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OFERTE SERVICIU
l SC Wonder Friends SRL cu sediul în Tecuci, 
jud.Galați, angajează 2 hamali, pentru magazin 
în Tecuci. CV-urile se pot depune la sediul socie-
tății în Tecuci, str. Unirii, nr. 18. Interviul și 
preselecția vor avea loc în data de 27.12.2021, ora 
08.30, la sediul societății.

l Societatea S.C.Free Job S.R.L., cu sediul social 
în Craiova și punctul de lucru în Tulcea, anga-
jează pentru șantier naval din Tulcea pe urmă-
toarele funcții: -Lăcătuș naval, salariul 3.000Lei 
net; -Tubulator, salariul 3.300Lei net; -Sudor 
Mig-Mag, care să sudeze cu sârmă tubulară, sala-
riul 3.500Lei net. Experiență obligatorie pe 
șantiere navale. Se oferă bonuri de masă și alte 
beneficii. Contact: 0726.335.744.

l Societatea SC Groups Of Malik SRL anga-
jează bucătar și ajutor de bucătar. Se oferă 
salariu motivant și bonusuri în funcție de perfor-
manță. Interviurile vor avea loc în data de 
24.12.2021, la sediul societății din Baltesti, Valea 
Seacă, Str. Văii, nr.9, Jud.Neamț.

l SC Nuke’s Team Construct SRL, având CUI: 
35775689, cu sediul în Sat Ghelari, Comuna 
Ghelari, Strada Constructorul, Nr.6, Bloc 6, 
Scara A, Etaj 4, Ap.28, Județ Hunedoara, anga-
jează: Fierar betonist cu cod COR 711402- 8 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă 
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 23.12.2021, ora 10.00, 
la sediul societății.

l SC Puiul Regal SRL, având CUI: 30164862, cu 
sediul în Sat Gilău, Comuna Gilău, Strada Prin-
cipală, Nr.639, Județ Cluj, angajează: Ciontolitor 
tranșator carne, cu cod COR 751102- 50 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă 
engleză, cunoștințe în domeniul producției. 
Selecția are loc în data de 23.12.2021, ora 10.00, 
la sediul societății.

l Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale”, cu 
sediul în Baia Mare, b-dul Traian nr.26/A, jud.
Maramureș, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post: secretar -1 post 
temporar vacant, angajare pe perioadă determi-
nată. Condiţii specifice de participare la concurs: 
Nivelul studiilor -superioare cu diplomă de 
licenţă; -Pregătire de specialitate în domeniul 
secretariatului; -Cunoștinţe foarte bune de 
operare PC: Windows, Microsoft O§ce, Internet 
Explorer, inclusiv programe de gestiune baze de 
date. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.
fix: 0262.221.262, mobil: 0742.695.477, e-mail: 
scoalailcaragiale@yahoo.com și pe: http://www.
scoalacaragiale.eu

l Inspectoratul Școlar Județean Călărași, cu 
sediul în municipiul Călărași, judeţul Călărași, 
str.Sloboziei, nr.28-30, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 
(unu) post contractual de execuție vacant de 
consilier juridic debutant (S) -personal care 
desfășoară activități la Compartimentul Juridic. 

Pentru a ocupa postul contractual vacant, candi-
dații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții specifice: -studii superioare de lungă 
durată/studii universitare de licenţă în domeniul 
juridic; -cunoștinţe de operare pe calculator. 
Concursul se va organiza conform calendarului 
următor: -13 ianuarie 2022, ora 10.00: proba 
scrisă; -18 ianuarie 2022, ora 10.00: interviul. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Inspectoratului Școlar 
Judeţean Călărași. Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia stabilită se afișează la 
sediul Inspectoratului Școlar Judeţean Călărași. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Inspectoratului Școlar Judeţean Călărași, 
persoană de contact: Horodniceanu Dan Mihai, 
telefon: 0242.315.949, fax: 0242.312.810.

l Unitatea Militară 02412 București organizează 
concursuri pentru încadrarea unor posturi 
vacante de personal civil contractual, perioadă 
nedeterminată, astfel: 1 post de șef formație 
pompieri (studii medii)- fără vechime în speciali-
tate; 3 posturi de pompier (studii medii)- fără 
vechime în specialitate; 1 post de muncitor cali-
ficat I (electrician)- 6 ani vechime în meserie. 
Concursurile se vor desfășura, astfel: Proba scrisă 
în data de 12.01.2022, începând cu ora 09.00; 
Interviu în data de 18.01.2022, începând cu ora 
09.00. Dosarele pentru înscrierea la concurs se 
vor depune la sediul UM 02412 București, micro-
structura personal, etaj 1, camera 113, strada 
Grigore Cobălcescu, nr.26, Sector 1, București, 
până la data de 04.01.2022, ora 15.00. Informații 
supl imentare  se  pot  obț ine  la  te lefon 
021.313.88.05, int.114.

l SC ASPL Sulina SRL, prin Consiliul de Admi-
nistratie, anunta declansarea procedurii de recru-
tare si selectie a candidatilor pentru 1 (unu ) post 
de director al SC ASPL Sulina SRL, procedura ce 
va fi derulata in conformitate cu prevederile 
OUG 109/2011, privind guvernanta coorporativa 
a intreprinderilor publice cu completarile si 
modificarile ulterioare aduse de Legea 111/2016 
si de HG 722/2016. Conditiile de participare, 
cerintele, criteriile de selectie precum si conti-
nutul, modul de derulare si planificarea etapelor 
procesului de recrutare si selctie sunt prezentate 
in detaliu pe pagina de web: www.aspl-sulina.ro, 
la sediul SC ASPL Sulina SRL sau la nr.de 
telefon 0745 082 843. Dosarele de candidatura 
vor fi in mod obligatoriu depuse in termen de 30 
zile de la data aparitiei acestui anunt, atat pe 
suport de hartie cat si in format electronic, asa 
cum este descris in anuntul detaliat postat la 
adresa web anterior mentionata. Toate candida-
turile vor fi tratate cu maxima confidentialitate.

l U.M. 01835 București, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs/ examen pentru 
ocuparea postului vacant de conducere de 
personal civil contractual de șef birou gr.II /studii 
superioare, cu o vechime în muncă și în posturi 
prevăzute cu nivel de studii superior din dome-
niul resurselor umane de minim 8 ani, astfel: 

-14.01.2022, ora 10.00– proba scrisă; -20.01.2022, 
ora 10.00– interviul; -data limită de depunere a 
dosarelor– 05.01.2022, ora 14.30. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se vor face 
la sediul UM 01835 București, șoseaua București- 
Ploiești Km. 10,5, sector 1, București, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, la telefon: 
021.319.40.00, interior 276.

l Unitatea Militară 02526 București (Institutul 
pentru studii politice de apărare și istorie mili-
tară) din Ministerul Apărării Naţionale organi-
zează în conformitate cu H.G. nr. 286/2011 cu 
modificările și completările ulterioare, concurs 
pentru postul vacant de personal civil contractual 
de execuţie de consilier gradul III, Biroul istorie 
militară contemporană, Secţia programe studii 
de istorie militară. Condiţiile specifice necesare 
pentru ocuparea postului sunt: 1.studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă într-unul din domeniile: -știinţe 
umaniste și arte -ramurile de știinţă: filologie sau 
istorie; -științe sociale -ramurile de știință: științe 
ale comunicării sau științe politice sau științe 
militare, informații și ordine publică; 2.vechime 
în muncă minim 6 luni; 3.nivelul de acces la 
informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind 
necesar acordul scris al persoanei care dorește 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 „admisă”; 4.atenţie, capacitate de 
analiză și sinteză, dinamism și creativitate; 
5.cunoașterea limbii engleze –nivel foarte bun 
(cunoștințele vor fi testate în cadrul probei scrise 
și probei de interviu); 6.capacitate de exprimare 
cu ușurinţă în limbile română și engleză; 7.cunoș-
tinţe de operare pe calculator: utilizarea pache-
tului informatic MS O§ce (word, excel, power 
point), browser INTERNET –nivel bun. Dosarele 
de concurs se pot depune la sediul unităţii până 
la data de 13.01.2021, orele 15.00. Probe de 
concurs: -selecţie dosare: în data de 14.01.2021. 
-probă scrisă și probă practică: în data de 
20.01.2022, începând cu ora 09.00. -probă 
interviu: în data de 26.01.2022, începând cu ora 
09.00. Datele de contact ale persoanei care 
asigură secretariatul comisiei: Drăghia Ioana 
Luminița, telefon: 021.313.86.89/int.158 sau 
021.315.17.00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro.

