti, strada Primăriei nr. 5, comuna Albeşti,
judeţul Ialomiţa. 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar: Documentaţia
de atribuire se poate achiziţiona contra sumei de
25 lei, achitată în numerar la casieria autorităţii
contractante. 3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 04 octombrie 2021, ora 16.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 14 octombrie 2021, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante, comuna Albeşti, strada Primăriei nr. 5,
judeţul Ialomiţa. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi
depusă într-un singur exemplar, conform prevederilor documentaţiei de atribuire. 4.4. Data şi locul
la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14 octombrie 2021, ora 11.00, la
sediul Primăriei comunei Albeşti, comuna Albeşti,
strada Primăriei nr. 5, judeţul Ialomiţa. 5. 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 Ialomiţa, cu sediul în
municipiul Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod
poştal 920064, judeţul Ialomiţa, telefon:
0243236952, Fax: 0243232266, E-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 6. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 16 septembrie 2021.
l 1. Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Mărculeşti, cu sediul în comuna Mărculeşti, strada Dumitru N. Seceleanu nr. 1, judeţul

Ialomiţa, telefon / fax 0243279384, e-mail primariamarculesti@yahoo.com, cod fiscal 17541604. 2.
Informaţii generale privind obiectul procedurii de
licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren în
suprafaţă de 1.189 mp, proprietate privată a
Comunei Mărculeşti, situat în intravilanul
comunei, strada Ciocârliei nr. 9A, nr. cadastral
21509, conform HCL nr. 53/31.08.2021 şi OUG nr.
57/2019. 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: de la sediul primăriei
prin solicitare scrisă în acest sens, pe suport hârtie
şi/sau pe suport magnetic. 3.2. Denumirea şi
datele de contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei
Comunei Mărculeşti, comuna Mărculeşti, strada
Dumitru N. Seceleanu, nr. 1, judeţul Ialomiţa. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: documentaţia de atribuire se poate
achiziţiona contra sumei de 25 lei, achitată în
numerar la casieria autorităţii contractante. 3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
04.10.2021, ora 16.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
12.10.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: ofertele se depun la sediul autorităţii contractante, comuna Mărculeşti, strada
Dumitru N. Seceleanu nr. 1, judeţul Ialomiţa. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: oferta va fi depusă într-un singur exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 12.10.2021, ora
11.00, la sediul Primăriei comunei Mărculeşti,
comuna Mărculeşti, strada Dumitru N. Seceleanu
nr. 1, judeţul Ialomiţa. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Ialomiţa, cu sediul în municipiul
Slobozia, Bd. Cosminului, nr. 12, judeţul Ialomiţa,
cod poştal 920064, telefon: 0243.236.952, Fax:
0243.232.266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.09.2021.
l Dinu, Urse si Asociatii SPRL, in calitate de
lichidator judiciar al Gremlin Computer SRL,
scoate la vanzare imobilele aflate in proprietatea
debitoarei, avand ca pret de pornire pretul evaluat
al acestora (exclusiv TVA), respectiv: -Teren 6.450
mp, platforma betonată 2800mp si atelier
137,97mp - Murfatlar, sat Siminoc – 158.582 Euro;
-Teren 10.108 mp - sat Șipotele, com. Deleni -
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10.108 Euro. Pretul Caietului de Sarcini este de
2.000 lei (exclusiv TVA) si se achită 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. Participarea la licitatie este conditionata de: -achitarea, cel mai tarziu cu o zi inainte
de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei
de 10% din pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce
va fi achitat in contul lichidatorului judiciar.
Sedintele de licitatie au fost fixate dupa cum
urmeaza: -in datele de 23.09.2021, 30.09.2021,
07.10.2021 si 14.10.2021, la ora 15:00, la un pret de
pornire reprezentand pretul evaluat; -in datele de
21.10.2021, 28.10.2021, 04.11.2021 si 11.11.2021, la
ora 15:00, la un pret de pornire reprezentand o
scadere de 10% fata de pretul evaluat; -in datele
de 18.11.2021, 25.11.2021, 09.12.2021 si
16.12.2021, la ora 15:00, la un pret de pornire
reprezentand o scadere de 20% fata de pretul
evaluat; -in datele de 06.01.2022, 13.01.2022,
20.01.2022 si 27.01.2022, la ora 15:00, la un pret de
pornire reprezentand o scadere de 30% fata de
pretul evaluat; -in datele de 03.02.2022,
10.02.2022, 17.02.2022 si 24.02.2022, la ora 15:00,
la un pret de pornire reprezentand o scadere de
40% fata de pretul evaluat; -in datele de
03.03.2022, 10.03.2022, 17.03.2022 si 24.03.2022, la
ora 15:00, la un pret de pornire reprezentand o
scadere de 50% fata de pretul evaluat. Sedintele
de licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 71, et.5,
cam. 502 – 505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la tel. 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
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: U.A.T.Comuna
Fârțănești, comuna Fârțănești, Str.Principală,
nr.606, județul Galați, telefon/fax 0236/347.439,
email: primariafirtanesti@yahoo.com, cod fiscal
4802813. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Apartament în suprafață de 70 mp, situat în blocul de 4
apartamente, situat în comuna Fârțănești, județul
Galați, nr.618, parter, apartament nr.2, bun proprietatea publică a Comunei Fârțănești, conform
H.C.L. nr.46/20.08.2021 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 solicitare scrisă
de la sediul Primăriei Comunei Fârțănești, Str.
