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OFERTE SERVICIU
l SC Beton IDM SRL, având
CUI:14808767, cu sediul în Sat
Girmata, Comuna Girmata, Calea
Timișoarei, Nr.74-78, Județ Timiș,
angajează: Femeie de serviciu cu COD
COR: 911201- 1 post. Cerințe: Studii
medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul serviciilor.
Selecția are loc în data de 29.10.2021,
ora 10.00, la sediul societății.
l SC Jim Teo Construct SRL, având
CUI: 40840600, cu sediul în Sat Feldioara, Comuna Feldioara, Strada
Brazilor, Nr.34, Bloc 34, Scara B,Etaj 3,
Apartament 14, Județ Brașov, angajează: faianțar, cod COR 712201- 2
posturi, ipsosar, cod COR 712301- 2
posturi, montator pereți și plafoane din
ghips-carton, cod COR 712406- 2
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcțiilor, experiență 6
luni. Selecția are loc în data de
29.10.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ,,Cantacuzino”
București cu sediul în strada Splaiul
Independenței nr.103, sector 5, localitatea București, organizează concursuri
pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante: Referent de specialitate gr. II
în Compartimentul Control Intern
Managerial, studii superioare, vechime
în muncă 3 ani și 6 luni, vechimea în
specialitate 3 ani și 6 luni. - 11.11.2021,
ora 15.00 - data limită de depunere a
dosarelor; - 22.11.2021, ora 10.00 proba scrisă; - 26.11.2021, ora 10.00 –
interviul. Detalii la secretarul comisiei:
Baltac Florica, telefon 021.306.91.11,
între 08.00-15.00.
l Șef sectie grad II în secția Depozitare
din structura fabricaţie, studii superioare în domeniul farmaciei, vechime în
muncă 5 ani, vechimea în specialitate 5
ani. - 11.11.2021, ora 15.00 - data limită
de depunere a dosarelor; - 22.11.2021,
ora 09.00 - proba scrisă; - 26.11.2021,
ora 09.00 – interviul. Detalii la secretarul comisiei: Codreanu Cristian,

telefon 021.30.69.245, între 08.00-15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”
unde vor avea loc și probele de concurs.
Mai multe detalii la adresa https://
cantacuzino.mapn.ro/pages/view/298
l Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării organizează concurs în data de 11 noiembrie
2021 - proba scrisă și în data de 16
noiembrie 2021 (orele 10.00 - 12.00) interviu (ora 10.00) pentru ocuparea
postului de Coordonator ITI. Data
limită de depunere a dosarelor de
concurs: 05 noiembrie 2021, ora 16.00.
Detaliile privind condițiile de participare, conținutul dosarului, bibliografia,
programul organizării și desfășurării
concursului, le găsiți pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară
– ITI Delta Dunării www.itideltadunarii.com (secțiunea Anunțuri - Recrutare Personal) și la sediul asociației din
Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str.
Păcii, Nr. 20, în clădirea Consiliului
Județean Tulcea - etajul 2 (corp legătură). Relații suplimentare se pot obține
la: Tel: 0731400481, persoană de contact
Violeta Munteanu - inspector resurse
umane Tel: 0731400469, persoană de
contact Ana - Maria Covaciu - consilier
juridic.
l S.C.Farinsan S.A., cu sediul în sat
Grădiștea, com.Comana, jud.Giurgiu,
dorește să angajeze în funcția de șef
Serviciu Administrativ, cod COR
121906, o persoană cu studii superioare,
cunoscătoare de limba turcă și engleză
avansat. Salariul va fi de 2600Lei brut.
Tel.0729.822.041. CV se pot trimite pe:
secretariar@farinsan.ro până la data de
19.11.2021.
l Şcoala Gimnazială „Leonida Marineanu”, cu sediul în localitatea Tia
Mare, strada Mihai Viteazul, nr.92,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de: 1 post
muncitor calificat (cu atribuţii de
fochist) centrale termice, conform HG
286/2011. Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă, 18 noiembrie 2021,

ora 10.00; -proba practică, 25 noiembrie
2021, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -şcoală
profesională sau curs de fochist;
-vechime minim 3 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în M.O.,
Partea a III-a, la sediul Școlii „Leonida
Marineanu” Tia Mare. Relaţii suplimentare la sediul Școlii „Leonida Marineanu” Tia Mare, din loc.Tia Mare, jud.
Olt. Persoană de contact: Coderie
Ramona, secretarul unității de învățământ (nr.tel.0771.501.385).
l Societatea GMA Expertise SRL
angajează 10 bărbați pt.lucrări în
construcție, 4 sudori, 4 lăcătuși mecanici și 2 dulgheri. Punctul de lucru se
af lă în Bistrița, iar salariul este de
3000RON. Tel.0799.992.792.
l CERONAV -Centrul Român pentru
Pregătirea Personalului din Transporturi Navale, cu sediul în localitatea
Constanța, Str.Pescarilor, nr.69A,
județul Constanța, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale
vacante temporar pentru o perioadă de
7 luni, de: -Economist grad II, în cadrul
Compartimentului financiar-contabilitate, Subunitatea Galați, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la sediul CERONAV -Subunitatea
Galați, astfel: -Proba scrisă în data de
12.11.2021, ora 10.00; -Proba orală
(Interviu) în data de 15.11.2021, ora
10.00. Această probă va fi susţinută doar
de candidaţii declaraţi admişi la proba
scrisă. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: a)studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență în domeniul economic; b)
vechime în muncă de minim 6 luni; c)
experiență în contabilitatea instituțiilor
publice de minim 6 luni. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de: 04.11.2021, ora
14.00, la sediul din Str.Portului, nr.54A,
Galați. Relaţii suplimentare la sediul
CERONAV -Subunitatea Galați: Str.
Portului, nr.54A, persoana de contact:
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Vasile Lepădatu, telefon 0236/416.773
sau 0236/471.011, int.103, E-mail: vasilelepadatu@ceronav.ro.
l Centrul Școlar de Educație Incluzivă
Alexandria, cu sediul în Alexandria, Str.
Libertății, nr.1 Bis, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
I n s t r u c t o r a n i m a t o r, c o n f o r m
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 19.11.2021, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 23.11.2021, ora
09.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; -nu se solicită vechime. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs până pe data de 11.11.2021, ora
12.00, la sediul din strada Libertății,
nr.1 Bis, Alexandria. Relaţii suplimentare la sediul: strada Libertății, nr.1 Bis,
Alexandria, persoană de contact: Vidu
Florica, telefon 0347/401.909.
l Primăria Comunei Crăcăoani, cu
sediul în localitatea Crăcăoani, str.1,
nr.166, judeţul Neamț, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: magaziner, 1
post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 19.11.2021, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 23.11.2021, ora
12.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -absolvent studii medii
sau generale; -vechime în muncă: minim
7 ani; -disponibilitate program prelungit;
-permis de conducere categoria B; C.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei
Crăcăoani, Compartiment Registratură.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Crăcăoani, persoană de
contact: Atudosiei Ana-Maria, telefon:
0233/246.009, interior: 212, fax:
0233/246.009, e-mail: primariacracaoani@yahoo.com

