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OFERTE SERVICIU
l  SC Various Things SRL caută 
3 muncitori necalificați. Pentru 
detalii sunați la: 0751.755.310.

l SC Auto Sansamtav SRL caută 
2 mecanici, un tinichigiu, un 
vopsitor și un vulcanizator. Pentru 
detalii, sunați la: 0755.976.043.

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 Darius Grill SRL angajează 3 
lucrători pe postul de ajutor de 
bucătar și 3 lucrători pe postul de 
spălător vehicule, la locația din 
com. Jilava. Candidații trebuie să 
aibă studii de generale, să 
cunoască specificul postului, să 
cunoască limba engleză la nivel 
mediu. CV se pot transmite la 
adresa de e-mail  marian.
eftimie86@gmail.com.

l SC Eurest Rom SRL din Bucu-
rești, Sector 4, angajează 30 
Ajutori ospătar, cu cod COR 
513101, pentru punctele de lucru 
din comuna Bradu și oraș 
Mioveni, jud.Argeș. Se solicită 
cunoștințe de limba engleză. Se 
oferă salariu brut 2.550Lei. Relații 
la telefon: 0785.106.416. CV-urile 
se pot trimite la adresa de e-mail: 
documentesuport@gmail.com 
până la data de 03.08.2022.

l Patiseria Stars Elite SRL din 
Caransebeș angajează 1 lucrător 
bucătărie (spălător vase mari)- 
cod COR 941201, condiții 
minime: studii gimnaziale (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 
28.07.2022. Selecția candidaților 
va avea loc în data de 29.07.2022 
și constă în concurs de CV-uri. 
I n f o r m a ț i i  l a  t e l e f o n : 
0755.665.487.

l SC KG&H Wood Prod And 
Trade CO SRL angajează munci-
tori 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 SC Proiect Consult SRL, cu 
sediul în Sibiu, str.Regele Ferdi-
nand, nr.4, sc.A, ap.34, jud.Sibiu, 
înregistrată la ORC Sibiu sub 
nr.J32/590/2003, cod fiscal 
RO15420312, angajează urmă-
toarele categorii de personal, 

pentru lucrări de cale ferată, care 
se desfășoară în deplasare: 
inginer construcții, cod cor 
214201- 1 post- coordonează 
direct activitatea de lucrări fero-
viare, sudor cu experiență în 
sudura electrică, lucrări fero-
viare,  cod cor 721207- 2 posturi- 
sudează și taie piese metalice prin 
sudură electrică, mecanic loco-
motivă, cod cor 831101- 2 
posturi- conducerea și deservirea 
diferitelor tipuri de locomotive, 
atât la manevră, cât și în parcurs, 
-intervine la materialul rulant 
pentru rezolvarea disfuncționali-
tăților, -asigură revizia locomo-
tivei, fierar betonist, cod cor 
711402- 5 posturi- fasonarea și 
montarea armăturilor la elemente 
pretensionate, -lucrări de faso-
nare a barelor de oțel-beton, 
dulgher, cod cor 711502- 5 
posturi- se ocupă în principal cu 
montarea panourilor prefabri-
cate, executarea acoperișului tip 
șarpantă, executarea schelelor, 
executarea cofrajelor, etc, 
muncitor necalificat, cod cor 
931203- 10 posturi- desface șina 
de cale ferată, face dâmbul, 
curăță piatra de pe marginea 
șinei, desface și înlocuiește 
buloane pentru traverse de cale 
ferată, etc. Cerințe: diplome de 
calificare, muncă în echipă, 
cunoștințe minime de limba 
engleză. Selecția va fi organizată 
pe baza analizării CV-urilor 
primite pe adresa de e-mail: 
contact.proiectconsult@gmail.
com, până la data de 31.07.2022,  
urmând ca persoanele selectate să 
participe la un interviu organizat 
online prin mijloace video la data 
și ora stabilite de comun acord.

VÂNZĂRI IMOBILIARE
l Vând teren 3.000mp cu casă 
bătrânească, curent 380 V, apă 
curentă, canalizare, asfalt, 15 km 
C r a i o v a ,  j u d .  D o l j . 
Tel.0740.895.691.

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

DIVERSE
l C.N.T.E.E. Transelectrica 
S.A.-Unitatea Teritorială de 
Transport Sibiu, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Mente-
nanță majoră LEA 220 kV Cluj 
Florești-Alba Iulia”, propus a fi 
amplasat în județul Alba, pe raza 
UAT-urilor Alba Iulia, Ciugud, 
Sântimbru, Mihalț,  Teiuș, 
Rădești, Lopadea Nouă, Aiud, 
Ocna Mureș. Informațiile privind 

proiectul propus vor fi consultate 
pe pagina de internet a A.P.M. 
Alba: http://apmab.anpm.ro. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic pe poștă la sediul A.P.M. 
Alba, Alba Iulia, strada Lalelelor 
nr.7B sau e-mail la adresa: 
office@apmab.anpm.ro.

