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OFERTE SERVICIU
SC Titus International SRL angajează 

mecanic auto cod COR 723103, electrician 
auto cod COR 723101 și vulcanizator auto cod 
COR 814118. CV se depun la adresa de email: 
o�cemvtop@gmail.com, iar selecția va avea 
loc în data de 29.04.2022. Tel.0766.274.206.

Transilvania Hotels&Restaurants SRL, din 
Brașov, CUI: 15245106, J8/354/2003, anga-
jează ajutori ospătar, bucătari, lucrători bucă-
tărie (spălător vase mari). CV: o�ce@jobtips.ro

Mood&Cool Club SRL, din Brașov, CUI: 
40197751, J8/2767/2018, angajează ajutori 
ospătar, barmani. CV: o�ce@jobtips.ro

N&C TURISM SRL, din Brașov, CUI: 
18184437, J8/2953/2005, angajează ajutori 
ospătar, barmani, ajutori bucătar. CV: o�ce@
jobtips.ro

SC Select Nutricomb Crevedia SRL, cu 
sediul în Oraș Buftea, Str.Merișori, nr.18, jud.
Ilfov, angajează Ambalator manual (932101) la 
pct de lucru: Com.Crevedia, jud.Dâmbovița. 
Depunerea CV și alte relații se obțin la 
tel.0245.260.323. Persoanele selectate vor fi 
contactate prin serviciul Resurse Umane 
pentru interviu în data de 29.04.2022.

Societatea Royal Finisaje SRL, sediul în 
Municipiul Aiud, Jud.Alba, angajează munci-
tori necalificați la demolarea clădirilor, căptu-
șeli, zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, 
parchet. Cerințe: studii medii, cunoașterea 
limbii engleze nivel mediu. Beneficii: pachet 
salarial atractiv, mediu de lucru plăcut. 
0757.241.787.

SC LI. Anilarion SRL, având CUI: 
15648109, cu sediul în Municipiul Caransebeș, 
Str.Pavel Chinezu, bloc 11, scara A, ap.9, Județ 
Caraș-Severin, angajează: Ajutor bucătar, cod 
COR 941101- 1 post, Femeie de serviciu, cod 
COR 911201- 1 post. Cerințe: vechime 6 luni, 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul gastronomiei și al servi-
ciilor. Selecția are loc în data de 28.04.2022, ora 
09:00, la sediul societății.

Teatrul Național Lucian Blaga cu sediul în 
Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare, nr. 2-4, 
judeţul Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de execuție 
vacante: Subinginer SSM gradul I SSD, 
conform H.G. nr. 286/2011.  Concursul se va 
desfășura la sediul instituției, astfel:  - Proba 
scrisă în data de 19.05.2022, ora 11. - Proba 
interviu în data de 24.05.2022, ora 12. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: - studii: 
superioare SD; - curs de 80 ore inspector 
protecția muncii/SSM; - curs cadru tehnic PSI/ 
inspector protecție civilă – curs autorizat ANC; 
- curs post universitar de 240 ore evaluator 
riscuri și auditor în domeniul SSM; - experi-
ență pe un post similar minim 3 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare la sediul instituției sau la 
nr. de telefon 0264/592826, persoană de 
contact: Muntean Roxana.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Vaslui, cu sediul în județul 
Vaslui, Șoseua Națională Vaslui-Iași Nr.1, 
organizează concurs de recrutare în data de 
19.05.2022 -proba scrisă, ora 11.00 și în data de 
25.05.2022 -interviul, ora 10.00, în vederea 
ocupării posturilor contractuale vacante pe 
perioadă nedeterminată, conform HG 
286/2011, după cum urmează: Denumirea 
serviciului /compartimentului /centrului; 
Numărul de posturi și condițiile specific: 
Aparatul de specialitate al Direcției -Centrul 
de Asistență, Orientare, Consiliere și Formare 
Profesională pentru Grupurile Vulnerabile; 1 
post de referent IA: Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; Vechime în muncă 
-minim 7 ani: Ansamblul de Locuințe Protejate 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vaslui 
-Echipa Mobilă 2 posturi de asistent social 
debutant: Studii universitare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul -asistență 
socială; Vechime în specialitatea studiilor -nu 
este necesară; 1 post de psiholog stagier: Studii 
universitare absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul -psihologie; Vechime în specialitatea 
studiilor -nu este necesară; 1 post de psiholog 
practicant: Studii universitare absolvite cu 

