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OFERTE SERVICIU
l SC Agromar Frăsinet SRL, având CUI: 
24827820, cu sediul în Sat Canita, Comuna 
Frăsinet, Judeţul Teleorman angajează: 
femeie de serviciu, cod COR 911201- 1 
post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
serviciilor. Selecția are loc în data de 
27.10.2021, ora 09.00, la sediul societății.

l SC Animals Farm Prod SRL, având 
CUI: 36335031, cu sediul în Sat Stoenesti, 
Comuna Aricestii Rahtivani, nr. 4A, Județ 
Prahova, angajează: muncitor necalificat 
în agricutură, cod COR 321302- 3 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul agricul-
turii .  Selecția are loc în data de 
27.10.2021, ora 09.00, la sediul societății.

l Structural Constructii Civile S.R.L., 
anunta vacantarea a 15 posturi de munci-
tori necalificati in domeniul constructii si 
un post de bucatar.CV-urile se pot depune 
la adresa de mail: workinghands.recruit@
gamil.com pana la data de 26.10.2021.

l Institutul Național de Cercetare-Dez-
voltare Medico-Militară ,,Cantacuzino” 
București cu sediul în strada Splaiul Inde-
pendenței nr.103, sector 5, localitatea 
București, organizează concursuri pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante: 
Două posturi de asistent medical în Labo-
ratorul Biosecuritate/Serviciu de protecție 
medicală CBRN, studii postliceale, 
vechime în specialitatea laborator/genera-
list minim 6 ani și 6 luni. - 08.11.2021, ora 
16.00, data limită de depunere a dosa-
relor; - 16.11.2021, ora 10.00 - proba 
scrisă; - 22.11.2021, ora 10.00 - interviul. 
Detalii la secretarul comisiei: Diana 
Dumitrescu, telefon 021.30.69.111.

l Inginer gr. Ia în  Laboratorul Biosecuri-
tate/Secție suport și Inginer gr. IA – Labo-
rator Biosecuritate/Serviciu de protecție 
medicală CBRN, studii superioare în dome-
niile Automatică, Electronică, Mecatronică 
cu diplomă de inginer, vechime în speciali-
tatea studiilor absolvite minim 6 ani și 6 
luni. - 08.11.2021, ora 15.30 - data limită de 
depunere a dosarelor; - 16.11.2021, ora 10.00 
- proba scrisă; - 22.11.2021, ora 10.00 - inter-
viul. Detalii la secretarul comisiei: col. Neață 
Petre, telefon 021.30.69.105.

l Operator debutant în Laboratorul 
pregătire medii și sterilizare/Serviciul de 
protecție medicală CBRN, studii medii, 
absolvire curs laborant chimist, fără 
vechime în specialitate,  astfel :  - 
08.11.2021, ora 15.30 data limită de depu-
nere a dosarelor; - 16.11.2021, ora 10.00 
- proba scrisă; - 22.11.2021, ora 10.00 - 
interviul. Date de contact ale secretarului 
comisiei: Tălpigă Nicoleta, telefon 
021.30.69.222. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Institutului Național de 
Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 
“Cantacuzino” unde vor avea loc și 
probele de concurs. Mai multe detalii la 
adresa https://cantacuzino.mapn.ro/pages/
view/298

l Asociația pentru Dezvoltare Interco-
munitară – ITI Delta Dunării organizează 
concurs în data de 11 noiembrie 2021 - 
proba scrisă și în data de 16 noiembrie 
2021 (orele 10.00 - 12.00) - interviu (ora 
10.00) pentru ocuparea postului de Coor-
donator ITI. Data limită de depunere a 
dosarelor de concurs: 05 noiembrie 2021, 
ora 16.00. Detaliile privind condițiile de 
participare, conținutul dosarului, biblio-
grafia, programul organizării și desfășu-
rării concursului, le găsiți pe site-ul 
Asociației pentru Dezvoltare Intercomu-
nitară – ITI Delta Dunării www.itidelta-
dunarii.
com (secțiunea Anunțuri - Recrutare 
Personal) și la sediul asociației din Județul 
Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Păcii, Nr. 
20, în clădirea Consiliului Județean 
Tulcea - etajul 2 (corp legătură). Relații 
suplimentare se pot obține la: Tel: 
0731400481, persoană de contact Violeta 
Munteanu - inspector resurse umane Tel: 
0731400469, persoană de contact Ana - 
Maria Covaciu - consilier juridic.

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar 
– Arseni”, cu sediul în București, Şoseaua 
Berceni nr. 12, Sector 4, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor posturi 
vacante  în cadrul structurilor organizato-
rice din unitate, după cum urmează: 
Serviciul R.U.N.O.S. • 1 post economist 
gradul I; - diplomă de bacalaureat; - 
diplomă de licență în științe economice; - 
3 ani și 6 luni vechime în specialitate. • 1 
post economist gradul II; - diplomă de 
bacalaureat; - diplomă de licență în științe 
economice; - curs inspector salarii; - 6 luni 

vechime în specialitate. • 1 post referent 
de specialitate gradul I; - diplomă de 
bacalaureat; - diplomă de licență; - 6 ani și 
6 luni vechime în specialitate. Cursul se va 
desfășura la sediul instituţiei, astfel: 1. 
Selecția de dosare – 10.11.2021. 2. Proba 
scrisă – 17.11.2021, ora 09.00., în amfitea-
trul Centrului de Excelenţă în Neurochi-
rurgie. 3. Proba practică – 22.11.2021, ora 
09.00., în cadrul serviciului R.U.N.O.S. 4. 
Interviul – 25.11.2021, ora 09.00., în Amfi-
teatrul Centrului de Excelenţă În Neuro-
chirurgie. Persoanele interesate pot 
depune dosarul de înscriere în perioada 
27.10.2021 – 09.11.2021 (inclusiv), ora 
14.00, la sediul spitalului - Serviciul 
R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021 334 30 25, interior 
1122 și 1123 Serviciul R.U.N.O.S. și pe 
site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro

l Serviciul Public de Gospodărie Comu-
nală al Orașului Băile Herculane, cu 
sediul în localitatea Băile Herculane, 
str.M.Eminescu, nr.10, județul Caraș-Se-
verin, organizează în baza HG nr.286/2011 
concurs pentru ocuparea unei funcții 
contractuale vacante: Compartimentul 
Prestări Servicii: -Muncitor calificat II 
(mașinist cale și terasamente) -1 post. 
Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii medii/profesionale; -certi-
ficat/diplomă de calificare; -vechime în 
muncă: minim 5 ani. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
17.11.2021, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 22.11.2021, ora 10.00. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor  este 
09.11.2021, ora 13.00, la sediul Serviciului 
Public de Gospodărie Comunală al 
Orașului Băile Herculane. Relaţii supli-
mentare la sediul: Serviciul Public de 
Gospodărie Comunală al Orașului Băile 
Herculane, persoană de contact: Iliescu 
Veronica  - inspector  I I ,  t e lefon : 
0255.560.439.

l Primăria Brezoaele, cu sediul în 
comuna Brezoaele, Str. Principală, nr. 24, 
judeţul Dâmbovița, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Şef SVSU, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 17.11.2021, 
ora 10; -Proba interviu în data de 
19.11.2021, ora 10. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-

nească următoarele condiţii: -studii: 
medii; -vechime: în specialitatea studiilor 
minim 3 ani; -permis categoria B, C, D; 
-domiciliu stabil în localitatea Brezoaele. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Brezoaele. Relaţii 
suplimentare la sediul :  Primăria 
Brezoaele, Str.Principală, nr.24, jud. 
Dâmbovița, persoană de contact: Ghita 
Adriana, telefon 0245/715.601, fax 
0245/715.689.

l Primăria orașului Tășnad, județul Satu 
Mare, anunță concurs de recrutare pe 
funcția contractuală de execuție vacantă de 
Inspector de specialitate I A în cadrul 
compartimentului de proiecte, conform HG 
nr. 286/23.03.2011. Concursul constă: 3 
etape: Selectarea dosarelor de înscriere: în 
maximum cinci zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosa-
relor; Proba scrisă este programată în data 
de: 17.11.2021, ora 12.00, Locația Primăria 
orașului Tășnad; Proba interviu se va comu-
nica ulterior. Condiții specifice necesare 
pentru ocuparea postului vacant pe peri-
oadă nedeterminată a funcției contractuale 
de Inspector de specialitate I A-  comparti-
ment proiecte: Studii de specialitate studii 
superioare universitare de licența, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă în 
științe economice, administrative, juridice 
și/sau inginerești; Vechime nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a la sediul Primăriei orașului Tășnad. 
Relații suplimentare se pot obține la 
numărul de telefon 0261.825.860 sau pe 
www.primariatasnad.ro

l Anunţ privind organizarea concursului 
de încadrare a unui post vacant cu normă 
întreagă de medic specialist în structura 
management al calităţii serviciilor de 
sănătate: Conform H.G. 286/2011, U.M. 
02587 București organizează concurs 
pentru ocuparea postului vacant de medic 
specialist în structura management al 
calităţii serviciilor de sănătate; -data 
l imită de depunere a dosarelor– 
09.11.2021, ora 14.00. -17.11.2021, ora 
10.00– proba scrisă; -24.11.2021, ora 
10.00– interviul; Condiții specifice pentru 

ocuparea postului: -sunt absolvenţi, cu 
diplomă de licenţă, ai unei instituţii de 
învăţământ superior medical acreditate; - 
deţin certificat de membru al colegiului de 
profil cu drept de liberă practică, potrivit 
reglementărilor în vigoare; -dețin certificat 
de medic specialist confirmat în speciali-
tatea sănătate publică și management sau 
de medic specialist care să dețină un 
atestat de studii complementare în mana-
gementul serviciilor de sănătate eliberat 
de către Ministerul Sănătății iar în cazul 
în care nu dețin atestatul de studii 
complementare în managementul servici-
ilor de sănătate, au obligația de a-l obține 
în termen de maximum un an de la data 
încadrării în cadrul structurii de manage-
ment al calității serviciilor de sănătate. 
Gradul profesional– medic specialist;  
Vechime în muncă: 4 ani; Vechime în 
specialitate: 4 ani (stagiu de rezidențiat 
terminat). Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului se vor face la sediul 
U.M. 02587 București, strada Mircea 
Vulcănescu, nr.88, sector 1, București, 
unde vor fi afișate și detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact ale secreta-
riatului, la telefon: 021/305.2000, 
021/305.2010, int. 128.

l SC RIVAL Prestcom SRL  cu sediul în 
Slava Rusă, județul Tulcea, angajează 5 
posturi de dulgheri (exclusiv restaurator) 
și 5 posturi tăietor manual lemn de foc. 
Cerintele posturilor: -Studii: medii/ gene-
rale; -Vechime în muncă: minim 5 ani. 
Candidații interesați pot trimite până la 
data de 30.10.2021 la adresa de e-mail: 
avpscringul@yahoo.com, curicullum 
vitae. Pentru alte detalii: tel: 0740-081205.