l ÎN conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, Primăria
Oraşului Bolintin-Vale, județul Giurgiu,
organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcțiilor
contractuale de medic generalist și asistent medical principal din cadrul
Compartimentului medicină școlară, în
data de 22.11.2021, ora 10.00 -proba
scrisă și în data de 25.11.2021, ora 10.00
-interviul. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din
Regulamentul-Cadru, anexa la
H.G.nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Pentru participarea la concursul pentru ocuparea
funcției contractuale de medic generalist
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții specifice: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență în domeniul medicină, specializarea medicină generală;
-vechime în specialitatea studiilor minim
10 ani. Pentru participarea la concursul
pentru ocuparea funcției contractuale de
asistent medical generalist grad profesional pricipal candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
-diplomă de Școală Sanitară postliceală
sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform
H.G.nr.797/1997; -examen pentru obținerea gradului medical principală în
specialitatea postului; -vechime în specialitatea asistent medical minim 10 ani.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
respectiv între data de 28.10.202110.11.2021, la sediul Primăriei Oraș
Bolintin-Vale, Str.Libertății, nr.1,
Compartimentul resurse umane, SSM și
arhivă şi trebuie să conţină documentele
prevăzute de art.6 din H.G.nr.286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile pentru participarea la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei. Relaţii la telefon/fax
0246/271.187, 0246/270.990. Persoană de
contact Andreescu Georgiana-Florentina
-inspector resurse umane, e-mail: georgiana.andreescu@bolintin-vale.ro.

l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Gorj, CUI
9247854, organizează concurs în data de
24.11.2021, ora 10.00 (proba scrisă) şi
29.11.2021 (proba de interviu) la
Cantina din cadrul Complexului de
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți „Bîlteni“, din Tîrgu
Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/ Cantina
din cadrul Complexului de servicii
comunitare pentru copilul cu nevoi
speciale Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada
Dumbrava, nr. 34/Sala de ședințe a
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada
Dumbrava, nr. 34, în funcție de numărul
de candidați, pentru ocuparea a 5(cinci)
posturi vacante corespunzătoare unor
funcții contractuale de execuție după
cum urmează: 1. două posturi corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie
de asistent medical cu studii postliceale
la Complexul de servicii comunitare
pentru copilul în dificultate Tg.Cărbuneşti - Centrul maternal - Tg.Cărbuneşti; 2. un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de asistent
m e di c a l c u st udi i po s tlicea le la
Complexul de servicii comunitare
pentru copilul în dificultate Novaci Casa de tip familial destinată protecţiei
rezidenţiale a copiilor „Huluba“; 3. un
post corespunzător funcţiei contractuale
de execuţie de asistent medical cu studii
postliceale la Complexul de servicii
comunitare pentru copilul în dificultate
Novaci - Casa de tip familial pentru
copilul separat temporar sau definitiv de
părinții săi „Pociovaliștea“; 4. un post
corespunzător funcţiei contractuale de
execuţie de asistent medical cu studii
postliceale la Complexul de servicii
alternative la protecţia rezidenţială Tg.
Jiu - Centrul maternal - Tg.Jiu. Condiţii
generale şi specifice de îndeplinit de
către candidat pentru ocuparea posturilor scoase la concurs: a) absolvent(ă)
studii postliceale sanitare absolvite cu
diplomă de școală sanitară postliceală în
specialitatea ”asistent medical generalist”; b) posesor al certificatului de
membru O.A.M.G.M.A.M.R.- asistent
medical generalist, avizat și valabil la
data concursului. Certificatul va fi
însoțit de avizul anual pentru autori-
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zarea exercitării profesiei de asistent
medical generalist, avizat și valabil la
data concursului, sau de adeverință
pentru participare la concurs, eliberată
de O.A.M.G.M.A.M.R; c) minimum 3
ani vechime în funcția de asistent
medical generalist / specialitatea autorizată de liberă practică. Înscrierile la
concurs se fac în perioada 28.10.2021–
10.11.2021, inclusiv, până la ora 16:30,
la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţiei Copilului Gorj, din
Tg-Jiu, strada Siretului, nr.24 – Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru
funcţia publică. Relaţii suplimentare la
telefon 0253212518 sau la camera nr.36
– sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de
contact: Turcilă Toni-Lavinia, consilier
superior, la Serviciul resurse umane,
salarizare şi pentru funcţia publică secretar comisie concurs,
tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro

CITAȚII
l Eventualii moștenitori legali sau testamentari ai defunctei Amariței Carmen,
decedată la data de 02.12.2020, cu
ultimul domiciliu în Municipiul București, Bld.Camil Ressu, nr.27, Sector 3,
CNP 2501117400011, sunt invitați să se
prezinte la sediul SPN „Georgeta
Popescu” cu sediul în Municipiul București, Splaiul Independenței, nr.17,
bl.101, sc.3, et.4, ap.45, sector 5, la data
de 14.12.2021, ora 10.00, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale
a acesteia. La termenul fixat, se vor
aduce toate înscrisurile necesare soluționării procedurii succesorale.
l Numitul Selvaraj Stanley, cu ultimul
domiciliu cunoscut în 26 Comet Drive,
Wolverhamton, WV10 9AZ, Birmingham, Marea Britanie, este citat la
Judecătoria Sectorului 6 București,
România, în data de 18.11.2021, ora
16.00, completul 3- minori și familie,
camera 210, în calitate de pârât în
dosarul nr.12548/303/2020, în procesul
de divorț cu reclamanta Selvaraj (fosta
Poenaru) Beatrice Alexandra.
l Judecatoria Resita dosar
2626/290/2021 paratul Subtire Iacob cu
ultimul domiciliu cunoscut in Valeapai
nr.74 in prezent cu domiciliul necunoscut este citat la aceasta instanta
pentru data de 5.01 2022 sala-15
complet C8-civil in proces cu reclamantul Girboni Ioan-Remus pentru
succesiune presedinta Anca Lenuta
Martin grefier Adriana Madalina
Pavel.
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l Barcan Alexandru Eliean și Barcan
Ionela Cristina sunt chemați în judecată, în calitate de pârâți, la Judecătoria Craiova, la data de 01.11.2021, în
proces cu reclamanta Asociația De
P r o p r i e t a r i n r. 7 R o v i n e , d o s a r
nr.18106/215/2020.
l Mihail Smedoiu, în calitate de pârât,
este chemat la Judecătoria Pucioasa,
camera Sala 2, complet c3 cc, în data de
09 noiembrie 2021, ora 14.00, în process
cu B2 Kapital Portfolio Management
SRL, în calitate de creditor în dosarul
nr.1045/283/2021 -cerere de valoare
redusă.
l Citație. Către doamna Bocănete
Loredana-Camelia, cu domiciliul în
municipiul Timișoara, strada Carei,
numărul 2, scara A, apartament 5, județ
Timiș, în calitate de fiică. Prin prezenta
vă rugăm să vă prezentați la biroul
nostru situat în comuna Zăvoi, sat
Zăvoi, număr 34, județ Caraș-Severin,
în data 05.11.2021, ora 12.00, în vederea
dezbaterii procedurii succesorale de pe
urma defunctei Bocănete Maria,
născută Mirciov, CNP: 2520924354733,
decedată în 07 mai 2003, cu ultimul
domiciliu în orașul Oțelu Roșu, județ
Caraș-Severin. Vă rugăm să aduceți
toate actele ce le dețineți în legătură cu
această succesiune (testamente, titluri
de proprietate privind imobilele defunctului, acte de vânzare, donație, partaj,
extrase de carte funciară) certificate de
stare civilă (naștere, căsătorie, înfiere,
deces), carte de identitate. În caz de
neprezentare la termen, dezbaterile vor
avea loc în lipsă și se va proceda
conform legii.

DIVERSE
l Lichidatorul judiciar anunţă creditorii SC Dany & Vio Com Prod SRL (cu
sediul în Brăila, Str. Roşiorilor nr. 329,
jud Brăila, CIF 6873993, CUI
J09/1745/1994), faptul că Tribunalul
Brăila a dispus deschiderea procedurii
generale de faliment în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2014 în Dosarul
nr. 2026/113/2018. Solicităm pe această
cale creditorilor să îşi declare creanţa în
conformitate cu prevederile art. 146 din
Legea nr. 85/2014. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţei, în tabelul suplimentar al
creditorilor este 15.11.2021. Informaţii
privind procedura generală de faliment
a debitoarei puteţi obţine accesând:
www.bpi.ro.
l S.C.Filadelfia S.R.L., cu sediul în
Calea Moldovei, nr.18, municipiul

Bistrița, județul Bistrița-Năsăud,
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Construire
hala depozitare, spații birouri și împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în
comuna Chitila, jud.Ilfov, Tarla 41,
parcela 181/1, NC53435. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Regionale pentru
Protecția Mediului Ilfov, din Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni până
joi, între 9.00-13.00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la
sediul A.R.P.M.If.în termen de 15 zile
de la data publicării anunțului.
l Ciobanu Octavian, proprietar al terenuluisituat in Judetul Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, str.Biruintei, tarla-55/7,
p.43, nr.Cadastral 123787 insuprafata
de 12104mp, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere
a avizului Consultativ pentru documentatia:PUZ -introducere in intravilan in
vederea construirii unui ansamblu locuinte S+P+4E +5R, amenajare incinta,
imprejmuire si utilitati. Documentatia a
fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de
10.02.2021. Obsevatiile se primesc in
scris la Directia de Urbanism din cadrul
Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest
Juvara, nr.3-5, tel 0212125693, in
termen de 15 zile de la publicareaprezentului anunt.
l Anunt public Ramnicu Valcea Shopping City S.R.L. anunta elaborarea
primei versiuni a planului P.U.D.
construire ansamblu locuinte colective
cu partiu special pentru profesiuni liberale P+5E+6retras, accese, amplasare
post trafo, imprejmuire, bransamente
utilitati, organizare santier si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poate
realiza la sediul A.P.M.Valcea, str.
Remus Bellu, nr.6, Ramnicu-Valcea,
jud.Valcea si la sediul titularului: Str.
Ferdinand 38A, Ramnicu-Valcea, Jud.
Valcea. Comentariile si sugestiile se vor
transmite in scris la sediul A.P.M.Valcea
in termen de 15 zile calendaristice de la
data prezentului anunt.
l CONPET SA. Capacitatea disponibilă
estimată a sistemului naţional de transport ţiţei, gazolină şi condensat pentru
anul 2022 a Conpet S.A. I. Capacitate
disponibilă de transport pe sistemul de
transport ţiţei ţara şi condensat: Rafinăriile din Ploieşti = 3.003.992 tone. Total
capacitate disponibilă estimată pe

