ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

Luni, 27 septembrie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și

OFERTE SERVICIU

Debitorul DACOLE SERVICE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare urmatoarele
terenuri aflate in proprietatea debitoare, respectiv:

l SC CETINA SRL din Baia Mare, B-dul.
București, nr.126, angajează: Electrician de
întreținere și reparații- 1 post, Măcelar- 3
posturi, Manipulant mărfuri- 4 posturi. Depunerea CV-urilor se face la adresa de email:
laura.coman@cetina.ro. Posturile pot fi
ocupate și de persoane non UE.

Nr.crt.

l VOLT PLUS SRL- persoană juridică, cu sediul în
municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Alion,
nr.5A, camera 1A, județul Mehedinți, România,
angajează Curieri pentru transport produse tip fast
food la domiciliu. Relații la telefon: 0725.546.880.
l SC DOMENIUL AIUD SRL, având
CUI:38010052, cu sediul în Municipiul Aiud,
Strada Gheorghe Doja, Nr.19, camera 1, Județ Alba
angajează: Tractorist COD COR 834101- 3 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are
loc în data de 28.09.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l ARENA 1 PLUS AURORA SRL din Lipova
angajează 3 lucrători bucătărie (spălători vase
mari)- cod COR 941201, condiții minime: studii
primare (8 clase), cunoștințe limba engleză.
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în considerare
CV-urile primite până la data de 28.09.2021.
Selecția candidaților va avea loc în data de
29.09.2021 și consta în concurs de CV-uri. Informații la telefon: 0758.658.765.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul
în Arad, Bdul.Revoluţiei nr.77, judeţul Arad, organizează concurs în vederea ocupării următorului
post vacant: -2 (două) posturi de paznic cod COR
962907, pe perioadă nedeterminată, în cadrul
Direcţiei General Administrative: -Nivelul studiilor:
medii; -Atestat profesional. Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 05.10.2021, ora 16.00.
Data susţinerii probei scrise: 18.10.2021, ora 12.00.
Data susţinerii interviului: 20.10.2021, ora 12.00.
Toate probele se vor susţine la sediul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.Revoluţiei nr.77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale şi specifice, calendarul
de desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi după
caz, tematica se publică pe portalele www.posturi.
gov.ro şi pe www.uav.ro.
l Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru
Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi
Medicinale Buzău organizează concurs pentru
ocuparea postului de Cercetător Știintific gradul
III. Concursul va fi susținut la data de 12.10.2021,
ora 11.00. Dosarele se depun până la data de
02.10.2021, ora 16 00, la sediul Băncii de Resurse
Genetice Vegetale Buzău. Relații suplimentare:
0766.363.976, Musat Bianca.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul
în Arad, Bdul.Revoluţiei nr.77, judeţul Arad, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor
posturi vacante: -1 (un) post de Administrator financiar gradul I, cod COR 263111, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Economico Financiar
Salarizare: -Nivelul studiilor: superioare, absolvite cu
diplomă de licentă, sau echivalentă; -Domeniul studiilor: Știinţe Sociale, ramura de științe: Științe Economice; -Vechime în specialitatea postului:minim 3 ani
vechime în domeniul financiar-contabil; -Vechime
specialitatea studiilor: minim 5 ani; -Cunoştinţe
operare PC, Microsoft Office (Word, Excel); -Alte
cerinţe: preocuparea în perfecţionarea profesională
continuă,capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor preluate, capacitatea de a lucra în echipă. -1 (un)
post de Administrator patrimoniu debutant, cod
COR 263111 pe perioadă nedeterminată, în cadrul
Serviciului Economico Financiar Salarizare: -Nivelul
studiilor: superioare, absolvite cu diplomă de licentă,
sau echivalentă; -Domeniul studiilor: Stiinţe Sociale;
-Cunoştinţe operare PC, Microsoft Office (Word,
Excel). -Alte cerinţe: preocuparea în perfecţionarea
profesională continuă, capacitate de analiză şi sinteză
a informaţiilor preluate, capacitatea de a lucra în
echipă. Cursuri de calificare sau experiență în domeniul resurselor umane constituie un avantaj. -Data
limită de depunere a dosarelor de concurs:
06.10.2021, ora 16.00; -Data susţinerii probei scrise:
20.10.2021, ora 10.00; -Data susţinerii interviului:
22.10.2021 ora 10.00. Toate probele se vor susţine la
sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.
Revoluţiei nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul
dosarului de concurs, condiţiile generale şi specifice,
calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi după caz, tematica se publică pe portalele
www.posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro .
l Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară 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 Coordonator
ITI. Data limită de depunere a dosarelor de
concurs: 05 noiembrie 2021, ora 16.00. Detaliile
privind condițiile de participare, conținutul dosarului, bibliografia, programul organizării și desfășurării concursului, le găsiți pe site-ul Asociației
pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta
Dunării www.itideltadunarii.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 Școala Gimnazială Dolhești, cu sediul în comuna
Dolhești, judeţul Iași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
muncitor, conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 19.10.2021, ora 10.00; -Proba practică în
data de 21.10.2021, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -are cetățenia română; -studii:
medii/gimnaziale; -vechime în domeniu: minimum
1 an. 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 Școlii Gimnaziale
Dolhești, județul Iași. Relaţii suplimentare la sediul:
Școlii Gimnaziale Dolhești, persoană de contact:
Terchea Simion, telefon 0787.316.591.
l Anunț concurs pentru ocupare posturi contractuale: Scoala Gimnaziala Colelia, cu sediul în
comuna Colelia, str. Primariei, nr. 26, judeţul
Ialomiţa, organizează concurs pentru ocuparea a
doua posturi contractuale de executie, aprobat

