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OFERTE SERVICIU
SC Green Plast Solutions SRL, având 

CUI: 39744413, cu sediul în București, 
Sectorul 2, Calea Moșilor, Nr. 158, Birou 2D, 
Etaj 2, angajează: lucrător sortator deșeuri 
reciclabile cu Cod COR 932907- 5 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul reciclării. 
Selecția are loc în data de 31.01.2022, ora 
10.00, la sediul societății.

SC Ciril Petroleum SRL din Sfântu 
Gheorghe, jud.Ialomița, angajează 2 Meca-
nici auto, cu cod COR 723103, 1 Tinichigiu 
carosier, cu cod COR 721303, 2 Vulcanizatori 
piese din cauciuc la prese, cu cod COR 
814118, 2 Electricieni auto, cu cod COR 
723101, și 1 Vopsitor auto, cu cod COR 
713205. 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: documentesu-
port@gmail.com până la data de 04.02.2022.

Școala Gimnazială Corbii Mari, cu sediul 
în com.Corbii Mari, str.Primăriei, nr.9, 
județul Dâmbovița, organizează concurs la 
sediul instituției pentru ocuparea funcției 
contractual vacante pe perioadă nedetermi-
nată de: muncitor calificat, o normă, în 
conformitate cu HG 286/23.03.2011, cu 
modificările și completările ulterioare 
privind stabilirea principiilor de ocupare a 
unui post vacant, și HG 1047/2014. 
Concursul se va desfășura în trei etape: 
proba scrisă, proba practică și interviul. 
Consursul se va desfășura astfel: în data de 
21 februarie 2022, ora 10.00, proba scrisă, în 
data de 23 februarie 2022, ora 10.00, proba 
practică și în data de 23 februarie 2022, ora 
14.00, interviul. Dosarele se pot depune 
până la data de 11.02.2022, ora 16.00, la 
secretariatul Școlii Gimnaziale Corbii Mari. 
Condiții pentru înscriere la concurs: -studii 
medii sau Școală Profesională/Școală de 
Arte și Meserii; -nu se solicită vechime. 
Datele de desfășurare a concursului, condi-
țiile de participare și de desfășurare a 
concursului, lista cu actele necesare pentru 
înscrierea la concurs, precum și bibliografia 
sunt afișate la avizierul Școlii Gimnaziale 
Corbii Mari. Relații suplimentare la secreta-
riatul instituției sau la telefon: 0245.716.129.

Primăria comunei Dornești, Județul 
Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției de execuție vacante de: 
Conducător mașini și utilaje pe perioadă 
nedeterminată. Nivelul studiilor: -studii 
Medii /Generale /Profesionale și calificare/

certificare de: Mașinist la mașini pentru 
terasamente, -permis conducere categoria 
B, -abilități și competențe specifice postului. 
Concursul se va desfășura la sediul Primă-
riei Dornești, Județul Suceava, astfel: a)
proba scrisă și proba practică la data de 21 
februarie 2022, orele 10.00-14.00, b)inter-
viul: data de 22 februarie 2022, ora 10.00. 
Dosarul de concurs trebuie depus la sediul 
instituției în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data afișării anunțului, data limită 
10.02.2022, ora 15.00. Selecția dosarelor de 
înscriere la data de 11.02.2022. Relații supli-
mentare la sediul instituției sau la 
tel.0230.568.217.

S.C. Deltamed SRL angajeaza montatori 
subansamble si maistrii montaj. Cerinte 
obligatorii: 1.Studii medii/scoala profesio-
nala 2.Experienta pe o pozitie similiara, 
minim 1 an (montatori subansamble)/ 
minim 3-5 ani (maistrii montaj) in automo-
tive si confectii metalice. 3.Cunostinte 
temeinice in interpretarea desenelor tehnice. 
Cautam persoane responsabile, atente la 
detalii si pasionate de domeniul tehnic 
Beneficii: transport asigurat spre si de la 
locul de munca, tichete de masa, bonusuri si 
prime cu ocazia diferitelor evenimente si in 
functie de performante. Locatie: com.Gilau, 
jud.Cluj CV-urile pot fi depuse la secreta-
riat, la sediul firmei din Gilau, Ferma.8, 
Hala 20-21 sau pot fi trimise pe adresa de 
e-mail cariere@deltamed.ro, pana cel tarziu 
la data de 31.01.2022, ora-14:00. Persoanele 
interesate pot apela pentru mai multe 
detalii la unul dintre numerele de telefon 
+40.739.930.074/ +40.264.371.568, persoana 
de contact Elena Tulbure.