l Anunț privind concursul pentru 
ocuparea postului contractual de execuție 
vacant de GUARD în cadrul aparatului 
propriu al primarului comunei Hangu. 
Primăria Comunei Hangu, judeţul Neamț 
organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcției 
contractuale de execuție, vacante de 
guard din cadrul compartimentului  
secretariat, administrativ, stare civilă, 
registrul agricol, resurse umane. Condi-
ţiile specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs și a ocupării funcției 
contractuale sunt: - studii gimnaziale/
profesionale/liceale. Concursul se va 
desfășura la sediul Primariei Hangu,  
conform calendarului următor: - 9 noiem-
brie 2021 - selecția dosarelor; - 16 noiem-
brie 2021, ora 10:00: proba scrisă; - 17 
noiembrie 2021, ora 12:00: afișare rezultat 
probă scrisă; Nu mai târziu de 4 zile lucră-
toare de la susținerea probei scrise: proba 
interviu. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituției, birou secretariat, la dna 
Tîrdea Maria tel. 0731024840, pana la 
data de 8 noiembrie 2021 inclusiv. 

l  Şcoala  Gimnazială  „Petrache 
Poenaru”, cu sediul în oraș București, Str. 
Bacău, nr. 1, Sector 5, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: Muncitor calificat, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
17.11.2021, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 17.11.2021, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 17.11.2021, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: Generale +școala de 
meserii; -vechime minim 3 ani ca 
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muncitor calificat. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale „Petrache Poenaru”. Relaţii 
suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale 
„Petrache Poenaru”, persoană de contact: 
Donosa Claudia, telefon 0799.214.705.

l Echipament Electric SRL, cu sediul 
social în oraș Videle, strada Petrolului, 
nr.4, jud.Teleorman, înregistrată sub nr.
J34/264/2017, CUI: 37515243, angajează: 
electrician în construcții cod COR-741101 
-3 posturi; electrician întreținere și repa-
rații cod COR-741307 -3 posturi. Pentru 
CV, la adresa de e-mail: tablouri.elec-
trice@gmail.com

CITAŢII
l Parata Sradi Elisabeta cu domiciliul in 
Paulesti, str.N.Balcescu, Nr.28/A, jud.Satu 
Mare, Judecatoria Satu Mare in dosar nr. 
10327/296/2019, Cerere de valoare redusa, 
in proces cu EON Gaz Furnizare S.A.

l Se citează pârâtul Rus Gheorghe în 
dosar nr.894/296/2019 al Judecătoriei Satu 
Mare, având ca obiect acțiune în consta-
tare, cu termen de judecată la data de 
09.12.2021, ora 11.00, sala 6.

l Caramaliu Constantin domiciliat în Dr. 
Tr. Severin, str. Tudor  Arghezi, este citat 
în data de 3.12.2021 la Judecătoria Dr. Tr. 
Severin în cauza nr. 709/225/2021, având 
ca object divorțul, reclamantă find Cara-
maliu Nicoleta.

l Citație. Biroul Individual Notarial 
Memet Diana Elena, municipiul Arad, str.
Episcopiei nr.19-21, ap.3, judeţul Arad, 
numele și prenumele: eventuali moșteni-
tori ai defunctei Mureșan Anca-Berna-
dette, cetăţean român, decedată la data de 
14.07.2021, cu ultimul domiciliu în muni-
cipiul Arad, Ale.Răsăritului nr. 3, bl. 21, 
ap.40, judeţul Arad, CNP: 2740711020034. 
Vă înștiinţăm că sunteţi invitaţi la sediul 
acestui birou notarial (indicat mai sus), la 
data de 08.11.2021, ora 12.00, pentru a 
participa la dezbaterea procedurii succeso-
rale a defunctei Mureșan Anca-Berna-
dette. La termenul fixat veţi aduce toate 
actele pe care le deţineţi în legătură cu 
această succesiune (testament, titluri de 
proprietate, certificatele de stare civilă), 
cărţi de identitate și martori.

l The named Halilaj Elidon with the last 
known domicile in Vaslui municipality is 
cited, for the day of January 11, 2022, at 
9.00am, at the Vaslui Court, in civil case 
no.1508/333/2021 having as object the 
request of the plaintiff Rebegea Halilaj 
Ionela.

l Se citează numitul Sîrcu Florinel, fiul 
lui Sîrcu Ioan și Stancu Ecaterina, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în com.
Tanacu, jud.Vaslui, la Judecătoria 
Vaslui, pentru data de 18 noiembrie 
2021, ora 12.00, în cauza civilă nr. 
414/333/2021, având ca obiect succe-
siune, la cererea reclamantului Sîrcu 
Ionel Cornelius.