l SC Siena Residence SRL 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
a nu se supune evaluării de 
impact asupra mediului de către 
Agenția  pentru Protecț ia 
Mediului Ilfov, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
construire imobile locuințe colec-
tive cu regim de înălțime P+4E, 
propus a fi amplasat în Popești 
Leordeni, Jud.Ilfov, T55/7, 
P19-20, NC 126410. Proiectul 
acordului de mediu și informa-
țiile relevante pentru luarea deci-
ziei pot fi consultate la sediul 
Agenției  pentru Protecţia 
Mediului Ilfov: București, sector 
6, Aleea Lacul Morii, nr.1 și la 
sediul SC Siena Residence SRL 
în Popești Leordeni, Jud.Ilfov, 
Str.Biruinței, Nr.3, în zilele de 
luni-joi, între orele 09.00-13.00, 
vineri, între orele 09.00-12.00, 
precum și la următoarea adresă 
de internet: apmif.anmp.ro. 
Observațiile/contestațiile publi-
cului se primesc la sediul APM 
Ilfov, București, sector 6, Aleea 
Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 
zile de la data publicării anun-
țului pe pagina de internet a 
autorității competente pentru 
protecția mediului.

l SC Intercons Mega Construct 
SRL anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare a nu se supune evalu-
ării de impact asupra mediului de 
către Agenția pentru Protecția 
Mediului Ilfov, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
construire ansamblu de imobile 
de locuințe colective cu regim de 
înălțime 2S+P+7E, propus a fi 
amplasat în Voluntari, Jud.Ilfov, 
T49, P A1004, NC113606. 
Proiectul acordului de mediu și 
informațiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecţia 
Mediului Ilfov: București, sector 
6, Aleea Lacul Morii, nr.1, și la 
sediul SC Intercons Mega 
Construct SRL în Bd.Pipera, 
nr.1-IVC, clădire 1, etaj 1, cam.2, 
în zilele de luni-joi, între orele 
09.00-13.00, vineri, între orele 
09.00-12.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: apmif.
anmp.ro. Observațiile/contesta-
țiile publicului se primesc la 
sediul APM Ilfov, București, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, 

în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de 
internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

l Societatea Emin Ilhan SRL, cu 
sediul în sat Vârșand, com.Pilu, 
nr.524, jud.Arad, dorește să obțină 
autorizație de mediu pentru 
punctul de lucru din sat Semlac, 
com.Semlac, nr.1402, jud.Arad, 
unde se desfășoară activitățile de: 
4520 -întreținerea și repararea 
autovehiculelor, 5610 -restau-
rante, 4520 -spălătorie auto, în 
scopul prestărilor de servicii, 
având ca principale faze ale 
procesului tehnologic următoa-
rele: primirea mașinii, spălarea, 
curățarea interiorului mașinii, 
uscarea mașinii, predarea mașinii. 
Măsurile de protecție a factorilor 
de mediu: apă (bazine decantoare, 
denisipatoare), sol (platforme 
betonate), gestiunea deșeurilor 
(colectarea selectivă, pubele, gesti-
onate prin societăți autorizate). 
Informațiile publicului formulate 
în scris/informațiile privind 
potențialul impact asupra 
mediului se pot depune/pot fi 
consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Arad, 
Splaiul Mureșului FN, telefon: 
0257/280.311, 0257/280.996, în 
timp de zece zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunț.

SOMAȚII
l Dosar nr. 4146/305/2020. 
Termen la 13.10.2022. Prin 
prezenta somație se aduce la 
cunoștință celor interesați faptul 
că pârâții Asztalos Kinga-Elvira, 
domiciliată în mun. Sfântu 
Gheorghe, aleea Liliacului, nr. 3, 
bl10, sc. A, ap. 12, Bibo Eva, 
domiciliată în loc. Pachia, nr.16, 
jud. Covasna, Kiss Arpad, domi-
ciliat în com. Chichiș, nr. 383, jud. 
Covasna, Kiss Erika, domiciliată 
în com. Ilieni nr. 91, ap. 3 și 
Timar Ottilia-Erika, domiciliată 
în mun. Sfântu Gheorghe, str. 
Armata Română nr. 50/A, solicită 
dobândirea prin uzucapiune, 
conf. prevederilor art. 28 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, a 
dreptului de proprietate asupra:-
suprafeței de 1228mp din 
imobilul, curte, grădină, casă de 
lemn, înscris în CF. nr. 28929-
Sfântu Gheorghe (nr.CF vechi 
401-Chilieni), nr. top. 28,29, ce 
formează cota de 560/1920 parte 
a pârâților Peterfi Sandor și 
Peterfi Jozsef.  Toți cei interesați 
pot face opoziție în termen de o 
lună de la afișare, la Judecătoria 
Sfântu Gheorghe, str. Kriza 
Janos nr.2, jud. Covasna, cu 
precizarea că, în caz contrar, în 
termen de o lună de la emiterea 
celei din urmă publicații, se va 
trece la judecarea cererii.