diplomă de licență în domeniul -psihologie; 
Atestat de liberă practică în psihologie clinică, 
psihoterapie sau consiliere psihologică -treapta 
de specializare practicant; Vechime în speciali-
tatea studiilor -minim 1 an; 1 post de asistent 
medical PL: Diplomă de bacalaureat; Studii 
postliceale sanitare absolvite cu diplomă în 
specialitatea Asistent medical generalist; Certi-
f i c a t  d e  m e m b r u  e l i b e r a t  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R.; Vechime în specialitate 
-minim 6 luni; 1 post de maseur M: Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
Curs -Tehnician maseur; Vechime în muncă 
-minim 6 luni; 1 post de șofer I: Studii medii/
generale; Permis de conducere categoriile: B, 
C, D1; Atestat profesional transport persoane 
valabil; Vechime în meseria de șofer -minim 3 
ani. Locul de desfășurare al concursului -sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui din strada Șoseaua 
Națională Vaslui-Iași, Nr.1. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vaslui 
(28.04.2022-11.05.2022). Dosarul de înscriere 
trebuie să conțină în mod obligatoriu docu-
m e n t e l e  p r e v ă z u t e  l a  a r t . 6  d i n 
H.G.R.nr.286/2011, actualizată. Condițiile de 
participare la concurs și bibliografia se afișează 
pe site-ul și la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui -Compartiment 
Gestionarea Resurselor Umane și la nr.de 
telefon: 0235/315138, int.1110 sau 1111, consi-
lier Onofrei Monica.

Primăria Comunei Gruia, Judeţul Mehe-
dinţi organizează concurs de recrutare, pentru 
ocuparea  funcţiei în regim contractual pe 
perioada nedeterminată vacantă, de Referent 
IA- Compartimentul Registratură Arhivă din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Gruia. Condiţii generale: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.3 din anexa la Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- 
cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, actualizată. Condiţii specifice: 
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în muncă: min. 6 ani și 6 luni; 
-cunoștiinţe de operare/ programare pe calcu-
lator- (Microsoft Office, Internet, Outlook): 
nivel mediu; Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Gruia Judeţul Mehedinţi, 
și constă în susţinerea a două probe: -Proba 
scrisă în data de 20 05 2022, ora 10,00; -Proba 
interviu se va susţine în termen de maxim 4 
zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise, 
data și ora probei interviu fiind anunţate odată 
cu rezultatele la proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se depun  la secretarul Comisiei de 
concurs, la sediul Primăriei Comunei Gruia, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului și vor conţine în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 alin.1 din 
anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, 
actualizată. Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează la sediul 
Primăriei Gruia, precum și pe portalul posturi.
gov.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Gruia, judeţul 
Mehedinţi și la telefon nr. 0252/394030.

Comisariatul Regional pentru Protecția 
Consumatorilor Sud- Vest Oltenia (Craiova), 
cu sediul în Craiova, B-dul.Gh. Chițu, nr.58, 
județul Dolj, organizează concurs la sediul 
institutiei în data de 19.05.2022, ora 10.00 
(proba scrisă), iar proba interviu se va susține 
în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la 
susținerea probei scrise, data și ora probei 
interviu fiind anunțate odată cu rezultatele la 
proba scrisă, pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiilor contractuale 
vacante din cadrul C.R.P.CR S-V Oltenia, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guver-
nului nr.286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modifică-
rile și completările ulterioare și prevederile 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
art.554, după cum urmează: Consilier I A- la 
CJPC Dolj, Consilier I A- la CJPC Olt, Consi-
lier I A- la CJPC Mehedinți. Condiţiile speci-
fice obligatorii/prevăzute în fișa postului sunt 
următoarele: -Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în orice specialitate, 
-vechimea în specialitatea studiilor: minimum 
6 ani si 6 luni. Documentele care alcătuiesc 
dosarul de concurs, precum și bibliografia 
aferentă sunt afișate la sediul Comisariatul 
Regional pentru Protectia Consumatorilor 
Sud- Vest Oltenia (Craiova) Craiova, B-dul.
Gh.Chițu, nr.58, județul Dolj. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conțină docu-
mentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011 
și se depun până pe data de 11.05.2022, ora 
16.00, la sediul din Craiova, B-dul.Gh.Chițu, 
nr.58, județul Dolj, Compartimentul Resurse 
Umane, tel.0744.682.260.

CITAŢII
Succesibilii defunctului Fizeșian Victor, cu 

ultimul domiciliu cunoscut în mun.Timișoara, 
str.D.Paciurea, nr. 3, ap.8, judeţul Timiș, 
decedat la data de 07.09.2020 în Timișoara, 
judeţul Timiș, se citează în dosarul nr. 
4071/295/2019 de pe rolul Judecătoriei Sânni-
colau Mare, pentru termenul de judecată din 
data de 22.06.2022.

B.I. Notarial Dinca Gabriela citează pe 
succesorala Nedelescu Elena, pe 11.05.2022, 
ora 15.00, să se prezinte la sediul biroului din 
Măcin, Str.1 Decembrie, bl.17, jud.Tulcea, pt.a 
participa la dezbaterea succesiunii defunctei 
mame Șerban Sanda, decedată pe 23.10.2011, 
cu ultimul domiciliu în Văcăreni /Tulcea. Dacă 
nu faceți dovada unei acceptări tacite, veți fi 
prezumat renunțătoare.

