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OFERTE SERVICIU
l Angajăm instrumentist muzical, studii supe-
rioare, master pian și vioară, vechime peste 10 
ani, engleză avansat (scris + vorbit). Telefon 
0723.674.520.

l Bogdan Restaurante SRL angajează: ajutor 
bucătar -cod COR-941101 -studii generale -7 
posturi; barman -cod COR-513201 -studii medii 
-5 posturi; ospătar (chelner) -cod COR-513102 
-studii medii -16 posturi; patiser -cod 
COR-751203 -1 post. Rugăm persoanele intere-
sate să trimită CV la adresa: ionut.paun@city-
grill.ro.

l SC Alexis Strezo SRL angajează operator 
calculator- 2 posturil libere. CV-urile se pot 
depune la sediul societății situat în sat Piatra, 
oraș Piatra Olt, str.Traian, nr.105, jud.Olt sau pe 
adresa de email: alexis@yahoo.com

l SC Italy Europa Textile SRL angajează 100 
posturi croitor confecționer îmbrăcăminte 
după comandă cor 753201. CV se depun la 
adresa: srlitalyeuropatextile@gmail.com, 
tel.0365.455.602. Selecția va avea loc în data de 
30.07.2022.

l Facdo Impex S.R.L. anunta vacantarea urma-
toarelor posturi: 4 posturi de instalator insta-
latii tehnico-sanitare si de gaze, 35 posturi de 
muncitor necalificat in constructii si 1 post de 
dulgher.CV-urile se pot depune la adresa de 
mail: chr.esat@gmail.com, pana la data de 
31.07.2022.

l Takt Outsourcing SRL cu sediul în sat 
Rascruci, comuna Bontida, nr.345 jud. Cluj, 
înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 
J12.11348/2022, angajează: 20 paznici (COR 
962907). Condiție esențială este limba engleză. 
Interviul va avea loc in 01.08.2022, ora 12, la 
sediul firmei sau prin video-conferință online. 
0212303289 office@taktrecruitment.ro

l Fundatia Ana Aslan International organizeaza 
concurs pentru posturile de asistent cercetare, 
5 ore/zi si 2 ore/zi. Dosarul de concurs se poate 
depune pana in data de 30.08.2022, ora 16. 
Detalii suplimentare: https:// anaaslanacademy.
ro/category/anunturi si la tel.0213124696.

l Serviciul de apă și canalizare Pătulele, com. 
Pătulele, Jud. Mehedinți organizează concurs 
pentru ocuparea postului contractual vacant de 
muncitor calificat pe perioadă  nederminată în 
conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 cu 
modificările și completările ulterioare. Probele 
de concurs se vor desfășura la sediul unității din 
comuna Pătulele, județul Mehedinți, astfel: 
-Proba scrisă în data de 26.08.2022 începând cu 
orele 10.00, -Interviul în data de 29.08.2022 
orele 10.00. Data limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de concurs este 
24.08.2022 ora 12.00. Conditii specifice: Nivelul 
studiilor: -mediu. Vechime minimă în muncă: 
-nu este cazul. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul din com. Pătulele, telefon nr. 
0252.392503 persoană de contact Mosneanu 
Sandu.

l Primăria Municipiului Slobozia, cu sediul în 
Slobozia, strada Episcopiei nr. 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției contractuale, 
de conducere, vacante, de Director din cadrul 
Clubului Sportiv Municipal Unirea Slobozia. 
-Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei 
Municipiului Slobozia în data de 25.08.2022, 
ora 10,00; - Interviul va avea loc la sediul Primă-
riei Municipiului Slobozia în data de 29.08.2022, 
ora 14,00. -Dosarele de înscriere se vor depune 
la sediul instituției, în perioada 29.07.2022 
-11.08.2022, ora 16.30. Condițiile de participare 
la concurs:  -studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
-vechime minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției –5 ani; Anunțul privind 
concursul și bibliografia, sunt afișate în data de 
29.07.2022, la sediul Primăriei Municipiului 
Slobozia, strada Episcopiei, nr 1 și pe site-ul 
www.sloboziail.ro. Coordonate de contact: 