Principală, nr.606, județul Galați. 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 Fârțănești, Str.Principală,
nr.606, județul Galați. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 100Lei la
Casieria instituției Primăriei Comunei Fârțănești,
Str.Principală, nr. 606, județul Galați.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
07.10.2021, ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
15.10.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Fârțănești, Str.Principală,
nr. 606, județul Galați. 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: 18.10.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Fârțănești, Str.Principală, nr.606,
județul Galați. 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 Judecătoria Târgu
Bujor din localitatea Târgu Bujor, Str.G-ral
Eremia Grigorescu, nr.77, județul Galați, telefon/
fax 0236/340.749, email: judtgbujor@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
20.09.2021.
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: U.A.T.Comuna
Fârțănești, comuna Fârțănești, Str.Principală,
nr.606, județul Galați, telefon/fax 0236/347.439,
email: primariafirtanesti@yahoo.com, cod fiscal
4802813. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Spațiu
din cadrul „Casa specialistului”, Str. Principală,
nr.1100, în suprafață totală de 100mp, din care
parter 55mp +etaj 45mp, spațiu nr. 1, cu destinația
cabinet medical stomatologic, bun proprietatea
publică a Comunei Fârțănești, conform H.C.L.
nr.47/20.08.2021 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 solicitare scrisă de la sediul Primăriei Comunei Fârțănești, județul Galați. 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 Fârțănești, Str.Principală,

nr.606, județul Galați. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 100Lei la
Casieria instituției Primăriei Comunei Fârțănești,
Str.Principală, nr.606, județul Galați.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
07.10.2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
15.10.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Fârțănești, Str.Principală,
nr.606, județul Galați. 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: 18.10.2021, ora 09.00, la sediul Primăriei Comunei Fârțănești, Str. Principală, nr.606,
județul Galați. 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 Judecătoria Târgu
Bujor din localitatea Târgu Bujor, Str.G-ral
Eremia Grigorescu, nr.77, județul Galați, telefon/
fax 0236/340.749, email: judtgbujor@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.09.2021.
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: Consiliul Local Celaru, comuna
Celaru, strada Înv. M.Georgescu, nr. 525,
județul Dolj, telefon/fax 0351/430.213, e-mail:
primariacelaru@yahoo.com, cod fiscal 5046629.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu compus dintr-un hol în suprafață de
3,36mp și două camere în suprafață de
38,98mp, în suprafață totală de 42,34 mp,
situate în clădire fost sediu CAP Celaru, str.
Înv. M.Georgescu, nr.528, ce aparține domeniului public al Consiliului Local Celaru,
județul Dolj, conform H.C.L.66/08.09.2021 și
temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019, art.332333. 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 Celaru, comuna
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Celaru, strada Înv. M.Georgescu, nr.525, județul
Dolj. 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 Celaru.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
06.10.2021, ora 14.00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 14.10.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Celaru, comuna Celaru, Compartimentul
Secretariat, strada Înv. M.Georgescu, nr.136,
județul Dolj. 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: 15.10.2021, ora 09.00, Primăria
Comunei Celaru, comuna Celaru, strada Înv.
M.Georgescu, nr.136, județul Dolj. 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 Dolj, Craiova, Strada
Brestei, nr.12, județul Dolj, telefon
0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20.09.2021.
l Consiliul Judeţean Bihor, cu sediul în Oradea,
P-cul Traian, nr.5, organizează licitație publică:
A.Informaţii generale privind vânzătorul precum:
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
datele de contact, persoana de contact: Județul
Bihor -Consiliul Județean Bihor, cu sediul în mun.