l Anunț concurs. Centrul Național de Politici și 
Evaluare în Educație cu sediul în localitatea 
București, str.G-ral Berthelot, nr.26, sector 1, 
organizează concurs, pentru ocuparea a 8 funcții 
contractuale vacante, în data de 13.01.2022, ora 
09.00- proba 1- analiza dosarului de concurs și 
proba practică (pentru consilierii debutanți din 
Biroul IT) și 17.01.2022, ora 13 00- proba 2- 
interviu, după cum urmează: BIROUL IT: -2 
Consilieri debutanți. Studii: studii superioare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în domeniul funda-
mental Științe sociale, Ramura de știință: Socio-
logie sau Științe economice. Unitatea de 

Cercetare în Educație: 2 Cercetători științifici 
III- Laboratorul de Cercetare psihosocială în 
educație, 1 Cercetător Științific III- Laboratorul 
Analiză, dezvoltare și evaluare politici educațio-
nale. Condiții generale: Studii: studii superioare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor 
sociale, Științele Educației sau Psihologie sau 
Sociologie sau Științe Politice sau Asistență 
Socială. Vechime: activitate de cercetare-dezvol-
tare în specialitate sau în învățământul superior 
de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candida-
ților care dețin titlul de doctor; pentru candidații 
care provin din afara învățământului superior 
sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, 
sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de 
doctor; 1 Cercetător Științific II- Laboratorul 
Analiză, dezvoltare și evaluare politici educațio-
nale- condiții generale: studii: studii doctorale 
absolvite cu diplomă în domeniul fundamental 
Științe Sociale (domenii de studii universitare de 
doctorat: Sociologie, Științe politice, Psihologie, 
Științe ale educației). Vechime: activitate de 
cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăță-
mântul superior de cel puțin 8 ani și titlul știin-
țific de doctor; pentru candidații care provin din 
afară învățământului superior sau a cercetării 
științifice, o vechime de 12 ani în profilul 
postului; 1 Cercetător Științific- Laboratorul 
Analiză, dezvoltare și evaluare politici educațio-
nale, 1 Cercetător Științific- Laboratorul Cerce-
tare curriculară și teorii ale învățării, Unitatea de 
Cercetare în Educație- condiții generale: studii: 
studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul Sociologie, în domeniul științelor 
comportamentale (știintele educației, psihologie). 
Vechime: activitate de cercetare-dezvoltare în 
specialitate sau în învățământul superior de cel 
puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități. 
Proba 1- analiza dosarului de concurs și proba 
practică (pentru consilierii debutanți din Biroul 
IT) va avea loc  în data de 13.01.2022, ora 09.00 
și interviul va avea loc în data de 17.01.2022, ora 
13.00, în sediul din localitatea București, strada 
Știrbei Vodă nr.37, sector 1. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv până la data de 
05.01.2022, la sediul  secundar al  Centrului Nați-
onal de Politici și Evaluare în Educație din Bucu-
rești, sector 1, strada Știrbei Vodă nr.37 sau pe 
email, la  Făniță Andra sau Tucă Cristina, 
tel.021.314.27.82/85, email: info@ise.ro, andra.
fanita@ise.ro, cristina.tuca@ise.ro de la care vor 
obține și date suplimentare. Director general, 
Marian Șuță.

CITAŢII
l Gane Aura, cu ultimul domiciliu în Dăbuleni, 
este chemată în 17.01.2022, la Judecătoria 
Craiova, în dosarul 7166/215/2021,  ce are ca 
obiect divorț, de către Gane Viorel.

l Numitul Kocsis Csaba solicita:constatarea 
dobandirii dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra lotului nr.3 cu nr. top. nou. 145/3, in 
suprafata de 2345 mp, provenita din dezmem-
brarea imobilului inscris in CF. nr. 28166.
Covasna, nr. top. 143, 144 si 145, proprietarii 
tabulari fiind Kurko Szabolcs, Szasz Melinda, 
Ferencz Jozsef, Szabo Erika-Edit, Molnar Jozsef, 
Molnar Janos si Kelemen Barabas. Toti cei inte-
resati pot face opozitie la Judecatoria Targu 
Secuiesc, in termen de 1 luna de la publicarea 
prezentei, in Dosarul cu nr.508/322/2021, cu 
termen de judecata la data de 01.03.2022.

l Citație (1) PFA Deac Șuteu Dorin Vasile (ultim 
domiciliu Mediaș), (2) Marcel Dan Tender (ultim 
domiciliu Târgu Mureș), (3) Deven Anthony 
Mitchel (ultim domiciliu Cluj-Napoca), (4) Dario 
Rugosevic (ultim domiciliu Mediaș), (5) Susnjar 
Aleksandar (ultim domiciliu Mediaș), (6) Molorad 
Perovic (ultim domiciliu București), (7) Trtavac 
Jasmin (ultim domiciliu Mediaș), (8) Rareș Andrei 
Mandache (ultim domiciliu Arad), (9) Llukkaku 
Azdren (ultim domiciliu Mediaș), (10) Victor Da 
Silva Medeiros (ultim domiciliu Mediaș), (11) Ignat 
Raul Simion (ultim domiciliu Alba), (12) Rodica 
Serv SRL, (13) Trif Răzvan Alin (ultim domiciliu 
Sibiu), (14) Cosereanu Valentin (ultim domiciliu 
Olt), sunt chemați în această instanţă, camera 11 
-Sala de ședinţă „I.L.Georgescu“, în ziua de 
18.01.2022, Completul C6 Apel -Insolventa, ora 
09.00, in calitate de Creditori, în proces cu Club 
Sportiv Gaz Metan Mediaș, CUI 6442311 în cali-
tate de Revizuent, închiderea procedurii revizuire 
dos. 2054/85/2014*. În caz de neprezentare a 
părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă se solicită 
în scris acest lucru de către una din părţi. Prin 
publicare în ziare naționale. Prin înmânarea cita-
ţiei, sub semnătură de primire, personal sau prin 
reprezentant legal sau convenţional, pentru un 
termen de judecată, cel citat este prezumat că are 
în cunoștinţă și termenele de judecată ulterioare 
aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată. Notă: 
•Să transmiteţi anterior termenului de judecată, 
prin e-mail: ca-albaiulia@just.ro sau fax: 0258-
810286, toate înscrisurile pe care intenţionaţi să la 
depuneţi la dosar; •Aveţi posibilitatea completării 
cererii de acces la dosarul electronic și de expri-
mare (sau nu) a acordului pentru comunicarea 
actelor în format electronic care poate fi descărcată 
de pe site-ul Curţii de Apel Alba Iulia: curtea-
deapelalbaiulia.ro; •Prezenţa NU este obligatorie, 
având posibilitatea să solicitaţi judecarea în lipsă.

l Lichidatorul judiciar desemnat de Tribunalul 
Timiș pentru SC Goldjade SRL Timișoara, prin 
Încheierea Civilă nr. 1187/25.11.2021 din dosarul 
nr. 5038/30/2021, solicită administratorului social 
al debitoarei să depună toate documentele prevă-
zute de 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei și de insol-
venţă la dosarul  menţionat. De asemenea, solicită 
creditorilor să depună la Registratura Tribunalului 
Timiș, în dosarul nr.5038/30/2021 situaţia crean-
ţelor reclamate în conformitate cu Legea 85/2014. 
Pentru întocmirea Tabelului preliminar al crean-
ţelor, se vor anexa copii ale actelor doveditoare.   

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea proce-
durii generale  a insolventei in dosarul nr. 
3480/105/2021 al Tribunalului Prahova, conform 
Sentintei nr. 607 din 10.12.2021 privind pe  Scan-
dinavia Solutions SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 25.01.2022, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 15.02.2022, întocmirea 
tabelului definitiv 10.03.2022, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data  21.02.2022, orele 
12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiești, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Cristian Impex S.R.L.anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul: „Extindere rețea de 
colectare, recepție, depozitare, condiționare 
cereale”, propus a fi amplasat în comuna Poarta 
Albă, str.Coloniilor, nr.1D, lot 2, nr.cadastral 
103406, județul Constanța. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului Constanța, munici-
piul Constanța, str.Unirii ,  nr.23, județul 
Constanța, zilnic, între orele 9.00-13.00, și la 
sediul titularului: Cristian Impex S.R.L., cu sediul 
în municipiul Tulcea, str.Viticulturii, nr.12, județul 
Tulcea, în zilele de luni-vineri, între orele 10.00-
14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Constanța, municipiul Constanța, str.Unirii, 
nr.23, județul Constanța, între orele 9.00-13.00.