Autoritatea Națională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice -A.N.R.S.C., cu sediul în strada 
Lucian Blaga nr.4, sector 3, București, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unor 
posturi contractuale, de execuție, vacante, 
pe durată nedeterminată. Concursul se 
desfășoară: -în data de 21.02.2022, ora 
10.00, proba scrisă; -în data de 25.02.2022, 
ora 10.00, interviul. Direcția generală regle-
mentări, autorizări -Serviciul licențe 
-Expert gradul profesional II -1 post. 
Condiții specifice: studii de specialitate: 
studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul tehnic, 
economic etc.; vechime în specialitatea 
studiilor: 6 luni. Direcția prețuri, tarife 
-Serviciul analize economice -Expert gradul 
profesional IA -2 posturi. Condiții specifice: 

studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în dome-
niul economic sau tehnic; vechime în speci-
alitatea studiilor: minimum 6 ani și 6 luni. 
Concursul se organizează în data de 
21.02.2022 -proba scrisă și în data de 
25.02.2022 -interviul, la sediul A.N.R.S.C. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul A.N.R.S.C., până la data 
de 11.02.2022, inclusiv, după următorul 
program: de luni până vineri, între orele 
10.00-13.00. Condițiile de participare, bibli-
ografia și actele solicitate candidaților 
pentru dosarul de înscriere se afișează la 
sediul instituției și pe pagina de internet: 
www.anrsc.ro. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul A.N.R.S.C.și la numărul de 
telefon: 021.317.97.51, int.132, 133.

In temeiul H.G. nr. 286/2011 cu modifica-
rile si completarile ulterioare, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci organizeaza in data 
de 14.02.2022 la ora-9.00, concurs pentru 
ocuparea unui post contractual temporar 
vacant, de executie, pe perioada determi-
nata, de examinator in cadrul-Serviciului 
Marci, Biroului Examinare Preliminara- 
Compartimentul Constituire Depozit Regle-
mentar, Publicare Cereri- Directia Marci si 
Desene Cerinte specifice obligatorii: Studii 
superioare la o institutie de invatamant 
superior recunoscuta de Ministerul Educa-
tiei, Culturii si Cercetarii, absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta, recunos-
cuta in domeniile:juridic, economic, ingi-
nerie, tehnic si filologie; Cunoasterea unei 
limbi de circulatie internationala - engleza/
franceza, nivel mediu; Cunostinte de 
operare pe calculator - Windows, MSO§ce 
(Word, Excel,Power Point);Nu se solicita 
vechime; Corectitudine, disciplina, capaci-
tate de comunicare, capacitate de lucru 
independent, disponibilitate, atentie, riguro-
zitate, simtul raspunderii, abilitati de comu-
nicare. Concursul va avea loc la sediul 
O.S.I.M. si va consta in trei etape succesive: 
selectia dosarelor de inscriere; proba scrisa, 
care se va sustine pe data de 14.02.2022  
ora-9.00; interviul, care se va sustine pe data 
de 18.02.2021 ora-9.00; Dosarele de concurs 
se depun in perioada 31.01.2022 - 
04.02.2022, la sediul O.S.I.M., str.Ion Ghica 
nr.5, Sector.3, Bucuresti, Compartiment 
Resurse Umane si vor contine documentele 
prevazute de art.6 din HG nr.286/2011 cu 
modificarile si completarile ulterioare. Bibli-
ografia si relatii suplimentare la Tel. 
021.306.08.00, int.325 sau la sediul O.S.I. M.

In temeiul HG nr.286/2011 cu modifica-
rile si completarile ulterioare, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci organizeaza in data 
de 21.02.2022, ora-09:00, concurs pentru 
ocuparea a unui post contractual vacant, pe 
perioada nedeterminata,de examinator, in 
cadrul Serviciului Desene, Cercetari Docu-
mentare, Eliberari Titluri de Protectie-Bi-
roul Eliberari Titluri de Protectie, 
Modificari in Situatia Juridica, Reinnoiri 
Desene si Marci- Compartiment Eliberari 
Titluri de Protectie-Directia Marci si 
Desene. Conditii specifice obligatorii:Studii 
superioare la o institutie de invatamant 
superior recunoscuta de Ministerul Educa-
tiei, Culturii si Cercetarii, absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta, recunos-
cuta in domeniile: juridic, economic, ingi-
nerie, tehnic si filologie; Cunoasterea unei 
limbi de circulatie internationala-engleza/ 
franceza, nivel mediu; Cunostinte de 
operare pe calculator-Windows, MSO§ce 
(Word, Excel,Power Point); Nu se solicita 
vechime;Corectitudine, disciplina, capaci-
tate de comunicare, capacitate de lucru 
independent, disponibilitate, atentie, riguro-
zitate, simtul raspunderii, abilitati de comu-
nicare.Concursul va avea loc la sediul 
O.S.I.M. si va consta in trei etape succesive:-
selectia dosarelor de inscriere;proba scrisa, 
care se va sustine pe data de 21.02.2022, 
ora-09:00; interviul, care se va sustine pe 
data de 25.02.2022, ora-09:00; Dosarele de 
concurs se depun in perioada 31.01.2022-
11.02.2022, la sediul O.S.I.M., str.Ion Ghica 
nr.5, Sect.3, Bucuresti, Compartiment 
Resurse Umane si vor contine documentele 
prevazute de art.6 din HG nr.286/2011 cu 
modificarile si completarile ulterioare.Bibli-
ografia si relatii suplimentare la Tel. 
021.306.08.00, int.325 sau la sediul O.S.I.M.