sistemul de transport ţiţei ţara şi
condensat pentru anul 2021 = 3.003.992
tone. II. Capacitate disponibilă de transport pe sistemul de transport gazolină:
Rafinăria Petrobrazi = 63.998 tone. Total
capacitate disponibilă estimată pe
sistemul de transport gazolină pentru
anul 2021 = 63.998 tone. III. Capacitate
disponibilă de transport pe sistemul de
transport ţiţei import: 1. Rafinăria
Rompetrol Rafinare. Cond. 24”
Constanţa - Rompetrol Rafinare - Capacitate disponibilă = 6.420.000 tone. 2.
Rafinăria Petrotel - Lukoil. Cond.
Constanţa - Bărăganu - Călăreţi - Raf.
Petrotel - Lukoil - Capacitate disponibilă
= 1.523.110 tone. 3. Rafinăria Petrobrazi/
Arpechim. Cond. Constanţa - Bărăganu
- Calareţi - Capacitate disponibilă =
300.000 tone. Total capacitate disponibilă estimată pe sistemul de transport
ţiţei import pentru anul 2021 = 8.243.110
tone. Total general capacitate disponibilă estimată = 11.311.100 tone.
l MARKA’S IPURL, lichidator judiciar
al SC Margo-Tik SRL, CUI 31707444,
J22 /966 /2013, cu sediul social în Str.
Bradului, nr 1A, bloc 907, tronson 4, Et
1, Ap 1, jud Iaşi, cu sediul ales la Cab. av
Harhas Carmen in Iasi, str Grigore
Ureche, nr 1-3, bl. W Maracineanu
mezanin, birou 5, jud Iasi, conform
Sentinței civile nr. 615/13.10.2021,
pronunţată de Tribunalul Iași în dosarul
nr 3899/99/2021, vă notifică privind
deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei împotriva SC Margo-Tik
SRL. Creditorii trebuie să procedeze la
înscrierea la masa credală ţinând cont de
termenele limită: Termenul pentru depunerea cererilor de creanţe 26.11.2021.
Nedepunerea cererii de admitere a creanţelor până la termenul menţionat atrage
decăderea din drepturi privind creanţele
pe care le deţin împotriva debitorului.
Termenul pentru verificarea creanţelor,
întocmirea şi publicarea tabelului preliminar la 06.12.2021. Termenul pentru
definitivarea tabelului 31.12.2021. Data
primei adunări a creditorilor 10.12.2021,
ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar
din Iași, cu următoarea ordine de ziPrezentarea stadiului procedurii,
Alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea
remuneraţiei acestuia. Termenul pentru
continuarea procedurii 19.01.2022.
Adunarea generală a asociaţilor debitoarei a fost fixată la data de 03.11.2021,
respectiv 04.11.2021 ora 12.00 având ca
ordine de zi-Desemnarea administratorului special al debitoarei.

l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Comuna Belin,
comuna Belin, nr.360, județul Covasna,
cod poștal 527030, România, telefon:
0267/355.760, fax: 0267/355.779, e-mail:
primăriabelin@yahoo.com, cod fiscal
4404567. Invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv
asociaţiile şi fundaţiile constituite
conform legii care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de Legea nr.350/2005 să
depună ofertă în scopul atribuirii
contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură. 1.Procedura aplicată pentru atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură
pe anul 2021 este prevăzută de art.6 din
Legea nr.350/2005, privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general. 2.Sursa de
finanţare a contractului şi valoarea:
buget local -15.000RON. 3.Durata
proiectelor: 1 lună. 4.Data-limită pentru
depunerea propunerilor de proiect:
29.11.2021, ora 10.00. 5.Adresa la care
trebuie depuse propunerile de proiect:
comuna Belin, nr.360, județul Covasna,
cod poștal 527030. 6.Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii
finanţării nerambursabile se va face de
către comisia de evaluare, în data de
02.12.2021, ora 10.00.
l SC Mazarine Energy Romania SRL,
adresa: Șoseaua București-Ploiești nr.4244, Băneasa Business & Technology
Park, Sector 1 București, solicită la
A.P.M.Vrancea obținerea autorizației de
mediu conform Ordinului MMDD
nr.1798/2007, cu modificările și completările ulterioare, și a OUG nr. 195/2005,
privind protecția mediului, aprobată
prin Legea nr.265/2006, art.12, pentru
activitatea de „Extracția petrolului brut
(cod CAEN 0610)”, ce se desfășoară în
Parc 8 Câmpuri, sonda de țiței Nr.8
Câmpuri, amplasat în Comuna
Câmpuri, sat Gura Văii, T35, P1670
judeţul Vrancea. Eventualele propuneri
și sugestii/observații ale publicului,
privind activitatea menționată, se vor
prezenta în scris, sub semnătură şi 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:
0237.216812, unde se poate consulta și
documentația tehnică depusă.