l Cristian Impex S.R.L., cu sediul social în muni-
cipiul Tulcea, str.Viticulturii, nr.12, județul Tulcea, 
solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului 
obţinerea autorizaţiei de mediu pentru: „Activi-
tăți auxiliare pentru producția vegetală, depozi-
tări, comerț cu ridicata al produselor chimice”, 
cod CAEN: 0161, 0164, 5210, 4675, desfășurate în 
județul Constanța, comuna Poarta Albă, strada 
Coloniilor, nr.1B -lot 1 și lot 2. Persoanele fizice 
sau juridice interesate pot depune eventuale 
contestaţii sau sugestii la sediul A.P.M.Constanţa, 
strada Unirii nr.23, telefon: 546.696.
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l Subsemnatul Stoica Dorel, mandatar pentru 
Stoica Viorica, Tănase Florin, Stoica Dorel, 
Stoica Ioana, proprietari ai terenului situat în 
comuna Berceni -Tarlaua 25 Parcela 62/14, 15, 
pentru documentația de urbanism „PUZ -Intro-
ducere în intravilan -Ansamblu de locuinţe indi-
viduale P+1E+M și funcțiuni complementare, 
amenajare circulații și asigurarea utilităţilor”, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de obținere a Avizului Consultativ pentru 
planul menționat. Documentația a fost afișată 
pentru consultare în data de 22.12.2021, pe site-ul 
Consiliului Județean Ilfov, cu sediul în București, 
sector 6, strada Ernest Juvara, nr.3-5. Observații/
comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul 
CJ Ilfov -021.212.56.93, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data publicării anunțului.

l SC Gaspeco L&D SA (denumirea titularului), 
titular al proiectului „Amplasare container 
(benzinărie transportabilă) și semnalistică speci-
fică în zona parcărilor din incinta Dedeman”, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenția de Mediu 
Prahova (autoritatea competentă pentru 
protecția mediului), în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu 
se supune procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „Amplasare 
container (benzinărie transportabilă) și semnalis-
tică specifică în zona parcărilor din incinta 
Dedeman”, propus a fi amplasat în com.Blejoi, 
jud.Prahova, T8; A67/55-85, 85/1, județul 
Prahova (adresa amplasamentului). 1.Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului APM 
Prahova, din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, 
nr. 306, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
13.00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmph.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului pe pagina de 
internet a autorității competente pentru protecția 
mediului.

l SC Apan Motors SRL, anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare nu se supune evaluarii de impact 
asupra mediului /evaluarii adecvate/ evalu-
arii impactului asupra corpurilor de apa de 
catre Agentia pentru Protectia Mediului 
Ilfov,in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului,  pentru 
proiectul „Construire platforme betonate si 
constructii usoare cu functiuni servicii 
comerciale nonalimentare (Service Auto, 
Spalatorie) si comerciale alimentare (resta-
urant, terasa), amenajari incinta, gospodarie 
de apa, bazin vidanjabil, imprejmuire teren 
si organizare de santier“, propus a fi 
amplasat in orasul Otopeni, jud. ILFOV, 
parcela-28, loturile 15, 16, 17, 18, 19, identi-
ficat prin nr. cadastral 105472. Proiectul 
acordului de mediu si informatiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Ilfov: Bucuresti, sect. 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, in zilele de Luni-Joi, intre orele 9.00-
12.00, precum si la urmatoarea adresa de 
internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/ 
contestatiile publicului se primesc la sediul 
A.P.M. Ilfov- Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul 
Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de internet a 
autoritatii competente pentru protectia 
mediului.

l Anunt public privind depunerea solicitarii de 
emitere a acordului de mediu S.C. Agroindus-
triala Ceres S.R.L. anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „demolare 
constructi existente pe teren“ cu amplasamentul 
in Jud.Prahova, Municipiul Ploiesti, Str. Cuptoa-
r e l o r,  N r. 4 ,  N r. C a d .  1 2 3 1 7 3 ,  1 2 3 8 5 7 , 
134463,134465, 134466,134468, 134469 Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autoritatii competente pentru protectia 
mediului A.P.M.Prahova, din Ploiesti, jud. 
Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, in 
zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.00 si 
vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urma-
toarea adresa de internet: o¨ce@apmph.anpm.ro 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul 
autoritatii competente pentru protectia mediului 
A.P.M. Prahova.

l Anunt public privind depunerea solicitarii de 
emitere a acordului de mediu S.C. Agroindus-
triala Ceres S.R.L. anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „demolare 
constructi existente pe teren“ cu amplasamentul 
in Jud.Prahova, Municipiul Ploiesti, Str.Cuptoa-
relor, Nr.4, Nr.Cad. 7071/8.  Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul autori-
tatii competente pentru protectia mediului 
A.P.M. Prahova, din Ploiesti, jud. Prahova, str. 
Gh.Gr. Cantacuzino nr.306, in zilele de luni pana 
joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-
14.00, precum si la urmatoarea adresa de 
internet: office@apmph.anpm.ro. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii 
competente pentru protectia mediului A.P.M. 
Prahova.

l Nicodim Cristian si Nicodim Elena Mirabela, 
titular al planului „ P.U.D, obtinere autorizatie de 
construire pentru cladire cu functiuni mixte-bi-
rouri și servicii, imprejmuire și branșamente“, cu 
amplasamentul in Str.G-ral Alexandru Cernat, 
nr. 57 (fost nr. 59-61 Lot 1/2), Municipiul Galati, 
anunta publicul interesat asupra depunerii 
primei versiuni a planului la A.P.M. Galati, in 
vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile 
privind varianta de plan pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2 
si la sediul titularului, Dr.Petru Groza nr.8, zilnic, 
de luni pana joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri 
intre orele 8.30-13.30. Observatiile publicului se 
primesc zilnic in scris la sediul A.P.M. Galati in 
termen de 18 zile calendaristice de la data apari-
tiei anuntului.

l Comuna Domașnea titular al Amenajamen-
tului fondului forestier proprietate publică apar-
ț inând comunei  Domașnea  anunță ,  în 
conformitate cu HG nr. 1076/2004, publicul inte-
resat decizia etapei de încadrare: planul propus 
nu necesită evaluarea de mediu și se supune 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 
Comentariile privind decizia de încadrare, 
propunerile de reconsiderare a deciziei se vor 
transmite în scris, în termen de 10 zile calendaris-
tice de la apariția în ziar, la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșita. 
Str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi între 
orele 08:00 – 16:30 și vineri 08:00 – 14:00.

l Notificare privind deschiderea procedurii  
insolvenţei – procedura simplificată. Date privind 
dosarul: Număr dosar: 4035/115/2021, Tribunalul 
Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă, de Contencios, 
Administrativ și Fiscal ; Judecător sindic: 
Roiescu Claudia. Debitor: Cioata F S.R.L.; Cod 
Unic de Înregistrare: 14296403; Sediu social: sat 

Dognecea, comuna Dognecea, nr.43, Jud. 
Caraș-Severin ; Număr de Ordine în Registrul 
Comerţului: J11/339/2001. Lichidator judiciar: 
Darada Insolv I.P.U.R.L.; Cod de Identificare 
Fiscală: 31022114; Sediul ales: Reșiţa, P-ţa 1 
Decembrie 1918, Nr.7, et.2, cam.21, Jud. 
Caraș-Severin; Număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvenţă: RFO II – 0639/2012; 
Telefon: 0355/429.116; Fax: 0355/429.117. 
Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului Cioata S.R.L. 
Notifică Deschiderea procedurii  insolvenţei – 
procedura simplificată - împotriva debitoarei 
Cioata S.R.L., prin  Încheierea Civilă nr. 52/JS/
CC din data de 20.12.2021, pronunţată de către 
Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
4035/115/2021. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanţelor asupra 
averii debitoarei este: 04.02.2022. Termenul 
limită de verificare a creanţelor, de admitere, 
afișare și publicare a Tabelului preliminar al 
creanţelor este: 15.02.2022. Termenul pentru 
întocmirea, depunerea și publicarea Tabelului 
definitiv al creanţelor admise este: 14.03.2022.
Termenul pentru depunerea raportului prevăzut 
de art. 97 din Legea nr. 85/2014 este 31.01.2022. 
Se notifică faptul că prima ședinţă a Adunării 
Creditorilor debitoarei va avea loc la data de: 
21.02.2022, orele 09.00, la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Reșiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 
1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraș-Severin, având 
ca ordine de zi: prezentare situaţie debitor; 
desemnare comitet creditori; confirmare lichi-
dator judiciar; stabilire onorariu lichidator judi-
ciar; alte menţiuni. Lipsa creditorilor de la 
această adunare, constituie acordul tacit al aces-
tora cu privire la punctele de vedere de pe 
ordinea de zi.

