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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro

de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și

OFERTE SERVICIU
l SC KG&H Wood Prod And Trade
CO SRL angajează muncitori calificați/
necalificați pentru fabrica din jud.
Hunedoara, com. Bretea Streiului,
salariu 2.550 Lei/lună, contract de
muncă și bonuri de masă și cazare
gratis. Relații la tel. 0744.665.656.
l Budusan Daniel Gabriel, cu domiciliul în Calea Florești, Cluj-Napoca,
angajează menajeră. CV la: office@
jobtips.ro
l Kerr Anamaria Sorana, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str.Viilor, nr.15,
angajează menajera. CV la: office@
jobtips.ro
l SC CON Ted Company SRL, având
CUI:25407817, cu sediul în Sat Lunca
Cetățuii, Jud.Iași, angajează cameristă hotel, COR 516201- 1 POST.
Cerințe: studii medii, limba engleza,
experiență. Selecția are loc în data
de 27.07.2022, ora 10.00, la sediul
societății.
l ICA Research & Development
București angajează 4 persoane
pentru postul de menajeră, cod COR
911101. Vă rugăm să trimiteți
CV-urile la adresa: ica@ica-rd.ro
l SC Xiao Youdong SRL, cu sediul în
Lupeni, Jud.Hunedoara, Bdul.Păcii,
nr.AB, angajează manipulant marfă.
Constituie un avantaj cunoașterea
limbii chineze. Relații la sediul firmei
sau la telefon 0747.937.198.
l SC Geso Concept SRL cu sediul în
Mun.Mangalia, angajează Lăcătuși
construcții metalice navale, salariul
net 2420 de lei, Sudori Mig, salariul
net 3150 de lei. Locurile de muncă
sunt în Mun.Mangalia. Se oferă
cazare și masă pentru zilele lucrătoare. Contact: 0790.244.160.
l SC Thermfatade SRL cu sediul în
Brăila, sat Vărsătura, angajează 3
muncitori necalificați la asamblarea
și montarea pieselor. Cerințe: studii
generale, lucrul la înalțime, lb engleză
la nivel conversațional. Relații la
telefon: 0722.710.374.
l Subscrisa Dinmar DBR Construct
SRL cu sediul în București, sector 1,
str.Argentina nr.25, Parter, înregistrată la O.N.R.C. cu nr.J40/4014/2022
și având cui 45733230, aducem la
cunoștința publicului faptul că în
organigrama societății există 4
posturi vacante de muncitori necalificați, (Cod COR: 931201). Publicul
interesat ne poate contacta la nr de
telefon 0751.764.372. Selecția va
avea loc între 26-28 iulie 2022.

l Alternative Eco Energy SRL, CUI
30899210, angajează muncitori
necalificați la spargerea și tăierea
materialelor de construcții. Cerințe:
studii generale, fără experiență.
Relații la tel.0251/595.847.
l Ministerul Sănătăţii organizează
concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant de
conducere, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
astfel: Centrul Național de Sănătate
Mintală și Luptă Antidrog București:
-director grad II: -studii universitare
de licență absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
medicină generală sau sociologie-psihologie sau cu diplomă echivalentă
conform prevederilor art.153 alin.(2)
din Legea educației naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; -pregătire de specialitate: medic primar psihiatru sau
psiholog cu master în psihoterapie
cognitiv-comportamentală; -vechime
în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minim 7 ani.
Concursul se organizează la sediul
Ministerului Sănătății, Intr.Cristian
Popișteanu nr.1-3, sect. 1 București,
astfel: proba scrisă: 18.08.2022, ora
11.00; Interviul: se susţine într-un
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. Dosarele de înscriere se
depun la sediul Ministerului Sănătăţii, intr.Cristian Popişteanu nr.1-3,
sector 1, București -secretariatul
comisiei, parter, camera 38, în perioada 27.07.2022-09.08.2022, luni-joi
între orele 9.00-15.00 și vineri între
orele 9.00-13.00. Condițiile de participare și de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date
necesare desfășurării acestuia, sunt
afișate la sediul instituției și publicate
pe pagina de internet a Ministerului
Sănătății (www.ms.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon
021/307.26.03, persoana de contact:
Mihaela Pruteanu, Directia Personal
și Structuri Sanitare.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren construibil, împrejmuit, vis a vis de Cabana Voina-Câmpulung Mușcel. Relații la telefon
0728.846.290.