DIVERSE
În conformitate cu prevederile Legii Apelor 

nr.107/1996, cu modificările și completările 
ulterioare, titularul: S.C.Sincor Concept 
S.R.L., cu sediul social în satul Ciobănița, 
strada Mieilor, nr.92, comuna Mereni, județul 
Constanța, telefon: 0762.396.326, intențio-
nează să solicite de la Administraţia Bazinală 
de Apă „Dobrogea Litoral” avizul de gospodă-
rire a apelor pentru obiectivul: „Organizare, 
amenajare 10ha și înființare plantație superin-
tensivă nuc 9,5ha”, amplasat în extravilanul 
comunei Mereni, satul Ciobănița, judeţul 
Constanţa. Această investiție este nouă. 
Persoanele care doresc să obțină informații 
suplimentare cu privire la solicitarea avizului 
de gospodărire a apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa sus menționată. 
Persoanele care doresc să transmită observații, 
sugestii și recomandări se pot adresa solicitan-
tului: S.C.Sincor Concept S.R.L., cu sediul 
social în satul Ciobănița, strada Mieilor, nr.92, 
comuna Mereni, judetul Constanța, telefon: 
0762.396.326, după data de 11.04.2022.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990 privind societatile comerciale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si Regu-
lamentul ASF nr. 5/2018 art. 125 (2), SC “24 
Ianuarie” SA, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral 
Ion Dragalina, nr.18, jud. Prahova, inregistrata 
la Registrul Comertului Prahova cu numarul 
J29/1043/1991, codul unic de inregistrare RO 
1343490 si o cifra anuala de afaceri de peste 10 
milioane lei, confirma ca a depus sub numarul 
365503851 din data de 19.04.2022 la DGFP 
Prahova situatiile financiare anuale pentru 
exercitiul financiar 01 ian 2021 – 31 dec 2021, 
insotite de raportul administratorului si sunt 
disponibile publicului pe site-ul societatii, 
impreuna cu raportul anual.

Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Poiana Stampei, Str. Principală 
nr.228, judeţul Suceava, telefon 0230/575.177, 
fax 0230/575.177, email: poiana_stampei@
yahoo.com, website: www.poianastampei.ro, 
cod fiscal 5021250. Ca urmare a participării la 
selecția publică a proiectelor care vor beneficia 
de finanțare nerambursabilă de la bugetul local 
al Comunei Poiana Stampei în anul 2022, 
conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes local și a Hotărârii Consi-
liului Local al Comunei Poiana Stampei 

nr.31/04.03.2022 privind aprobarea Planului 
anual propriu pentru finanțări nerambursabile 
din bugetul local al Comunei Poiana Stampei, 
județul Suceava, s-a atribuit contractul de 
finanțare nerambursabilă următorului benefi-
ciar: Beneficiar: Asociația Sportivă Larix 
Dornișoara; Titlu proiect: Fotbalul-Armonie și 
Sănătate; Domeniul: Sport; Suma alocată: 
25.000Lei; Număr contract: 3216/19.04.2022. 
Total fonduri nerambursabile: 25.000Lei.

Informaţii generale privind autoritatea 
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 nerambur-
sabilă pentru anul de execuție bugetară 2022 
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. 13/11.02.2022 
privind aprobarea Planului anual al finanță-
rilor nerambursabile de la bugetul propriu al 
Comunei Cenei pentru activitățile nonprofit în 
sumă de 60.000Lei din care pentru: -culte, 
pentru anul 2022, suma alocată fiind 
40.000Lei; -sport, pentru anul 2022, suma 
alocată fiind 20.000Lei. Informațiile privind 
condițiile de finanțare și procedura de selecție 
a proiectelor sunt prevăzute 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.20/28.03.2022. Acestea se pot 
obține de la sediul Comunei Cenei, comuna 
Cenei, Str.Principală nr.134, județul Timiș. 
Solicitanții vor depune documentația prevă-
zută în Regulamentul privind regimul finanță-
rilor nerambursabile acordate de la bugetul 
local al Comunei Cenei, în două exemplare 
(original și copie) la Registratura Comunei 
Cenei. Conform art.20, alin.2 din Legea 
350/2005, din motive de urgență, Comuna 
Cenei are dreptul de a accelera aplicarea 
procedurii de selecție de proiecte prin redu-
cerea numărului de zile, în caz contrar ar 
cauza prejudicii autorității finanțatoare. 
Data-limită de depunere a propunerilor de 
proiecte: 25.05.2022, ora 12.00. Selecția și 
evaluarea propunerilor de proiecte se va 
efectua în perioada 26.05.2022-27.05.2022.