CITATII
Se citează numitul Chiscop Petru, cu 

ultimul domiciliu în mun.Săcele, str.
Subobrej, nr.24, Județul Brașov, actual-
mente având reședința în Anglia, Scarbo-
rough Gems Streel 45, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 26206/4/2021 al Judecătoriei 
Sector 4 București, având ca obiect ordo-
nanță președințială, în proces cu recla-
manta Bonta Mioara, pentru termenul din 
data de 04.02.2022, ora 14.00, Completul 
C13 (2020)- civil, minori și familie.

Citație. Numitul Stoica Victor, născut la 
data de 10.03.1967, cu ultim domiciliu 
cunoscut, în com.Comisani, str.Suseni, 
nr.94, jud.Dâmbovița, este chemat în fața 
Judecătoriei Târgoviște, jud. Dâmbovița, în 

dosarul nr.4817/315/2021, în data de 
10.03.2022, sala nr.3 (Declararea judecăto-
rească a morții).

DIVERSE
Anunț prealabil privind afișarea publică a 

documentelor tehnice ale cadastrului. Denu-
mire județ: Prahova. Denumire UAT: 
Bălțești. Sectoare cadastrale:  1, 6, 11, 36, 49, 
50, 52 și 55. OCPI Prahova anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale numerele 1, 6, 
11, 36, 49, 50, 52 și 55, pe o perioadă de 60 
de zile calendaristice, conform art. 14, alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului si publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modifi-
cările si completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 03.02.2022. Data de sfârșit 
a afișării: 03.04.2022. Adresa locului afișării 
publice: Primăria Bălțești, comuna Bălțești, 
Str. Bisericii, nr. 23. Repere pentru identifi-
carea locației: centrul satului Bălțești, Str. 
Bisericii, nr. 23, comuna Bălțești. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei Bălțești,  
și pe site-ul ANCPI. Alte indicații utile 
pentru cei interesați: tel 0244219023, fax 
0244219486, e-mail primar@primariabal-
testi.ro. Informații privind Programul nați-
onal de cadastru și carte funciară 2015-2023 
se pot obține de pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/

Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. Denu-
mire județ: Sibiu Denumire UAT: Racovița. 
Sectoare cadastrale: 39. Oficiul de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Sibiu anunță publi-

carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr. 39 pe o peri-
oadă de 60 de zile calendaristice, conform 
art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului 
și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, repu-
blicată, cu modificările și completările ulte-
rioare. Data de început a afișării: 08.02.2022 
Data de sfârșit a afișării: 09.04.2022. Adresa 
locului afișării publice: Comuna Racovița, 
str.Protopop Valeriu Florianu, nr. 416,  
județul Sibiu. Repere pentru identificarea 
locației: Primăria Comunei Racovița. Cere-
rile de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Racovița de luni până joi între 
orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 
12.00. Informații privind Programul nați-
onal de cadastru și carte funciară 2015-2023 
se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/

Radulescu Stefan, avand domiciliul în 
Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, titular al 
proiectului: „P.U.Z.-dezmembrare teren si 
construire locuinte unifamiliale in regim 
izolat, imprejmuire, organizare santier si 
utilitati”, in jud. Ilfov, Com. Snagov, T133, 
P460/3/9, Nr.Cad.111272, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul Agen-
tiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), 
Sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-
11:00. Observatii și sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M. Ilfov in termen de 18 
zile de la data publicarii anuntului.

Debitorul SC Alfarom Holding SRL, societate în faliment, cu sediul în Str. Slt. 
Dima Cristescu, nr. 3 B, spațiul nr. 1, parter, camera nr. 4, Sectorul 2, București; 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1107/2002, cod unic de 
înregistrare: 14458432, prin  lichidator judiciar SP Bălescu & Asociații SPRL, în Dosarul 
nr. 23259/3/2012, valorifică prin licitație publică, proprietățile imobiliare după cum 
urmează: 

• Imobil de birouri, cu teren aferent, in Bucuresti, str. Plantelor, nr.62, sector 2, 
pornind de la prețul de 749.800,00 EUR (exclusiv TVA), conform publicației de vânzare;

• Apartamente si loturi parcare din imobil rezidențial 2S+P+10E+11 retras+etaj 
tehnic situat in Bucuresti, str Dima Cristescu, 3B, Sector 2 - pornind de la prețul global 
de 216.000 EURO (exclusiv TVA) prin valorificare individuală conform publicației de 
vânzare.

Licitația se va organiza în cinci sesiuni ce vor avea loc în data de de 10.02.2022 
pentru Sesiunea 1, la ora 16.00, 17.02.2022 pentru Sesiunea 2, la ora 16.00,  24.02.2022 
pentru Sesiunea 3, la ora 16.00, 03.03.2022 pentru Sesiunea 4, la ora 16.00, 10.03.2022 
pentru Sesiunea 5, la ora 16.00, la biroul lichidatorului judiciar din mun. București, str. 
Negoiu, nr. 8, bl. D14, sc. 2, ap 30, sector 3. Data si ora exactă a licitației, pentru fiecare 
bun  în parte, este indicată în publicația de vanzare. 