CITAŢII
l Se citeaza mostenitorii defunctului
Barta Stefan decedat la data de
22.05.1986 cu ultimul domiciliu in
localitatea Zabrani Nr 486 jud Arad
pentru a se prezenta la sediul Biroului Individual Notarial Iorga Adriana
din oras Lipova Strada Nicolae
Balcescu Nr 43 jud Arad in data de
25.08.2022 ora 10 pentru dezbaterea succesiunii.Veti aduce toate
actele pe care le detineti in legatura
cu aceasta succesiune.
l Se citeaza mostenitorii defunctului
Georgescu Horia-Corneliu decedat la
data de 02.01.2021 cu ultimul domiciliu in oras Lipova Calea Ardealului
Nr 425 jud Arad pentru a se prezenta
la sediul Biroului Individual Notarial
Iorga Adriana din oras Lipova Strada
Nicolae Balcescu Nr 43 jud Arad in
data de 23.08.2022 ora 10 pentru
dezbaterea succesiunii.Veti aduce
toate actele pe care le detineti in
legatura cu aceasta succesiune.
l ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi.
Pârâtul Lazar Stefan, cu ultimul domiciliu cunoscut în Galaţi, str. Grigore
Ventura nr. 1, bl. K9, ap. 52, jud.
Galaţi este citat în dosarul nr.
25392/233/2010 cu obiect - anulare
act - pentru termenul de judecată
din 08 septembrie 2022, ora 9:30,
Judecătoria Galaţi, sala 4, în proces
cu reclamantul Statul Român prin
Ministerul Finanţelor - A.J.F.P. Galaţi.

l SC M SI I Gas SRL, titular al proiectului „Amplasare stație distribuţie
GPL tip skid auto, cabina personal și
WC ecologic”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului
asupra mediului în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul „Amplasare stație distribuţie GPL tip skid
auto, cabina personal și WC
ecologic”, propus a fi amplasat în
comuna Drăgănești Vlașca, sat
Drăgănești Vlașca, strada Bucureşti,
nr.65A, judeţul Teleorman. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din
mun.Alexandria, str.Dunării, nr.1,
jud. Teleorman, de luni până joi,
între orele 08.00-16.30 și vineri,
între orele 08.00-14.00, precum şi la
următoarea adresă de internet
http://apmtr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului pe pagina
de internet a APM Teleorman.

DIVERSE

l SCP Insolvein SPRL Timişoara,
reprezentată de ec. Ignea Daniel, în
calitate de lichidator numit prin
Încheierea Civilă nr.1358/17.04.2019
dată de Judecătoria Timişoara în
dosarul nr.1404/252/2019, prin care
s-a constatat dizolvarea Centrului
Euroregional pentru Democrație,
Timișoara, vă aduce la cunoştinţă
faptul că a îndeplinit toate operaţiunile de lichidare şi dizolvare a asociaţiei, procedura de lichidare fiind
încheiată.

l Anunt public privind depunerea
solicitarii de revizuire a autorizatiei
de mediu SC New Recycling SRL, cu
adresa in Mun. Brasov, Str. Stejerisului, Nr.18A, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
revizuire a autorizatiei de mediu
nr.60/01.11.2017 revizuita la data de
10.01.2021, cu activitatile conform
coduri CAEN-3821 -Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
3832 -Recuperarea materialelor
sortate; 4677 -Comert cu ridicata a
deseurilor si resturilor, amplasat la
Punctul de lucru din Intrarea
Constructorilor, Nr. 18, Jud. Valcea.
Informatiile privind documentatia
depusa pot fi consultate la sediul
A.P.M. Valcea, Str. Remus Bellu 6,
Ramnicu-Valcea si la sediul titularului Mun.Brasov, Str. Stejerisului,
Nr. 18A, in zilele de luni-joi, intre
orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
A.P.M. Valcea, A.P.M. Valcea, Str.
Remus Bellu 6, Ramnicu-Valcea.

l Invitație -către Lazăr Gheorghe,
cu domiciliul în Ilfov, Berceni, Str.
Intrarea Nicolae Grigorescu nr.1.
Prin prezenta, vă aducem la cunoștiință faptul că pentru terenul situat în
Tarla 15, Parcela 38/1/22, teren în
suprafață de 10.000mp, identificat
cu nr.cad.1549, a fost inițiată documentația de Urbanism „PUZ pentru
introducerea terenului în intravilanul
localității și Construire ansamblu
locuințe P+1E, Funcțiuni complementare, amenajări circulații și utlilităti”, precum și oportunitatea de a
participa și dvs. la această documentație de urbanism în calitate de
proprietar al terenului invecinat.
Drumul de acces la loturi se va
constitui în prima fază pe terenul
Tarla 15, Parcela 38/1/22, cu secțiunea de 5,5m, urmând ca ulterior,
dumneavoastră să participați cu
lățimea de 3,5m, pentru a întregi
secțiunea legală a drumului ca va
trebui să aibe lațimea totală de 9m.
În vederea soluționării aspectelor
mai sus menționate, vă invităm la