ADUNĂRI GENERALE
Administratorul Unic al Societății Comrimet 

S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul Galați sub 
numărul J17/10/1991, având Codul Unic de 
Înregistrare: RO1650060 și capitalul social 
subscris și vărsat de 9.333.395Lei, cu adresa de 
poștă electronică: sccomrimetsa@gmail.com, în 
temeiul art.117 din Legea nr.31/1990, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
(AGOA) pentru data de 27.05.2022, ora 11.00, 
la sediul societății din Galaţi, Str.Drumul Viilor 
nr.100, județul Galaţi. Dacă nu sunt îndeplinite 
condițiile de validitate la prima convocare, se 
convoacă pentru a doua oară Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru 
data de 28.05.2022, ora 11.00, cu aceeași ordine 
de zi și în același loc. La adunarea generală a 
acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să 
voteze acționarii înregistrați în registrul acțio-
narilor la data de 19.05.2022, considerată dată 
de referință, conform art.123 alin.2 din Legea 
nr.31/1990. Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoa-
rele puncte: 1.Aprobarea situațiilor financiare 
anuale, bilanțul contabil și contul de profit și 
pierdere întocmite la data de 31.12.2021 pe 
baza raportului de gestiune al Administrato-
rului unic și a raportului întocmit de auditor. 
2.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
și a programului de investiții pentru anul 2022. 
3.Aprobarea descărcării de gestiune a Adminis-
tratorului unic pentru activitate desfășurată în 
anul 2021. 4.Aprobarea închirierii de bunuri 
imobiliare pe anul 2022, spații disponibile. 5.
Ratificarea Hotărârilor Administratorului unic 
pentru perioada aprilie 2021-aprilie 2022. 6.
Aprobarea împuternicirii Administratorului 
unic în vederea contractării unui credit pentru 
extinderea, reabilitarea și amenajarea construc-
țiilor și spațiilor existente cu posibilitatea 
constituirii unor garanții reale asupra activelor 
societății. 7.Aprobarea repartizării profitului 
pentru anul 2021. 8.Aprobarea împuternicirii 
Administratorului unic în vederea accesării de 

fonduri europene. 9.Aprobarea Listei mijloa-
celor fixe amortizate și a obiectelor de inventar 
propuse pentru casare și valorificare prin 
vânzare în anul 2022 și împuternicirea Admi-
nistratorului unic să aprobe valorificarea aces-
tora în anuI 2022, în condiţiile prevederilor 
legaIe în vigoare. 10.Aprobarea și mandatarea 
Administratorului unic de a efectua investiții 
financiare pe piața de capital în anul 2022, în 
funcție de disponibilitățile bănești ale societății. 
11.Desemnarea persoanei împuternicite să 
reprezinte societatea în relația cu SSIF în anul 
2022. 12.Împuternicirea (cu posibilitatea de 
substituire) a Administratorului unic pentru 
semnarea tuturor documentelor necesare 
pentru îndeplinirea formalităţilor necesare la 
Oficiul Registrului Comerţului, precum și 
oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndepli-
nire a hotărârilor adunării generale. Au dreptul 
de a cere introducerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi unul sau mai mulți acționari 
reprezentând, individual sau împreună, cel 
puțin 5% din capitalul social. Cererile se înain-
tează Administratorului unic, în cel mult 15 zile 
de la publicarea convocării, în vederea publi-
cării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți 
acționari. Toate materialele privind adunarea 
generală și procedura de vot vor fi disponibile și 
pot fi consultate la sediul Societății Comrimet 
S.A., din Galaţi, Str.Drumul Viilor nr.100, 
județul Galaţi, de luni până vineri, între orele 
10.00 și 14.00, începând cu data publicării în 
Monitorul Oficial a convocatorului. Fiecare 
acționar poate adresa administratorului între-
bări în scris referitoare la activitatea societății, 
înaintea datei de desfășurare a adunării gene-
rale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării, 
la adresa de e-mail: sccomrimetsa@gmail.com

Convocare. Domnul Marculescu Gheorghe 
in calitate de unic administrator al S.C. Auto 
Marcu’s Grup S.A., persoana juridica romana, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului 
de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/ 
6666/1992, avand CUI 86, capital social 
subscris si varsat in valoare de 1.487.301 lei, cu 
sediul social in Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 
450, sector 2, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 
31/1990 privind societatile comerciale, modifi-
cata si republicata, (inclusiv modificarile aduse 
prin Legea nr. 441/27.11.2006). Convoaca  
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la 
sediul societatii din Bucuresti, Sos. Pante-
limon, nr. 450, sector 2, in data de 30.05.2022, 
in sala de sedinte, cu urmatoarea ordine de zi: 
I) Adunarea Generala ORDINARA, va avea 
loc la ora 14:00, cu urmatoarea ordine de zi: a) 
Discutarea, aprobarea sau modificarea situati-
ilor financiare anuale, pe baza rapoartelor 
administratorului si ale auditorului financiar si 
sa fixeze dividendul pentru anul 2021, b) Stabi-
lirea valorii contractului de management 
incheiat cu administratorul societatii, c) 
Fixarea valorii contractului de audit financiar, 
d) Descarcarea, ori pronuntarea asupra gesti-
unii administratorului unic pentru anul 2021, 
e) Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli 
si, dupa caz, a programului de activitate 
pentru exercitiul financiar al anului 2022, f) 
Diverse. Daca la data de 30.05.2022, conditiile 
de qvorum nu vor fi intrunite, astfel incat 
lucrarile adunarii generale sa se poata desfa-
sura in conditiile legii, atunci adunarea gene-
rala, va ramane in acelasi loc si cu aceeasi 
ordine de zi, la ora 09:00, in data de 31.05.2022. 
Administrator, Ing. Marculescu Gheorghe

LICITAŢII
S.C. „CITADIN“ S.A. IASI, cu sediul in Bd. 