Publicația de vânzare si informații suplimentare privind participarea la licitație pot fi 
obținute la  E-mail: balescu.office@gmail.com  Web: www.licitatii-insolventa.ro. 
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SLG Meteor Com SRL, cu sediul în 
municipiul Focșani, str. Ing. Ion Basgan, 
nr. 18 bis, județul Vrancea, solicită la 
A.P.M. Vrancea, obținerea/reînnoirea 
autorizației de mediu conform Ordinului 
MMDD nr. 1798/2007 cu modificările și 
completările ulterioare și a OUG nr. 
195/2005 privind protecția mediului, apro-
bată prin Legea nr. 265/2006, art. 12, 
pentru obiectivul „moară de grâu” 
amplasat în satul Lămotești, comuna 
Milcovul, T.73, Pc.382/4, județul Vrancea. 
Eventualele propuneri și sugestii/ obser-
vații ale publicului, privind activitatea 
menționată, se vor prezenta în scris, sub 
semnătură și cu datele de identificare, de 
luni până joi, între orele 8.00 –16.00, și 
vineri între orele 8.00 –14.00, la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Vrancea, din Focșani, str. Dinicu Golescu, 
nr.2, telefon 0237.216.812, unde se poate 
consulta și documentația tehnică depusă.

Unitatea Administrativ-Teritorială 
Sărulești, judeţul Buzău, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cu nr.45, 46, 48, 
începând cu data de 04.02.2022, pe o 
perioadă de 60 de zile, termen în care se 
pot depune contestaţii la sediul Primăriei 
Sărulești, situat în satul Sărulești, comuna 
Sărulești, judeţul Buzău, conform art.14, 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările ulteri-
o a r e .  C e r e r i l e  d e  r e c t i f i c a r e  a 
documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul Primăriei Sărulești și pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară.

Soare Cristina Otilia anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
„Construcție hală metalică, producție, 
depozitare, birouri, împrejmuire și racord 
utilități”, propus a fi realizat în județul 
Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, 
strada Ciocăneștilor, nr.22VI. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Vâlcea, din strada Remus Bellu 
nr.6 și la domiciliul titularului din munici-
piul Râmnicu Vâlcea, Aleea Olănești, 
nr.10, bl.11, sc.C, ap.1, județul Vâlcea, în 
zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6.

Anunț public privind decizia etapei de 
încadrare (Becali Adrian, Barbu Valentin 
Barbu Aurelia). Becali Adrian, Barbu 
Valentin Barbu Aurelia (denumirea titula-
rilor), titular al proiectului „construire 
spălătorie auto, tip self service, utilități”, 
(denumirea proiectului), anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare. Nu se supune evaluării de 
impact asupra mediului/evaluării adec-
vate/evaluării impactului asupra corpu-
rilor de apă de către Agenția pentru 

Protecția Mediului Ilfov, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „construire 
spălătorie auto, tip self service, utilități” 
(denumirea proiectului), propus a fi 
amplasat în Comuna Tunari, cod poștal 
077180, Strada Ștefan Cel Mare, NR. FN, 
T41, P 159/24/1, 159/24/2, Județ Ilfov 
(adresa amplasamentului). Proiectul acor-
dului 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, în zilele de Luni-Joi, între 
orele 09.00-12.00, precum și la următoarea 
adresă de internet: apmif.anpm.ro. Obser-
vațiile /contestațiile 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 compe-
tente pentru protecția mediului.

Anunt public. S.C. Rewe Projektentwic-
klung Romania S.R.L ,titular al planului 
- P.U.Z. -Demolare constructii existente si 
construire spatiu comercial „Penny.“-
parter, -carmangerie cu produse din 
carne-branzeturi, accese auto si pietonale, 
trotuare, amenajari exterioare, imprej-
muire, reclame pe fatade si parcare, totem 
publicitar, bransamente la utilitati, 
montare post trafo, organizare de santier , 
cu amplasamentul in Loc.Targu Bujor, Str.
General Eremia Grigorescu, Nr.22 si 22A, 
Jud.Galati, nr.cadastral 105144 si 102961, 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii primei versiuni a planului la A.P.M.
Galati, in vederea obtinerii avizului de 
mediu. Informatiile privind varianta de 
plan pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Galati, str.Regiment 11 Siret nr.2 si la 
sediul titularului, in Loc.Targu-Bujor, Str.
General Eremia Grigorescu, Nr.22 si 22A, 
zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30-
16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. 
Observatiile publicului se primesc zilnic in 
scris la sediul A.P.M.Galati in termen de 
18 zile calendaristice de la data aparitiei 
anuntului.

Rovi Comimpex SRL, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: „construire imobil S+P+1E cu 
camere de inchiriat si imprejmuire teren”, 
amplasat in Judetul Constanta, Comuna 
Limanu, Satul Vama Veche, Parcela A 
467/40,39/3. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Constanta, str. 
Unir i i ,  nr.23 ,  Constanta ,  judetul 
Constanta, zilnic, intre orele 9 – 13  și la 
sediul titularului: Rovi Comimpex SRL, 
cu sediul in  Judetul Constanta, Munici-
piul Mangalia, str. Stefan cel Mare, nr. 7, 
bl. M7, sc. A, ap. 6, în zilele de luni-vineri, 
între orele 9-13. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, 
nr.23, Constanta, judetul Constanta, intre 
orele 9 -13.