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
sediul Primăriei Berceni -Compartimentul de Urbansim și Amenajarea
Teritoriului în perioada 26.07.202202.08.2022. În cazul neprezentării
dumneavoastră, nici în această
perioadă de timp, vă aducem la
cunoștiință faptul că documentația
de urbanism mai sus menționată, va
urma procedura legală de avizare,
iar terenul dvs. va rămâne fără
soluție urbanistică.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administrație al Koyo
Romania SA, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Teleorman sub numărul
J34/8/1991, CUI:RO2695621, cu
sediul situat în municipiul Alexandria,
Șos.Turnu Măgurele, nr.1, jud.
Teleorman, convoacă Adunarea
generală extraordinară a acționarilor
la data de 25 August 2022, ora
10.30, la sediul societății, sala 3,
pentru toți acționarii înregistrați în
registrul acționarilor la sfârșitul zilei
de 27 Iulie 2022 (data de referință
pentru toți acționarii îndreptățiți să
fie înștiințați și să voteze în cadrul
adunării generale), cu următoarea
ordine de zi: 1.Aprobarea modificării
in Actul Constitutiv al SocietățiiContract de societate, Art.8 (1) care
va avea urmatorul continut: „Art.
8(1)- Administrarea societății este
asigurată de consiliul de administrație, format din 5 (cinci) membrii
aleși de către adunarea generală,
care pot fi cetățeni români și străini.
Consiliul de administrație are
componența prevăzută în anexa 3 la
prezentul contract de societate.” 2.
Împuternicirea domnului Yoshiji
HADA pentru efectuarea formalităților legale privind autentificarea
procesului verbal al ședinței si hotărârilor adunării generale si înregistrarea hotărârilor adunării generale
la Oficiul Registrului Comerțului.
Acționarii persoane fizice sau juridice pot participa și vota în adunarea
generală și prin reprezentare, în baza
unei împuterniciri/procură, acordată
pentru respectiva adunare generală,
în conformitate cu prevederile
legale. Modelul pentru împuternicire/procură se poate ridica de la
sediul societății. În cazul în care la
data anunțată nu sunt îndeplinite
condițiile prevăzute de lege pentru
ca adunarea să aibă loc, adunarea
generală se va întruni în același loc și
la aceeași oră, în data de 26 August
2022. Informații suplimentare se pot
obține la sediul societății sau la
tel.0247.306.522 sau e-mail KRA.
office@jtekt.eu
l Consiliul de administrație al Koyo
Romania SA, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Teleorman sub numărul

sarcini. Costul caietului de sarcini
este de 500 lei. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toți participanții la licitație.
Informatii suplimentare la tel:
0744920534, email: tempoinsolv@
gmail.com.
l Consiliul Local al Municipiului
Petroșani- Serviciul Public Administrația Piețelor Petroșani organizează
în data de 29.08.2022 ora 10:00
licitație publica cu ofertă în vederea
atribuirii a mesei nr 3 intrare poarta
Piață Centrală Petroșani. Documentele si oferta de pret pentru participarea la licitație se depun la sediul
Serviciului Public Administrația
Piețelor, Loc.Petroșani, str N.
Bălcescu nr.10, Jud. Hunedoara,
pâna la data de 26.08.2022 ora
12:00. Relații la sediul Serviciului
Public Administrația Piețelor, Jud.
Hunedoara, Loc. Petroșani,str N.
Bălcescu nr.10, adresa e-mail
:spapp_petrosani@yahoo.com.

J34/8/1991, CUI:RO2695621, cu
sediul situat în municipiul Alexandria,
Șos.Turnu Măgurele, nr.1, jud.
Teleorman, convoacă Adunarea
generală ordinară a acționarilor la
data de 25 August 2022, ora 11.00,
la sediul societății, sala 3, pentru toți
acționarii înregistrați în registrul
acționarilor la sfârșitul zilei de 27
Iulie 2022 (data de referință pentru
toți acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării
generale), cu următoarea ordine de
zi: 1.Aprobarea alegerii a încă 2 (doi)
membrii în Consiliul de administrație
conform hotărârii Adunarii generale
extraordinare a acționarilor din data
de 25/26 August 2022; 2.Aprobarea
actualizării Anexei 3 la contractul de
societate, referitoare la lista cu
componenta Consiliului de administrație, in conformitate cu hotărârile
adunări generale, menționate la
punctul 1; 3.Numirea auditorului
financiar; fixarea duratei minime a
contractului de audit financiar, 2
(doi) ani; 4.Împuternicirea domnului
Yoshiji HADA pentru efectuarea
formalităților legale privind autentificarea procesului verbal al ședinței
si hotărârilor adunării generale si
înregistrarea hotărârilor adunării
generale la Oficiul Registrului
Comerțului. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea
de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru
funcţia de administrator se află la
dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată şi completată de aceştia.
Începând cu data publicării convocării adunării generale, lista cu
propuneri privind componenta
Consiliului de administrație, cuprinzând informații cu privire la numele,
localitatea de domiciliu si calificarea
profesionala ale persoanelor
propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând f i consultata si
completata de aceștia. Acționarii
persoane fizice sau juridice pot participa și vota în adunarea generală și
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prin reprezentare, în baza unei împuterniciri/ procură, acordată pentru
respectiva adunare generală, în
conformitate cu prevederile legale.
Modelul pentru împuternicire/
procură se poate ridica de la sediul
societății. În cazul în care la data
anunțată nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru ca
adunarea să aibă loc, adunarea
generală se va întruni în același loc și
la aceeași oră, în data de 26 August
2022. Informații suplimentare se pot
obține la sediul societății sau la
tel.0247.306.522 sau e-mail: KRA.
office@jtekt.eu