l Subscrisa Private Liquidation Group IPURL, 
în calitate de administrator judiciar provizoriu în 
dosarul nr. 4843/111/2021 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, Secția a II-a Civilă, privind pe debi-
toarea Sigma Mașină SRL, CUI 35599175, 
număr de înregistrare în Registrul Comerțului 
J5/275/2016, îi notifică pe toți creditorii debi-
toarei privind faptul că prin hotărârea nr. 
467/2021 din data de 17.12.2021 pronunțată de 
Tribunalul Bihor în dosarul nr. 4843/111/2021 s-a 
dispus deschiderea procedurii generale de insol-
vență față de societatea debitoare mai sus menți-
onată, în temeiul art.71 alin.(1) din Legea 
85/2014. Prin hotărârea amintită s-au fixat 
termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanțelor la data de 28.01.2022, 
termenul limită pentru verificarea creanțelor, 
întocmirea și publicarea tabelului preliminar 
16.02.2022, termenul limită de întocmire a tabe-
lului definitiv 14.03.2022. Administratorul judi-
ciar provizoriu a convocat ședința adunării 
creditorilor pe data de 03.03.2022, la ora 12:00, la 
sediul acestuia din Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea de zi urmând a fi: 
1.confirmarea administratorului judiciar provi-
zoriu, 2.aprobarea onorariului administratorului 
judiciar provizoriu și 3.stabilirea componenței 
comitetului creditorilor.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Întorsura Buzăului sub dosar nr.928/248/2021, 
petenții Mereț Ștefan Ciprian și Mereț Simona 
Ioana, ambii cu domiciliul în municipiul Brașov, 
str.Uranus, nr. 11, sc.A, ap.18, județul Brașov, au 
invocat dobândirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra: imobilului teren în suprafață 
de 2.461 mp situat în intravilanul comunei 

Barcani, sat Barcani, fn, județul Covasna, înscris 
în CF nr. 23749 Barcani, nr. top. 8368, 8369, în 
suprafață de 7.622 mp. Imobilul situat în intravi-
lanul comunei Barcani, sat Barcani, fn, județul 
Covasna, are ca vecinătăți la Nord -Buzea 
Ciprian, la Est -drum, la Sud -Moraru Ioan și la 
Vest -pârâu. Toți cei interesați sunt somați să 
formuleze opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea cererii în termen 
de 30 de zile de la data emiterii somației și publi-
carea ei în condițiile legii.

l Emisa in temeiul art. 130 din Decretul-Lege nr 
115/1938 privind cererea inregistrata pe rolul 
Judecatoriei Ineu formulate de petenta Taficiuc 
Irina cu domiciliul in Cermei nr 686, jud Arad. 
Petenta solicita sa se constate ca a dobandit 
dreptul de proprietate cu titlu de uzucapiune 
asupra cotei de 1/1 parti din imobilul teren intra-
vilan inscris in cartea funciara nr 304776 Silindia 
nr CF Vechi. 2129 Silindia identificat prin 
numarul topografic 68-69/a teren intravilan in 
suprafata de 2649 mp, de sub A. 1 si asupra cotei 
de 1/1 parti din imobilul supraedificat constructi-
ve-casa nr 247 din Silindia, inscrisa in cartea 
funciara nr 304776 Silindia.. nr CF Vechi 2129 
Silindia, identificat prin numarul topographic 
68-69/a de sub A1.1 prin uzucapiune de 20 de ani 
de la moartea proprietarului tabular, defuncta 
Gruber Iuliana, decedata la data de 02.01.1997, 
de sub B1 si B2, imobilul este in posesia si folo-
sinta sa, si il foloseste in mod pasnic, public, 
continuu si sub nume de proprietar si sa se 
dispuna inscrierea dreptului de proprietate a 
petentei in CF. Prezenta somatie se afiseaza timp 
de o luna in sediul instantei si la sediul primariei 
in raza careia se afla imobilul si se publica intr-un 
ziar de larga raspandire, timp in care toti cei 
interesati au posibilitatea sa depuna DE 
INDATA opozitie la Judecatoria Ineu, intrucat in 
caz contrar in termen de o luna de la ultima 
afisare sau publicare se va proceda la analizarea 
cererii reclamantilor cu privire la constatarea 
dreptului sau de proprietate.

l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei 
Arad se afla dosarul nr 18409/55/2021, cu termen 
de judecata la data de 18 ianuarie 2022, avand ca 
obiect cererea petentei Tipei Elisabeta, cu domici-
liul in Timisoara, Calea Sagului, nr 52, bl 17/B, et 
1, ap 8, judetul Arad si resedinta in comuna 
Vinga, str Mare, nr 20, inscris in CF 307138 
Vinga, cu nr top. 8304/686-687, intravilan cu casa 
de locuit, proprietatea tabulara a numitului 
Fraicov Marcu. Persoanele interesate pot face 
opozitie la numarul de dosar indicat mai sus in 
termen de o luna de la data publicarii prezentei 
somatii.

LICITAŢII
l SC Odem Investment SRL prin BFJ Consul-
ting Group SPRL, valorifică prin licitaţie publică 
teren extravilan 20.000mp situat în loc. Sărulești, 
jud. Călărași la prețul de 13.200 euro (exclusiv 
TVA). Licitația va avea loc la data de 11.01.2022, 
ora 16:00, cu repetare la data de 18.01.2022, ora 
16:00, cu repetare la data de 25.01.2022, ora 
16:00, cu repetare la data de 01.02.2022, ora 
16:00, cu repetare la data de 08.02.2022, ora 
16:00, la sediul lichidatorului judiciar din str. 
Negoiu nr.8, bl. D 14, sc.2, et.2, ap.30, sector 3 
București. Caietul de sarcini se poate procura de 
la sediul lichidatorului judiciar după achitarea 
costului acestuia în valoare de 1000 RON. Parti-
ciparea la licitație este condiționată de achitarea 
taxei de participare, a caietului de sarcini și a 
unei cauțiuni de cel puțin 10% din prețul de 
pornire a licitației pentru bunul imobil pe care 
intenționează să îl cumpere. Informații, E-mail: 
o¨ce@bfj.ro, https://www.licitatii-insolventa.ro/

l Anunţ. Regia Autonoma „Administratia Patri-
moniului Protocolului de Stat’’ prin Sucursala 
Pentru Administrarea și Întreţinerea Fondului   
Imobiliar, cu sediul în București, Șos. Fabrica de 
Glucoză nr. 3A, sector 2, Cod poștal: 020331, 
Nr.Reg.Com.: J40/7597/14.08.2002, C.I.F.: RO 
2351555, C.U.I.: 14814939 organizează licitaţie 
publică cu strigare privind închirierea următoa-

relor spaţii: 1. Doua spatii destinate amplasarii 
unor ansambluri publicitare in suprafata de 
210.40 mp (tip roof-top) si de 90 mp (tip trivi-
sion), situate pe terasa corpului D1 al imobilului 
din Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1, București. 
tariful de pornire a licitaţiei: 18,90 euro/mp/lună, 
garanţia de participare la licitaţie: 11355,12 euro. 
2. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 23.19 mp 
(cam. nr.10 si 11), situat la etajul 1 al imobilului 
din București, sector 1, B-dul Gh. Magheru nr. 
28-30, tariful de pornire a licitaţiei: 7,20 euro/mp/
lună, garanţia de participare la licitaţie: 333,94 
euro. 3. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 
26.03 mp (cam. nr.21), situat la mezaninul imobi-
lului din București, sector 1, Str. Ion Campineanu 
nr.20, tariful de pornire a licitaţiei: 7,20 euro/mp/
lună, garanţia de participare la licitaţie: 374,83 
euro. 4. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 
71.39 mp (cam. nr.10, 11 si 12), situat la meza-
ninul imobilului din București, sector 1, Str. Ion 
Campineanu nr.20, tariful de pornire a licitaţiei: 
7,20 euro/mp/lună, garanţia de participare la 
licitaţie: 1028,12 euro. 5. Spaţiu administrativ, în 
suprafaţă de 117.22 mp (cam. nr.1 si 2), situat la 
etajul 1 al imobilului din București, sector 1, Str. 
Ion Campineanu nr.20, tariful de pornire a licita-
ţiei: 7,20 euro/mp/lună, garanţia de participare la 
licitaţie: 1687,97 euro. 6. Spaţiu administrativ, în 
suprafaţă de 59.82 mp (cam. nr.13 si 14 ), situat 
la mezaninul imobilului din București, sector 1, 
Str. Ion Campineanu nr.20, tariful de pornire a 
licitaţiei: 7,20 euro/mp/lună, garanţia de partici-
pare la licitaţie: 861,41 euro. 7. Spaţiu adminis-
trativ, în suprafaţă de 69.49 mp (cam. nr.7, 8, 9 si 
10 ), situat la etajul 1 al imobilului din București, 
sector 1, Str. Ion Campineanu nr.20, tariful de 
pornire a licitaţiei: 7,20 euro/mp/lună, garanţia 
de participare la licitaţie: 1000,66 euro. 8. Spaţiu 
administrativ, în suprafaţă de 18.73 mp (cam. 
nr.11 ), situat la etajul 1 al imobilului din Bucu-
rești, sector 1, Str. Ion Campineanu nr.20, tariful 
de pornire a licitaţiei: 7,20 euro/mp/lună, 
garanţia de participare la licitaţie: 269,71 euro. 9. 
Spaţiu comercial, în suprafaţă de 84.10 mp situat 
la parterul si mezaninul  imobilului din Bucu-
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ION PECIE CLAUDIA PREDA