LICITAȚII
l CONPET S.A. achiziţionează 
bunuri/ servicii/ lucrări confom 
Normelor Procedurale Interne de 
Achiziții, Revizia 4. În perioada 20 
- 26.07.2022 s-au postat pe site-ul 
Conpet, următoarele achiziţii: - 
Servicii de mentenanţă pentru 
mijloacele auto marca Mitsubishi; 
- Servicii de proiectare pentru obţi-
nere aviz tehnic de racordare, 
lucrări de execuţie pe tarif de 
racordare și lucrări de modernizare 
a Sistemului de pompare a ţiţeiului 
din Staţia Ochiuri, judeţul Dâmbo-
viţa; - Furnizare centuri de poziţio-
nare antistatică și opritori de 
cădere antistatic.

l Primăria Orașului Stei organi-
zează licitație publică cu plic 
închis pentru vânzarea unui 
imobil-teren situat  în orașul Ștei 
str. Crișului identificat prin 
numărul cadastral 51273 în supra-
față de 101 mp înscris în CF 51273 
Ștei, proprietatea privată a 
orașului Ștei. 1) Informații privind 
concedentul: Primaria Orașului 
Ștei, cu sediul în  orașul Ștei, str. 
Andrei Mureșeanu  nr. 4B jud. 
Bihor, Cod fiscal: 4539114, tel: 
0259/332337;  int .116,  fax : 
0259/332348; E-mail; primariaora-
suluistei@gmail.com. 2) Informații 
privind obiectul licitației: Vânzarea 
unui imobil-teren, situat  în orașul 
Ștei str. Crișului identificat prin 
numărul cadastral 51273 în supra-
față de 101 mp înscris în CF 51273 
Ștei, proprietatea privată a 
orașului Ștei. 3) Data limita de 
depunere a ofertelor: 18.08.2022, 
ora 16:00. 4) Sedinta de deschidere 
va avea loc pe data de 19.08.2022, 
ora 12:00. la sediul institutiei. 5) 
Informatii si Documentatia de 
atribuire le gasiti accesand site-ul 
www.primariastei.ro.

l Editura Prahova SA prin admi-
nistrator judiciar CII Costache 
Beatrice scoate la vânzare prin 
licitaţie publică chioscuri mobile 
pentru distribuirea presei: 21 
chioscuri la prețul de 1.715,40 lei/
buc., 2 chioscuri la prețul de 
1.743,90 lei/buc, 15 chioscuri la 
prețul de 1.772,70 lei/buc., 4 chios-
curi la prețul de 1.801,20 lei/buc. si 
2 chioscuri la prețul de 2.430 lei/
buc. La prețul de pornire se 
adauga TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra dosarul de 
prezentare de la administratorul 
judiciar și vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 03.08.2022, 
ora 11/00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Poienitei, nr.20, et.1, jud. Prahova, 
tel 0344.100436. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în 
zilele de 05.08.2022 și 08.08.2022, 
aceeași oră, în același loc.
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l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Break Moment SRL, desemnat 
prin sentinta civila nr. 8182 din 
data de 09.10.2014, pronuntata in 
dosar nr. 18785/3/2013, anunta 
scoaterea la vanzare a bunului 
imobil aflat in proprietatea Break 
Moment SRL constand in proprie-
tate imobiliară de tip teren intra-
vilan, în suprafață de 1.600 mp 
conform acte,  1.422,37 mp 
conform măsurători cadastrale 
(din care 1.046,12 mp categoria de 
folosință curți construcții și 376,25 
mp categoria de folosință vii), 
situat în loc. Dragoș Vodă, jud. 
Călărași, identificat cu nr. cadastral 
22, înscris în Cartea Funciară nr. 
20192 Dragoș Vodă, in valoare de 
7.650 euro ( TVA - conform 
normelor din Codul fiscal in 
vigoare la data valorificarii). Obser-
vație: Construcția C1 identificată 
cu nr. cad. 22-C1 și înscrisă în 
Cartea Funciară nr. 20192 Dragoș 
Vodă așa cum rezultă din docu-
mentele puse la dispoziție, nu mai 
există pe teren conform celor 
constatate la data inspecției și prin 
urmare nu formează obiectul 
evaluării). Vanzarea bunului imobil 
apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 10.08.2022  ora 
14.00, prin licitatie publica cu stri-
gare. In cazul in care bunul nu se 
va vinde la termenul de licitatie 
stabilit, se vor mai organiza inca 4 
(patru) licitatii saptamanale, in 
datele de 17.08.2022, 24.08.2022, 
31.08.2022, 07.09.2022, la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii.  Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, 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 aces-
tuia, conditiile de inscriere la lici-
tat ie  precum s i  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 caie-
tului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine 
la tel. 021.227.28.81/0721.236.313.