Tip teren

Suprafata (m²)

Adresa

Pret

1

Intravilan

570

Sinaia, F-dt. Paltinului, nr.7A, jud. Prahova,

112.491 lei exclusiv TVA

2

Intravilan

355

Sinaia, str. Fnd. Paltinului, nr.3, jud. Prahova

70.060,5 lei exclusiv TVA

3

Intravilan

1.098 (acte),
1.094 (mas.)

Sinaia, str. Platou Izvor, nr.18, jud.Prahova

196.712 lei exclusiv TVA

4

Intravilan

15.200

T60, Parcela 1133/2, pct. Oboare, jud. Dambovita

266.644,8 lei exclusiv TVA

5

Intravilan

10.000

Moroeni, jud. Dambovita

175.424,4 lei exclusiv TVA

6

Extravilan

43.400

Moroeni, jud. Dambovita

2.093.689,8 lei exclusiv TVA

7

Extravilan

31.600

Moroeni, jud. Dambovita

1.524.438 lei exclusiv TVA

8

Extravilan

22.300

Moroeni, jud. Dambovita

1.075.789,8 lei exclusiv TVA

9

Extravilan

10.000

Moroeni, jud. Dambovita

395.020,8 lei exclusiv TVA

10

Extravilan

47.400

Moroeni, jud. Dambovita

1.874.154,6 lei exclusiv TVA

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini.
Pretul caietului de sarcini este de 1.000 Euro exclusiv TVA, pentru terenurile aflate in proprietatea debitoarei. Contravaloarea caietului de sarcini se
va achita 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 sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1.
Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO08 BSEA 0070 0000 0214 7873, deschis la Credit Agricole Bank SA, cel
mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare bun pentru care se
liciteaza.
Pretul de pornire este de 90% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data 11.10.2021 de ora de la ora 13.30 iar daca bunurile imobile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea
licitatie va avea loc in data de 18.10.2021, 25.10.2021, 01.11.2021, 08.11.2021 ora 13:30.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
conform prevederilor prin H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Denumirea
posturilor: muncitor necalificat, posturi vacante
contractuale, pe perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs: - nivelul studiilor: gimnaziale (8 clase) - fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului Data, ora
şi locul de desfăşurare a concursului: - proba scrisă:
19.10.2021, ora 9,00, la sediul instituţiei. - interviu:
21.10.2021, ora 9,00, la sediul instituţiei. Data limită
până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la
afişare, la sediul instituţiei. Date contact: secretariat, telefon/ fax : 0243/247172, e-mail scoala_
colelia@yahoo.com.
l În conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din
Regulamentul-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 plãtit din fonduri publice,

aprobat prin Hotărârea nr.286/2011, astfel cum a fost
modificat prin HG nr.1027/2014 și prin HG 427/2015,
Unitatea De Asistență Medico-Socială Plenița,
Județul Dolj, organizează concurs la sediul UAMS
Pleniţa, pentru ocuparea în regim contractual vacant
pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi:
un post de infirmieră; un post de muncitor calificat
IV (lenjereasă); un post de referent de specialitate
debutant (achiziții publice). Concursul pentru
ocuparea posturilor vacante va consta în 3 etape
succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de
înscriere până la data de 12.10.2021; proba scrisă:
19.10.2021, ora 10.00; interviul: 20.10.2021, ora
10.00. Potrivit art.3 din acelaşi Regulament-cadru, în
vederea participării la concurs, candidatul trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: Condiții generale: -are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România; -cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile
legale; -are capacitate deplină de exercițiu; -are o
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru

care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate; -îndeplinește condițiile de studii și,
după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs; -nu a fost
condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor
fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea. Condiţii specifice: Studii generale
pentru posturile de infirmieră; Certificate de calificare în meseria de lenjereasă (croitorie); Studii
superioare pentru referent de specialitate: domeniul
achiziții publice; Nu este necesară vechimea. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până pe
data de 11.10.2021, ora 15.00, la sediul UAMS
Plenița, str.Spitalului, nr.9, Dolj, ora 15.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul
Resurse Umane, telefon: 0251.368 353.
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l Școala Gimnazială Cârna cu sediul în comuna
Cârna, strada Calea Craiovei, nr.56, județul Dolj,
organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor
contractuale vacante pe perioadă determinată, în
cadrul proiectului POCU/303/5/2/130386 “Dezvoltare economică și socială în comuna Cârna, județul
Dolj”: 2 posturi de Expert în învățământul gimnazial. Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă
în data de 19.10.2021, ora 10.00; Proba interviu în
data de 20.10.2021, ora 11.00. Pentru a participa la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Studii medii/superioare în cadrul
cărora a dobândit specializări/competențe specifice
aplicabile în activitățile didactice, cu experiență în
derularea programelor de tip „Școală după școală”,
Disponibilitate pentru program de lucru, conform
cerințelor din proiect, experiență în derularea de
activități de consiliere și orientare școlară, experiență în domenul postului 10-15 ani, constituie
avantaj cadrele didactice încadrate în unitatea de
învățământ parteneră în proiect, Școala Gimnazială
Cârna. 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 Școlii Gimnazială
Cârna. Relații suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale Cârna, persoană de contact: Burtea Daniela,
telefon: 0768.510.513, 0251.256.672, email scoala_
carna@yahoo.com
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.
Crişan, nr.5, organizează concurs în data de
18.10.2021 pentru ocuparea postului vacant de șef
serviciu, grad profesional II, nivel de studii S, pe
durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare. Condiţii
specifice: condiții de studii: -studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă/studii universitare de licență absolvite
cu diplomă în științe economice, științe juridice sau
administrative; -studii universitare de master în
domeniul administrației publice, management sau
în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției
publice. Condiții de vechme: -minimum 5 ani
vechime în specialitate. Perfecționări: -Curs operare
calculator. Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina în data de
18.10.2021, ora 09.00 -proba scrisă și proba interviu
în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serviciul R.U.N.O., în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia și tematica de concurs sunt afişate
la sediul unităţii şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţa Slatina -Serviciul
R.U.N.O. sau la nr. de telefon 0736/373.205.
l Școala Gimnazială “Al.I. Cuza” cu sediul în: localitatea Podu Iloaiei, strada Naţională, nr.112, județul
Iași organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant aprobat prin H.G.
nr.286/2011, modificată şi completată de H.G.
nr.1027/2014. Denumirea postului: Informatician /
inginer de sistem. Condiţii specifice de participare la
concurs: -absolvirea unei instituții de învățământ
universitar de profil (informatică, matematică- informatică, informatică-economie, automatizări și calculatoare, Electronică, Telecomunicații și Tehnologia
Informației), fără vechime în specialitate. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: data
19 octombrie 2021, ora 9,00, la sediul instituţiei.