EDITURA HOFFMAN

Istoria manierelor elegante confirmă existența, din cele mai vechitimpuri, a unor reguli de comportament care să asigure respectul dintreoameni. Primele dovezi datează cu mult timp înainte de Iisus Hristos(peste 2000 de ani), fiind descoperite pe teritoriul Egiptului. Conceptulmanierelor elegante moderne se poate spune că a fost creat în Antichitate,fiind mai complet conturat în Evul Mediu. Burghezia (secolele XV, XVI)guvernează aplicarea bunelor maniere ca stil de viață. Comportându-seconform manierelor elegante, oricine este etichetat ca o persoană nobilă,cinstită și, în consecință, va fi o persoană respectată.O zonă importantă din acest domeniu nelimitat al manierelor eleganteîl reprezintă felicitările, urările și mesajele prilejuite de diverse evenimentedin viața personală sau din peisajul social.
Prezentul volum se constituie ca un ghid complex de orientare, extremde util pentru toate categoriile sociale și pentru aproape toată gama deevenimente la care se trimit felicitări (ziua de naștere, de nume, de căsătorie,botez, majorat, absolvire de cursuri, promovări, diplome, permise), urări(Crăciunul, Paștele, Boboteaza, Înălțarea, Revelionul, Anul Nou, Dragobetele,Ziua Femeii, Ziua Copilului etc.) sau mesaje (părinților, copiilor, bunicilor,fraților, soacrei, prietenilor, iubiților, doctorilor, profesorilor, antrenorilor, deîncurajare, de însănătoșire, de mulțumire).

Pentru a crește gradul de utilitate a acestei cărți, în anexe am inclusdate de calendar pentru toate zilele din an care au o semnificație deinteres personal sau general (zilele din calendarul creștin-ortodox, dincalendarul romano-catolic, zile oficiale în România, zile internaționale,zodiacul românesc și chinezesc).
Autorul acestui volum, inginerul Ion Pecie, a devenit un nume(cu renume!) prin publicarea următoarelor cărți:- Enciclopedia Umorului de Buzunar (25 de volume), pentrucare a primit DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din partea Centrului CulturalIsrael-România, Tel Aviv, în 2020.
- MONOGRAFIILE localităților Siliștea-Gumești, Tătărăștii de Sus șiTătărăștii de Jos, premiate de Societatea Națională de Istorie.- TELEORMAN. RĂZBOIUL ÎNTREGIRII NEAMULUI. MONUMENTE (2016)Atașamentul față de locurile natale și dragostea față de descendențiiMoromeților l-au ținut mereu aproape de Teleorman. Pentru implicareasa în viața comunităților din zona respectivă (Udupu, Tătărăști, SilișteaGumești), a primit titlul de cetățean de onoare.

FELICIT
ĂRI

URĂRI
MESAJE

Ghid de 
maniere 
elegante

elicitări, urări, mesa e

O carte care te a ută să ieși perfect din orice situație

Cum scrii felicitările aniversărilor anuale, evenimentelor, 
sau reușitelor profesionale  Ce urări faci de sărbători și 

ce mesa e dai de mulțumire, încura are, c iar și de 
condoleanțe  ăsiți răspunsuri și mii de sugestii în  

g idul oferit de urnalul de luni, 2  decembrie

Preț: 
24,9 lei 
ziarul + 
cartea

de on Pecie și Claudia Preda

miercuri / 22  decembrie 2021



Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Miercuri, 22 decembrie 2021

Supliment Anunţuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

de investigație și atitudinede investigație și atitudine

ANUNȚURI www.jurnalul.ro

rești, sector 1, Str. Ion Campineanu nr. 20, tariful 
de pornire a licitaţiei: 18 euro/mp/lună, garanţia 
de participare la licitaţie: 3027.60 euro. 10. Spaţiu 
destinat amplasarii antenelor de telecomunicatii, 
în suprafaţă de 20 mp situat pe terasa si fatada  
imobilului din București, sector 1, Str. Ion 
Campineanu nr.20, tariful de pornire a licitaţiei: 
27 euro/mp/lună, garanţia de participare la lici-
taţie: 1080.00 euro. 11. Spaţiu administrativ, în 
suprafaţă de 176.93 mp (cam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 si 15) situat la parterul imobilului 
din București, sector 1, B-dul N.Balcescu nr.17-
19, tariful de pornire a licitaţiei: 9,00 euro/mp/
lună, garanţia de participare la licitaţie: 3184,74 
euro. 12. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 
15.09 mp ( cam. 11) situat la etajul 2 al imobilului 
din București, sector 1, Piata Walter Maraci-
neanu nr. 1-3, tariful de pornire a licitaţiei: 5,85 
euro/mp/lună, garanţia de participare la licitaţie: 
176,55 euro. 13. Spaţiu administrativ, în supra-
faţă de 57.03 mp (cam. 94 si 97) situat la etajul 2 
al imobilului din București, sector 1, Piata Walter 
Maracineanu nr.1-3, tariful de pornire a licitaţiei: 
5,85 euro/mp/lună, garanţia de participare la 
licitaţie: 667,25 euro. 14. Spaţiu administrativ, în 
suprafaţă de 39.95 mp (cam. 98) situat la etajul 2 
al imobilului din București, sector 1, Piata Walter 
Maracineanu nr.1-3, tariful de pornire a licitaţiei: 
5,85 euro/mp/lună, garanţia de participare la 
licitaţie: 467,42 euro. 15. Spaţiu administrativ, în 
suprafaţă de 34.21 mp (cam. 1) situat la parterul 
imobilului din București, sector 1, Piata Walter 
Maracineanu nr.1-3, tariful de pornire a licitaţiei: 
5.85 euro/mp/lună, garanţia de participare la 
licitaţie: 400,26 euro. 16. Spaţiu administrativ, în 
suprafaţă de 22.30 mp (cam. 3) situat la etajul 1 
al  imobilului din București, sector 1, Piata 
Walter Maracineanu nr. 1-3, tariful de pornire a 
licitaţiei: 5,85 euro/mp/lună, garanţia de partici-
pare la licitaţie: 260,91 euro. 17. Spaţiu adminis-
trativ, în suprafaţă de 77.85 mp (cam. 11, 12, 13 
si 14) situat la etajul 3 al  imobilului din Bucu-
rești, sector 1, Piata Walter Maracineanu nr.1-3 
tariful de pornire a licitaţiei: 5,85 euro/mp/lună, 
garanţia de participare la licitaţie: 910,85 euro. 
18.Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 50.11 mp 
( cam. 95 ) situat la etajul 3 al  imobilului din 
București, sector 1, Piata Walter Maracineanu 
nr.1-3, tariful de pornire a licitaţiei: 5,85 euro/mp/
lună, garanţia de participare la licitaţie: 586,29 
euro. 19. Spaţiu destinat amplasarii antenelor de 
telecomunicatii, în suprafaţă de 5 mp situat la 
etajul 13 al imobilului Piaţa Presei Libere nr.1, 
sector 1, București. tariful de pornire a licitaţiei: 
27 euro/mp/lună, garanţia de participare la lici-
taţie: 270 euro. 20. Spaţiu administrativ camera 
nr.18 (57,72 mp) situat la etajul 9 si spatiu 
destinat amplasarii antenelor de telecomunicatii, 
în suprafaţă de 65 mp situat la etajele 9 si 13 ale 
imobilului Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1, 
București. tariful de pornire a licitaţiei: 27 euro/
mp/lună, garanţia de participare la licitaţie: 
6626,88 euro. 21. Spaţiu destinat parcarii auto 
(boxa nr.55), în suprafaţă de 37,71 mp situat in 
garajul imobilului din Piaţa Presei Libere nr.1, 
sector 1, București. tariful de pornire a licitaţiei: 
5,40 euro/mp/lună, garanţia de participare la 
licitaţie: 407,27 euro. 22. Spaţiu destinat parcarii 