l Becheanu Adina-Maria, Becheanu
Dorel-Cristinel, Alui-Gheorghe Denisa-Steliana, Alui-Gheorghe Constantin,
titulari ai planului/programului Întocmire PUZ- „Construire imobil cu regim
de înălțime (P) cu funcțiunea de
magazin retail, realizare parcaje la sol,
amenajare parcări cu încărcare electrică, amenajare spații verzi plantate,
alei carosabile și pietonale, împrejmuire
teren, amplasare semnale publicitare,
branșare la utilități, amplasare post
trafo, sistematizare verticală a terenului, amenajare accese auto și pietonale, organizare de șantier și operațiuni
cadastrale, comerț, amenajare accese,
parcaje, circulații și utilități” din
comuna Berceni, bulevardul 1 Mai, T3,
P11/4, 11/3, nr.cad.62286, 62287, 54274,
55690, jud.Ilfov, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu pentru
planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului poate
fi consultată la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov, din Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni până
joi, între orele 9.00-13.00. Observații/
comentarii și sugestii se primesc în scris
la sediul A.P.M.Ilfov (tel.021.430.15.23,
021.430.14.02, 0746.248.440), în termen
de 15 zile de la data publicării anunțului.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul
Judecatoriei Chisineu Cris se af la
dosarul nr. 2153/210/2021 cu termen de
judecata la data de 17.11.2021 ora
12.00, avand ca obiect cererea sotilor
Bucsa Catalin Dumitru si Bucsa Ioana
pentru constatarea dobandirii a dreptului de proprietate prin uzucapiune,
asupra imobilului din Sepreus str.
Ciprian Porumbescu nr. 6 jud. Arad,
inscris in CF 309520 Sepreus topo
314-315/b, avand proprietar tabular pe
Parv Flore. Persoanele interesate pot
face opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de o luna de
la data publicarii prezentei somatii.
l Somatie emisa de Judecatoria Sannicolau Mare in dosar 2622/295/2021 prin
care se aduce la cunostinta tuturor celor
interesati ca petenta Kafony Iliana
domiciliata in Timisoara str Diaconu
Coresi nr 35 a formulat actiune in
uzucapiune prin care a solicitat
instantei sa constatae ca a dobandit
prin uzucapiune dreptul de proprietate
asupra imobilelelor inscrise in CF
402794 top 16-18/a 403279 top 16-18/
a/2/a si 400660 top 13-15 Beba Veche si
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
sa se dispuna intabularea dreptului de
proprietate asupra acestor imobile.
orice persoana interesata este invitata
sa faca opozitie in termen de o luna de
la data publicaruii prezentei in caz
contrar Judecatoria va pasi la judecarea
pricinii presedinte Mota Adrian grefier
Rejep Mirela.
l România, Judecătoria Sighişoara,
telefon: 0265.771.851, fax:
0265.779.032, dosar nr.2275/308/2021,
obiectul cauzei: uzucapiune, reclamant:
UAT Vânători. Emisă la 4.10.2021.
Somaţie. În temeiul dispoziţiilor
art.130 din Decretul-Lege nr.115/1938,
Judecătoria Sighişoara, prin încheierea
de şedinţă din data de 4.10.2021
pronunţată în dosarul 2275/308/2021,
s-a dispus publicarea prezentei somaţii:
Reclamanta UAT Vânători, cu sediul
în Vânători, str.Principală nr.43, jud.
Mureş, invocă dobândirea proprietăţii
prin uzucapiune asupra imobilului
înscris în CF 52266 Vânători, nr.top
234/1,235 cu suprafaţa de 2907mp. Cei
interesaţi au posibilitatea să formuleze
opoziţie, cu precizarea că în termen de
o lună de la afişarea şi publicarea
somaţiei, judecătoria va păşi la judecarea pricinii. Prezenta somaţie de
afişează la sediul Judecătoriei Sighişoara, la sediul Primăriei Vânători, jud.
Mureş, la imobilul în litigiu, la biroul
OCPI Sighişoara şi se va publica
într-un ziar de largă răspândire, de
circulaţie naţională, cheltuielile necesare acestor formalităţi de afişare şi
publicare fiind în sarcina reclamantului.
l Prin cererea inregistrata pe rolul
J u d e c a t o r i e i G u r a h o n t , s u b n r.
1089/238/2021, posesorul Zdrinca
Marius Ion cu domiciliul in Prunisor nr.
113, oras Sebis, jud. Arad, ainvocat
dobandirea prin uzucapiune a dreptului
de rporprietate asupra cotei de ¾ din
imobilul inscris in CF 302651, nr top.
302651, cu nr. adm. 113, in suprafata
totala de 3045 mp, asupra caruia figureaza in CF ca proprietari tabulari
Halmagean Nicolae, Halmagean
Teodor, Halmajean Vasile. Reclamantul

sustine ca a folosit acest imobil de peste
20 de ani in mod public, pasnic,
continuu si sub nume de proprietar. Toti
cei interesati sunt somati ca, in baza
prev. art. 130 din Legea nr. 115/1938, de
inadata, sa inainteze OPOZItIE la
Judecatoria Gurahont deoarece in caz
contrar in termen de o luna de la ceasta
publicare se va proceda la rezolvarea
cerererii. Preenta somatie se va afisa
timp de o luna la table de afisare a
Judecatoriei Gurahont, la table de
afisare a Primariei Comunei Gurahont.