SOMATII
Romania. Judecatoria Sannicolau Mare. 

Dosar Nr. 3643/295/2021. Data: 19.01.2021. 
Somație emisă de Judecătoria Sânnicolau 
Mare în dosarul nr. 3643/295/2021. Prin care 
se aduce la cunoștința tuturor celor intere-
sați că  reclamantul Lațcu Dorel, cu domici-
liul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la Societatea Civilă de Avocați 
Doandeș și Asociații, cu sediul în Sânni-
colau 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 joncțiunea posesiei exercitată de 
acesta, cu posesia exercitată de părinții săi, 
defuncții Lascu Gheorghe și Lațcu Maria, 
asupra următoarelor imobile, imobilul 
reprezentând teren intravilan în suprafață 
de 4,344 mp,situat în loc. Valcani, nr. 875 
jud. Timiș, înscris în CF nr. 404195 Valcani, 
nr. top.67;  imobilul reprezentând teren 
intravilan în suprafață de 1.083 mp, situat 
în loc. Valcani,  jud. Timiș, înscris în CF nr. 
404199 Valcani, nr. top.784/b,  imobilul 
reprezentând teren intravilan în suprafață 
de 1.439 mp,situat în loc. Valcani, nr. 582 
jud. Timiș, înscris în CF nr. 404193 Valcani, 
nr. top.784/a;  imobilul reprezentând teren 
intravilan în suprafață de 2.172 mp,situat în 
loc. Valcani, nr. 875 jud. Timiș, înscris în CF 
nr. 404192 Valcani, nr. top.783; să se 
constate  dobândirea dreptului de proprie-
tate asupra imobilelor menționate  prin 
uzucapiune, cu titlu de bun propriu și să 
dispună înscrierea în  CF a dreptului aces-
tuia 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.

Romania. Judecatoria Sannicolau Mare. 
Dosar Nr. 3510/295/2020. Data: 20.01.2021. 
Termen de judecata: 20.04.2022. Somatie 
emisa de Judecatoria Sannicolau Mare in 
dosarul nr. 3510/295/2020 prin care se aduce 
la cunostinta tuturor celor interesati ca 
petentii Hozan Iosif si Hozan Maricica, 
ambii cu domiciliul in comuna Cenad nr. 
1850, judet Timis, care au formulat actiune 
civila uzucapiune, prin care au solicitat 
instantei sa constate ca au dobandit dreptul 
de proprietate prin uzucapiune asupra 
imobiliului situat administrativ in comuna 
Cenad, jud. Timis, reprezentand teren intra-
vilan in suprafata de 414 mp, inscris in CF 
nr. 403823 Cenad, nr. top 388-389/a eviden-
tiat in CF pe numele proprietarei tabular 
Schulde Elisabeta, sa se dispuna inscrierea 
dreptului petentilor de proprietate in CF nr. 
403823 Cenad, nr. top 388-389/a, cu titlu de 
drept dobandit prin uzucapiune. In baza 
art. 130 din decretul Lege 115/1938 cei 
ineteresati sunt invitati sa faca opozitie, in 
termen de o luna de la afisarea prezentei. 
Pronuntata in sedinta publica, la data de 
19.01.2022.

În dos. 2576/210/2021 al Judecătoriei 
Chișineu-Criș, reclamanta Paloczi Maria 
solicită constatarea faptului juridic al 
uzucapiunii, prescripție achizitivă și 

nașterea dreptului ei de proprietate asupra 
imobilului situat în Iermata Neagra, înscris 
în CF 301776 (nr. CF vechi 210), top 
442-443/a.1, compus din casă și teren în 
supraf. 450mp, ca OCPI Chișineu-Criș să 
efectueze operațiunile necesare în vederea 
intabulării dreptului meu de proprietate 
asupra imobilului în cauza cu titlu de 
uzucapiune. Toți cei interesați pot formula 
opoziție la prezenta somație, în dosarul mai 
sus menționat.

LICITATII
Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 

reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al Transmoldavia SA, desemnat prin 
sentinta civila nr. 2483/29.04.2021 pronun-
ţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII - a 
Civila, în dosarul nr. 26438/3/2006, anunta 
scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat 
in proprietatea Transmoldavia S.A.  
constand in proprietate imobiliară situată în 
Piatra Neamț, str. Bistriței nr. 1, jud. Neamț 
reprezentatata  de o autogară astfel:  teren  
in suprafata de 3542 mp  pe care sunt 
amplasate/edificate Constructiile C1, C2 si 
C3 identificat  cu numar cadastral 58113 
(nr. vechi 1186/1) intabulat in Cartea 
Funciara nr. 58113 (nr. 3074/N) a localitatii 
Piatra Neamt cu  constructiile aflate pe 
acesta – 1) Construcția C1 -  cu destinația 
de autogară -  are regim de înălțime P+1, cu 
o suprafață construită la sol de de 357 mp și 
suprafață desfășurată de 714 mp, 2) 
Construcția C2  - cu destinatia  WC public  
- cu  o suprafață construită de 36 mp și 
desfășurată de 36 mp, 3) Construcția C3 – 
peron -  cu  o suprafață construită de 80 mp 
și desfășurată de 80 mp. Valoarea totala este 
de  651.570 euro +TVA (conform normelor 
din Codul fiscal in vigoare la data valorifi-
carii). Vanzarea bunului imobil apartinand 
societatii falite se va organiza in data de 
08.02.2022  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 saptama-
nale, in datele de 15.02.2022, 22.02.2022, 
18.02.2022, 22.02.2022, 01.03.2022, 
08.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022, 
29.03.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bdo.
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 licita-
tiei, 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 
5000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii suplimen-

tare se pot obtine la tel. 021.227.28.81 
/0721.236.313.