auto (boxa nr.56 – loc 25A), în suprafaţă de 13 
mp situat in garajul imobilului din Piaţa Presei 
Libere nr.1, sector 1, București. tariful de pornire 
a licitaţiei: 5,40 euro/mp/lună, garanţia de parti-
cipare la licitaţie: 140,00 euro. 23. 52 locuri de 
parcare situate în curtea imobilului din Piata 
Presei Libere nr. 1(curtea Rodipet), sector 1, 
Bucuresti, tariful de pornire a licitaţiei: 72 euro/
loc de parcare/lună, garanţia de participare la 
licitaţie: 144 euro/loc de parcare. 24. 20 de locuri 
de parcare ( nr. 30-39, 2-4, 12-18) situate în 
parcarea aferenta corpurilor C1,C2,C3, ale 
imobilului din Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, 
Bucuresti, tariful de pornire a licitaţiei: 72 euro/
loc de parcare/lună, garanţia de participare la 
licitaţie: 144 euro/loc de parcare. 25. 2 locuri de 
parcare (nr. 8 si 9) situate în parcarea aferenta 
corpurilor C1,C2,C3, ale imobilului din Piata 
Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, tariful de 
pornire a licitaţiei: 72 euro/loc de parcare/lună, 
garanţia de participare la licitaţie: 144 euro/loc 
de parcare. 26. 2 locuri de parcare (nr.10 si 11) 
situate în parcarea aferenta corpurilor C1,C2,C3, 
ale imobilului din Piata Presei Libere nr. 1, sector 
1, Bucuresti, tariful de pornire a licitaţiei: 72 
euro/loc de parcare/lună, garanţia de participare 
la licitaţie: 144 euro/loc de parcare. 27. 3 locuri de 
parcare (nr. 5, 6, 7) situate în parcarea aferenta 
corpurilor C1,C2,C3, ale imobilului din Piata 
Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, tariful de 
pornire a licitaţiei: 72 euro/loc de parcare/lună, 
garanţia de participare la licitaţie: 144 euro/loc 
de parcare. 28. 1 loc de parcare (nr. 58) situat în 
parcarea aferenta corpurilor C1,C2,C3, ale 
imobilului din Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, 
Bucuresti, tariful de pornire a licitaţiei: 72 euro/
loc de parcare/lună, garanţia de participare la 
licitaţie: 144 euro/loc de parcare. 29. 15 locuri de 
parcare (libere) situate în parcarea aferenta 
corpurilor C1,C2,C3, ale imobilului din Piata 
Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, tariful de 
pornire a licitaţiei: 72 euro/loc de parcare/lună, 
garanţia de participare la licitaţie: 144 euro/loc 
de parcare. 30. Spaţiu administrativ, în suprafaţă 
de 27,11 mp (camera nr.10), situat la parterul 
imobilului din București, sector 1, Piata Presei 
Libere, nr. 1, corp C1. tariful de pornire a licita-
ţiei: 5,40 euro/mp/luna, garanţia de participare la 
licitaţie: 292,79 euro. 31. Spaţiu administrativ, în 
suprafaţă de 11,01 mp (camera nr.11), situat la 
etajul 6 al imobilului din București, sector 1, 
Piata Presei Libere, nr. 1, corp C1. tariful de 
pornire a licitaţiei: 5,40 euro/mp/luna, garanţia 
de participare la licitaţie: 118,91 euro. 32. Spaţiu 
administrativ, în suprafaţă de 30,08 mp (camera 
nr.55), situat la etajul 6 al imobilului din Bucu-
rești, sector 1, Piata Presei Libere, nr. 1, corp D1. 
tariful de pornire a licitaţiei: 5,40 euro/mp/luna, 
garanţia de participare la licitaţie: 324,86 euro. 
33.Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 107,55 
mp (camerele nr.5 si 7), situat la parterul imobi-
lului din București, sector 1, Piata Presei Libere, 
nr. 1, corp A4. tariful de pornire a licitaţiei: 5,40 
euro/mp/luna, garanţia de participare la licitaţie: 
1161,54 euro. 34. Spaţiu administrativ, în supra-
faţă de 174,94 mp (camerele nr.10, 11, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, 21), situat la parterul imobilului 
din București, sector 1, Piata Presei Libere, nr. 1, 

corp B3 antresol. tariful de pornire a licitaţiei: 
5,40 euro/mp/luna, garanţia de participare la 
licitaţie: 1889,35 euro. 35. Spaţiu administrativ, 
în suprafaţă de 25,26 mp (camera nr.7), situat la 
etajul 5 al imobilului din București, sector 1, 
Piata Presei Libere, nr. 1, corp C1. tariful de 
pornire a licitaţiei: 5,40 euro/mp/luna, garanţia 
de participare la licitaţie: 272,81 euro. 36. Spaţiu 
administrativ, în suprafaţă de 35,78 mp (camera 
nr.34), situat la etajul 1 al imobilului din Bucu-
rești, sector 1, Piata Presei Libere, nr. 1, corp C2. 
tariful de pornire a licitaţiei: 5,40 euro/mp/luna, 
garanţia de participare la licitaţie: 386,42 euro. 
37.Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 19,93 mp 
(camera nr.3), situat la etajul 1 al imobilului din 
București, sector 1, Piata Presei Libere, nr. 1, corp 
C2. tariful de pornire a licitaţiei: 5,40 euro/mp/
luna, garanţia de participare la licitaţie: 215,24 
euro. 38.Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 
19,93 mp (camera nr.7), situat la etajul 1 al imobi-
lului din București, sector 1, Piata Presei Libere, 
nr. 1, corp C2. tariful de pornire a licitaţiei: 5,40 
euro/mp/luna, garanţia de participare la licitaţie: 
215,24 euro. 39.Spaţiu administrativ, în suprafaţă 
de 22,23 mp (camera nr.47), situat la etajul 1 al 
imobilului din București, sector 1, Piata Presei 
Libere, nr. 1, corp C3. tariful de pornire a licita-
ţiei: 5,40 euro/mp/luna, garanţia de participare la 
licitaţie: 240,08 euro. 40. Spaţiu administrativ, în 
suprafaţă de 71,1 mp (camerele nr.49, 50, 51, 52), 
situat la etajul 1 al imobilului din București, 
sector 1, Piata Presei Libere, nr. 1, corp C3. 
tariful de pornire a licitaţiei: 5,40 euro/mp/luna, 
garanţia de participare la licitaţie: 383,94 euro. 
41. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 28,09 
mp (camera nr.14), situat la etajul 4 al imobilului 
din București, sector 1, Piata Presei Libere, nr. 1, 
corp D1. tariful de pornire a licitaţiei: 5,40 euro/
mp/luna, garanţia de participare la licitaţie: 
303,37 euro. 42.Spaţiu administrativ, în suprafaţă 
de 129,65 mp (camerele nr.5, 9, 11), situat la 
etajul 10 al imobilului din București, sector 1, 
Piata Presei Libere, nr. 1, corp D1. tariful de 
pornire a licitaţiei: 5,40 euro/mp/luna, garanţia 
de participare la licitaţie: 1400,22 euro. 43.Spaţiu 
administrativ, în suprafaţă de 17,42 mp (camera 
nr.2), situat la etajul 11 al imobilului din Bucu-
rești, sector 1, Piata Presei Libere, nr. 1, corp D1. 
tariful de pornire a licitaţiei: 5,40 euro/mp/luna, 
garanţia de participare la licitaţie: 188,14 euro. 
44. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 260,11 
mp (camerele nr.5, 13, 14, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40), situat la etajul 6 al imobilului din Bucu-
rești, sector 1, Piata Presei Libere, nr. 1, corp D1. 
tariful de pornire a licitaţiei: 5,40 euro/mp/luna, 
garanţia de participare la licitaţie: 2809,19 euro. 
45. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 84,27 
mp (camerele nr.16, 17, 18), situat la etajul 6 al 
imobilului din București, sector 1, Piata Presei 
Libere, nr. 1, corp D1. tariful de pornire a licita-
ţiei: 5,40 euro/mp/luna, garanţia de participare la 
licitaţie: 910,12 euro. 46. Spaţiu administrativ, în 
suprafaţă de 29,53 mp (camera nr.39), situat la 
etajul 6 al imobilului din București, sector 1, 
Piata Presei Libere, nr. 1, corp D1. tariful de 
pornire a licitaţiei: 5,40 euro/mp/luna, garanţia 
de participare la licitaţie: 318,92 euro. 47.Spaţiile 
administrative, în suprafaţă de 168,54 mp (came-

rele nr.6,7,8,9,10,19, Corp D1, etaj 6 si în supra-
faţă de 103,55 mp (camerele nr.53, 54, 55, Corp 
D1, etaj 3) situate in imobilului din București, 
sector 1, Piata Presei Libere, nr. 1. tariful de 
pornire a licitaţiei: 5,40 euro/ mp/luna, garanţia 
de participare la licitaţie: 2938,57 euro. Licitaţia 
va avea loc la sediul S.A.I.F.I în data de  
17.01.2022 ora 10.00. Persoanele interesate se pot 
adresa catre S.A.I.F.I. cu sediul in în București, 
Șos. Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector 2, la Servi-
ciul F.I.S.A.D. Data limită de înscriere este 
14.01.2022 ora 10.00. Preţul dosarului de licitaţie 
este de 300 lei si se poate achizitiona de la sediul 
S.A.I.F.I. din Șos. Fabrica de Glucoză nr. 3A, 
sector 2. Data limita de obtinere a dosarului de 
licitaţie si solicitare clarificari este de 13.01.2022. 
Persoana de contact doamna Ciuca Daniela, 
telefon 021/409.12.17; 0722.184.811.