DIVERSE
l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Cenei, cu 
sediul în comuna Cenei, nr. 134, județul 
Timiș, telefon: 0256/366.101, fax: 
0256/366.416, e-mail: primaria.cenei@
cjtimis.ro, cod fiscal 5286753. Anunță 
sesiunea pentru acordarea de contracte 
de finanțare nerambursabilă pentru anul 
de execuție bugetară 2021 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate activităților 
nonprofit de interes general în baza Legii 
nr. 350/2005. Finanțările nerambursabile 
se acordă conform H.C.L. nr. 37 din 
14.05.2021 privind aprobarea Planului 
anual al finanțărilor nerambursabile de 
la bugetul propriu al Comunei Cenei 
pentru activitățile nonprofit, pentru anul 
2021, suma alocată fiind 35.000,00 Lei 
pentru domeniul Culte. Informațiile 
privind condițiile de finanțare și proce-
dura de selecție a proiectelor sunt prevă-
zute în Regulamentul privind regimul 
finanțărilor nerambursabile acordate de 
la bugetul local al Comunei Cenei, 
județul Timiș, alocate pentru susținerea 
unor activități nonprofit de interes 
general aprobate prin H.C.L. nr. 37 din 
14.05.2021. Acestea se pot obține de la 
Primăria Comunei Cenei. Solicitanții vor 
depune documentația prevăzută în 
Regulamentul privind regimul finanță-
rilor nerambursabile acordate de la 
bugetul local al Comunei Cenei, în două 
exemplare (original și copie), la Registra-
tura Comunei Cenei. Termenul-limită de 
depunere a propunerilor de proiecte: 
11.11.2021, ora 12.00. În conformitate cu 
art. 20 alin. (2) din Legea nr. 350/2005, 
din motive de urgență, respectarea 
termenului prevăzut la alin.(1) ar cauza 
prejudicii autorității finanțatoare, 
aceasta are dreptul de a accelera apli-
carea procedurii de selecție de proiecte 
prin reducerea numărului de zile, dar nu 
mai puțin de 15 zile. Motivele reducerii 
termenului prevăzut la alin. (1) se dato-
rează faptului că publicarea anunțului de 
participare s-a facut în trimestrul IV a 
anului calendaristic, iar timpul rămas 
pentru derularea proiectelor este scurt. 
Selecția și evaluarea propunerilor de 
proiecte: 12.11.2021, ora 14.00.

l Anunt public privind depunerea solici-
tarii de emitere a acordului de mediu 
Elektra Invest S.R.L., cu sediul in mun. 
Bucuresti, sect.2, str. Maria Rosetti, nr.8A, 
et.4, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul: construire 
centrala electrica eoliana Mircea 
Voda-montare grupuri generatoare 
eoliene (GGE) -T1,T2,T3, montare punct 
conexiuni colector echipat-PCC, linie 
electrica subterana 20KV interna intre 
GGE si PCC, amenajare drumuri de acces 
incinta parcele, si amenajare drumuri de 
exploatare existente in zona: De 211/10, 
De 211/2, De 43/1, propus a fi amplasat in 
jud. Constanta, oras Cernavoda, com. 
Mircea Voda, extravilan, U.A.T. Mircea 
Voda: A43/2, A43/3, De 43/1; UAT Cerna-
voda: A211/6, A211/16, De 211/10, De 
211/2 Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Constanta: 
Mun. Constanta, str. Unirii nr.23 si la 
adresa titularului Elektra Invest S.R.L., 
cu sediul in Mun. Bucuresti, sect. 2, str. 
Maria Rosetti, nr.8A, et.4, in zilele de 
luni-vineri, intre orele 9.00-13.00. Obser-
vatiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autoritatii competente pentru 
protectia mediului Constanta.

l Anunt public privind depunerea solici-
tarii de emitere a acordului de mediu 
Elektra Power S.R.L., cu sediul in mun. 
Bucuresti, sect.2, str. Maria Rosetti, 
nr.8A, et.4, ap.3, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: construire centrala electrica 
eoliana Cernavoda- montare grupuri 
g e n e r a t o a r e  e o l i e n e  ( G G E ) - 
T1,T2,T3,T4,T5, montare punct cone-
xiuni les intern 20KV-PCC, linie electrica 
subterana 20KV interna intre GGE si 
PCC, amenajare drumuri de acces in 
incinta parcele si amenajare drumuri de 
exploatare existente in zona, propus a fi 
amplasat in jud.Constanta, oras Cerna-
voda, extravilan, parcelele: A154/26, 
A231/1/6, A231/2/2, A164/14, A164/17, 
De-34, De-152/1, De-238/1, De-232, 
De-153, De 167, De 161, De 164/3. Infor-
matiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Constanta: Mun.
Constanta, str.Unirii nr.23 si la adresa 
titularului Elektra Power S.R.L.,cu sediul 
in Mun.Bucuresti, sect.2, str.Maria 
Rosetti, nr.8A, et.4, ap.3, in zilele de 
luni-vineri, intre orele 9.00-13.00. Obser-
vatiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autoritatii competente pentru 
protectia mediului Constanta.

l  Subscrisa Warehouses De Pauw 
Romania S.R.L.(fosta WDP Development 
RO SRL), cu sediul în Str.Gara Herăstrău, 
nr.2, Equilibrium Offices, biroul WDP, etaj 

10,  sector  2 ,  Bucureșt i ,  te lefon: 
0736.657.467, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare 
pentru proiectul WDP Indusrial Park 2 
-Ștefăneștii  de Jos  Unitate pentru  depo-
zitare cu trei corpuri: C1, C2, C3 -Hale 
pentru depozitare, anexe administrative, 
tehnice, alei carosabile și pietonale, 
parcare, semnalistică, amenajare spații 
verzi plantate, branșamente utilități, acces 
și organizate 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. Proiectul acordului de 
mediu și informațiile relevante pentru 
luare deciziei pot consulta la sediul Auto-
rității competente de Protecția Mediului 
Ilfov, din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
București, în zilele de luni-joi, între orele 
09.00-12.00, și la următoarea adresă de 
internet: apmmif.anmp.ro. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul Auto-
rității competente pentru Protecția 
Mediului Ilfov -București, din Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, București, în termen 
de 10 zile de la data publicării anunțului 
pe pagina de internet a autorității compe-
tente pentru protecția mediului.

l Agenția Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură prin Dimulescu Nicolae, cu 
sediul în municipiul București, sector 3, 
str.Sfânta Vineri, nr.29, titulară a notifi-
cării privind „Construire și întocmire Plan 

Urbanistic Zonal facilități pescărești 
pentru Portul Midia”, amplasat în județul 
Constanța, oraș Năvodari, incinta Port 
Midia Năvodari, anunță publicul interesat 
că, în urma parcurgerii etapei de înca-
drare din ședința CSC din data de 
31.03.2021, s-a luat decizia adoptării cu 
aviz de mediu. Publicul poate formula 
comentarii privind decizia etapei de înca-
drare pe care le transmite în scris Agenția 
pentru Protecția Mediului Constanța, str.
Unirii, nr.23, tel./fax: 0241.546.696, în 
termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anunțului.