Primăria orașului Mioveni, B-dul Dacia 
nr.1, tel.: 0348/450000, fax: 0248/260500, 
organizează licitaţie publică deschisă pentru 
închirierea spațiului comercial în surafață 
de 30,92 mp situate la etajul 1 al Pieței 
Dacia, din orașul Mioveni. Data limită 
pentru primirea ofertelor: 16.02.2022, ora 
12:00. Data desfășurării licitaţiei publice 
deschise: 16.02.2022, ora 16:00. Licitaţia va 
avea loc la sediul Primăriei orașului 
Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în sala de ședinţe a 
Consiliului Local. Preţul de pornire a licita-
ţiei este de 5 euro/mp/lună. Închirierea se 
face pentru o perioadă de 5 ani, cu posibili-
tate de prelungire prin acordul părților. 
Documentaţia de atribuire și caietul de 
sarcini pot fi procurate de la Biroul Patri-
moniu începând cu data de: 28.01.2022. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 
0348/455113 – Biroul Patrimoniu, între 
orele 9 - 15.

Primăria orașului Mioveni, B-dul Dacia 
nr.1, tel.: 0348/450000, fax:0248/260500, 
organizează licitaţie publică deschisă pentru 
închirierea terenului în suprafață de 6 mp 
situat pe Bdul Dacia în zona Banca Româ-
nească din orașul Mioveni. Data limită 
pentru primirea ofertelor: 16.02.2022, ora 
12:00. Data desfășurării licitaţiei publice 
deschise: 16.02.2022, ora 14:00. Licitaţia va 
avea loc la sediul Primăriei orașului 
Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în sala de ședinţe a 
Consiliului Local. Preţul de pornire a licita-
ţiei este de 4,25 euro/mp/lună. Închirierea se 
face pentru o perioadă de 2 ani, cu posibili-
tate de prelungire prin acordul părților. 
Documentaţia de atribuire și caietul de 
sarcini pot fi procurate de la Biroul Patri-
moniu începând cu data de: 28.01.2022. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
tel.0348/455113 – Biroul Patrimoniu, între 
orele 9 - 15.

Primăria orașului Mioveni, B-dul Dacia 
nr.1, tel.: 0348/450000, fax:0248/260500, 
oganizează licitaţie publică deschisă pentru 
închirierea a două spații comerciale în sura-
față de 15,23 mp și 16,03 mp situate pe 
strada Stadionului, din orașul Mioveni. 
Data limită pentru primirea ofertelor: 
16.02.2022, ora 12:00. Data desfășurării 
licitaţiei publice deschise: 16.02.2022, ora 
15:00. Licitaţia va avea loc la sediul Primă-
riei orașului Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în 
sala de ședinţe a Consiliului Local. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 5,54 euro/mp/
lună. Închirierea se face pentru o perioadă 
de 1 an, cu posibilitate de prelungire prin 
acordul părților cu maxim încă trei ani. 
Documentaţia de atribuire și caietul de 
sarcini pot fi procurate de la Biroul Patri-
moniu începând cu data de: 28.01.2022. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
tel.0348/455113 – Biroul Patrimoniu, între 
orele 9 - 15.

Debitorul SC Barocco Fleish SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 

vineri / 28  ianuarie 2022
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Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: 
-Mijloace fixe de carmangerie. Pretul de 
pornire pentru toate bunurile scoase la lici-
tatie este de 7.500 lei +TVA. Participantii la 
licitatie vor trebui sa achizitioneze pana la 
data si ora licitatiei Caietul de Sarcini.  Pretul 
Caietului de sarcini reprezinta 1% din 
valoarea bunurilor pentru care se liciteaza si 
va fi achitat in numerar pe seama lichidato-
rului judiciar. Participarea la licitatie este 
conditionata de consemnarea in contul nr. 
RO44BREL 100035157RO11001 deschis la 
Libra Internet BANK, cel tarziu pana la data 
si ora sedintei de licitatie, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire al licitatiei. Pretul Caie-
tului de sarcini poate fi achitat in contul 
lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la Ing Bank – Sucur-
sala Dorobanti sau in numerar la sediul aces-
tuia din Bucuresti str. Buzesti nr.71, et.5, 
sector 1. Listele cu bunurile scoase la licitatie 
poate fi obtinuta de la lichidatorul judiciar. 
Prima sedinta de licitatie va avea loc in data 
de 16.02.2022 ora 14.00. Daca bunurile nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatie vor avea loc in data de: 23.02.2022, 
02.03.222, 09.03.2022 si 16.03.2022  ora 14.00, 
pretul de pornire ramanand acelasi. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr 71, et.5, cam. 502-505, sector 1, 
Bucuresti. Pentru relatii suplimentare sunati 
la tel.: 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com.