T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza  “licitatie 
deschisa”, cu oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului de achizitie: 
“agregate de balastieră”. Procedura de achi-
zitie se va desfasura conform prevederilor 
“Regulamentului privind organizarea si desfa-
surarea achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi. 
Pentru participare la procedura de achizitie, 
ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile 
cerute in „Documentatia de achizitie“. Docu-
mentatia de achizitie va fi postata pe site-ul 
societatii www.citadinis.ro si va fi accesata 
pana pe data de 05.05.2022 pe baza de cod unic 
de acces, ce va fi comunicat doar persoanelor 
care solicita in scris accesul la documentatie cu 
date de identificare clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind siguranta informa-
tiilor pentru evitarea introducerii unor virusi in 
sistemul informatic al societatii. Criteriul care 
va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul 
cel mai scazut. Documentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC CITADIN SA pana la data 
de  06.05.2022, ora 10:00. Deschiderea ofertelor 
va avea loc la data de 06.05.2022, ora 12:00, la 
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sediul S.C. CITADIN S.A. Relatii suplimen-
tare privind procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot obtine la tel.: 
0751048290.

Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal 
, adresa, numarul de telefon, telefax și/ sau 
adresa de e-mail ale persoanei  de contact: 
Comuna Șimand, Cod fiscal 3519356, strada 
Principală, nr. 1119, judeţul Arad, telefon 
0257/373700, fax  0257/373311, e-mail  lavinia.
untaru@yahoo.com. Comuna Șimand invită 
persoanele fizice și juridice fără scop patrimo-
nial, respectiv asociațiile și fundațiile consti-
tuite conform legii care indeplinesc condițiile 
prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună  
oferte în scopul atribuirii contractelor de finan-
țare nerambursabilă pentru domeniile:  cultură 
și activități sportive- promovarea sportului de 
performanță pe anul 2022. 1.Procedura apli-
cată pentru atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă a proiectelor  din domeniile:  
cultură și activități sportive- promovarea spor-
tului de performanță pe anul 2022, este prevă-
zută de art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general. 2. Sursa de finan-
țare a contractului  și valoarea :  bugetul local  
61.000 lei, defalcat pe  domeniul  cultură 
21.000 lei, domeniul activități sportive-promo-
varea sportului de performanță 40.000 lei. 3. 
Durata proiectelor: anul 2022. 4. Data- limită 
pentru depunerea propunerilor de proiect: 
30.05.2022, ora 15.00. 5. Adresa la care trebuie 
depuse propunerile de proiect: Registratură, 
Comuna Șimand, strada Principală, nr. 1119, 
județul Arad. 6. Selecția și evaluarea proiec-
telor  în vederea obținerii finanțarii nerambur-
sabile se vor face de către comisia de evaluare 
în perioada 31.05.2022- 03.06.2022.Anunţul de 
participare a fost publicat  în Monitorul Oficial 
al României, partea a VI a , nr.77 din data de 
20.04.2022.

Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina, 
reprezentata prin practician in insolventa 
Ciulianu Elena Cozmina, in calitate de  lichi-
dator  judiciar  al debitoarei Adssol Resins  
SRL, cu indeplinirea atributiilor prevazute de 
Legea 85/2014, conform  Hotararii nr. 
3532/22.09.2020  pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti- Secţia a VII- a Civila, în dosarul nr. 
30855/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a 
bunurilor mobile aflate in proprietatea Adssol 
Resins  SRL constand in Echipamente tehnolo-
gice, mobilier, aparatura birotica, Obiecte de 
inventar – utilaje/produse  cu care societatea 
si-a desfasurat obiectul de activitate „Fabri-
carea altor produse chimice n.c.a”)  la suma de 
27.546,4 Euro exclusiv TVA.  Prima vanzare a 
bunurilor mobile apartinand societatii debi-
toare se va organiza in data de 13.05.2022, ora 
13.00 prin licitatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunurile mobile nu se vor vinde la 
primul termen de licitatie, incepand cu  
13.05.2022, se vor organiza alte 4 licitatii sapta-
manal, in fiecare zi de vineri, la aceeasi ora si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitati-
ilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar 
din București, Blvd. 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 bunu-
rilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organizare a aces-
tora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit 
de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidatorului judi-
ciar din București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. 
M27 Et. 4, ap. 10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei. Achizitionarea caietului 
de sarcini este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 0726.014.837.

Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in calitate de 
lichidator judiciar al Societatii De Construcţii 
CCCF Bucuresti SA, scoate la vanzare prin 
licitatie publica dreptul litigios ce face obiectul 
dosarului nr. 11377/3/2021. Pretul Caietului de 
Sarcini este de 10.000 lei (exclusiv TVA) la 
cursul BNR din data platii si se achită prin OP 
in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING BANK –Sucursala Dorobanti, 
pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si 
Asociatii SPRL. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul contul 
IBAN: RO81 RNCB 0082 0148 5167 0109 
deschis la BCR Sucursala Unirii, titular Socie-
tatea De Construcţii CCCF Bucuresti S.A. –in 
faliment, cel mai tarziu cu o zi inainte de data 
si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al licitatiei  -achiziti-
onarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru licitatie a Caietului de 
sarcini, ce va fi achitat in contul lichidatorului 
judiciar. Pretul de pornire al licitatiei este de 
23.674.000 lei (exclusiv TVA), iar prima 
sedinta de licitatie a fost fixata la data de 
11.05.2022, ora 15:00. Daca bunurile nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarea sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 18.05.2022, 
la ora 15:00,  potrivit prevederilor art. 769 
CPC. Sedintele de licitatie se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 

Petru Rares, nr. 12, sector 1. Pentru relatii 
suplimentare sunati la tel. 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

Anunț Privind închirierea, prin licitație 
publică, a unui spațiu aparținând domeniului 
public al comunei Telești în satul Telești, Strada 
Principală –lângă sediul primăriei. 1.  Infor-
mații generale privind autoritatea contractantă. 
Primăria Comunei Telești, strada Principală Nr. 
130, județul Gorj, C.U.I. 4448423 telefon 
0253276482, fax 0253276158, email oªcecomu-
natelesti@gmail.com, telefon 0761128311. 2. 
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, - spațiu in suprafața utilă de 
101,44 mp aria desfășurată=126,8 mp lângă 
sediul Primăriei Comunei Telești conform caie-
tului de sarcini, spațiu ce aparține domeniului 
public al Comunei Telești conform H.C.L nr.10 
din 28.02.2022 și în baza O.U.G nr. 57/2019 art. 
332-333. 3. Informatii privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: -la cerere la sediul Instituției, 
Registratura Primăriei Comunei Telești, situată 
în Comuna Telești strada Principală nr.130 
Județul Gorj. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Registratura Primă-
riei Comunei Telești strada Principală nr.130 
Județul Gorj. 3.3. Costul este 20 lei care se 
achită numerar la casieria Primăriei Comunei 
Telești strada Principală nr. 130 Județul Gorj. 4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
11/05/2022, ora 14,00. 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 20/05/2022, ora 14,00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul 
Primăriei Comunei Telești strada Principală nr 
130 Județul Gorj. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur 
exemplar, în doua plicuri sigilate unul exterior și 
unul interior. 5. Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
23/05/2022, ora 12,00 la Sediul Primăriei 
Comunei Telești strada Principală nr.130 
Județul Gorj. 6. Instanța competenta în soluțio-
narea litigiilor:-Secția Contencios Adminstrativ 
a Tribunalului Gorj strada Tudor Vladimirescu, 
Nr.34 Tg-Jiu Județul Gorj telefon 0253218661 
fax 0253218147 email tr-gorj@just.ro.