LICITAȚII
l Lichidatorul vinde prin licitaţie
publică grupul de active Restaurant
Crama din staţiunea Neptun, jud.
Constanţa, teren 3.730,28 mp,
construcţii restaurant + 3 anexe
1.143 mp și echipamente tehnologice, mijloace fixe și obiecte de
inventar, la preţul de 4.500.000 lei,
fără TVA. Tel. 0730.081953.
l Lichidator judiciar, organizează
licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preț în urcare, pentru Multifuncțional Konica Minolta C6000L,
2013, viteza print-Up to 60 ipm, 256
gradații, contor-1.500.000, rezoluție
1,200 x 1,2000 dpi x 8bit, paper
sizes-A5-SRA3, la pretul de 12.070
lei, preț la care se adaugă TVA. Licitatia va avea loc la data de
03.08.2022 ora 11, în Ploiesti, P-ta
Victoriei, nr.7, bl.A Est, ap.51, Județul
Prahova. În cazul în care bunul nu se
vinde, licitația va fi reluată în datele
de 08.08.2022 ora 11, respectiv
10.08.2022 ora 11. Înscrierea la licitatie se face cu cel putin 2 (două) zile
înainte de data fixată pentru licitatie.
Vânzarea se va realiza conform caietului de sarcini și a regulamentului
de vânzare întocmite de către lichidatorul judiciar, înscrisuri ce se
procură de la sediul lichidatorului.
Pentru înscriere sunt necesare documentele menționate în caietul de

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Ingineria De
Valoare RO SRL, desemnat prin
incheierea de sedinta din data de
04.10.2021 pronunţată de Tribunalul
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în
dosarul nr. 33418/3/2016, anunta
scoaterea la vanzare a bunului mobil
aflat in proprietatea societatii Ingineria De Valoare RO SRL, constand in
mijloc de transport: autoturism
Skoda Fabia, 2001, motorină/ 1.896
cc in valoarea de 800 euro exclusiv
TVA. Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza
in data de 04.08.2022 ora 14.00, prin
licitatie publica cu strigare. In cazul in
care bunul mobil nu se va adjudeca
la termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza licitatii saptamanale la
aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunului,
pretul acestuia, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul
de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit
de lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se poate achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul
unui caiet de sarcini este de 300 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Just Insolv SPRL anunta vanzarea
la licitaţie publică a bunurilor mobile
aflate in patrimoniul SC Bobconstruct Instal Expert SRL. Licitatia are
loc in baza Adunarii Creditorilor din
data de 12.07.2022, pretul de
pornire al licitatiei fiind cel stabilit in
raportul de evaluare. Garantia de