Proba practică: data 21 octombrie 2021, ora 9,00, la
sediul instituţiei. Proba interviu: data 21 octombrie
2021, ora 13,00, la sediul instituţiei. Data limită până
la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de
concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituţiei. Date contact: Secretariatul Şcolii Gimnaziale
„Al.I. Cuza” Podu Iloaiei, tel.: 0232740689.
l Anunţ public de scoatere la concurs a postului
vacant de Documentarist, Gradul I(S): Institutul
Național pentru Cercetare și Formare Culturală
(I.N.C.F.C.) organizează, la sediul din Bd. Unirii
nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada
27.09.2021-29.10.2021, concursul pentru ocuparea
postului contractual de execuție, vacant, de Documentarist, gradul I(S), în cadrul Compartimentului
management cursuri. Condiţii specifice postului:
1.Studii de specialitate: studii superioare absolvite
cu diplomă de licență, în științe economice; master
în științe ale comunicării și/sau management și
marketing cultural; 2.Perfecţionări (specializări):
cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul
studiilor de specialitate și în cel puţin unul dintre
domeniile principale de activitate al institutului,
master în științe juridice; 3.Vechimea în muncă/
specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se
realizează până la data de 11.10.2021, ora 17.00, la
sediul Institutului Național pentru Cercetare și
Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector
3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturiiintrarea din Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, camera 219),
compartimentul Resurse Umane. Persoana de
contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.
Calendarul concursului: 1. Proba scrisă, se va desfăşura în data de 19.10.2021, ora 12.00 la sediul
I.N.C.F.C.. 2. Interviul se se va desfăşura în data
25.10.2021, ora 13.00, la sediul I.N.C.F.C.. Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe
pagina de internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.
ro), până la data de 29.10.2021, ora 17.00.
l Anunţ public de scoatere la concurs a postului
vacant de Consilier Juridic, Gradul IA(S): Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (I.N.C.F.C.) organizează, la sediul din Bd.
Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada
27.09.2021-29.10.2021, concursul pentru ocuparea
postului contractual de execuție, vacant, de Consilier juridic, gradul IA(S), în cadrul Compartimentului juridic. Condiţii specifice postului: 1.Studii de
specialitate: studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență; 2.Perfecţionări (specializări): cursuri de
perfecţionare/ specializare în domeniul studiilor de
specialitate și în cel putin unul dintre domeniile
principale de activitate al institutului, master în
științe juridice; 3.Vechimea în muncă/ specialitate
necesară: minim 6 ani și 6 luni. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează
până la data de 11.10.2021, ora 17.00, la sediul
Institutului Național pentru Cercetare și Formare
Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact este
dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410. Calendarul
concursului: 1.Proba scrisă, se va desfăşura în data
de 19.10.2021, ora 12.00 la sediul I.N.C.F.C.. 2.
Interviul se va desfăşura în data 25.10.2021, ora
14.00, la sediul I.N.C.F.C.. Rezultatul final al
concursului se afișează la sediu și pe pagina de
internet a I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro), până la
data de 29.10.2021, ora 17.00.

CITAȚII
l Kaszanyi Elisabeta este chemată la Judecătoria
Satu-Mare, în data de 03.11.2021, în calitate de
pârâtă, în dosar 566/210/2021, în proces cu Gall
Tamas Mihai, în calitate de reclamant.
l Dl. Paraschivescu Victor, domiciliat în comuna
Pietroșița, nr.43A, județul Dâmbovița, este chemat
la Judecătoria Pucioasa în data de 14.10.2021, ora
13.00, în calitate de pârât în dosarul civil
nr.954/283/2020 având ca obiect DIVORȚ, reclamantă fiind Paraschivescu Carmen Ramona.
l Se citează numitul Grivei Victor zis Puiu, în calitate de pârât, în dosar nr.14714/318/2020 al Judecătoriei Tg.Jiu, în data de 11.10.2021, ora 09.40,
complet C25, având ca obiect grănițuire, în contradictoriu cu reclamantul Nita Gheorghe Petre.
l Numita HAAS ELISABETA, vaduva lui HASS
ADALBERT, nascuta WEINBERGER, este
chemata la Judecatoria Arad, sala 146, pentru data
de 12 octombrie 2021 ora 9,00, in calitate de parata
in dosarul civil nr. 4928/55/2021, avand ca obiect
solicitarea petentului BALLA GEZA, domiciliat în
municipiul Arad, str. Octavian Goga nr. 26, ap. 2, de
a se constata de către instanta de judecată stingerea
și radierea dreptului de uzufruct viager pentru neuz
asupra apartamentului nr. 3 situat în municipiul
Arad, str. Octavian Goga nr. 26, județul Arad,
înscris în CF nr. 305243-C1-U7 ARAD (fostă CF nr.
56786 ARAD) cu nr. top. 6732/568/III și apartamentului nr. 6 situat în municipiul Arad, str. Octavian Goga nr. 26, județul Arad, înscris în CF nr.
305243-C1-U6 ARAD (fostă CF nr. 56791 ARAD)
cu nr. top. 6732/568/VIII., cunoscand faptul ca
potrivit dispozitiilor art. 167 C.proc.civ., in termen
15 zile de la aceasta publicatie, instanta va putea
pasi la judecarea cauzei.
l Se aduce la cunostiinta celor interesati ca petentii
NeculicioiuAngela si Vasii Eugenia cu domiciliul in
com Cristian str Voluntari nr.11 jud.Brasov, au
solicitat Judecatoriei Brasov sa se constate ca au
dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune ,in
mod pasnic,netulburata de nimeni si in nume de
proprietar,incepand dinanul 1965, imobil situat in
com.Cristian, str.Lunga nr.173, sub nr.top 1857/15,
suprafata 1152 mp persoanele interesate pot face
opozitie la Jud.Brasov cu precizarea ca in caz
contrar in termen de 40 zile, de la emietrea somatiei, se va trecela judecarea cauzei,somatia face
parte integranta din dosarul civil 28374/197/2019 al
judecatoriei Brasov cu termen 12.10.2021 ora-9.00
sala-J2.
l Numita Stan Alexandrina, practician in insolventa , cu ultimul domiciliu cunoscut in localitatea
Campina, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 16, Bl. R30,
ap. 21, judetul Prahova, este citata la sediul
Instantei Locale de Disciplina Ploiesti – UNPIR
Filiala Prahova, din Ploiesti, str. Emile Zola, nr. 1,
bloc A, et. 2, jud. Prahova, pentru data de
21.10.2021, ora 11.00, in calitate de parat, in dosarul
nr. 6/2021 aflat pe rolul Instantei Locale de Disciplina Ploiesti, avand ca obiect neplata cotizatiei
aferenta anului 2020, ca urmare a sesizarii disciplinare formulate de catre Consiliul de conducere al
UNPIR Filiala Prahova.
l ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi. Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Constanţa. Se citează numitul
Malaguti Luciano, cetăţean suedez, cu ultimul