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 Poiana Cristei, Str.
Pinului nr.28, județul Vrancea, telefon/fax 
0237/252.182, e-mail: poianacristeiprimaria@
yahoo.com, cod fiscal 4298024. 2.Data publi-
cării anunțului de licitație în Monitorul Oficial 
al României, Partea a VI-a: 16.03.2022, 
conform O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Criteriile 
utilizate pentru determinarea ofertei câștigă-
toare: a)cel mai mare nivel al chiriei 40%; b)
capacitatea economico-financiară a ofertan-
ţilor 20%; c)protecţia mediului înconjurător 
20%; d)condiţii specifice impuse de natura 
bunului închiriat 20%. 4. Numărul ofertelor 
primite și al celor declarate valabile: 46 oferte 
primite, 46 oferte declarate valabile. 5.Denu-
mirea/numele și sediul/adresa ofertantului a 
cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: 
Bobaru Vasile, Comuna Poiana Cristei, sat 
Dumbrava, județul Vrancea -pentru lotul nr. 
18; -Ardeleanu Lucica, Comuna Poiana 
Cristei, sat Dumbrava, județul Vrancea 
-pentru lotul nr.19; Oprea Anișor, Comuna 
Poiana Cristei, sat Dumbrava, județul Vrancea 
-pentru lotul nr. 20; Paroiu Ionica, Comuna 
Poiana Cristei, sat Podu Lacului, județul 
Vrancea -pentru lotul nr. 27; Petcu Nicușor, 
Comuna Poiana Cristei, sat Dumbrava, județul 
Vrancea -pentru lotul nr.29; Balcu Sorinel, 
Comuna Poiana Cristei, sat Poiana Cristei, 
județul Vrancea -pentru lotul nr.30; P.F.A. 
Bobaru Viorel, Comuna Poiana Cristei, sat 
Poiana Cristei, județul Vrancea -pentru lotul 
nr. 46; I.I. Cringu Nicușor Valentin, Comuna 
Poiana Cristei, sat Dealu Cucului, județul 
Vrancea -pentru lotul nr.49; P.F.A. Popescu 
M.D. Iulian, Comuna Poiana Cristei, sat 
Poiana Cristei, județul Vrancea -pentru lotul 
nr.52; -Stinga Nicușor, Comuna Poiana Cristei, 
sat Mahriu, județul Vrancea -pentru lotul 
nr.53; P.F.A. Budeanu Valentin, Comuna 
Poiana Cristei, sat Mahriu, județul Vrancea 
-pentru lotul nr.79; Budeanu Dumitru, 
Comuna Poiana Cristei, sat Mahriu, județul 
Vrancea -pentru lotul nr.80; Fita Marian, 
Comuna Poiana Cristei, sat Mahriu, județul 
Vrancea -pentru lotul nr.92; Neculai Stan, 
Comuna Poiana Cristei, sat Petreanu, județul 
Vrancea -pentru lotul nr.100; Ilinoiu Corneliu, 
Comuna Poiana Cristei, sat Petreanu, județul 
Vrancea -pentru lotul nr.101; Ilinoiu Costică, 
Comuna Poiana Cristei, sat Petreanu, județul 
Vrancea -pentru lotul nr.102; Ilinoiu Costică, 
Comuna Poiana Cristei, sat Petreanu, județul 
Vrancea -pentru lotul nr.103; Ilinoiu Costică, 
Comuna Poiana Cristei, sat Petreanu, județul 
Vrancea -pentru lotul nr. 108; Ilinoiu Corneliu, 
Comuna Poiana Cristei, sat Petreanu, județul 
Vrancea -pentru lotul nr.110; I.F. Catana 
Marius Dorin, Comuna Poiana Cristei, sat 
Petreanu, județul Vrancea -pentru lotul nr.112; 
Catana Alexandru, Comuna Poiana Cristei, 
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sat Petreanu, județul Vrancea -pentru lotul 
nr.113; Catana Joița, Comuna Poiana Cristei, 
sat Petreanu, județul Vrancea pentru lotul 
nr.115; I.F. Catana Ionel Sorin, Comuna 
Poiana Cristei, sat Petreanu, județul Vrancea 
-pentru lotul nr.116. 6.Durata contractului: 7 
ani. 7.Nivelul chiriei: lotul nr.18: 186 lei/ ha/ an 
-pășune și 135 lei/ ha/ an -tufăriș; lotul nr.19: 
186 lei/ ha/ an -pășune și 136 lei/ ha/ an 
-tufăriș; lotul nr.20: 211 lei/ ha/ an -pășune și 
141 lei/ ha/ an -tufăriș; lotul nr. 27: 185 lei /ha/ 
an -pășune și 135 lei/ ha/ an -tufăriș; lotul 
nr.29: 185 lei/ ha/ an -pășune și 135 lei/ ha/ an 
-tufăriș; lotul nr.30: 185 lei/ ha/ an -pășune și 
135 lei/ha/an -tufăriș; lotul nr.46: 185 lei/ ha/ an 
-pășune și 135 lei/ ha/ an -tufăriș; lotul nr.49: 
186 lei/ ha/ an -pășune și 138 lei /ha/ an 
-tufăriș; lotul nr. 52: 185 lei/ ha/ an -pășune și 
135 lei/ ha /an -tufăriș; lotul nr.53: 190 lei/ ha/ 
an -pășune și 140 lei/ ha/ an -tufăriș; lotul nr. 
79: 190 lei/ha/an -pășune și 140 lei/ha/an 

-tufăriș; lotul nr.80: 185 lei/ha/an -pășune și 
135 lei /ha/ an -tufăriș; lotul nr.92: 190 lei/ ha/ 
an -pășune și 140 lei/ ha/an -tufăriș; lotul 
nr.100: 185 lei/ha/an -pășune și 135 lei/ ha/ an 
-tufăriș; lotul nr.101: 191 lei /ha/ an -pășune și 
140 lei/ha/an -tufăriș; lotul nr.102: 190 lei /ha/
an -pășune și 180 lei/ha/an -tufăriș; lotul 
nr.103: 190 lei/ ha/ an -pășune și 140 lei/ ha /an 
-tufăriș; lotul nr.108: 189 lei/ ha/ an -pășune și 
139 lei/ha/an -tufăriș; lotul nr.110: 190 lei/ ha/
an -pășune și 140 lei/ ha/an -tufăriș; lotul 
nr.112: 190 lei/ ha/ an -pășune și 140 lei/ ha/ an 
-tufăriș; lotul nr. 113: 190 lei/ ha/an -pășune și 
140 lei/ ha/ an -tufăriș; lotul nr.115: 190 lei /ha/ 
an -pășune și 140 lei/ ha/ an -tufăriș; lotul nr. 
116: 190 lei/ ha/an -pășune și 135 lei/ ha/ an 
-tufăriș. 8.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Vrancea, Focșani, Bulevardul Independenței 
n r. 1 9 - 2 1 ,  j u d e ț u l  V r a n c e a ,  t e l e f o n 
0237/232.092, fax 0237/232.092, e-mail: 
tr-vrancea-comercial@just.ro. 9.Data infor-
mării ofertanților despre decizia de stabilire a 
ofertei câștigătoare: 15.04.2022. 10.Data trans-
miterii anunțului de atribuire către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 26.04.2022.