COMUNICAT
l Grant pentru capitalul de lucru
OPUS DEI S.R.L anunţă finalizarea
proiectului cu titlul ”dezvoltarea activitaţii”, proiect cu nr. RUE 7031 înscris în
cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital
de lucru”, instituită prin OUG nr
130/2020. Obiectivul proiectului a fost
sprijinirea activității societății OPUS
DEI S.R.L. Rezultatele obţinute în
urma implementării proiectului sunt:
-menținerea activității pe o perioadă de
minim 6 luni si menținerea numărului
locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum
6 luni, de la data acordării grantului.
Va l o a r e a p r o i e c t u l u i e s t e d e :
755.307,2925 lei din care: 656.788,95 lei
grant şi 98.518,3425 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Competitivitate
2014-2020 Persoană de contact: Lazar
Cornel Email: eurocornel@yahoo.com,
telefon: 0751266576

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul societatii Value
Learning S.R.L., cu sediul in Nehoiu,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, Judetul
Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/1036/2016,
avand CIF 36410427, in temeiul dispozitiilor Legii nr.31/1990, republicata, cu
completarile si modificarile ulterioare,
domnul Gheorghias Dragos-Eduard
convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor societatii, pentru

data de 18.11.2021, ora 11.00, care se va
tine la sediul acesteia situat in Nehoiu,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, Judetul
Buzau, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Incheierea contractelor de vanzare-cumparare in forma autentica
privind apartamentele pentru care au
fost semnate Antecontractele de vanzare-cumparare nr. 255/06.02.2018 intre
Value Learning S.R.L. in calitate de
promitent-vanzator si Aldelco Man
Power S.R.L., in calitate de promit e n t - c u m p a r a t o r, r e s p e c t i v n r.
1513/04.06.2019 intre Value Learning
S.R.L. in calitate de promitent-vanzator
si Sales Training Performance S.R.L. in
calitate de promitent-cumparator.
Pretul apartamentelor fiind incasat cu
ocazia semnarii antecontractelor de
vanzare-cumparare. 2. Mandatarea
asociatului/administratorului Gheorghias Dragos-Eduard sa reprezinte
societatea cu puteri depline in fata
notarului public pentru semnarea
contractelor de vanzare-cumparare in
forma autentica privind apartamentele
pentru care au fost semnate antecontractele de vanzare-cumparare mai sus
mentionate. 3. Imputernicirea asociatului /administratorului Gheorghias
Dragos-Eduard pentru indeplinirea
formalitatilor necesare privind publicarea si inregistrarea Hotararii
Adunarii Generale Extraordinare a
Asociatilor la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul
Buzau. In cazul in care nu se vor indeplini conditiile legale privind cvorumul
si valabilitatea deliberarilor, Adunarea
Generala Extraordinara a Asociatilor
societatii Value Learning S.R.L., se va
tine in data de 19.11.2021, la aceeasi
ora, adresa si avand aceeasi ordine de
zi.

LICITAȚII
l U.A.T. Comuna Probota, județul Iași,
CUI 4540364, telefon 0232/297572,
email: primariaprobota@yahoo.com;
Vânzare prin licitație publică teren
intravilan domeniul privat în suprafață
de 1000mp, situat în T 159/1, P
1664/3/65, carte funciară nr. 62026.
Vânzarea se face conform art.363 din

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

OG. 57/2019, şi conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 76 din 30.09.2021.
l Anunț Închiriere prin Licitație
Publică Terenuri: U.A.T. Comuna
Probota, comuna Probota, județul Iași,
CUI 4540364, telefon 0232/297572,
email: primariaprobota@yahoo.com,
Închiriere prin licitație publică teren
intravilan domeniul privat, cu destinația construcție locuință: 1. suprafața
de 1000mp, situat în T159/1, P
1664/3/55; Închirierea se face conform
art.333, art.335 din OG. 57/2019, şi
conform Hotărârii Consiliului Local
nr.77 din 30.09.2021. Documentatia de
atribuire se ridică de la compartimentul
achiziții publice, Primăria Probota
(program luni- vineri, 08.00-16.00).
Caietul de sarcini- 50 lei, se achită cu
numerar la caserie. Număr de exemplare oferte: 1 original și 1 copie. Dată
şi loc şedinţă publică deschidere oferte:
23.11.2021, ora 12,00, Primăria
Probota.
l Agenția Națională de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate declanșează
procedura privind închirierea unui
imobil -spațiu de depozitare -cu o
suprafață utilă de minimum 2000 mp,
situat în București sau pe o rază care să
nu depășească 150 km de la km 0 al
capitalei, pe teritoriul României.
Spațiul trebuie să fie ușor accesibil,
dotat cu utilități, acoperit, păzit, să
dețină autorizațiile necesare utilizării.
Condițiile tehnice minime și documentele obligatorii sunt detaliate în caietul
de sarcini. Numărul minim de candidați: un candidat. Departajarea candidaților care îndeplinesc condițiile
minime prevăzute în caietul de sarcini
se va face în funcție de prețul cel mai
scăzut. Adresă depunere oferte: Bucureşti, sector 3, bd. Regina Elisabeta nr.3,
etaj 3. Termen limită pentru depunere
oferte: 10.11.2021, ora: 14:30. Informații privind documentația de atribuire: 0372.573.000, anabi.just.ro.
l Comuna Beica de Jos, cu sediul în
localitatea Beica de Jos, nr.215, județul
Mureș, cod fiscal: 4565253, telefon:

0265.719.700/fax: 0265.719.612, e-mail:
beica@cjmures.ro, având persoană de
contact pe doamna Moldovan Maria în
calitate de Primar, închiriază prin licitație publică următoarele spații: 1.spațiu
în suprafață totală de 44,16mp având ca
destinație desfășurarea unor activități de
Farmacie (Comerț cu amănuntul al
produselor farmaceutice), situate în
incinta imobilului Dispensar medical
uman, înscris în CF 50257 Beica de Jos,
nr.cadastral 50257-C2, domeniu public al
comunei Beica de Jos. 2.spațiu în suprafață totală de 39,75mp având ca destinație desfășurarea unor activități de
Stomatologie (Activități de asistență
stomatologică), situate în incinta imobilului Dispensar medical uman, înscris în
CF 50257 Beica de Jos, nr.cadastral
50257-C2, domeniu public al comunei
Beica de Jos. Documentațiile de atribuire
se pun la dispoziția ofertanților gratuit
pe suport hârtie și/sau suport magnetic.
Orice persoană interesată poate intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire în baza unei solicitări formulată în scris și adresată autorității
contractante, respectiv Comuna Beica de
Jos -secretarul general al comunei Beica
de Jos. Documentația de atribuire se
pune la dispoziția ofertanților gratuit pe
suport hârtie și/sau suport magnetic.
Data-limită de depunere a ofertelor este
19.11.2021, ora 13.30, la adresa: Primăria
Comunei Beica de Jos, localitatea Beica
de Jos, nr.215, județul Mureș. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 (unu) exemplare.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.11.2021. Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor este: 29.11.2021, ora
10.00, sediul Primăriei Comunei Beica de
Jos, localitatea Beica de Jos, nr.215,
județul Mureș. Instanţa competentă în
soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Mureș -Secția de contencios
administrativ și fiscal, în termenul
stabilit de lege de la data luării la cunoștință a actului autorității contractante
considerat nelegal. Data publicării anunțului: 28.10.2021.

l Anunt de vanzare active prin licitatie
competitiva cu strigare. Societatea
vanzatoare Societatea GERMINA
AGRIBUSINESS S.A. cu sediul in Mun.
Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp
A, Etaj 10, Modulele M2–M5, sector 2,
tel: 021.322.54.80, fax: 0374.754.997,
e-mail: office@germina.ro, pagina web:
www.germina.ro, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991,
C.U.I. RO 351290, reprezentata legal
prin doamna Iuliana Cernat – director
general, in calitate de VANZATOR,
organizeaza licitatie competitiva cu strigare, in vederea vanzarii ACTIVELOR
asupra carora Societatea detine titluri
de proprietate. Denumirea ACTIVULUI scos la vanzare ACTIVUL –
Complex Agrosem Urziceni - Statia de
conditionare “Agrosem Urziceni”, situat
in Urziceni, Str. Carierei nr. 20 (fosta
Str. Garii nr. 2), judetul Ialomita.
Activul - Statia de conditionare
“Agrosem Urziceni”, situat in Urziceni,
Str. Carierei nr. 20 (fosta Str. Garii nr. 2),
judetul Ialomita. Detalii Proprietate
(teren+constructii) - Teren intravilan in
suprafata totala de 61.265 mp si
Constructii cu destinatia de spatiu
industrial – hale depozitare, statie
seminte si Sediu administrativ (P) – cu o
suprafata construita la sol de 20.165 mp
si o suprafata construita desfasurata de
22.344 mp, impreuna cu bunurile mobile
din statie si hale, utilaje specifice domeniului agricol. Prezentarea bunurilor se
regaseste in Fisa Activului cuprinsa in
Dosarul de prezentare a activelor.
ACTIVUL supus vanzarii, mai sus identificat, poate fi inspectat de catre cei
interesati sa participe la licitatie, de luni
pana vineri, in intervalul orar 09:00 –
15:00. In Dosarul de prezentare a activului se regasesc informatii privind
bunurile mobile aferente acestuia, situatia juridica a terenurilor ocupate de
activ, informatii privind contracte de
inchiriere spatiu aflate in derulare in
activ si alte sarcini. Dosarul de licitatie,
care cuprinde si Dosarul de prezentare a
activului, se poate procura incepand cu
data de 28.10.2021, ora 09:00 de la
sediul GERMINA AGRIBUSINESS
S.A. din Str. Delea Veche nr. 24, Corp A,
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Etaj 10, Modulele M2–M5, sector 2,
Bucuresti sau transmitand o solicitare
scrisa pe adresa de e-mail: office@
germina.ro, achitandu-se taxa de participare mentionata in anunt. Comunicarea/eliberarea Dosarului de licitatie va
avea loc doar in baza urmatoarelor
documente: (i) cerere scrisa din partea
candidatului, (ii) imputernicire/procura
din partea candidatului acordata celui
care ridica dosarul de licitatie si (iii)
copia cartii de identitate a acestuia.
Tipul de licitatie utilizat: Licitatie
competitiva cu strigare, conform Procedurii de licitatie aprobata de societate.
Taxa de participare: ACTIVUL
Complex Agrosem Urziceni: 3.000 lei +
TVA, include contravaloarea Dosarului
de licitatie si se achita in contul
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. –
IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972
RO01 deschis la IDEA BANK sucursala
AFI COTROCENI. Garantia de participare: 10% din pretul de pornire al licitatiei ACTIVULUI respectiv; garantia de
participare nu este purtatoare de
dobanzi. Aceasta se achita in contul
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. –
IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972
RO01 deschis la IDEA BANK sucursala
AFI COTROCENI. Plata acesteia se
poate face prin ordin de plata sau scrisoare de garantie bancara, in lei, la
cursul Bancii Nationale a Romaniei din
ziua platii, si avand termenul de valabilitate de cel putin 180 de zile calendaristice de la data tinerii primei iteratii de
licitatie mentionata in anuntul de publicitate. Garantia de participare este
considerata depusa in situatia in care
contul Societatii este creditat la finalul
zilei de lucru 02.11.2021, ora 17.00 cu
suma aferenta, sau in situatia in care
scrisoare de garantie bancara este
depusa la sediul Societatii pana la
finalul zilei de lucru de 02.11.2021, ora
17.00. Pretul de pornire al licitatiei
pentru ACTIV este de: ACTIVUL
Complex Agrosem Urziceni – 3.850.000
EUR, din care bunurile mobile 1.420.000
EUR. Pretul de pornire al licitatiei,
publicat in anuntul de vanzare, nu
include taxa pe valoarea adaugata. Ziua
si ora de tinere a licitatiei. ACTIVUL
Complex Agrosem Urziceni: Licitatia
competitiva cu strigare, se va desfasura
in data de 03.11.2021, incepand cu ora
11:00, la sediul GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din Str. Delea Veche nr. 24,
Corp A, Etaj 10, Modulele M2–M5,
sector 2, Bucuresti. Activul se va licita
cu respectarea pasilor de licitatie stabiliti de catre societate. Sunt invitati sa
participe la licitatie, la termenul si locul
fixat pentru vanzare, persoane fizice sau
juridice, romane sau straine, de drept
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public sau privat, care au achitat taxa
de participare, impreuna cu garantia de
participare si care indeplinesc conditiile
de participare conform Procedurii de
licitatie aprobata de societate. Termenul
de depunere a documentelor solicitate
participantilor este pana cel tarziu la
finalul zilei de lucru 01.11.2021, ora
17.00. Termenul de depunere a contestatiilor este de 24 de ore de la incheierea
sedintei de licitatie, iar termenul de
solutionare este de 3 zile lucratoare de la
data depunerii acestora. Relatii suplimentare cu privire la ACTIVUL scos la
licitatie si conditiile de participare la
licitatie, se pot obtine transmitand o
solicitare scrisa pe adresele de e-mail:
office@germina.ro si andreea.apalaghiei@germina.ro. GERMINA AGRIBUSINESS S.A. are dreptul sa modifice,
intrerupa, suspende sau retrage oferta
de vanzare in orice moment, astfel de
evenimente urmand a fi publicate
intocmai Anuntului de vanzare.
Director General Iuliana Cernat.
l Judeţul Sălaj, cu sediul în municipiul
Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11,
tel./fax: 0260.614.128, e-mail: office@
cjsj.ro, cod fiscal: 4494764, anunţă licitaţie publică pentru închirierea unui
spațiu în suprafață de 1mp, situat în
municipiul Zalău, P-ţa 1 Decembrie
1918, nr.11, aflat în domeniul public al
județului Sălaj. Spaţiul se închiriază
pentru instalarea unui distribuitor de
băuturi calde. Preţul de pornire al licitaţiei este 95Lei/mp/lună, conform HCJ
nr.135/30.09.2021. Licitaţia se va desfăşura în data de 15.11.2021 (luni), ora
12.00, la sediul Consiliului Judeţean
Sălaj, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11.
Informațiile privind documentația de
atribuire se regăsesc în Caietul de
sarcini. Persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire în baza unei solicitări
adresate în acest sens, Direcției patrimoniu -Serviciul administrarea domeniului public și privat al județului, din
cadrul Consiliului Judeţean Sălaj.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
tel.0260.614.128, int.235. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
unui exemplar al documentației de
atribuire, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare: Costul Caietului de sarcini- 50Lei/exemplar, se
achită la casieria instituției. Data-limită privind solicitarea clarificărilor:
05.11.2021 (vineri), ora 10.00. Ofertele
se vor depune până la data de
15.11.2021 (luni), ora 10.00, la Registratura Consiliului Judeţean Sălaj, din