l Anunţ de licitaţie. Penitenciarul 
Arad, cu sediul în loc. Arad, jud. 
Arad, str. Al. Ioan Cuza, nr. 1, tel. 
0257212661, fax. 0257/280584, 
organizează licitaţie deschisă cu 
strigare pentru vânzarea următoa-
rului mijloac fix propus spre casare 
și anume: Nr.Crt/ Denumire/ An 
fabricatie/ UM/ Cantitatea/Valo-
re-lei/ Valoare garantie de partiei-
pare 10%-lei: 1/ Autovehicul 
special M2 Mercedes Benz tip 
906KA50 /GRV3D2 /Sprinter 515 
CDI, 2148 cmc, putere 110kW/ 
2007/ buc/ 1/25.572,36/2.557,24. 
Garanţia de participare se consti-
tuie cu ordin de plată în contul de 
T r e z o r e r i e  n r . 
RO61TREZ0215005XXX006632 
sau în numerar la casieria unităţii, 

cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare 
înainte de data desfășurării licita-
ţiei, respectiv până în 17.08.2022 
ora 15.00. Licitaţia va avea loc la 
sediul Penitenciarului Arad din loc.
Arad, jud. Arad, str. Al. Ioan Cuza, 
nr.1, în data de 22.08.2022, ora 10. 
În cazul în care, la licitaţie, nu se 
prezintă minim 2 (doi) participanţi 
sau nu se oferă preţul de pornire, 
licitaţia se va repeta în data de 
29.08.2022, ora 1000  cu diminu-
area prețului de pornire cu 20%. În 
cazul în care nici de această dată 
bunurile nu vor fi valorificate, se va 
organiza o altă licitaţie în data 
05.09.2022, ora 10:00  cu diminu-
area prețului de pornire cu 40%. În 
cazul în care nici de această dată 
nu a fost oferit preţul de pornire a 
licitaţiei, bunurile se vor valorifica 
prin organizarea selecţiei de oferte 
sau a negocierii directe, în confor-
mitate cu art.24 al. (1), (2) și (3) din 
H.G. nr.766/2002.Caietul de sarcini 
și regulamentul de participare la 
licitaţie, pot fi solicitate în format 
electronic pe adresa de email: achi-
zitii.parad@anp.gov.ro sau prin tel. 
0257212661 /int.113 sau fax: 
0257280584.

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 Sadu, cu sediul în 
comuna Sadu, Str.Inocenţiu Micu 
Klein nr.36, judeţul Sibiu, telefon 
0269/568.119, fax 0269/568.027, 
e-mail: contact@sadu.ro, cod fiscal 
4241222. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie vândut: teren intravilan în 
suprafață de 984 mp, categoria de 
folosință „pășune”, aparținând 
domeniului privat al Comunei 
Sadu, identificat prin CF nr. 
101187, nr.cadastral 101187, 
c o n f o r m  H . C . L . S a d u 
nr.79/28.10.2021 și temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3 .Infor-
mații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitarea scrisă de la 
sediul Primăriei Comunei Sadu. 
3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului 
din cadrul vânzătorului, de la care 
pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Sadu, comuna 
Sadu, Str. Inocenţiu Micu Klein 
nr.36, judeţul Sibiu. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: gratuit. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 08.08.2022, ora 16.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 17.08.2022, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Primăriei 
Comunei Sadu, comuna Sadu, Str.
Inocenţiu Micu Klein nr.36, judeţul 
Sibiu. 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 deschi-
dere a ofertelor: 18.08.2022, ora 
12.00, la sediul Primăriei Comunei 
Sadu, comuna Sadu, Str.Inocenţiu 
Micu Klein nr.36, judeţul Sibiu. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Sibiu, mun.Sibiu, Str.Ocnei 
nr.33, județul Sibiu, telefon 
0269/217.104, fax 0269/217.702, 
e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 26.07.2022.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact:  Primăria Comunei 
Amărășt i i  de  Jos ,  comuna 
Amărăștii de Jos, Str.Principală 
nr.1000, județul Dolj, telefon/fax 
0251/374.020, email: primaria_
amarastii@yahoo.com, cod fiscal 
5001970. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: teren în suprafață de 69.543 
mp, având nr.cadastral 33182, 
situat în cvartal 20, în Comuna 
Amărăștii de Jos, județul Dolj, 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Amărăștii de Jos, 
conform H.C.L. nr. 19/14.04.2022 și 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, în scopul 
dezvoltării unui parc fotovoltaic. 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 atri-
buire: prin solicitarea scrisă la 
sed iu l  Pr imăr ie i  Comunei 
Amărăștii de Jos. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/ compartimen-

tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Compartiment Achiziții publice 
din cadrul Primăriei Comunei 
Amărășt i i  de  Jos ,  comuna 
Amărăștii de Jos, Str. Principală nr. 
1000, județul Dolj. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 
1.500 lei/exemplar și se achită la 
Casieria Primăriei Comunei 
Amărăștii de Jos. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
08.08.2022, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 17.08.2022, 
ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: ofertele se depun 
la sediul Primăriei Comunei 
Amărășt i i  de  Jos ,  comuna 
Amărăștii de Jos, Str.Principală 
nr.1000, județul Dolj. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original și 2 exemplare copii. 5. 
Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 18.08.2022, ora 10.00, la 
sed iu l  Pr imăr ie i  Comunei 
Amărășt i i  de  Jos ,  comuna 
Amărăștii de Jos, Str. Principală 
nr.1000, județul Dolj. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Dolj 
-Secția de Contencios Adminis-
trativ și Fiscal, situat în Craiova, 
Str.Brestei nr.12, județul Dolj, cod 
p o ș t a l  2 0 0 5 8 1 ,  t e l e f o n 
0251/418.612, fax 0251/419.851, 
e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 26.07.2022.