participare la licitatie este de 10%
din valoarea bunurilor licitate.Licitaţiile publice vor avea loc pe data de:
02.08.2022, 04.08.2022, 09.08.2022,
11.08.2022, 16.08.2022, 18.08.2022,
23.08.2022, 25.08.2022, 30.08.2022,
01.09.2022 orele 12:00 în Ploieşti,
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab.
7B, jud Prahova. Taxa de participare
la licitatie este de 100 lei + TVA.
Relaţii suplimentare 0344/104525.
l Anunţ licitaţie pentru vânzarea
unor imobile aflate în domeniul
privat al Comunei Vinga. 1. Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea,
codul fiscal, adresa: U.A.T. Comuna
Vinga, cod fiscal 3519607, cu sediul
în localitatea Vinga, Piața Sfânta
Treime, nr. 9, județul Arad, email:
primariavinga@yahoo.com, telefon
0257-460126, fax 0257-460736. 2.
Informaţii generale privind obiectul
vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
vândut: - teren intravilan situat în
localitatea Vinga, strada Principală,
nr. 9, cu suprafața de 896 mp, înscris
în CF nr.307842 Vinga, nr. top.
307842; - imobilul situat în localitatea Vinga, nr. 470, apartament 4,
cu suprafața de 259 mp, compus din
6 camere, cotă construită 259/1781,
cotă teren 109/750, înscris în CF nr.
300070-C1-U4 Vinga, având nr. top.
503/7/IV. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: prin solicitare scrisă de la
sediul Primăriei Comunei Vinga,
Compartiment Administrativ Dezvoltare sau accesând site-ul www.
primaria-vinga.ro, secţiunea licitaţii.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Administrativ
Dezvoltare, din cadrul Primăriei
Comunei Vinga, cu sediul în Vinga,
Piața Sfânta Treime, nr. 9, județul
Arad; 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: gratuit; 3.4. Dată
limită privind solicitarea clarificărilor:
11.08.2022, ora 10.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 22.08.2022,
ora 15.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Vinga, cu sediul în localitatea Vinga,
Piața Sfânta Treime, nr. 9, județul
Arad. 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 desfășură sedința publică de
deschidere a ofertelor: 23.08.2022,
ora 10:00, la sediul Primăriei
Comunei Vinga situat în localitatea
Vinga, Piața Sfânta Treime, nr. 9,
județul Arad. 6. Instanța competentă
în soluționarea litigiilor apărute și
ter m enel e p entr u s e sizarea
instanței: Tribunalul Arad, Municipiul
Arad, Bulevardul Vasile Milea, nr.2,
județul Arad, cod poştal: 310131, tel.
0374/491086, fax. 0257251700,
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e-mail: tr-arad-reg@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 21.07.2022.
l Administrația Națională “Apele
Române” - A.B.A. Dobrogea-Litoral,
cod unic de înregistrare fiscală RO
23877359, cu sediul în Constanța, str
Mircea cel Bătrân nr 127, tel nr.
0241/673.036, fax nr. 0241/673.025,
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ
c o n f o r m O U G 57/ 2 01 9, H G
183/2020 actualizată și HG 781/2020
pentru: - Închirierea unei suprafețe
de 2.000,00 mp, teren albie minoră
a fluviului Dunăre- Braț Ostrov,
județul Constanța, cu următoarele
coordonate stereo: X: 293800;
293820; 293790; 293770; Y: 697290;
697350; 697360; 697300. Durata
închirierii: 2 ani. Procedura aplicată
pentru atribuirea contractelor este
licitație publică. Tipul contractului:
contract de închiriere. La licitație are
dreptul de a participa la licitaţie
orice persoană fizică sau juridică, de
drept public sau privat, română sau
străină, care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii: a. a achiziționat documentația de atribuire și a
plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de
participare; b. a depus oferta sau
cererea de participare la licitaţie,
împreună cu toate documentele
solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în
documentaţia de atribuire; c. are
îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor
şi a contribuţiilor către bugetul
consolidat al statului şi către bugetul
local; d. nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. Caietul
de sarcini se poate procura de la
sediul ABADL - Serviciul Mecanism
Economic și Sinteze Economice – din
Constanța, str Mircea cel Bătrân nr.
127. Prețul unui caiet este de 1000
lei (cu TVA) și conține informațiile
privind documentația de atribuire.
Ofertele pentru licitație se vor
depune într-un exemplar la secretariatul ABA Dobogea-Litoral. Ofertantul trebuie să constituie garanția
de participare la licitație, în cuantum
de 10% din valoarea de pornire a
chiriei anuale, fără TVA pentru bunul
imobil ce face obiectul licitației, în
una din următoarele forme: a)
Depozit bancar constituit în contul
locatorului RO98 TREZ 2315 005X
XX00 6429, deschis la Trezoreria
Constanța, CIF 18279146 (OP vizat
de banca emitentă) sau b) Scrisoare
de garanție bancară; c) Pentru
garanția de participare cu valoare
sub 5000 de lei, garanția de participare se poate constitui și prin depunere la caseria unității. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor este
08 August 2022, ora 16.00. Data
limită de depunere a ofertelor este
16 August 2022, ora 16.00 . Dechiderea ofertelor va avea loc la sediul
ABA Dobrogea-Litoral, din
Constanța, str Mircea cel Bătrân nr.
127, în data de 17 August 2022, ora
10.00. Durata de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile de la data
deschiderii acestora. Limba de
redactare a ofertei: limba română.
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anunțuri

Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea
contractului de închiriere a bunurilor
proprietate publică, precum și a
celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor
legislației privind contenciosul administrativ.
l Publicatie de vanzare. Societatea
REPLIKA PROPERTIES SRL cu sediul in
Bucuresti Sect.1, Str.Av.Petre Cretu,
Nr.77, Etaj 2, Ap.5, inregistrata in
Registrul Comer tului sub nr.
J40/15909/2006, cod unic de inregistrare: 19083023 (‚Societatea”),
reprezentata prin lichidator Cabinet
Individual de Insolventa-Tascau
Georgeta Mihaela, email: cabinet.
tascau@gmail.com, desemnat
conform rezolutiei ONRC. nr. 131776
/27.09.2021. Societatea anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica
a Bunului Imobil situat in Bucuresti,
I.C. Bratianu nr.44, sc.B, et.4, ap.39,
sector 3, format din apartament
compus din 2 (doua) camere si
dependinte cu cota indiviza din
partile comune si cu teren 6,52
mp,in suprafata utila conform
releveu 37,04 mp, balcon 4,97 mp,
inscris in Carte Funciară Nr. 220882C1-U94, Bucuresti, Sectorul 3, avand
nr. cadastral 220882-C1-U94. Pretul
de pornire al licitatiei este de de
65.500 Euro. Pasul de licitatie este
500 Euro in cazul in care mai multi
participanti la licitiatie oferta acelasi
pret de pornire. Persoanele care
pretind vreun drept, asupra Bunului
Imobil care urmeaza a fi scos la
vanzare, sub sanctiunea decaderii,
sa faca dovada acestui fapt cu cel
putin 2 (doua) zile lucratoare anterior datei sedintei de licitatie, la
sediul ales al Lichidatorului din Bucuresti, str. Horia Macelariu nr.61-81,
etaj 1, sector 1. Bunul Imobil, in
prezent, este ocupat de chirias.Prima
sedinta de licitatie va avea loc la ora
15:00 in in data de 28.07.2022 la
sediul ales al Lichidatorului. In cazul
in care Bunul Imobil nu se adjudeca
la prima sedinta de licitatie, urmatoarele doua sedinte de licitatie vor
avea loc pe data de 23.08.2022 ora
15 si 07.09.2022 ora 15:00 la sediul
ales al lichidatorului.Pentru participarea la licitatie, ofertantii trebuie sa
depuna cu cel putin 2 (doua) zile
lucratoare anterior datei sedintei de
licitatie garantia de participare in
valoare de 10% din pretul de pornire
al licitatiei, in contul RO74 BREL 0002
0026 3921 0100, deschis la Libra
Internet Bank SA, sucursala Decebal,
beneficiar REPLIKA PROPERTIES SRL
(CUI 19083023) si datele de contact
ale ofertantului, email si numarul de
telefon. Nu vor fi admisi la sedinta de
licitatie participantii care nu au
depus garantia de participare.
Garantia de participare se va restitui
in termen de 3 zile lucratoare de la
data sedintei de licitatie in cazul in
care participantul nu este declarat
adjudecatarul Bunului Imobil.Vizionarea Bunului Imobil are loc in data
de 27.07.2022 intre orelel 10:0015:00. Pentru programare coordonatele sunt: email: cabinet.tascau@
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gmail.com. Bunul Imobil se vinde in
starea in care se afla conform principiului „vazut, placut, cumparat” si in
locul in care se afla. Pentru evitarea
oricarui dubiu, nu se ofera niciun fel
de garantie pentru eventualele vicii
ale Bunului Imobil. La sedinta de licitatie se vor prezenta urmatoarele
documente, in original: a. Pentru
persoane juridice hotararea asociatilor /actionarilor din care sa reiasa
cel putin urmatoarele: datele de
identificare a persoanei juridice
participante, numele si datele de
identificare ale imputernicitului,
aprobarea participarii la licitatie in
scopul achizitionarii Bunului Imobil,
aprobarea depunerii garantiei de
participare si suma maxima pana la
care imputernicitul este mandatat sa
liciteze. Aceasta hotarare este obligatorie si in cazul in care imputernicitul are calitatea de administrator al
persoanei juridice participante; b.
Pentru persoane fizice: Actul de
identitate. In cazul in care persoana
fizica este reprezentata se va
prezenta procura notariala, in
original, pentru imputernicitul
persoanei fizice participante din care
sa reiasa cel putin numele si datele
de identificare ale participantului,
numele si datele de identificare ale
imputernicitului, aprobarea participarii la licitatie in scopul achizitionarii
Bunului Imobil, aprobarea depunerii
garantiei de participare si suma
maxima pana la care imputernicitul
este mandatat sa liciteze. In prezent
Bunul Imobil este inchiriat. Informatii suplimentare se pot obtine
prin email: cabinet.tascau@gmail.
com.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei
Soveja, comuna Soveja, Str.Simion
Mehedinți nr.192, județul Vrancea,
telefon/fax 0237/242.001, e-mail:
contact@comunasoveja.ro, cod
fiscal 4447339. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: -teren în suprafață
466mp, teren curți construcții, și
clădire în suprafață de 82mp, identificate prin CF 52047, ce aparține
domeniului privat al Comunei
Soveja, județul Vrancea, conform
caietului de sarcini, H.C.L. nr.
20/31.03.2022 și temeiului legal:
O.U.G.nr.57/03.07.2019; -teren în
suprafață 2.000mp, neproductiv în
extravilan, identificat prin CF 52146,
ce aparține domeniului privat al
Comunei Soveja, județul Vrancea,
conform caietului de sarcini,
H.C.L.nr.28/13.04.2022 și temeiului
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019;
-teren în suprafață 540mp, teren
curți construcții, și clădire în suprafață de 82mp, identificate prin CF
52007, ce aparține domeniului privat
al Comunei Soveja, județul Vrancea,
conform caietului de sarcini, H.C.L.
nr. 26/13.03.2022 și temeiului legal:
O.U.G.nr.57/03.07.2019; -teren în