1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 

adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Hoghiz, nr.161, județul 
Brașov, telefon 0268/286.238, fax 0268/286.138, 
e-mail: primariahoghiz@yahoo.ro, cod fiscal 
4646927. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesionat: 
teren extravilan în suprafață de 268.834mp, 
aparținând domeniului privat al Comunei 
Hoghiz, având categoria de folosință islaz 
comunal, înscris în CF nr.104528 Hoghiz, nr.
cadastral 104528, conform H.C.L. nr. 
4 3 / 1 7 . 0 6 . 2 0 2 1  ș i  t e m e i u l u i  l e g a l 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul 
Primăriei Comunei Hoghiz. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului /compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei Hoghiz, 
comuna Hoghiz, nr.161, județul Brașov. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: gratuit. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
09.05.2022, ora 16.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 19.05.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei Hoghiz, 

comuna Hoghiz, nr.161, județul Brașov. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exem-
plare copii. 5. Data și locul la care se va desfă-
șura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
19.05.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Comunei Hoghiz, comuna Hoghiz, nr.161, 
județul Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Brașov, Brașov, Bulevardul 15 Noiembrie 
nr.45, județul Brașov, telefon 0268/419.615, fax 
0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 26.04.2022.

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: Municipiul Bârlad, cu sediul în 
municipiul Bârlad, Str.1 Decembrie nr.21, 
județul Vaslui, telefon 0235/411.760, fax 
0235/416.867, e-mail persoana de contact: 
corespondenta@primariabarlad.ro, cod fiscal 
4539912. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: 8 terenuri aparţi-
nând domeniului privat al Municipiului 
Bârlad în suprafaţă totală de 65.111mp, 

conform caietului de sarcini, H.C.L.M.Bârlad 
nr.135/21.04.2022 și  temeiului legal 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul institu-
ției, Serviciul Contracte de Concesionare, 
Închiriere și Vânzare, Autorizare, Liberă 
Iniţiativă și Informatică, parter, camera 12. 
3.2. Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/ compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate obține de 
la Serviciul Contracte de Concesionare, 
Închiriere și Vânzare, Autorizare, Liberă 
Iniţiativă și Informatică, parter, camera 12, 
Municipiul Bârlad, Bârlad, Str.1 Decembrie 
nr. 21, județul Vaslui. 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: 
20Lei/exemplar, se achită cash la Casieria 
i n s t i t u ţ i e i  s a u  c u  O P  î n  c o n t u l 
RO94TREZ65721360250XXXXX deschis la 
Trezoreria Bârlad, cod fiscal 4539912. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 10.05.2022, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 18.05.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Municipiul 
Bârlad, Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, 
județul Vaslui, cam.10 -Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate -unul exte-
rior și unul interior. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 19.05.2022, ora 10.00, Municipiul 
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 soluționarea 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 lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 26.04.2022.

1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: UAT Comuna Racovița, 
CUI: 4342839, cu sediul în loc. Racovița, str.
Calea Custura, nr.53, tel.0239.698.725, fax: 
0239.698.791, e-mail: primaria.racovita@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind obiectul 
concesionării, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesionat: 
teren intravilan arabil în suprafață totală de 
17.267 mp aflat în domeniul privat al Comunei 
Racovița. Concesionarea se face în conformi-
tate cu prevederile OUG nr. 57/2019 și a Hotă-
rârii Consiliului Local nr.29 din data de 
06.04.2022. 3.Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: docu-
mentatia de atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei Racovița. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/ compartimentului din cadrul conce-
dentului de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Secretariatul 
Primăriei Racovița, str.Calea Custura, nr.53. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 
100Lei, se poate achita cu numerar la Casieria 
Primăriei Racovița. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 06.05.2022, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 19.05.2022, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Racovița, str.Calea Custura, nr.53. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 19.05.2022, ora 12.00, Primăria Racovița, 
sala de ședințe, etajul I. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Brăila, str.Calea Călăra-
șilor, nr.47, Brăila, jud.Brăila, tel.0239.613.370, 
e-mail: tr-braila@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 26.04.2022.

PIERDERI
Pierdut certificat de înmatriculare și anexele, 

seria A nr.736555, eliberat la data de 24.01.2000 
de Camera de Comerț și Industrie a mun.Bucu-
rești pe numele Iberica SRL -declar nul.

Societatea comercială Pralina Bet SRL 
declarăm pierdute și nule următoarele acte ale 
aparatelor de marcat fiscale marca Datecs 
având seriile DB4600001683 și DB4600001788: 
Declarație de instalare, Număr unic de identi-
ficare ANAF, Carte de intervenție, Registrul 
special.

ipar: eaPrint ucurești 
și aramond luj