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 Oinacu, comuna Oinacu, 
Str.DJ 507 nr.60, județul Giurgiu, 
t e l e fon  0246 /239 .143 ,  fax 
0246/239.145, email: primariaoina-
cugr@gmail.com, cod fiscal 
5798583. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Teren în 
suprafață de 1.753mp, identificat 
cu număr cadastral 30324, înscris 
în cartea funciară nr.30324 a 
U.A.T. Oinacu, aparținând dome-
niului privat al Comunei Oinacu, 
situat în intravilanul comunei 
Oinacu, sat Comasca, conform 
H.C.L. nr. 70/30.06.2022 și 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 docu-
mentației de atribuire: Prin solici-
tare scrisă la sediul Primăriei 
Comunei Oinacu. 3.2. Denumirea 
și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține 
un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartiment Agricol, 
Primăria Comunei Oinacu, 
comuna Oinacu, Str.DJ 507 nr. 60, 
județul Giurgiu. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 50Lei/exemplar și se 
poate achita în numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Oinacu. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 11.08.2022, ora 10.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 22.08.2022, ora 16.30. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Oinacu, 
comuna Oinacu, Str.DJ 507 nr.60, 
județul Giurgiu. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
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oferta: 1 exemplar. 5.Data și locul 
la care se va desfașura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
23.08.2022, ora 12.00, Primăria 
Comunei Oinacu, comuna Oinacu, 
Str. DJ 507 nr.60, județul Giurgiu, 
Sala de ședință. 6.Denumirea, 
adresa, numarul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Giurgiu 
-Secţia Contencios Administrativ 
Fiscal, Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 
13, județul Giurgiu, telefon 
0246/212.725, fax 0337/819.940, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 26.07.2022.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Soveja, 
comuna Soveja, Str. Simion Mehe-
dinți nr.192, județul Vrancea, 
telefon/fax 0237/242.001, e-mail: 
contact@comunasoveja.ro, cod 
fiscal 4447339. 2.Informații gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat:  -teren în suprafață 
2.200mp, teren pășune, identificată 
prin CF 52064, ce aparține dome-
niului privat al Comunei Soveja, 
județul Vrancea, conform H.C.L. 
nr. 18/31.03.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, conform 
caietului de sarcini; -teren în supra-
față 388mp, teren pășune, identifi-
cată prin CF 51984, ce aparține 
domeniului privat al Comunei 
Soveja, județul Vrancea, conform 
H.C.L. nr. 19/31.03.2022 și teme-
i u l u i  l e g a l :  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019, conform caietului de 
sarcini; -teren în suprafață 661mp, 
teren pășune, identificată prin CF 
51986, ce aparține domeniului 
privat al Comunei Soveja, județul 
Vrancea, conform H.C.L. nr. 
19/31.03.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, conform 
caietului de sarcini; -teren în supra-
față 723mp, teren pășune, identifi-
cată prin CF 52052, ce aparține 
domeniului privat al Comunei 
Soveja, județul Vrancea, conform 
H.C.L. nr. 19/31.03.2022 și teme-
i u l u i  l e g a l :  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019, conform caietului de 
sarcini; -teren în suprafață 437mp, 
teren pășune, identificată prin CF 
51983, ce aparține domeniului 
privat al Comunei Soveja, județul 
Vrancea, conform H.C.L. nr. 
19/31.03.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, conform 
caietului de sarcini; -teren în supra-
față 377mp, teren pășune, identifi-
cată prin CF 51980, ce aparține 
domeniului privat al Comunei 
Soveja, județul Vrancea, conform 
H.C.L. nr. 19/31.03.2022 și teme-
i u l u i  l e g a l :  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019, conform caietului de 
sarcini; -teren în suprafață 453mp, 
teren pășune, identificată prin CF 
51428, ce aparține domeniului 
privat al Comunei Soveja, județul 
Vrancea, conform H.C.L. nr. 
19/31.03.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, conform 
caietului de sarcini; -teren în supra-
față 420mp, teren arabil, identifi-

cată prin CF 51857, ce aparține 
domeniului privat al Comunei 
Soveja, județul Vrancea, conform 
H.C.L. nr. 19/31.03.2022 și teme-
i u l u i  l e g a l :  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019, conform caietului de 
sarcini; -teren în suprafață 407mp, 
teren pășune, identificată prin CF 
50869, ce aparține domeniului 
privat al Comunei Soveja, județul 
Vrancea, conform H.C.L. nr. 
19/31.03.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, conform 
caietului de sarcini; -teren în supra-
față 929mp, teren pășune, identifi-
cată prin CF 52068, ce aparține 
domeniului privat al Comunei 
Soveja, județul Vrancea, conform 
H.C.L. nr. 19/31.03.2022 și teme-
i u l u i  l e g a l :  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019, conform caietului de 
sarcini; -teren în suprafață 334mp, 
teren pășune, identificată prin CF 
51617, ce aparține domeniului 
privat al Comunei Soveja, județul 
Vrancea, conform H.C.L. nr. 
19/31.03.2022 și temeiului legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019, conform 
caietului de sarcini. 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 adresa servi-
ciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia 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 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 
200Lei/exemplar, se achită numerar 
la Casieria Primăriei Comunei 
Soveja. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 08.08.2022, 
ora 14.00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 17.08.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Soveja, comuna Soveja, Comparti-
mentul 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 ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
17.08.2022, ora 12.00, Primăria 
Comunei Soveja, comuna Soveja, 
Str.Simion Mehedinți nr. 192, 
județul Vrancea. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei :  Tribunalul 
Vrancea, localitatea Focșani, B-dul 
Independenței nr.19-21, județul 
V r a n c e a ,  t e l e f o n / f a x 
0337/232.092/0237/235.896, email: 
tr-vrancea-comercial@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 26.07.2022.