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având 
sediul în comuna Mușătești, judetul 
Argeș, în calitate de proiectant pentru: 
Amenajamentul Fondului  Forestier  
proprietate  rivată  aparținând  comunei  
Domașnea,  în suprafață de  1115,50 ha, 
situata  pe raza comunei  Domașnea, 
județul Caras Severin,   anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menţionat și declan-
șarea etapei de încadrare. Prima versiune 
a planului/programului poate fi consultată 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caras Severin, din mun. Resita, 
str. Petru Maior, nr. 73, jud. Caras Severin, 
in zilele de luni - joi între orele 8 – 16 si 
vineri intre orele 8-14.Observaţii/comen-
tarii și sugestii se primesc în scris la sediul 
A.P.M. Caras Severin, în termen de 18 zile 
de la data publicării anunţului.

SOMAŢII
l In dosarul civil 2494/210/2021 al Jude-
catoriei Chisineu Cris reclamanta Tuleu 
Mariana Florina solicita ca prin hotararea 
ce se va pronunta sa se constate ca a 
dobandit prin uzucapiune dreptul de 
proprietate asupra imobilului inscris in 
CF 303033 Sintea Mare, reprezentand 
teren intravilan cu nr top 486/a in supra-
fata de 1440 mp. Toti cei interesati in 
cauza pot formula opozitii la prezenta 
somatie in dosarul cu numarul de mai sus, 
in caz contrar in termen de 6 luni de la 
publicare se va trece la judecarea cererii. 
Emisa in baza rezolutiei din 22.10.2021 
conform art 1052 alin 2 Cod proc civ.

l Se aduce la cunoștință cetățenilor că 
Jurculet Florin a invocat dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune 
asupra cotei de 1/20 din imobilul CF 
311342 Ghioroc top. 311342, 311342C1, 
311442C2, 311342. Cei interesați pot 
depune opoziții la Judecătoria Lipova.

l Somație. Se aduce la cunoștinţă că pe 
rolul Judecătoriei Arad se află dosarul nr. 
12288/55/2021, cu termen de judecată la 
data de 18 noiembrie 2021, având ca 
obiect cererea reclamantei Parohia Orto-
doxă ROM.NĂ M.NDRULOC, cu sediul 
în Mânduloc, nr. 152, judeţ Arad, pentru 
constatarea dobândirii de către aceasta a 
dreptului de proprietate cu titlu de uzuca-
piune asupra imobilului situat în 
Mândruloc, nr. 50 (fost 150), judeţ Arad, 
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identificat sub A.1. .n CF nr. 328320 
Vladimirescu, nr. top. 328320, teren în 
suprafaţă de 5839 mp, imobil asupra 
căruia figurează ca proprietar - neidenti-
ficat. Persoanele interesate pot face 
opoziţie la numărul de dosar indicat mai 
sus în termen de o lună de la data publi-
cării prezentei somaţii.

LICITAŢII
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica camion MAN 
8163 LC 1828 Benz-Atego 1828 proprie-
tatea debitoarei S.C Nelpan Cerecom SRL, 
la pretul de 2.000 EURO (TVA inclus). 
Licitatia va avea loc in ziua de 28 octombrie 
orele 11, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor, nr. 47, jud.Prahova. 
Relatii suplimentare la tel: 0728.878298.

l Agenția Națională de Administrare a 
Bunurilor Indisponibilizate declanșează 
procedura privind închirierea unui imobil 
-spațiu de depozitare -cu o suprafață utilă 
de minimum 2000 mp, situat în București 
sau pe o rază care să nu depășească 150 
km de la km 0 al capitalei, pe teritoriul 
României. Spațiul trebuie să fie ușor acce-
sibil, dotat cu utilități, acoperit, păzit, să 
dețină autorizațiile necesare utilizării. 
Condițiile tehnice minime și documentele 
obligatorii sunt detaliate în caietul de 
sarcini. Numărul minim de candidați: un 
candidat. Departajarea candidaților care 
îndeplinesc condițiile minime prevăzute în 
caietul de sarcini se va face în funcție de 
prețul cel mai scăzut. Adresă depunere 
oferte: București, sector 3, bd. Regina 
Elisabeta nr.3, etaj 3. Termen limită 
pentru depunere oferte: 10.11.2021, ora: 
14:30. Informații privind documentația de 
atribuire: 0372.573.000, anabi.just.ro.  

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Municipiul 
Bârlad, cu sediul în municipiul Bârlad, 
Str.1 Decembrie, nr.21, județul Vaslui, 
telefon 0235/411.760, fax 0235/416.867, 
e-mail: corespondenta@primariabarlad.
ro, cod fiscal 4539912. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 