municipiul Zalău, P-ţa 1 Decembrie
1918 nr.11. Ofertele se vor depune
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate -unul exterior și unul interior.
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de
15.11.2021 (luni), ora 12.00, la sediul
Consiliului Judeţean Sălaj, P-ţa 1
Decembrie 1918 nr.11. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanței:
Judecătoria Zalău, str.Tudor Vladimirescu nr.10, jud.Sălaj, tel.0260.612.296,
fax: 0260.612.296, e-mail: jud-zalau@
just.ro. Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 20.10.2021.
l Primăria Comunei Căianu, jud.Cluj,
cu sediul în Căianu, nr.48, CUI:
4288217, e-mail: primaria.caianu@
yahoo.com, organizează licitație în
vederea concesionării terenului identi-

ficat prin nr. cad 50918, situat în sat
Bărăi, com.Căianu, jud.Cluj. Persoană
de contact: Vladimir Toda, Secretar
comuna Căianu. Documentația de atribuire se obține de pe pagina: primariacaianu.ro. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 23.11.2021, ora
16.00. Data-limită de depunere a ofertelor este 06.12.2021, ora 16.00, la sediul
primăriei, într-un exemplar. Ședința
publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura în 07.12.2021, ora 10.00, la
sediul Primăriei Căianu. Instanţa
competentă în soluţionarea litigiilor
apărute este Tribunalul Cluj, iar
termenul pentru sesizarea instanței este
de 6 luni de zile. Data transmiterii
anunţului de licitaţie în vederea publicării este: 27.10.2021.
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: Consiliul Local Budești,
orașul Budești, Str.Gării, nr.12,
județul Călărași, telefon/fax
0242/528.301, e-mail: primaria.
budesti@gmail.com, cod fiscal
4294154. 2.Data publicării anunțului
de licitație în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a: 27.09.2021,
conform O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.
Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai
mare nivel al chiriei. 4. Numărul
ofertelor primite și al celor declarate
valabile: 2 oferte primite, 2 oferte
declarate valabile. 5. Denumirea /
numele și sediul /adresa ofertantului
a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: S.C. Agropceres Buciumeni
SRL, localitatea Buciumeni, Str.
Mircea Cel Batrân, nr.1J, județul
Călărași. 6.Durata contractului: 5

ani. 7. Nivelul chiriei: 925 lei /ha/an.
8.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, Călăraşi, Str.Bucureşti, nr.106,
judeţul Călăraşi, cod poștal 910068,
telefon/ fax 0242/315.736, e-mail: trcl.
reg@just.ro. 9.Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a
ofertei câștigătoare: 25.10.2021.
10.Data transmiterii anunțului de
atribuire către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 27.10.2021.

PIERDERI
l Pierdut carnet de student și legitimație de student la Facultatea de
Administrație și Afaceri- Universitatea
din București pe numele Văcaru Marius
Vasile. Le declar nule.