l Debitorul Lemar SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 

scoate la vanzare: 1. Spatiu comer-
cial, constituit din teren intravilan 
curti constructii in suprafata de 
159 mp., nr. cadastral 480, C.F 
20009 a localitatii Chiojdu, teren 
intravilan curti constructii in 
suprafata de 260 mp., nr. cadastral 
481, C.F 20005 a localitatii 
Chiojdu, teren intravilan agricol in 
suprafata de 594 mp., si cladiri 
edificate pe acestea, C1 in supra-
fata de 87,60 mp. +Cladire C2 in 
suprafata de 72,35 mp., situat in 
Sat Lera, Comuna Chiojdu, Judet 
Buzau. Pret pornire licitatie 
–23.594,00 Euro exclusiv TVA. 2. 
Spatiu comercial, constituit din 
teren intravilan in suprafata de 
148, 83 mp. si cladire edificata pe 
acesta in suprafata de 148,83 mp., 
nr. cadastral 37, C.F 20742 a locali-
tatii Chiojdu, situat in sat Bisca 
Chiojdului, Comuna Chiojdu, 
Judet Buzau. Pret pornire licitatie 
–20.769,00 Euro exclusiv TVA. 3. 
Hala depozitare si birouri Cladirea 
de birouri + Hala de depozitare are 
o suprafata construita de 784,08 
mp. si o suprafata desfasurata de 
1002,38 mp. Cladirea de birouri are 
o suprafata construita de 109,15 
mp. si o suprafata utila de 279,90 
mp., fiind formata din, Parter cu o 
suprafata utila de 80,04 mp., Etajul 
1 cu o suprafata utila de 99,93 mp., 
Etajul 2 cu o suprafata utila de 
99,93 mp., Hala de depozitare are o 
suprafata consturita de 674,93 mp. 
si o suprafata utila de 669,36 mp. 
Pret pornire licitatie –131.061,50 
Euro exclusiv TVA. Cladirea de 
birouri + Hala de depozitare sunt 
edificate pe terenul proprietatea 
persoanelor fizice Leonte Gheorghe 
si Leonte Margareta. 4. Autoutili-
tara marca MERCEDES, tip/
variant SPRINTER, nr. inmatricu-
lare PH 17 LEO, nr. identificare 
WDB9046631R586648, serie motor 
50836516. Pret pornire licitatie 
–393,75 Euro exclusiv TVA; 5. 
a u t o u t i l i t a r a ,  m a r c a 
VOLKSWAGEN, tip/variant LT 
35, nr. inmatriculare PH 03 LEO, 
n r .  i d e n t i f i c a r e 
WV1ZZZ2DZ3H028981, serie 
motor 009521. Pret pornire licitatie 
–342,00 Euro exclusiv TVA; 6. 
autoturism, marca SKODA, tip/
variant OCTAVIA, nr. inmatricu-
lare B 30 BPG, nr. identificare 
TMBDA41ZXB2084967, serie 
motor A17604. Pret pornire licitatie 
–3.000,00 Euro exclusiv TVA. 
-Pretul Caietului de sarcini pentru 
proprietatile imobiliare Spatiu 
comercial -3.000,00 Lei exclusiv 
TVA. -Pretul Caietului de sarcini 
pentru proprietatea imobiliara 
Hala depozitare si birouri -5.000,00 
Lei exclusiv TVA. -Pretul Regula-
mentului de licitatie pentru autove-
hicule -500,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul de pornire al licitatilor, 
pentru proprietatile imobilare, 
apartinand LEMAR SRL, repre-
zinta 50% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul 
de Evaluare; -Pretul de pornire al 
licitatilor, pentru autovehiculele, 
apartinand LEMAR SRL, repre-
zinta 75% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul 
de Evaluare; Participarea la lici-
tatie este conditionata de: -consem-
narea in contul nr. cod BAN 
RO92BACX0000002320121000, 
deschis la UniCredit Bank –Ploiesti 
pana la orele 14 am din preziua 