suprafață 527mp, teren cur ți
construcții, și clădire în suprafață de
83mp, identificate prin CF 52008, ce
apar ține domeniului privat al
Comunei Soveja, județul Vrancea,
conform caietului de sarcini, H.C.L.
nr. 25/13.03.2022 și temeiului legal:
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de
la sediul instituției, Compartimentul
Contabilitate. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Contabilitate din cadrul
Primăriei Comunei Soveja, comuna
Soveja, Str.Simion Mehedinți nr.192,
județul Vrancea. 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:
100Lei/exemplar, se achită numerar
la Casieria Primăriei Comunei Soveja.
3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 04.08.2022, ora 14.00.
4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
17.08.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Soveja, comuna
Soveja, Compartimentul Contabilitate, Str.Simion Mehedinți nr. 192,
județul Vrancea. 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: 17.08.2022, ora 12.0 0,
Primăria Comunei Soveja, comuna
Soveja, Str.Simion Mehedinți nr.192,
județul Vrancea. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vrancea,
localitatea Focșani, B-dul Independenței nr.19-21, județul Vrancea,
t e l e f o n 0 3 3 7/ 2 3 2 . 0 9 2 , f a x
0237/235.896, email: tr-vrancea-comercial@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
25.07.2022.
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 Șendreni, satul Șendreni,
Str.Principală nr.100, județul Galaţi,
t e l e f o n 0 2 3 6 / 7 0 7. 3 0 0 , f a x
0236/828.078, e-mail: sendreni@
gl.e-adm.ro, cod fiscal 3553269. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
-teren pășune în suprafață de
800mp, situat în intravilanul satului
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Șendreni, tarla 59, parcela 317, CF
107092; -teren arabil în suprafață de
2.000mp, situat în extravilanul
comunei Șendreni, tarla 21, parcela
75, CF 106504; -teren arabil în
suprafață de 8.940mp, situat în
extravilanul comunei Șendreni, tarla
21, parcela 75, CF 106371; -teren
arabil în suprafață de 21.448mp,
situat în extravilanul comunei
Șendreni, tarla 21, parcela 75, CF
106455; -teren arabil în suprafață de
28.893mp, situat în extravilanul
comunei Șendreni, tarla 21, parcela
75, CF 106380; -teren arabil în
suprafață de 28.530mp, situat în
extravilanul comunei Șendreni, tarla
22, parcela 83, CF 105743; -teren
arabil în suprafață de 35.595mp,
situat în extravilanul comunei
Șendreni, tarla 24, parcela 121, CF
105627; -teren arabil în suprafață de
120.120mp, situat în extravilanul
comunei Șendreni, tarla 42, parcelele 233, 234, 235, 236, 237, CF
106014; -teren arabil în suprafață de
24.091mp, situat în extravilanul
comunei Șendreni, tarla 78/2,
parcela 433/4, CF 105412; -teren
arabil în suprafață de 2.460mp,
situat în intravilanul satului Șerbeștii-Vechi, tarla 104, parcela 567, CF
107079; -teren arabil în suprafață de
1.003mp, situat în intravilanul
satului Șendreni, tarla 91, parcela
503/7, CF 105185; -teren arabil în
suprafață de 10.000mp, situat în
intravilanul satului Șendreni, tarla
60, parcela 326/1/1/6, lot 1, CF
106917; Terenurile aparțin domeniului privat al Comunei Șendreni,
conform caietului de sarcini, O.U.G.
nr.57/03.07.2019 și conform
H.C.L.nr.105/21.07.2022. 3.Informații
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine la
cerere de la Primăria Comunei
Șendreni. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de
la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Compartimentul Administrarea domeniului
public și privat din cadrul Primăriei
Comunei Șendreni, cu sediul în satul
Șendreni, Str.Principală nr.100,
județul Galaţi. 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: 100Lei/
exemplar, se achită în numerar la
C asi e r ia Pr im ă r i ei C o mun ei
Șendreni. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 08.08.2022,
ora 14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 17.08.2022, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei
Comunei Șendreni, satul Șendreni,
Str.Principală nr.100, județul Galaţi.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: 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: 18.08.2022, ora
10.00, la Căminul Cultural, sat
Șendreni, Str. Principală nr.109,
județul Galaţi. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și
ter menele p entr u s esizarea
instanței: Secţia de Contencios
Administrativ a Tribunalului Galați,
cu sediul în municipiul Galaţi, Str.
Brăilei nr.153, judeţul Galaţi, telefon
0236/460.333, fax 0236/412.130,
email: tr-galati-comunicari@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 25.07.2022.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria
Orașului Budești, Str.Gării nr.12,
județul C ălărași, telefon/fax
0242/528.301, e-mail: primaria.
budesti@gmail.com, cod fiscal
4294154. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: teren arabil extravilan în suprafaț ă totală de
77,8567Ha, situat în izlazul satului
Aprozi, din Orașul Budești, aparținând domeniului privat al Orașului
Budești, județul Călărași, identificat
as t fel: -Tar la147 - Parc ela 1
=27,0515Ha; Tarla 147 -Parcela2
-27,4928 Ha; Tarla 150 -Parcela 1
-23,3124Ha, conform caietului de
sarcini, H.C.L.nr.46/24.06.2022 și
t e m e i u l u i l e g a l O .U.G . n r.
57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul Primăriei Orașului Budești, Str.
Gării nr. 12, județul Călărași.
3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de
la Compartimentul cadastru și administrarea domeniului public și privat
din cadrul Primăriei Orașului
Budești, Str.Gării nr.12, județul Călărași. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 100 lei /exemplar, se
achită numerar la Casieria Primăriei
Orașului Budești, Str.Gării nr.12,
județul Călărași. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
12.08.2022, ora 14.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 23.08.2022,
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Orașului
Budești, oraș Budești, Str.Gării nr.12,
județul Călărași. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigi-