51 terenuri situate în municipiul Bârlad, 
Cartier Alexandru cel Bun, în suprafaţă 
totală de 22.305 mp, conform caietului de 
sarcini, aparţinând domeniului privat al 
U.A.T. Bârlad, conform H.C.L.M. Bârlad 
nr. 266/16.07.2021 și a temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
r e g ă s e s c  î n  c a i e t u l  d e  s a r c i n i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Serviciul Contracte de Concesionare, 
Închiriere și Vânzare, Autorizare, Liberă 
Iniţiativă și Informatică, parter, camera 
12. 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 Serviciul Contracte 
de Concesionare, Închiriere și Vânzare, 
Autorizare, Liberă Iniţiativă și Informa-
tică, parter, camera 12, Primăria Munici-
piului Bârlad, Bârlad, Str.1 Decembrie, 
nr.21, județul Vaslui. 3.3. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 20 lei/exemplar, se achită 
cash la Casieria instituţiei, sau cu OP în 
contul RO94TREZ65721360250XXXXX 
d e s c h i s  l a  Tr e z o r e r i a  B â r l a d . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 12.11.2021, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 22.11.2021, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Municipiului Bârlad, Bârlad, 
Str.1 Decembrie, nr.21, județul Vaslui, 
cam.10 -Registratură. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 
se depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior și unul inte-
rior. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
24.11.2021, ora 10.00, Primăria Munici-
piului Bârlad, Bârlad, Str.1 Decembrie, 
nr.21, județul Vaslui. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Vaslui, municipiul Vaslui, Str.Ștefan cel 
Mare, nr.53, județul Vaslui, cod poștal 
730171, telefon /fax 0235/311.582, e-mail: 

tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 25.10.2021.

l Primaria Municipiului Oradea organi-
zeaza licitatie cu plic inchis.1) Informatii 
privind autoritatea contractuala Primaria 
Mun. Oradea, cu sediul in mun. Oradea-
410100, P-ta.Unirii nr.1, jud.Bihor, Cod 
fiscal RO 35372589, tel: 0259/408812; 
0259/437.000, int. 223; fax 0259/436.276; 
E-mail: primarie@oradea.ro. 2) Informatii 
privind obiectul licitatiei: Concesionarea 
terenului-in suprafata de 947 mp-inscris 
in CF 32038-Oradea, situat in str. Bethlem 
Gabor, in vederea construirii unei case de 
locuit. 3) Data limita de depunere a ofer-
telor 17 noiembrie 2021, ora 10:00, la 
sediul autoritatii contractuale. 4) Data 
desfasurarii sedintei de deschidere a ofer-
telor cu documentele de calificare 17 
noiembrie.2021, ora 14:00. 5) Data desfa-
surarii sedintei de deschidere a ofertelor 
financiare 17.11.2021, ora 14:30. 6) Docu-
mentatia de atribuire gasiti accesand site-
ul:www.oradea.ro, sectiunea-licitatii.

l ASESOFT TECHNOLOGIES SRL 
prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
stand mobil calibrare echipamente achi-
zitie ECG EEG (63.407 lei) și stand mobil 
teste de electrosecuritate (84.992 lei). La 
prețurile menționate se adaugă TVA. Lici-
taţia va avea loc în 28.10.2021, ora 15/00 
la sediul lichidatorului judiciar din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
zilele de 04.11.2021 și 11.11.2021, aceeași 
oră, în același loc.»

l Fast For Internet Solution SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică in 
bloc la prețul de 223.492,50 lei + TVA, 
bunuri mobile - echipamente IT: platforma 
monitorizare software, sistem de securitate 
perimetru, cabinet echipamente, statie de 
baza lte, radioreleu microunde, echipa-
mente integrare, platforma operare reţea si 
echipament energie electrica. Persoanele 
interesate vor achizitiona dosarul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de participare la lici-
taţie cu cel putin o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în 28.10.2021, ora 

13/30 la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi  reluată în ziua de 
04.11.2021, aceeași oră, în același loc.

l Editura Prahova SA prin administrator 
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică Dacia 1305, 
motorină, 2006, 240.000 km, baterie 
descărcată, nefuncțională, uzură generală 
la prețul de 944,50 lei, precum și chioscuri 
mobile pentru distribuirea presei: 21 
chioscuri la prețul de 1.715,40 lei/buc., 2 
chioscuri la prețul de 1.743,90 lei/buc, 15 
chioscuri la prețul de 1.772,70 lei/buc., 4 
chioscuri la prețul de 1.801,20 lei/buc. si 2 
chioscuri la prețul de 2.430 lei/buc. La 
prețurile de pornire se adauga TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra dosa-
rele de prezentare de la administratorul 
judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în 28.10.2021, ora 14/00 la sediul admi-
nistratorului judiciar, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în zilele de 04.11.2021 și 
11.11.2021, aceeași oră, în același loc.

l Etiss Clothing SRL prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică următoarele bunuri 
mobile: 6 masini de curatat ate (186,60 lei/
buc), masina de spalat rufe (169,40 lei), 
uscător rufe (171,40 lei), distrugător 
Fellowes (111,80 lei), seif sigma (12,60 lei), 
aspirator (36,60 lei), combină frigorifică 
(48 lei), 3 masini de taiat material 
CURRIS (89 lei/buc), utilaj confectii 
textile (220,60 lei),  2 imprimante 
(45,20≈15 lei/buc), set canapea (256,80 
lei), 2 mese (52,60≈19,80 lei/buc). La 
prețurile de pornire se adaugă TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
dosarul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în 28.10.2021, ora 14/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în zilele de 04.11.2021 și 11.11.2021, 
aceeași oră, în același loc.