Oradea, Parcul Traian nr. 5, jud.Bihor, Cod fiscal:
RO27396366, tel: 0259/410.181, Fax: 0259/410.182;
registratura@cjbihor.ro, web: www.cjbihor.ro,
persoană de contact: Aurelian Cismaș, tel:
0259/413.825, e-mail persoan[ de contact: patrimoniu@cjbihor.ro. B.Informaţii generale privind
obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:
-Microbuz M2 Clasa B (18 locuri) marca
“Volkswagen Crafter“, proprietate privată a Județului Bihor, conform H.C.J.B. nr.164 din
05.08.2021 -temei legal H.G. nr. 841 din 23 octombrie 1995. C.Informaţii privind documentaţia de
atribuire: conform caietului de sarcini: -Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: descărcarea acestora
de pe site-ul https://www.cjbihor.ro/informatii-publice/anunturi. Denumirea şi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Oradea,
Parcul Traian nr.5, Consiliul Județean Bihor
-Compartimentul Patrimoniu -biroul nr.27. Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire: documentația poate fi descărcată
gratuit de pe site-ul: https://www.cjbihor.ro/informatii-publice/anunturi. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.09.2021 ora 09:00. D.
Informaţii privind ofertele: Data-limită de depunere a ofertelor: 28.09.2021, ora 09:00. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Oradea, Parcul
Traian nr.5, la sediul Consiliului Județean Bihor

–Registratură. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar
original. E.Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
28.09.2021, ora 14.00, Oradea, Parcul Traian nr.5
la sediul Consiliul Județean Bihor -Sala mică de
ședințe -nr.12. F.Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Sectia de Contencios
Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea,
Parcul Traian, nr.10, cod 410033, tel. 0259/414.896,
fax.0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro.
G.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
20.08.2021.
l 1.Informaţii generale privind concedentul,
precum: denumirea, codul fiscal, adresa, datele de
contact, persoană de contact: U.A.T.Orașul
Horezu; CIF:2541479; Strada 1 Decembrie, nr.7,
Horezu, judeţul Vâlcea; telefon: 0250/860.190, fax:
0250/860.481, email: primaria@orasul-horezu.ro.
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Teren intravilan în
suprafață de 5.000mp, proprietatea publică a
U.A.T.Orașul Horezu, situat în Orașul Horezu, str.
Tudor Vladimirescu, nr.151, județul Vâlcea, identificat cu Cartea Funciară și număr cadastral nr.
38318, în vederea realizării unui complex de
construcții în domeniul produselor etilate cu cifră
octanică (PECO), în domeniul serviciilor de
inspecție tehnică a vehiculelor rutiere (ITP),
precum și în domeniul cosmetică auto (spălătorie
auto). Concesionarea se face conform O.U.G. nr.
57/2019, cu modificările și completările ulterioare
și conform HCL nr.59/24.06.2021. 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:
Documentația de atribuire se poate ridica, pe bază
de solicitare, de la sediul Primăriei Orașului
Horezu. 3.2.Denumirea şi datele de contact ale
serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Compartimentul
juridic, administrație publică locală din cadrul
Primăriei oraşului Horezu, Strada 1 Decembrie,
numărul 7, camera 6. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 33Lei și se achită la casieria Primăriei
Orașului Horezu. 3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.10.2021, ora 12.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 11.10.2021, ora 14.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria orașului Horezu, strada 1 Decembrie,
nr.7, județul Vâlcea, secretariat. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Un exemplar original în plic sigilat. 5. Data şi
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 12.10.2021, ora 10.00, în
Sala de Conferinţe a Casei de Cultură
„Constantin Brâncoveanu” Horezu, str.1 Decembrie, nr. 11, județul Vâlcea. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Vâlcea, str.Scuarul Revoluției, nr.1,
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, telefon:

0250/739.120, Fax: 0250/732.207, adresă email:
tr-valcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului
licitației către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 20.09.2021.
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 Plenița, comuna Plenița, Str.
Traian, nr.34, județul Dolj, cod poștal 207460,
telefon 0251/368.086, fax 0251/368.086, e-mail:
primariaplenita@gmail.com, cod fiscal 4332266.
2. Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 2
cabinete medicale, proprietate publică a Comunei
Plenița, identificate astfel: -cabinet medical
13,32mp, situat în cadru imobilului C.F.31470
„Spital (Secție Chirurgie și Obstretică Ginecologie), etaj 1, cabinet 3, din satul Plenița, str.
A.I.Cuza, nr. 37, comuna Plenița, județul Dolj;
-cabinet medical 13,32 mp, situat în cadru imobilului C.F.31470 „Spital (Secție chirurgie și Obstretică Ginecologie)” etaj 1, cabinet 5, din satul
Plenița, str. A.I.Cuza, nr.37, comuna Plenița,
județul Dolj, conform H.C.L. 33/31.08.2021 și
temeiului legal: 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 Plenița, str.Traian, nr.34, județul Dolj.
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 Registratura
Comunei Plenița, str.Traian, nr.34, județul Dolj.
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: 100 lei/exemplar, ce se achită numerar la
casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.10.2021, ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 14.10.2021, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Plenița, comuna Plenița, Str.