Debitorul SC Imar Mob Design SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.
Bunuri mobile (mobilier, aeroterma, aparat 
aer conditionat, aplicator manual cu rola 
cauciuc, casa marcat, cuptor cu microunde, 
espressor automat, freze cd profilate, multi-
functional hp laserjet, pistol aplicat aracet, 
slefuitor cu vibratii) -pretul de pornire este 
diminuat cu 30% fata de pretul stabilit prin  
Raportul de Evaluare, pentru fiecare bun in 
parte (platibil in lei la cursul BNR din data 
efectuarii platii). 2.Stocuri materii prime – se 
vand in bloc la pretul de pornire diminuat cu 
30% fata de cel stabilit prin Raportul de 
Evaluare. Pretul Caietului de Sarcini este: 
-100 lei +TVA pentru oferte care privesc 
bunuri cu un pret de pornire pana la 2.000 lei 
inclusiv; -500 lei +TVA pentru oferte care 
privesc bunuri cu un pret de pornire intre 
2.000 lei si 10.000 lei inclusiv; -1.000 lei +TVA 
pentru oferte care privesc bunuri cu un pret 
de pornire peste 10.000 lei. Bunurilor li se va 
aplica regimul de TVA conform dispozitiilor 
Codului Fiscal. Prima sedinta de licitatie a 
fost fixata la data de 17.02.2022, ora 15.00 iar 

daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc in 
urmatoarele date: 24.02.2022, 03.03.2022, 
10.03.2022 si 17.03.2022, ora 15.00 la acelasi 
pret de pornire. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul nr. 
RO96BACX 0000001172434000 deschis la 
Unicredit Bank Arad pe seama debitoarei SC 
Imar Mob Design SRL cel tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita pentru sedinta 
de licitatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei; -achizitionarea cel tarziu 
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru 
sedinta de licitatie a Caietului de sarcini. 
-pretul caietului de sarcini se achită prin OP 
in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 
3726 deschis la Ing Bank –Sucursala Doro-
banti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la 
sediul lichidatorului judiciar din București, 
Str. Buzesti nr.71, et. 5, cam. 504, sector 1. 
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 

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 Teliu, comuna 
Teliu, Str.Tudor Vladimirescu nr.449, judeţul 
Brașov,  t e l e fon  0268 /518 .316 ,  fax 
0268/518.427, email: primariateliu@yahoo.
com, cod fiscal 4688710. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: spațiu 
în suprafață de 22,44mp, cu destinația spațiu 
comercial și/sau prestări servicii, situat în 
Comuna Teliu, Str.Tudor Vladimirescu 
nr.449, județul Brașov, în incinta imobilului 
identificat în CF Teliu nr. 100753, cu nr.cadas-
tral 100753, aparținând domeniului public al 
Comunei Teliu,  conform H.C.L.  nr. 
85/22.12.2021 și O.U.G. nr.57/03.07.2019, 
art.332-333. 3.Informații privind documen-
tația 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, Comparti-
mentul Achiziții Publice. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului /comparti-
mentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: se poate obține de la Biroul Achi-
ziții Publice din cadrul Primăriei Comunei 
Teliu, comuna Teliu, Str.Tudor Vladmirescu 
nr.449, județul Brașov. 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: 10Lei 
care se pot plăti în numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Teliu, comuna Teliu, Str. 
Tudor Vladimirescu nr.449. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 10.02.2022, 
ora 15.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
18.02.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Teliu, comuna Teliu, Str.Tudor Vladimirescu 
nr.449, județul Brașov. 4.3.Numărul de exem-
plare 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: 21.02.2022, 
ora 11.00, Primăria Comunei Teliu, comuna 
Teliu, Str.Tudor Vladimirescu nr.449, județul 
Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția 
Contencios Administrativ a Tribunalul 
Brașov, Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr.45, 
județul Brașov, telefon 0268/419.615, fax 
0268/418.054, email: trbrasov@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 
27.01.2022.

1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Ceamurlia de Jos, comuna 
Ceamurlia de Jos, Str.Principală, nr.58, 
județul Tulcea, telefon 0240/564.706, email: 
primariaceamurlia@yahoo.com, cod fiscal 
4508630. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: -concesionarea unui teren în 
suprafață de 5.000 mp, T 29, Cc 124/3, nr.ca-
dastral 34778, lot 1, aparținând domeniului 
privat al Comunei Ceamurlia de Jos, conform 
H.C.L. nr. 34/27.10.2021 și temeiului legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019; -concesionarea unui 
teren în suprafață de 5.102mp, T 29, Cc 
124/3, nr.cadastral 34794, lot 2, aparținând 
domeniului privat al Comunei Ceamurlia de 
Jos, conform H.C.L.nr.34/27.10.2021 și teme-
iului 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 modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitarea 
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Ceamurlia de Jos. 3.2. Denumirea și adresa 

serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Biroul de Contabilitate al Primăriei Comunei 
Ceamurlia de Jos, comuna Ceamurlia de Jos, 
Str.Principală, nr.58, județul Tulcea. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Persoanele interesate pot achita contrava-
loarea documentației de atribuire de 200Lei în 
contul concedentului: RO47TREZ 6465006 
XXX000191, deschis la Trezoreria Baia, cod 
fiscal al concedentului: 4508630 sau la Casi-
eria unității. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 10.02.2022, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 18.02.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la biroul de contabilitate 
al Primăriei Comunei Ceamurlia de Jos, 
comuna Ceamurlia de Jos, Str.Principală, 
nr.58, județul Tulcea. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original și 2 exemplare copii. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 18.02.2022, ora 
12.00, la sediul Primăriei Comunei Ceamurlia 
de Jos, comuna Ceamurlia de Jos, Str.Princi-
pală, nr.297, județul Tulcea. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se 
poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ și Fiscal a Tribunalului Tulcea, 
Str.Toamnei, nr.15, județul Tulcea, cod poștal 
8 2 0 1 2 7 ,  t e l e f o n / f a x  0 2 4 0 / 5 0 4 . 2 7 6 / 
0240/518.544, e-mail: tribunalul-tulcea@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 27.01.2022.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Săvădisla, cu 
sediul în localitatea Săvădisla, Str.Principală 
nr.35, județul Cluj, telefon/fax 0264/374.275, 
cod poștal 557165, e-mail: primsav@yahoo.
com, cod fiscal 4889497. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: -spațiu 
cu destinația oficiu poștal, situat în comuna 
Săvădisla, sat Săvădisla, nr.371, județul Cluj, 
în suprafață de 40mp, aparținând domeniului 
public al Comunei Săvădisla, conform H.C.L. 
nr. 72/26.08.2021; -spațiu cu destinația de 
punct farmaceutic, situat în comuna Săvă-
disla, sat Finișel, nr. 242, județul Cluj, în 

suprafață de 10mp, aparținând domeniului 
public al Comunei Săvădisla, conform H.C.L. 
nr.71/26.08.2021; Închirierea se face conform 
art.333-335 din O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația de atribuire: 
s e  r egăsesc  în  ca i e tu l  de  sarc in i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției. 3.2.Denumirea 
și datele de contact ale serviciului /comparti-
mentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Compartiment Achiziții Publice, 
Investiții, Proiecte, din cadrul Primăriei 
Comunei Săvădisla, Str. Principală nr.35, 
județul Cluj. 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: 26Lei/exemplar, 
pe suport de hârtie, ce se achită în numerar la 
Casieria Primăriei Comunei Săvădisla. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
10/02/2022, ora 15.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 18/02/2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Săvădisla, localitatea Săvădisla, Str.Princi-
pală nr.35, județul Cluj, Compartiment Achi-
ziții Publice, Investiții, Proiecte, etaj I. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 21/02/2022, ora 
09.00, Primăria Comunei Săvădisla, Str.Prin-
cipală nr.35, județul Cluj. 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: Judecătoria Turda, locali-
tatea Turda, Str.Piața Romană nr.12, județul 
Cluj, cod poștal 401139, telefon 0264/311.985, 
fax 0264/311.851, e-mail: jud-turda-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 27/01/2022.

1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Ulmu, comuna Ulmu, 
Str.Primăriei nr.29, județul Călărași, telefon 
0242/338.070, fax 0242/338.070, e-mail: 
primarie@ulmucalarasi.ro, cod fiscal 
3796861. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: -teren arabil în suprafață de 
75.799 mp, Tarlaua 61/1, Parcela 365/1, 
C.F.22263; -teren arabil în suprafață de 

16.609mp, Tarlaua 62, Parcela 379/2, 
C.F.22276, suprafețele de teren sunt proprie-
tate privată a Comunei Ulmu, conform 
H.C.L. nr. 33/26.11.2021 și temeiului legal 
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc 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 solicitarea scrisă, 
de la sediul Primăriei Comunei Ulmu. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compar-
timentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Str.Primăriei 
nr.29, județul Călărași. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: persoanele interesate 
pot achita contravaloarea documentației de 
atribuire de 200Lei în contul concedentului: 
RO80TREZ 20121A300530XXXX, deschis 
la Trezoreria Călărași, cod fiscal al conceden-
tului 3796861. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 10.02.2022, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 18.02.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: oferta va fi depusă la Registratura 
Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, 
Str.Primăriei nr.29, județul Călărași. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se 
va desfășura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 21.02.2022, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, 
Str.Primăriei nr.29, județul Călărași. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acți-
unea în justiție se poate introduce la Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Călărași, Str.București nr.106, județul Călă-
rași, telefon/fax 0242/315.736, e-mail: trcl.
reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 27.01.2022.

DECESE
Firma CONFORT SRL BUCU-

REȘTI anunță cu profund regret înce-
tarea  d in  v ia ță  a  d lu i .  ING. 
HODOROG VOICU, unul din fonda-
torii firmei, un inginer de mare valoare 
și un mare OM. Înhumarea are loc 
vineri, 28.01.2022, la cimitirul Giur-
giului.