l CII Briac Ion CI, cu sediul în Caran-
sebeș, str.Mihai Viteazu, nr.8, et.1, ap.1, 
jud.Caraș-Severin, în calitate de lichi-
dator judiciar al debitorului Agromec 
Zagujeni SA, având CUI: 1044285 și nr. 
înreg. la ORC sub J11/208/1991, cu 
sediul în comuna Constantin Daicoviciu, 
sat Zagujeni, nr.13, jud.Caraș-Severin, în 
faliment, în dos. nr.168/115/2014, înregis-
trat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, 
în conformitate cu prevederile Codului 
de procedură civilă, vinde prin licitație 
publică, bunul  imobil înscris în CF 
nr.35057 Constantin Daicoviciu, nr. cad. 
35057 localitatea Zagujeni, jud.Caraș-Se-
verin, teren în intravilan în suprafață de 
27.500mp, cu construcții anexe (11 buc), 
în care este încorporată și construcția cu 
nr. cad. 35057-C1, având denumirea 
Conacul „Juhasz”, care a fost declarată 
monument istoric, înscrisă în LMI 2015- 
jud.Caraș-Severin, la nr. crt. 805, având 
cod LMI CS-II-m-B-11228, în suprafața 
construită de 836mp, atestată în anul 
1896, proprietatea debitorului societate, 
în faliment. Prețul de pornire al licitației 
publice, pentru vânzarea bunului imobil 
este de 778.500Euro, fără TVA, în echi-
valentul în lei la data adjudecării imobi-
lului oferit spre vânzare, la cursul valutar 
comunicat de BNR. Imobilul se vinde 
liber de orice sarcini. Termenul de  depu-
nere la sediul lichidatorului judiciar a 
scrisorii de intenție de participare la lici-
tația publică de vânzare, împreună cu 
documentele doveditoare prevăzute în 
Caietul de sarcini este până la data de 
10.11.2021, ora 10.00.  Licitația se va 
desfășura la sediul lichidatorului judiciar 
în data de 10.11.2021, începând cu ora 
11.00. Componența, descrierea bunurilor 
și documentația de înscriere la licitația 
publică sunt cuprinse în caietul de 
sarcini, care se poate procura de la sediul 
lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini 
se va elibera în termen de 24 de ore de la 
depunerea cererii de eliberare și a dovezii 
de achitare a contravalorii acestuia, în 
suma de 1.500Lei, în contul  debitorului 
societate deschis la banca Raiffeisen 
B a n k  S A ,  A g e n ț i a  C a r a n s e b e ș :  
RO11 RZBR 0000 0600 1780 1053. Infor-
mații suplimentare se pot obține la  
sediul lichidatorului judiciar, la tel. 
0255.511.433/0744.669.068  sau e-mail: 
ion.briac@gmail.com

l 1.Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: UAT Comuna Țepu, 
județul Galați, cu sediul în str.Ștefan cel 
Mare, nr.204, cod poștal 807305, 
tel.0236.869.002, fax: 0372.895.803, mobil: 
0723.340.145, e-mail: primariatepu@
yahoo.com, tepu@gl.e-adm.ro, CIF: 
3655935,  reprezentată prin primar dl. 
Rugină Călin. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesionării, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Concesionare 
prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în 
plic sigilat, a suprafeței de 16.600mp din 
terenul în suprafață totală de 19.700mp 
(din acte), respectiv în suprafață de 
17.700mp (din măsurătorile cadastrale) 
situat în com.Țepu, jud.Galați, identificat 
cu nr.cadastral 100202, înscris în Cartea 
Funciară nr.100202 a comunei Țepu, parte 
din domeniul privat al UAT Comuna 
Țepu. Concesionarea se face conform 
art.302-331 din OUG 57/2019 și în baza 
H o t ă r â r i i  C o n s i l i u l u i  L o c a l 
nr.45/22.10.2021. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 4. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartiment Registra-
tură și Relații cu Publicul. 5. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul proprietarului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Se poate obține de la Comparti-
mentul Registratură și Relații cu Publicul 
din cadrul Primăriei Comunei Țepu, str.
Ștefan cel Mare, nr.204, cod poștal 
807305. 6.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Dacă se ridică de la sediul insti-
tuției: 50Lei/exemplar, ce se achită la 
casierie. 7.Data-limită privind solicitarea 
clarificărilor: 22.11.2021, ora 16.30. 8.
Informații privind ofertele: -Data-limită 
de depunere a ofertelor: 22.11.2021, ora 
16.30. -Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Țepu, județul 
Galați, cu sediul în str.Ștefan cel Mare, 
nr.204, cod poștal 807305, parter, Compar-
timent Registratură, Relații cu Publicul. 
-Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: În două plicuri sigi-
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late, unul exterior şi unul interior, care se 
înregistrează, în ordinea primirii lor, în 
registrul „Oferte”, precizându-se data şi 
ora înregistrării acestora. Pe plicul exte-
rior se va indica obiectul concesiunii 
pentru care este depusă oferta. Pe plicul 
interior, care conţine oferta propriu-zisă, 
se înscriu numele sau denumirea ofertan-
tului, precum şi domiciliul sau sediul 
social al acestuia, după caz. -Ofertele 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -fiecare participant poate depune 
doar o singura ofertă, -ofertele primite şi 
înregistrate după termenul-limită de 
depunere sau depuse la o altă adresă 
decât cea menţionată vor fi excluse din 
licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără 
a fi deschise; -Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 24.11.2021, ora 10.00. Primăria 
Comunei Țepu, județul Galați, cu sediul 
în str.Ștefan cel Mare, nr.204, cod poştal 
807305, etaj 1, sala de şedințe. 9. Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ. 10.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 25.10.2021.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: U.A.T.Co-
muna Baru, cu sediul în comuna Baru, 
Str. Prof.Dr. Șt.Gârbea, nr.222, județul 
Hunedoara, telefon/fax 0254/778.003, 
0254/778.398, e-mail: primariabaru@
yahoo.com, cod fiscal 4521427. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: imobil clădire în suprafață de 
80mp, înscris în CF nr.61988 Baru, având 
nr. cadastral /topografic 61988-C1, cate-
goria de folosință „construcții”, situat în 
intravilanul satului Baru, aflat în proprie-
tatea privată a Comunei Baru, conform 
H.C.L. nr.58/28.09.2021 şi O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
r e g ă s e s c  î n  c a i e t u l  d e  s a r c i n i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției din 
Secretariat. 3.2.Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Primăria Comunei Baru, 
comuna Baru, Str. Prof.Dr. Șt.Gârbea, nr. 
222, județul Hunedoara. 3.3.Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
C o d u l  a d m i n i s t r a t i v :  g r a t u i t . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-