stabilita licitaţiei, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a licita-
tiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Caietului de sarcini si Regu-
lamentului de licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietatile imobi-
liare si autovehicule, prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 
05.08.2022, ora 10:00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de lici-
tatii vor fi in data de 12.08.2022; 
19.08.2022; 26.08.2022; 02.09.2022, 
ora 10:00. Toate sedintele de lici-
tatii se vor desfasura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, 
Judet Prahova. Pentru relatii supli-
mentare sunati  la  te lefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimen-
tare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l  Debitoarea, SC Tecnogreen SRL 
- în faliment, in bancruptcy, en 
faillite, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str. George Cosbuc nr.3A, Camera 
2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud.Mehe-
dinti, CIF: 15195512, J25/302/2016, 
prin lichidator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu 
sediul ales in Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO 
II sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban Valeriu, 
conform Sentintei nr. 51/2021 din 
data de 03.11.2021, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ 
s i  F i s c a l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
2726/101/2018 si  Debitoarea, SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL - 
în faliment, in bancruptcy, en 
faillite, cu sediul în Dr. Tr.  Severin, 
str. George Cosbuc nr. 3A, sc.1, 
subsol, ap.3, cam.2, jud.Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin 
lichidator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu 
sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO 
II sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban Valeriu, 
conform Sentintei nr. 43/2021 din 
data de 06.10.2021, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ 
s i  F i s c a l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
1726/101/2019, Vând in bloc teren 
extravilan si investitie de vita de vie 
cu sistem de sustinere in suprafata 
totala de de 2.801.872 mp (280 
hectare)  s i tuat  in  comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, pornind 
de la pretul total de 2.015.055,00 
Euro pret neafectat de T.V.A. (echi-
valentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Valoarea investiei (vita 
de vie si sistem sustinere) aflata pe 
terenul extravilan este in cuantum 
de 0,00 Euro conform Raportului 
de evaluare nr. 68/16.06.2022 si 
R a p o r t  d e  e v a l u a r e  n r. 
67/14.06.2022. Lichidatorul judiciar 
mentioneaza faptul ca, asupra 
bunurilor imobile enumerate mai 
sus detin un drept de ipoteca legala 
creditorii: D.G.R.F.P. Craiova – 
A.J.F.P. Mehedinti, Primaria 
Punghina, Mollificio Bortolussi 
SRL, M.C. Vivai Italia S.C.A. si 
Cabinet Av. Predescu Daniela. Lici-
taţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.

Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti 
la data de 03.08.2022, orele 14:00. 
Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile il repre-
zinta Sentinta nr. 51/2021 din data 
de 03.11.2021, prin care s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment 
impotriva debitoarei SC Tecno-
green SRL, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ 
s i  F i s c a l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
2726/101/2018, respectiv Sentinta 
nr. 43/2021 din data de 06.10.2021, 
prin care s-a dispus deschiderea 
procedurii de faliment impotriva 
debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ 
s i  F i s c a l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
1726/101/2019. Participarea la lici-
taţie este condiţionată de consem-
narea în contul unic de insolventa 
al debitoarei SC Tecnogreen SRL 
deschis la Banca Romaneasca S.A. 
Sucursala Drobeta Turnu Severin, 
sub nr. RO11 BRMA 0999 1000 
8362 2047, pana la data de 
02.08.2022 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitatiei, respectiv suma 
de  136.966,50 EURO exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii) din totalul de 
1.369.665,00 EURO exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii) precum și achiziţio-
narea caietului de sarcini in suma 
de 1.000,00 lei+TVA. De asemenea, 
participarea la licitaţie este condiţi-
onată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL 
deschis la Banca Romaneasca S.A. 
Sucursala Drobeta Turnu Severin, 
sub nr. RO11 BRMA 0999 1000 
8794 9896, pana la data de 
02.08.2022 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitatiei, respectiv suma 
de 64.539,00 EURO exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii) din totalul de 
645.390,00  EURO exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii), respectiv contrava-
loare caiet de sarcini in suma de 
1000 lei+TVA. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la ședinţa de 
licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare, documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că au 
fost achitate garanțiile de licitație, 
contravaloarea caietului de sarcini, 
actele prevazute in caietul de 
sarcini pentru participare la lici-
tatie, la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. sau la 
sediul ales al lichidatorului judiciar. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
imobile descrise anterior sa anunte 
administratorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii suplimentare la 
t e l e f o a n e l e :  0 7 5 6 4 8 2 0 3 5 , 
0742592183 0252/354399, email 
office@consultant-insolventa.ro, 
sau la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Municipiul Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judetul Mehedinti. SC Tecnogreen 
SRL si SC D&G Agricolture Enter-
prise SRL prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă Sprl Filiala 
Timis, prin ec. Serban Valeriu.
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l Anunţ licitaţie pentru vânzarea 
unor imobile aflate  în domeniul 
privat al Comunei Vinga. 1. Infor-
maţii 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 documen-
tația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-
nele 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 docu-
mentaţia de atribuire: Comparti-
ment 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 şi 
unul interior. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşură 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 şi 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Arad, Municipiul Arad, 
Bulevardul Vasile Milea, nr.2, 
județul Arad, cod poştal: 310131, tel. 
0374/491086, fax. 0257251700, 
e-mail: tr-arad-reg@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 21.07.2022.