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: 
Comuna Galicea, comuna Galicea, Str. Princi-
pală, nr.13, județul Vâlcea, telefon 0250/762.152, 
fax 0250/762.160, e-mail: primaria_galicea@
yahoo.com, cod fiscal 2541118. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: spațiu în 
suprafață de 10,31 mp, aflat în clădirea „Centru 
Comunitar”, aparținând domeniului public al 
Comunei Galicea, cu destinația spațiu comercial, 
situat în Comuna Galicea, sat Galicea, Str.Ostro-
veni, nr.3, județul Vâlcea, conform caietului de 
sarcini, H.C.L. nr. 57/26.11.2021 și temeiului legal 
O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc 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. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului 
/compartimentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: se poate obține de la Comparti-
mentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei 
Galicea, Str.Principală, nr. 13, județul Vâlcea. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 06.01.2022, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 17.01.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Compartimentul 
Secretariat Primăria Comunei Galicea, Str. Prin-
cipală, nr.13, județul Vâlcea. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate -unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 17.01.2022, ora 10.00, 
Primăria Comunei Galicea, Str.Principală, nr.13, 
județul Vâlcea, Sala de ședințe. 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 Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, 
Str.Scuarul Revoluției, nr.1, județul Vâlcea, 
telefon 0250/739.120, fax 0250/732.207, e-mail: 
tr.valcea.civil2@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 21.12.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comuna 
Bârca, comuna Bârca, Str.Mihai Viteazu, nr.257, 
județul  Dolj ,  telefon 0251/356.214,  fax 
0251/356.116, e-mail: primaria.barca@yahoo.ro, 
cod fiscal 5002100. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
teren în suprafață de 20.000mp, situat în comuna 
Bârca, în T 13/p1, identificat cu număr cadastral 
38897, bun ce aparține domeniului privat al 
Comunei Bârca, conform H.C.L.nr.51 din 
13.12.2021 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc 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, 
Primăriei Comunei Bârca, comuna Bârca, Str. 
M i h a i  Vi t e a z u ,  n r. 2 5 7 ,  j u d e ț u l  D o l j . 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Secretariatul Primăriei Comunei Bârca, 
comuna Bârca, Str.Mihai Viteazu, nr.257, județul 
Dolj. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 03.01.2022, ora 16.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 12.01.2022, ora 12.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Bârca, comuna Bârca, Str.Mihai Viteazu, nr.257, 
județul Dolj, la Registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Într-un singur exemplar într-un plic sigilat. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 12.01.2022, ora 
14.00, Primăria Comunei Bârca, comuna Bârca, 
Str.Mihai Viteazu, nr.257, județul Dolj. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, Str.Brestei, 
nr.12, județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax 
0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 21.12.2021.

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: 
Comuna Galicea, comuna Galicea, Str. Princi-
pală, nr.13, județul Vâlcea, telefon 0250/762.152, 
fax 0250/762.160, e-mail: primaria_galicea@
yahoo.com, cod fiscal 2541118. 2.Informații gene-

rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: clădire 
„Magazin Bratia Vale” în suprafață de 96 mp, 
C.F.35120, număr cadastral 35120, situat în 
Comuna Galicea, sat Bratia din Vale, județul 
Vâlcea, aparținând domeniului public al 
Comunei Galicea, cu destinația spațiu comercial, 
conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 
58/26.11.2021 și  temeiului legal O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere de la sediul instituției. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei 
Galicea, Str.Principală, nr. 13, județul Vâlcea. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 06.01.2022, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 14.01.2022, ora 09.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Compartimentul 
Secretariat Primăria Comunei Galicea, Str. Prin-
cipală, nr.13, județul Vâlcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate -unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 14.01.2022, ora 10.00, 
Primăria Comunei Galicea, Str. Principală, nr.13, 
județul Vâlcea, Sala de ședințe. 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 Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, 
Str. Scuarul Revoluției, nr.1, județul Vâlcea, 
telefon 0250/739.120, fax 0250/732.207, e-mail: 
tr.valcea.civil2@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 21.12.2021.

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 Hotarele, cu sediul în comuna 
Hotarele, satul Hotarele, judeţul Giurgiu, Șos.
Bucovina nr. 2, cod poștal 087125, telefon/fax 
0246/247.205, e-mail: primariahotarele@gmail.
com, cod fiscal 5483372. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: -Teren intravilan cu nr. 
cadastral 33099, având CF 33099, aparținând 
domeniului privat al Comunei Hotarele, județul 
Giurgiu, amplasat în comuna Hotarele, județul 
Giurgiu, în suprafață de 115mp; -Teren extra-
vilan cu nr.cadastral 35375, având CF 35375, 
aparținând domeniului privat al Comunei Hota-
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rele, județul Giurgiu, amplasat în comuna Hota-
rele, județul Giurgiu, în suprafață de 8.563mp; 
-Teren intravilan cu nr.cadastral 31777, având 
CF 31777, aparținând domeniului privat al 
Comunei Hotarele, județul Giurgiu, amplasat în 
comuna Hotarele, județul Giurgiu, în suprafață 
de 500mp; -Teren intravilan cu nr.cadastral 
31778, având CF 31778, aparținând domeniului 
privat al Comunei Hotarele, județul Giurgiu, 
amplasat în comuna Hotarele, județul Giurgiu, în 
suprafață de 500mp; -Teren intravilan cu nr. 
cadastral 31779, având CF 31779, aparținând 
domeniului privat al Comunei Hotarele, județul 
Giurgiu, amplasat în comuna Hotarele, județul 
Giurgiu, în suprafață de 500mp; conform 
H.C.L.nr.43/11.10.2021 și temeiului legal: O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația 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, secretariat sau se poate 
consulta pe site-ul: www.primariahotarele.ro. 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 Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Hotarele, Șos. Buco-
vina nr.2, județul Giurgiu. 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: 
04/01/2022, ora 10.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
12/01/2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Hotarele, Șos.
Bucovina nr.2, județul Giurgiu, secretariat. 
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 de deschidere a ofertelor: 
14/01/2022, ora 12.00, Primăria Comunei Hota-
rele, Șos.Bucovina nr.2, județul Giurgiu, Sala de 
ședințe a Consiliului Local. 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 Tribuna-
lului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, 
Str.Episcopiei nr.13, telefon/fax 0246/217.492, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 21/12/2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă: Comuna Fântânele, jud.Arad, CIF: 
3519526, loc.Fântânele, nr. 115, jud.Arad, cod 
317120, telefon: 0257.456.196, fax: 0257.456.169, 
e-mail: primaria.fantanele@yahoo.com. 2. Infor-
mații privind obiectul procedurii de licitație 
publică: Destinația imobilului, proprietate 
privată a comunei Fântânele, situat în loc.Tisa 
Nouă, CF 307256 -C2, în suprafață de 41mp, este 
pentru introducerea echipamentelor de telecomu-
nicații specifice necesare funcționării rețelei de 
date, voce și  televiziune, conform OUG 
nr.57/2019 și HCL Fântânele nr.27/24.02.2021. 
3.Informații privind obiectul procedurii de lici-
tație publică: Imobilul, proprietate privată a 
Comunei Fântânele, este situat în loc.Fântânele, 
având CF 308760, compus din clădire și teren în 
suprafață totală de 715mp, are destinația de 
curți-construcții, licitația fiind organizată 
conform HCL Fântânele nr. 63/28.05.2021 și 
OUG nr.57/2019. 4.Informații privind obiectul 
procedurii de licitație publică: Imobilul, proprie-
tate privată a Comunei Fântânele, este situat în 
loc.Fântânele, având CF 308757, compus din 

clădire și teren în suprafață totală de 761mp, are 
destinația de curți-construcții, licitația fiind orga-
nizată conform HCL Fântânele nr. 65/28.05.2021 
și OUG nr. 57/2019. 5.Informații privind obiectul 
procedurii de licitație publică: Imobilul, proprie-
tate privată a Comunei Fântânele, este situat în 
loc. Fântânele, cu CF 308755, compus din clădire 
și teren în suprafață totală de 1.000mp, are desti-
nația curți-construcții, licitația fiind organizată 
conform HCL Fântânele nr. 64/28.05.2021 și 
OUG nr.57/2019. 6.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietele de 
sarcini. Documentația pentru licitația publică se 
poate procura de la Primăria Comunei Fântâ-
nele, nr.115, jud.Arad, Compartimentul Juridic, 
telefon: 0257.456.169/0257.456.196; Costul docu-
mentației: 200Lei/se achită la Casierie. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 03.01.2022, 
ora 12.00. Data-limită de depunere a ofertelor: 
11.01.2022, ora 12.00. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Fântânele, 
loc. Fântânele, nr.115, jud.Arad. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
ex.original. 7.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
12.01.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Fântânele, nr.115, jud. Arad.