domiciliu declarat în Suedia, Gottenbourg SV,
Kalendervagen nr. 16, în calitate de administrator
statutar al debitoarei SC SVEMAX ACTUAL SRL,
CUI 26158102, J13/2352/2009, conform prevederilor Legii 85/2014, la Curtea de Apel Constanţa,
Secţia a II-a Civilă, în data de 22.11.2021, ora 12:00,
Complet C4, în dosarul nr. 5071/118/2020/a1.
Citarea are în vedere aplicarea dispoziţiilor Legii
85/2014, art. 169 faţă de membrii organelor de
conducere ale societăţii.

SOMAȚII
l Somație emisă de Judecătoria Sânnicolau Mare
în dosarul nr. 2533/295/2021. Prin care se aduce la
cunoștința tuturor celor interesați că petentul
Nereanț Tiberiu, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Societatea Civilă de
Avocați Doandeș și Asociații, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Gh. Lazăr nr. 13, bl.L5, sc.B ap.2,
jud. Timiș, a formulat acțiune civilă uzucapiune,
prin care a solicitat instanței să constate dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului
reprezentând teren intravilan în suprafață de
1.475 mp, situat în Sânnicolau Mare, str. Orăștie
nr. 12, jud. Timiș, înscris în CF nr. 409632 Sânnicolau Mare, nr. top 12224/4495-4496/8 și să
dispună înscrierea în CF a dreptului său de proprietate cu titlu de uzucapiune. În baza art.130 din
Decretul Lege 115/1938 cei interesați sunt invitați
să facă opoziție, în termen de o lună de la afișarea
prezentei.
l În dosarul 2185/210/2021 al Judecătoriei
Chișineu Criș reclamanții Weckerle Johann și
Weisenburger Maria solicită înscrierea dreptului de
proprietate pe titlu de uzucapiune, în cotă de ½
parte fiecare asupra imobilului situat administrativ
în Sântana, jud. Arad, identificat în CF nr.314350
Sântana, nr. top. 51/b/1,52/b/1 , teren în suprafață
de 256 mp, imobil asupra căruia figurează ca
proprietar Zimmermann Rozalia, decedată la data
de 14.01.1983. Petenții susţin că folosesc acest
imobil de peste 30 ani în mod public, paşnic,
continuu şi sub nume de proprietar. În urma
afişării prezentei , conform art. 130 din Decretul
Lege 115/1938 sunt somaţi toţi cei interesaţi ca, de
îndată, să înainteze opoziţie la Judecătoria Chișineu
Criș deoarece ,în caz contrar, în termen de 30 de zile
de la această ultimă publicare se va proceda la
rezolvarea cererii.