l În temeiul art. 250 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Proce-
dură Fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, vă 
facem cunoscut că în data de 
08.08.2022, ora 14.00, în sala de 
şedinţe a Consiliului Local Ghiroda, 
str.Victoria nr.48, localitatea 
Ghiroda, judeţul Timiş, se vor vinde 
la licitaţie următoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului 
Asociaţia Life Water, CUI: 
6443040, cu sediul în localitatea 
Ghiroda, str.Sinaia nr.45/A, licitaţia 
a II-a; -Clădiri -atelier mecanic, 
hală, magazie, cămin în regim 
P+M, situate în localitatea Ghiroda, 
str.Sinaia nr. 45/A, înscrise în CF 
nr.403018, nr. cadastral A1.1 şi 
A1.2, Top 163/B/1/1/1/1/1/1/1/1/2/B, 
preţ de evaluare/de pornire al licita-
ţiei 425.565 Lei (în conformitate cu 
prevederile Titlului VII din Legea 
227/2015, privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, operaţiunea este scutită de 
TVA). Bunurile imobile mai sus 
menţionate sunt grevate de urmă-
toarele drepturi reale şi privilegii, 
după caz: drept de ipotecă legală în 
favoarea Comunei Ghiroda, rang I. 
Alte menţiuni cu privire la imobil: 

construcţia care se vinde este edifi-
cată pe terenul aflat în proprietatea 
Comunei Ghiroda. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înştiinţeze despre 
aceasta organul de executare 
înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesaţi în cumpă-
rarea bunurilor sunt invitaţi să se 
prezinte la termenul de vânzare la 
locul stabilit în acest scop şi până la 
acel termen să prezinte oferta de 
cumpărare. Pentru participarea la 
licitaţie, ofertanţii depun, cu cel 
puţin o zi înainte de data licitaţiei, 
următoarele documente: a)Oferta 
de cumpărare; b)Dovada plăţii 
taxei de participare sau a constitu-
irii garanţiei sub forma scrisorii de 
garanţie, reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei. Plata 
taxei se va efectua în contul IBAN: 
RO68 TREZ 6215 006X XX00 
5146, deschis la Trezoreria Timi-
şoara, beneficiar Comuna Ghiroda, 
CIF 5517220; c)împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofer-
tant, dacă este cazul (prin procură 
specială autentică); d)pentru 
persoanele juridice române, copie 
de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului; e) pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatricu-
lare tradus în limba română; f) 
pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; g)
pentru persoanele fizice străine, 
copie de pe actul de identitate/ 
paşaport; h) declaraţie autentificată 
pe propria răspundere a ofertan-
tului prin care certifică faptul că nu 
este persoană interpusă a debito-
rului. Cumpărătorului îi revine 
obligaţia de a respecta prevederile 
legale speciale, cum ar fi obligaţiile 
de mediu, obligaţiile de conservare 
a patrimoniului naţional sau altele 
asemenea. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la sediul Primăriei 
Comunei Ghiroda, str.Victoria 
nr.46, localitatea Ghiroda sau la 
numărul de telefon: 0256/205.201. 
Data afişării: 27.07.2022.

l 1.Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna 
Teliucu Inferior, comuna Teliucu 
Inferior, sat Teliucu Inferior, Str. 
Minei nr.2, județul Hunedoara, cod 
p o ş t a l  3 3 7 4 6 5 ,  t e l e f o n 
0254/738.105, fax 0254/738.253, 
e-mail: primariateliuc@gmail.com, 
cod fiscal 4727010. 2. Data publi-
cării anunțului de vânzare în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
VI-a: 14.06.2022, conform O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019. 3.Criteriile utili-
zate pentru determinarea ofertei 
câştigătoare: cel mai mare preț 
ofertat. 4. Numărul ofertelor 
primite şi al celor declarate valabile: 
10 oferte primite, 10 oferte decla-
rate valabile. 5. Denumirea/numele 
şi sediul/adresa ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată câştigătoare: 
Dodu Teofil, municipiul Hune-
doara, Str.Mioriței nr.1, bl.34, ap.30, 
județul Hunedoara -pentru teren în 
suprafață de 178mp; Leu Niculae, 
sat Cristur, Str. Bucovina nr.77, 
județul Hunedoara -pentru teren în 
suprafață de 200mp; Jora Valentin, 
comuna Teliucu Inferior, sat 
Teliucu Inferior, Str. Principală nr. 
37A, județul Hunedoara -pentru 
teren în suprafață de 300mp; 
Muntean Bianca, municipiul Hune-
doara, Str. Elisabeta Margineanu 
nr. 2, bl.45, sc.A, et.3, ap.25, județul 
Hunedoara -pentru teren în supra-
față de 160mp; SC Nicolas Trading 
SRL, comuna Teliucu Inferior, sat 
Teliucu Inferior, Complex comer-
cial, Str. Principală, județul Hune-
doara -pentru teren în suprafață de 
1.592mp. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Secția de Conten-
cios Administrativ -Judecătoria 
Hunedoara, municipiul Hune-
doara, Str.Victoriei nr.2, județul 
H u n e d o a r a ,  t e l e f o n / f a x 

0254/712.438, e-mail: judecatoria.
hunedoara@just.ro. 7.Data infor-
mării ofertanților despre decizia de 
stabilire a ofertei câştigătoare: 
08.07.2022. 8.Data transmiterii 
anunțului de atribuire către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 
26.07.2022.

PIERDERI
l Cosarba  Radu-Adr ian 
PFA, pierdut CUI B.4154815/ 
12.02.2021. Il declar nul.