l Primăria Comunei Căianu, jud.Cluj, cu sediul 
în Căianu, nr.48, CUI: 4288217, e-mail: primaria.
caianu@yahoo.com, organizează licitație în 
vederea închirierii, prin licitație publică, a unor 
spații din incinta dispensarului medical din 
Comuna Căianu, jud.Cluj; Persoană de contact: 
Vladimir Toda, Secretar comuna Căianu. Docu-
mentația de atribuire se obține de pe pagina: 
primariacaianu.ro. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 07.01.2022, ora 12.00. Data-limită 
de depunere a ofertelor este 17.01.2022, ora 
16.00, la sediul primăriei, într-un exemplar. 
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va 
desfășura în 18.01.2022, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Căianu. Instanţa competentă în soluţi-
onarea litigiilor apărute este Tribunalul Cluj, iar 
termenul pentru sesizarea instanței este de 6 luni 
de zile. Data transmiterii anunţului de licitaţie în 
vederea publicării este: 21.12.2021.

l R.A.-A.P.P.S.Bucuresti S.R.P.Victoria Cluj, cu 
sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, 
nr.54-56, jud.Cluj, anunță organizarea licitației 
pentru închirierea unor spații din administrarea 
S.R.P.Victoria Cluj pe o perioadă de 5 (cinci) ani, 
după cum urmează: 1).6 terenuri de tenis cu 
zgură și 1 teren neamenajat, terenuri aparținând 
Complexului motel „Banatul, situate în munici-
piul Timișoara, Calea Dorobanților, nr.94, jud.
Timiș, cu preț de pornire a licitației de 1.879Euro/
spațiu/lună (cf.CF nu se aplică TVA) -a doua 
licitaţie. Garanția de participare la licitație este 
de 3.758 Euro. 2).Spațiu de birou, în suprafață 
totală de 9,20mp, situat la parterul Hotelului 
Victoria, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-56, 
Cluj-Napoca, jud.Cluj, cu preț de pornire a licita-
ției de 130Euro/spațiu/lună (cf.CF nu se aplică 
TVA) -prima licitaţie. Garanția de participare la 
licitație este de 260 Euro. Documentele necesare 
participării sunt specificate în documentația de 
atribuire, prețul unei documentații este de 500Lei 
și se poate obține de la sediul S.R.P.Victoria Cluj 
de la data de 27.12.2021. Data-limită de solicitare 
de clarificări este 04.01.2022. Data-limită de 
depunere a ofertei este de 07.01.2022, ora 10.00, 
la secretariatul sucursalei. Program: L-V, 09.00-
14.00 (nu și în zilele de sărbători legale). Licitația 
va avea loc la sediul S.R.P.Victoria, Cluj-Napoca, 
b-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-56, jud.Cluj, în 
data de 12.01.2022, ora 10.00. Informații supli-
mentare la tel. 0264.598.776, 0722.364.784, 
e-mail: srpvictoria@upcmail.ro. Persoană de 

contact este Vadan Mircea -șef birou tehnic. Liti-
giile ce ar putea interveni se vor soluționa pe cale 
amiabilă. În cazul în care nu pot fi rezolvate în 
acest mod, competența de soluționare revine 
instanțelor judecătorești române.

l Primăria comunei Balș, județul Iași, str. Prin-
cipală, județul Iași, cod fiscal 16410627, telefon 
0232/740067, e-mail contact@primariacomunei-
bals.ro, scoate la licitație publică în vederea 
concesionării terenului intravilan  al Comunei 
Balș, județul Iași, după cum urmează: -teren 
intravilan ce apartine domeniului privat al 
Comunei  Balș, județul Iași, situat în satul 
Boureni, identificat prin nr. cadastral 60802, și 
nr. CF 60802 (T80, parcela 2098/12/5), în supra-
față de 1000mp, categoria de folosință arabil. 
-teren intravilan ce aparține domeniului privat 
al Comunei  Balș, județul Iași, situat în satul 
Boureni, identificat prin nr. Cadastral 62149, și 
nr. CF 62149 (T80, parcela 2098/12/20), în 
suprafața de 993mp, categoria de folosință 
arabil. -teren intravilan ce aparține domeniului 
privat al Comunei  Balș, județul Iași, situat în 
satul Boureni, identificat prin nr. cadastral 
62153, și nr. CF 62153 (T80, parcela 2098/12/17, 
în suprafață de 994mp din măsuratori, (din acte 
999mp), categoria de folosință arabil. -teren 
intravilan ce aparține domeniului privat al 
Comunei  Balș, judetul Iași, situat în satul 
Boureni, identificat prin nr. cadastral 62154, si 
nr. CF 62154 (T80, parcela 2098/12/17, în supra-
față de 992mp.  din măsuratori, (din acte 
1000mp), categoria de folosință arabil. -teren 
intravilan ce aparține domeniului privat al 
Comunei  Balș, județul Iași, situat în satul 
Boureni, identificat prin nr. cadastral 62155, și 
nr. CF 62155 (T80, parcela 2102/10/2/10, în 
suprafață de 650mp, categoria de folosință 
arabil    -data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 12.01.2022 ora 16,00. -data limită pentru 
depunerea ofertelor: 19.01.2022, ora 14,00. -data 
și locul la care se desfășoară ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 20.01.2022, ora 10,00, la 
sediul Primăriei Comunei Balș, județul Iași. 

Documentația de atribuire se poate obține de la 
Primăria Comunei Balș, str. Principală, judeţul 
Iași.

l Debitorul SC Competent Serv SRL, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Walter Maracineanu, nr.110, 
jud.Mehedinţi, CIF: 6098138, J25/932/1994 aflata 
în procedură de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordo-
nator ec. Emil Popescu, cu sediul in loc. Dr.Tr.Se-
verin, str.Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, 
scoate la vânzare urmatoarele bunul imobil 
conform hotarare adunare creditori din data de 
11.06.2021: Teren intravilan situat in loc. Dr. Tr. 
Severin, jud. Mehedinti (intre str. Iazului si 
Centura Noua, la aproximativ 300 mp de inter-
sectia cu drumul spre Cerneti) cu o suprafata de 
5.265 mp avand  numar cadastral 63112, nr. C.F. 
63112 (nr. CF vechi 15131) la pretul de  45.000,00 
EURO , (echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii, pret neafectat de TVA). Licitaţia 
publica cu strigare organizata la data de 
28.12.2021 orele 1400 la biroul lichidatorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinti. Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei 
pentru fiecare bun și să achiziționeze caietul de 
sarcină in suma de 1000 lei pentru fiecare bun 
pana la data de 27.12.2021 orele 17.00. Nr. cont: 
RO11BRMA0999100085359511 deschis la Banca 
Romaneasca. Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la ședinţa de licitaţie organizata pentru data 
de 28.12.2021 să transmita secretariatului lichida-
torului judiciar oferte de cumpărare, documentele 
prevazute pentru a participa la licitatie in caietul 
de sarcini, dovada achitarii garantiei de partici-
pare si a caietului de sarcini, în copie xerox, la 
adresa de email o¯ce@consultant-insolventa.ro 
sau la cutia postala. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului COVID 19 
(CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judiciar reco-

manda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin 
sistem de videoconferinta, iar in masura in care se 
doreste participarea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa respecte masurile 
impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.). 
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta incheierea din data 
de 19.12.2016 de deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr. 2304/101/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinti. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile 
descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la 
telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau: 
o¯ce@consultant-insolventa.ro.; Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

PIERDERI
l Comitetul Sectorial Sănătate și Asistență 
Socială prin președinte Florian Valeriu Salajeanu 
anunță că a pierdut în condiții necunoscute origi-
nalul certificatului de înscriere a persoanei juri-
dice Comitetul Sectorial Sănătate și Asistență 
Socială, cu sediul în P-ța Valter Mărăcineanu, 
nr.1-3, et.2, ap. 201-203, sector 1, București, 
email: secretariat.cssas@gmail.com

COMEMORĂRI
l PATRU ANI FARA BUNUL NOSTRU 
TINEL! In ziua de 22 decembrie 2021, sa 
inaltam un gind pios de aducere aminte 
pentru cel ce a fost Prof.  univ. dr. 
CONSTANTIN PATROESCU. Care ne-a 
luminat atitia ani gindurile si ne-a fost 
alaturi in vremuri bune si mai putin bune. 
Speram ca si in aceste zile, de acolo din 
ceruri ne poarta de grija si ne ajuta sa 
trecem prin multiplele incercari ale acestor 
ani. FAMILIA

miercuri / 22  decembrie 2021

Trădarea  
Securității în 

decembrie 1989
de Corvin Lupu

Caută la chioșcurile de presă o carte care face lumină asupra 
căderii regimului comunist și a executării lui Nicolae Ceaușescu

Orice lovitură de stat are la bază trădarea 
structurilor de securitate națională. 
A  afirma că a fost lovitură de stat, dar 
Securitatea nu a trădat, sau că a fost și revoluție 
și lovitură de stat, sunt non-sensuri.

Preț: 
24,9 lei 
ziarul + 
cartea