Traian, nr.34, județul Dolj, la biroul Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: în două exemplare, original+copie,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15.10.2021, ora 12.00, Primăria Comunei
Plenița, comuna Plenița, Str.Traian, nr.34, județul
Dolj, în Sala de sedință. 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 Dolj, Craiova, str.Brestei, nr.12, județul Dolj,
telefon 0251/418.612, fax 0251/410.140, e-mail:
arhiva.dj.caf@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 20.09.2021.
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 Plenița, comuna Plenița, Str.
Traian, nr.34, județul Dolj, cod poștal 207460,
telefon 0251/368.086, fax 0251/368.086, e-mail:
primariaplenita@gmail.com, cod fiscal 4332266. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 1
parcelă teren, proprietate privată a Comunei
Plenița, identificată astfel: -teren 500mp, nr.
cadastral: C.F. 33771, situat în intravilanul satului
Plenița, str.Eroilor, nr.2A, din comuna Plenița,
județul Dolj, conform H.C.L. 34/31.08.2021 și
temeiului legal: 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
Plenița, str.Traian, nr.34, județul Dolj. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire:
Se poate obține de la Registratura Comunei
Plenița, str.Traian, nr.34, județul Dolj. 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:
100 lei/exemplar, ce se achită numerar la casieria
instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.10.2021, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 14.10.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Plenița, comuna Plenița, Str.Traian, nr.34, județul
Dolj, la biroul Registratură. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: în două
exemplare, original + copie, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 15.10.2021, ora
12.00, Primăria Comunei Plenița, comuna Plenița,
Str.Traian, nr.34, județul Dolj, în Sala de sedință.
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 Dolj, Craiova, str.Brestei,
nr.12, județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax
0251/410.140, e-mail: arhiva.dj.caf@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20.09.2021.
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 Ilişeşti, localitatea Ilişeşti, str.
Principală, nr.150, județul Suceava, cod poștal
727130, telefon 0230/521.248, e-mail: primaria_
ilisesti@yahoo.com, cod fiscal 4326930. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 1 (una)
parcelă de teren, proprietate privată a Comunei
Ilişeşti, identificată astfel: -Parcelă în suprafaţă
de 750mp, nr. cadastral: CF40291, situată în
intravilanul localităţii Ilişeşti, conform H.C.L. nr.
40/29.07.2021 și temeiului legal: O.U.G.
57/03.07.2019; 5 (cinci) parcele de teren, proprietate privată a Comunei Ilişeşti, identificate astfel:
-Parcelă în suprafaţă de 1.000 mp, nr.cadastral:
CF40295, situată în extravilanul localităţii Ilişeşti;

-Parcelă în suprafaţă de 1.000 mp, nr. cadastral:
CF40296, situată în extravilanul localităţii Ilişeşti;
-Parcelă în suprafaţă de 1.000 mp, nr. cadastral:
CF40297, situată în extravilanul localităţii Ilişeşti;
-Parcelă în suprafaţă de 1.000 mp, nr. cadastral:
CF40298, situată în extravilanul localităţii Ilişeşti;
-Parcelă în suprafaţă de 1.000 mp, nr. cadastral:
CF40303, situată în extravilanul localităţii Ilişeşti,
H.C.L. nr.40/29.07.2021 și temeiului legal:
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 instituției, Secretariatul instituţiei /Compartimentul Agricol sau se poate
consulta pe website-ul: www.comunailisesti.ro,
secțiunea-licitații. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului /compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: Se poate
obține de la Secretariatul instituţiei /Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Comunei
Ilişeşti, str.Principală, nr.150, 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: 10 lei /exemplar, ce se achită numerar la
casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.10.2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 13.10.2021, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Ilişeşti, localitatea Ilişeşti, str.
Principală, nr.150, județul Suceava, Secretariatul
instituţiei/Compartimentul Agricol. 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 desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 13.10.2021, ora
14.00, Primăria Comunei Ilişeşti, localitatea
Ilişeşti, str.Principală, nr.150, județul Suceava,
Sala de şedinţe. 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
Suceava, Suceava, str.Ştefan cel Mare, nr.62,
județul Suceava, telefon 0230/214.948,
0230/252.800, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcon@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 20.09.2021.

PIERDERI
l Pierdut Ordin Prefect nr. 82 din 30.04.1999,
privind atribuirea suprafeței de teren de
324,47mp, în proprietatea cetățenei Pricop
Maria, ordin eliberat Prefectura Județului
Tulcea. Se declară nul.
l Declar pierdută și nulă în mâinile oricui s-ar
afla ștampila aparținând SC Sale Industrial
Machinery Oltenia SRL, având CUI:
RO41507222, J28/931/2019.
l Subsemnatul, Huluban Samuel, declar pierdută legitimația de student eliberată de
Academia de Poliție “Al.I Cuza”.