DIVERSE
l Lidl Romania SCS, titular al proiectului:
„Extindere parcare, realizare parcări cu stație de
încărcare pentru mașini electrice, reconfigurare
spații verzi plantate, amplasare container prefabricat pentru colectare deșeuri reciclabile, organizare de șantier” anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul „Extindere
parcare, realizare parcări cu stație de încărcare
pentru mașini electrice, reconfigurare spații verzi
plantate, amplasare container prefabricat pentru
colectare deșeuri reciclabile, organizare de
șantier” propus a fi amplasat în municipiul
Craiova, str. Maramureș, nr. 4, județul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi constultate la sediul A.P.M.
Dolj, Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, jud. Dolj, în
zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri
între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea

adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a Agenției pentru Protecția
Mediului Dolj.
l Composesoratul de pădure Măgura – Călățele,
în calitate de titular, anunță publicul interesat
asupra elaborării alternativei finale pentru
planul “Amenajament silvic ale U.P. II Dealu
Botii” și a Raportului de mediu, plan propus a fi
amplasat în comuna Beliș, jud Cluj, care pot fi
consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Cluj, în zilele de luni - vineri, între orele
9.00 – 13.00. Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul titularului,
Călățele nr. 189 și la sediul A.P.M. Cluj, municipiul Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, bl.
9B, cod 400609, fax: 0264 412 914, e-mail:
office@apmcj.anpm.ro până la data de
15.11.2021.
l PRIMĂRIA MĂRGĂU, în calitate de titular,
anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale pentru planul “Amenajament silvic
U.P. V Nimăiasa” și a Raportului de mediu, plan
propus a fi amplasat în comuna Mărgău, jud
Cluj. Varianta finală de plan poate fi consultată
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Cluj, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 –
13.00. Comentariile publicului și propunerile
scrise se primesc zilnic la sediul Primăriei
Mărgău, loc. Mărgău nr. 204 și la sediul A.P.M.
Cluj, municipiul Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax: 0264 412 914,
e-mail: office@apmcj.anpm.ro până la data de
15.11.2021.
l Anunţ public- PUZ. SC Marcos International
Import Export SRL, cu sedul în str.Lecturii,
nr.3A, sector 2, București, titular al Planului
Urbanistic Zonal „Înființare seră legumicolă”,
propus a fi amplasat în Județ Ialomița, Comuna
Moldoveni, sat Moldoveni, tarlaua 173/6, nr. cad.
23373, suprafață 17.300mp, anunţă publicul
interesat asupra iniţierii procesului de elaborarare a primei versiuni a planului şi depunerii
solicitării la APM Ialomiţa de obţinere a avizului
de mediu pentru planul mai sus menţionat.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra
mediului al planului propus, pot fi consultate la
sediul APM Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,
nr.1, în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi
vineri, între orele 08.00-14.00. Observaţiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM
Ialomiţa în termen de 15 zile calendaristice de la
data publicării anunțului.
l PRIMĂRIA POIENI, în calitate de titular,
anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale pentru planul “Amenajament silvic
U.P. III Valea Drăganului” și a Raportului de
mediu, plan propus a fi amplasat în Comuna
Poieni, jud Cluj, care pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, în zilele
de luni - vineri, între orele 9.00 – 13.00. Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc
zilnic la sediul Primăriei Poieni, loc. Poieni str.
Principală nr. 268 și la sediul A.P.M. Cluj, municipiul Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, bl.
9B, cod 400609, tel. 0264 410 722 fax: 0264 412
914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro , până la data
de 15.11.2021.
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LICITATII
l SC LANȚUL CARPATIN IMPEX SRL, în
faliment, vinde Celula de fierbere- Afumare
Electrică. Relații la telefon: 0722.239.790.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian
Andreea-Gina, lichidator judiciar al BELFAST
PUB SRL cu sediul înIași, str. Hanciuc nr. 14, bl.
350, sc. A, et. 2, ap. 10, Iași, J22/1935/2005,
CUI17812100,notifică deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei societății BELFAST
PUB SRL conform Sentinței civile nr.
538/15.09.2021 pronuntată în dosarul nr.
2271/99/2021 aflat pe rolul Tribunalului Iași. Societatea are obligaţia ca în termen de 10 zile de la
deschiderea procedurii insolventei să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67
din Legea nr.85/2014.Termenul limită pentru
depunerea cererilor de creanţe este 01.11.2021.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmireași publicarea tabelului preliminar este
11.11.2021.Termenul pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la
publicarea acestuia in BPI. Termenul pentru
publicarea tabelului definitiv este 24.11.2021.
Termenul pentru continuarea procedurii este
24.11.2021. Se notifică faptul că prima Adunare a
Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iași, șos.Ștefan cel Mare și
Sfântnr.4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2, în data de
16.11.2021,ora12:00având ca ordine de zi: 1.
Alegerea comitetului creditorilor şi desemnarea
preşedintelui acestuia; 2.Confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea remunerației acestuia.
Se notifică asociatii societăţii debitoare cu privire
la faptul că va avea loc Adunarea Asociaţilor la
sediul lichidatorului judiciar în data 25.10.2021,
ora 12:00, în vederea desemnării administratorului special.
l Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 6, cu sediul în str.Cernișoara, nr.38-40, sector 6, București, scoate la licitație
publică cu strigare, autoturismul marca Daewoo
Cielo, număr înmatriculare B 50 VJC, an fabricație
2006. Prețul de pornire al licitației este de 1.100
RON, fără TVA. Autoturismul se afla la adresa din
Drumul Mănăstirea Văratec, nr.1-5, sector 6, București. Licitația va avea loc în data de 18.10.2021, ora
11.00, la sediul DGASPC Sector 6 din str.Cernișoara, nr.38-40, Sector 6, București. În cazul neadjudecării, licitația se va repeta în datele de 25.10.2021,
respectiv 01.11.2021, la aceeași adresă. Pentru
participarea la licitație este necesară depunerea
unei cereri însoțită de: -copie a certificatului de
înmatriculare eliberat de Registrul Comerțului,
pentru persoane juridice, copie act de identitate,
pentru persoane fizice, chitanța care atestă plata
cotei de cheltuieli de participare la licitație, reprezentând 10% din valoarea autoturismului licitat,
eliberată de casieria instituției. Actele de participare
la licitație se vor depune la registratura DGASPC