cărilor: 11.11.2021, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 19.11.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Baru, comuna Baru, 
Str. Prof.Dr. Șt.Gârbea, nr.222, județul 
Hunedoara. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior şi unul inte-
rior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 
19.11.2021, ora 11.00, Primăria Comunei 
Baru, comuna Baru, Str. Prof.Dr. Șt. 
Gârbea, nr.222, județul Hunedoara. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Hunedoara, Deva, Str.Calea 
Zarandului, 73, județul Hunedoara, cod 
poştal 330005, telefon 0254/211.574, fax 
0254/216.333, e-mail: tribunalul.hune-
doara@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 25.10.2021.

l Anunț privind vânzarea prin licitație 
publică a unui teren, proprietate privată a 
Municipiului Galați, situat în Str. Portului, 
Nr. 39A. 1. Informații generale privind 
vânzătorul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/ sau adresa de e-mail a persoanei de 
contact: Municipiul Galați - cod fiscal 
3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel: 
0236/307.718, Fax: 0236/461.460, E-mail: 
contracte.teren@primariagalați.ro 2. Infor-
mații generale privind obiectul vânzării, în 
special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie supus vânzării: Imobil 
teren intravilan, în suprafață de 278 mp, 
situat în localitatea Galați, strada Portului 
nr. 39A, județul Galați, aparținând dome-
niului privat al oraşului Galați, nr. cadas-
tral 130266, cu destinația curți construcții. 
Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 
şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
473/25.08.2021. 3. Informații privind docu-
mentația 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 documen-
tației de atribuire: documentația de atri-
buire se poate ridica de la sediul Primăriei 
Municipiului Galați. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimentului din 
cadrul autorității contractante, de la care 
se poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Serviciul Închirieri tere-
nuri, strada Domnească, nr. 54, județul 
Galați. 3.3. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019: 50 de 
lei, se poate achita cu numerar la casieria 
Primăriei Municipiului Galați. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 

5.11.2021, ora 14.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 15.11.2021, ora 13.00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Municipiului Galați, localitatea Galați, 
strada Domnească nr. 54, județul Galați, 
Registratura Generală. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 15.11.2021, ora 15.00, la 
sediul Primăriei Municipiului Galați, loca-
litatea Galați, strada Domnească nr. 54, 
județul Galați. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/ sau adresa 
de e-mail a instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Munici-
piului Galați, localitatea Galați, strada 
Brăilei nr. 153, județul Galați, tel. 
0236412130, fax. 0236412130, email: tr-ga-
lați-comunicare@just.ro.

l Anunț privind vânzarea prin licitație 
publică a unui teren, proprietate privată 
a Municipiului Galați, situat în Str. 
Portului, Nr. 39B. 1. Informaţii generale 

privind vânzătorul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/ sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Municipiul Galați 
- cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 
54, Tel: 0236/307.718, Fax: 0236/461.460, 
E-mail: contracte.teren@primariagalați.
ro. 2. Informaţii generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie supus 
vânzării: Imobil teren intravilan, în 
suprafață de 323 mp, situat în localitatea 
Galați, strada Portului nr. 39B, aparți-
nând domeniului privat al oraşului 
Galați, nr. cadastral 130373, cu destinația 
curți construcții. Vânzarea se face 
conform O.U.G. 57/2019 şi conform 
Hotărâr i i  Cons i l iu lu i  Loca l  nr. 
474/25.08.2021. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: documen-
taţia de atribuire se poate ridica de la 
sediul Primăriei Municipiului Galați. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/ compar-

timentului din cadrul autorității contrac-
tante, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Serviciul Închirieri terenuri, strada 
Domnească nr. 54, județul Galați. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 de 
lei, se poate achita cu numerar la casieria 
Primăriei Municipiului Galați. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
05.11.2021, ora 14.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 15.11.2021, ora 
13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Galați, 
localitatea Galați, strada Domnească nr. 
54, județul Galați, Registratura Gene-
rală. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar. 5. Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 15.11.2021, ora 15.30, la sediul 
Primăriei Municipiului Galați, locali-
tatea Galați, strada Domnească nr. 54, 
județul Galați. 6. Denumirea, adresa, 

numărul de telefon, telefax şi/ sau adresa 
de e-mail a instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Municipiului Galați, localitatea Galați, 
strada Brăilei nr. 153, județul Galați, tel. 
0236412130, fax. 0236412130, email: 
tr-galați-comunicare@just.ro.

PIERDERI
l Pierdut Atestat taxi, pe numele Lăză-
rescu Nicolae Marian, din Piteşti, eliberat 
de ARR Argeş. Se declară nul.

l Pierdut acte casă de marcat SC Miss 
Mary a Little SRL, CUI: 35152028, str.
Trifeşti, nr.5a. Declar pierdute: carte de 
intervenție şi registru special pentru case 
de marcat aferente casei de marcat Datecs 
WP50 seria DB4400002618.

l Pierdut legitimație de student pentru 
reducerea/gratuitate la transport pe 
numele Boroica Florina eliberată de 
Academia de Poliție „Alexandru Ioan 
Cuza”. O declar nulă.

marți / 26  octombrie 2021