late: unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 24.08.2022, ora 10.00,
Primăria Orașului Budești, Str.Gării
nr.12, județul Călărași. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași,
Str.Bucureşti nr. 106, judeţul Călăraşi, telefon 0242/311.947, fax
0242/316.157, e-mail: trcl.reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 25.07.2022.
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: Unitatea
Administrativ Teritorială Poiana
Mare, cu sediul în com.Poiana Mare,
Str.Independenţei nr.8-10, județul
Dolj, telefon 0251/236.284, fax
0251/235.048, email: poiana_
mare@cjdolj.ro, cod fiscal 4711618.
2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: clădire în suprafață de
510mp și terenul aferent în suprafață de 1.570 mp, situate în intravilanul Comunei Poiana Mare, sat
Tunarii Vechi, Str.Mihai Viteazu
nr.88, CF-36084-C1- U.A.T. Poiana
Mare, aparținând domeniului privat
al Comunei Poiana Mare, conform
H.C.L. nr. 8/28.02.2022 și temeiul
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
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exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, de la
sediul instituției. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Juridic din
cadrul U.A.T. Poiana Mare, Str.Independenței nr.8-10, județul Dolj.
3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 200 lei /exemplar,
achitați numerar la Casieria instituției
sau în contul
RO23TREZ29321070250X, deschis la
Trezoreria Calafat, cod fiscal
4711618. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 08.08.2022,
ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 17.08.2022, ora 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele pot fi depuse la
Compartimentul Registratură al
U.A.T. Poiana Mare, Str.Independenței nr.8-10, județul Dolj.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: un exemplar
original. 5.Data și locul la care se va
desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 17.08.2022, ora
12.00, la sediul U.A.T.Poiana Mare,
Str. Independenței nr.8-10, județul
Dolj. 6. Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, Str.Brestei nr.12,
județul Dolj, telefon 0251/418.612,
fax 0251/410.140, e-mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 25.07.2022.

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 Biertan, sat Biertan,
comuna Biertan, Str.1 Decembrie
nr.19, județul Sibiu, cod poștal
557045, telefon 0269/868.359,
interior 104, fax 0269/806.676,
e-mail: primariabiertan@yahoo.
com, cod fiscal 4240944. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
v ân du t: - c as ă în sup r af a ţ ă
construită de 103mp şi construcţie
anexă având suprafaţa construită
de 10mp şi teren în suprafaţă de
166mp, situate în comuna Biertan,
sat Biertan, Str. Nicolae Bălcescu
nr.15, județul Sibiu, înscris în CF
nr.102392, nr.topografic 1059/15,
aparţinând domeniului privat al
Comunei Biertan, conform H.C.L.
Biertan nr.52/06.07.2022 și temei u l u i l e g a l : O . U . G . n r.
57/03.07.2019; -casă în suprafaţă
construită de 225mp şi teren în
suprafaţă de 388mp, situate în
comuna Biertan, sat Biertan, Str.
Nicolae Bălcescu nr.17, județul
Sibiu, înscris în CF nr.102399, nr.
topografic 1059/13, 1059/14, aparţinând domeniului privat al
Comunei Biertan, conform H.C.L.
Biertan nr. 53/06.07.2022 și temei u l u i l e g a l : O . U . G . n r.
57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției.
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 Compartimentul Taxe
și Impozite din cadrul Primăriei
Comunei Biertan, sat Biertan,
comuna Biertan, Str. 1 Decembrie
nr. 19, județul Sibiu. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
c azul, p otr i v i t preve der ilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 200Lei/exemplar, se
achită numerar la Casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.08.2022, ora
10.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 16.08.2022, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofer tele: Primăria C omunei
Biertan, sat Biertan, comuna
Biertan, Str.1 Decembrie nr.19,
județul Sibiu - Regis tr atur ă.
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: 17.08.2022, ora 10.00,
sediul Primăriei Comunei Biertan,
sat Biertan, comuna Biertan, Str.1
Decembrie nr.19, județul Sibiu,
Sala de ședință. 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 Sibiu, Sibiu, Str.Ocnei nr.33,
județul Sibiu, cod poștal 550188,
t e l e f o n 0 2 6 9/ 2 17.1 0 4 , f a x
0269/217.702, e-mail: tribunalul.
sibiu@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
25.07.2022.
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PIERDERI
l Pierdut carnet și legitimație de
student pe numele Tanboura Anda,
studentă la Facultatea de Medicină
„Carol Davila”.
l Declarație pierdere. Subsemnatul
Vancia Horea-Laurian, pierdut act,
declar nul. Autorizație de liberă practică nr. 3CBN865125 eliberată la
data de 02.04.2021.