Sector 6, din str.Cernișoara, nr.38-40, sector 6,
București, până la data de 04.10.2021. Detalii la
telefon: 0743.617.398 sau email: patrimoniu@
dgaspc6.com
l Concesionare Pajisti Aparținând Domeniului
Public Al Comunei Miroslava. 1. Informaţii generale privind concedentul: denumire: UAT Comuna
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava str. Constantin Langa nr. 93, comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi, E-mail: secretariat@
primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: pajiști aparținând domeniului
public al comunei Miroslava crescătorilor de
animale persoane fizice și/sau juridice având
animalele înscrise în registrul agricol și RNE; Redevența: este de minim: 150 lei/an/ha. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin
care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele
interesate pot înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de
atribuire; Denumirea şi adresa compartimentului
de la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4. Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar al documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate achita odata cu
solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data limită
pentru solicitare clarificări: 07.10.2021, orele 16.00.
Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire: 07.10.2021, orele 16.00. 6. Informaţii privind ofertele: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 14.10.2021, orele 16.00; Adresa
la care trebuie depusă oferta: Primăria comunei
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava,
judeţul Iasi, cod postal 707305; Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi
unul interior. 7. Data şi locul unde se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
15.10.2021, orele 10.00 la sediul Primăriei com.
Miroslava, judeţul Iaşi, 8. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax, şi adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod
700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; e-mail:
tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 23.09.2021.
l Debitorul SC De Fringhii Constructii Transporturi Daniel SRL societate in faliment, prin lichidator
judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL, scoate
la vanzare: 1. Stoc de marfa aflat in patrimoniul
societatii debitoare, in valoarea de 43.541,84 Lei
exclusiv TVA. Pretul de pornire al licitatilor reprezinta 20% din valoarea de piata exclusiv TVA aratat
in Raportul de evaluare. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO76

UGBI 0000 8020 0329 3RON deschis la Garanti
Bank SA - Ag. Ploiesti Mihai Viteazul pana la orele
14.00 am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei
de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Regulamentelor de
licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei,
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de
marfa prima sedinta de licitatie a fost fixata in data
de 01.10.2021, ora 15:00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 08.10.2021; 15.10.2021;
22.10.2021; 29.10.2021, ora 15:00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4,
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si vizionarea apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul poate fi
vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro.
l MOCHITO SRL - în faliment anunta Vanzarea
Prin Licitatie Publica a bunului mobil, reprezentand
autoturism marca Opel Vectra, tipul Z-C BLII ,
numar omologare AAPLI2ISIIW38E4, numar
identificare W0L0ZCF6981094296, numar inmatriculare B-91-TJA, an fabricatie 2008, km 539.108,
aflata in patrimoniul debitoarei Mochito S.R.L. – in
faliment. Pretul De Pornire Al Licitatiei Este De
100 % Din Pretul De Evaluare, Respectiv 3.218 Lei
+ T.V.A Conform Cod Fiscal. Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 0355-429
116, pretul caietelor de sarcini fiind de 500 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 04.10.2021,
orele 09.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.
21, jud. Caras-Severin.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu
datele de identificare din antet, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al SAKURAKO & CO SRL,
desemnat incheierea de sedinta din data de
13.10.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti,
Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr. 15846/3/2012,
anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat
in proprietatea Sakurako & Co SRL constand in
proprietate imobiliara reprezentata de un spatiu
locativ tip apartament cu 3 (trei) camere si dependinte situat in Bucuresti, strada Logofat Luca
Stroici, nr.35, Parter, ap.4, sector 2, cu suprafata
utila de 144,55 mp inscris in CF nr. 224688-C1-U1,
in valoare totala de 138.985 euro +TVA (conform
normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii). Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 05.10.2021 ora
14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in
care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie
stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii
saptamanale, in datele de 12.10.2021, 19.10.2021,
26.10.2021, 02.11.2021, 09.11.2021, 16.11.2021,
23.11.2021, 07.12.2021, 14.12.2021 la aceeasi ora, in
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acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, 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 caietului de sarcini este de 1000 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la
tel.021.227.28.81/0721.236.313.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul
Local Budești, orașul Budești, Str.Gării, nr.12,
județul Călărași, 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: 92,7307Ha
teren arabil extravilan, aferent islazului din satul
Buciumeni, Orașul Budești, teren ce aparține domeniului privat al orașului Budești, identificat astfel:
Tarla 1-Parcela 1 =4,6809Ha; Tarla 3-Parcela 1
=5,3336Ha; Tarla 5-Parcela 1 =6,8802ha; Tarla
7-Parcela 1 =8,2682Ha; Tarla 11-Parcela 1
=9,6397Ha; Tarla 14-Parcela 1 =12,5986Ha; Tarla
15-Parcela 1 =2,4543Ha; Tarla 15/1-Parcela 1
=2,0163Ha; Tarla 17-Parcela 1 =3,2124Ha; Tarla
18-Parcela 1 = 4,1005Ha; Tarla 19-Parcela 1
=5,8469Ha; Tarla 20-Parcela 1 =3,1893Ha; Tarla
21-Parcela 1 =4,0674Ha; Tarla 22 -Parcela 1
=12,9334Ha; Tarla 16-Parcela 4 =7,5090Ha,
conform caiet de sarcini, H.C.L. nr.55/27.08.2021 și
temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332333. 3.Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: La cerere, de la sediul 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: 08.10.2021, ora

15.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 20.10.2021, ora 15.00.
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 sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
22.10.2021, 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, Călăraşi, Str.Bucureşti, nr.106,
județul Călărași, cod poștal 910068, telefon/fax
0242/315.736, e-mail: trcl.reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24.09.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Comuna Cătina,
comuna Cătina, Str.Principală, nr.154, județul Cluj,
telefon 0264/287.618, fax 0264/287.618, e-mail:
primariacatina@yahoo.com, cod fiscal 4426174. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Teren extravilan în
suprafață de 12.000mp, situat în localitatea Hodaie
FN, înscris în CF50939, bun proprietate publică a
Comunei Cătina, conform H.C.L.42/27.08.2021 și
temeiul legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: prin
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei
Cătina. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Cătina, comuna Cătina, Strada Principală, nr.154,
județul Cluj. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 200Lei, care se achită la
Casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.10.2021, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 18.10.2021, ora 11.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei Cătina, comuna
Cătina, Str.Principală, nr.154, județul Cluj.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar original și două exemplare copii. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
18.10.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei
Cătina, comuna Cătina, Strada Principală, nr.154,
județul Cluj. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Trbunalului Cluj, Cluj-Napoca,
Calea Dorobanților, nr.2-4, județul Cluj, telefon
0264/596.111, fax 0264/595.844, e-mail: tr-cluj-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
24.09.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Comuna Cătina,
comuna Cătina, Str.Principală, nr.154, județul Cluj
telefon 0264/287.618, fax 0264/287.618, e-mail:
primariacatina@yahoo.com, cod fiscal 4426174. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren extravilan în
suprafață de 10.000mp, situat în localitatea Hodaie
FN, înscris în CF50957, bun proprietate publică a
Comunei Cătina, conform H.C. L. nr.43/27.08.2021
și temeiul legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: prin
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei
Cătina. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Cătina, comuna Cătina, Strada Principală, nr.154,
județul Cluj. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 200Lei, care se achită la
Casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.10.2021, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 18.10.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei Cătina, comuna
Cătina, Str.Principală, nr.154, județul Cluj.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar original și două exemplare copii. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
18.10.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei
Cătina, comuna Cătina, Str.Principală, nr.154,
județul Cluj. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca,
Calea Dorobanților, nr.2-4, județul Cluj, telefon
0264/596.111, fax 0264/595.844, e-mail: tr-cluj-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
24.09.2021.