-adresa: Primăria Municipiului Slobozia, str. 
Episcopiei, nr. 1; -telefon  0243 231401,  interior 
176, Fax: 0243 212149; -e-mail: resurse.
umane@municipiulslobozia.ro, -persoana de 
contact:  Deda Maria -Serviciul Resurse Umane 
și Management Instituțional.

l Ministerul Energiei organizează concurs în 
data de 23.08.2022, ora 10.00 (proba scrisă), 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
postului vacant aferent funcției contractuale de 
execuție de arhivar din cadrul Direcției Gene-
rale Investiții, Achiziții Publice și Servicii 
Interne– Serviciul Logistică, IT, Arhivă și Regis-
tratură. Pentru ocuparea postului sunt nece-
sare: -studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat, 
-curs de arhivar, -vechime în muncă: minimum 
3 ani. Înscrierea candidaților se realizează în 
perioada 01.08– 12.08.2022 la sediul Ministe-
rului Energiei din Strada Academiei nr. 39–41, 
Sector 1, București, etaj 3, camera 3.1.2. (în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunț). Concursul constă în 3 
etape succesive și anume: selecția dosarelor de 
înscriere, probă scrisă și interviul. Proba scrisă și 
interviul vor avea loc la sediul Ministerului 
Energiei din Strada Academiei nr. 39–41, Sector 
1, București. Conform prevederilor art.24 alin.
(5) din Regulamentul- cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, interviul se va susține 
în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise. Informații supli-
mentare se obțin de pe site-ul www.energie.
gov.ro/Despre noi/Organizare/Cariere /Concur-
suri, la sediul instituției și la nr. de tel. 
0374.496.826 –Direcția Resurse Umane și 
Relații Publice.

l Consiliul Superior al Magistraturii, prin Insti-
tutul Național al Magistraturii, organizează la 
București, în perioada iulie– noiembrie 2022, 
concursul de promovare în funcția de judecător 
la Înalta Curte de Casație și Justiție  în condițiile 
art.52– 52 indice 7  din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor și procurorilor, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și ale Regulamentului privind organi-
zarea și desfășurarea concursului de promo-
vare în funcția de judecător la ICCJ, aprobat 
prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 
960/2021. Concursul se organizează pentru 
ocuparea unui număr de 15 posturi vacante de 
judecător, din care: 4 posturi la Secția I civilă, 6 
posturi la Secția penală și 5 posturi la Secția de 
contencios administrativ și fiscal. Concursul 
constă într-o probă având ca obiect evaluarea 
actelor întocmite de candidați sau care privesc 
activitatea acestora și un interviu susținut în 
fața Secției pentru judecători. Pot participa la 
concurs judecătorii care au îndeplinit efectiv cel 
puțin 3 ani funcția de judecător la curtea de 
apel, au obținut calificativul „foarte bine” la 
ultimele 3 evaluări, nu au fost sancționați disci-
plinar în ultimii 3 ani și au o vechime de cel 
puțin 18 ani în funcțiile prevăzute la art.44 alin.
(1) din Legea 303/2004, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Cererile de 
înscriere la concurs se depun la Consiliul Supe-
rior al Magistraturii, până la data de 16 august 
2022, inclusiv, conform calendarului de desfă-
șurare a concursului aprobat. Relații suplimen-
tare se pot obține de pe paginile de internet ale 
Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului 
Național al Magistraturii și Înaltei Curți de 
Casație și Justiție (Web: www.csm1909.ro; 
www.inm-lex.ro; www.iccj.ro).

l Anunt de recrutare prin concurs pentru 
ocuparea postului de Director Economic de la 
S.C. RECONS SA Arad. In conformitate cu preve-
derile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor publice, cu modi-
ficarile si completarile ulterioare, si ale HGR nr. 
722/2016 pentru aprobarea Normelor metodo-
logice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 
109/2011 privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice, Consiliul de Adminis-
tratie al SC RECONS SA Arad, lanseaza procesul 
de recrutare pentru postul de Director 
Economic la SC RECONS SA Arad, cu sediul în 

Arad, Bd. Iuliu Maniu FN. Persoanele interesate 
să ocupe funcția de director economic vor 
depune, pana la data de 31.08.2022, ora 15:00 
la secretariatul societății un dosar de candida-
tura care trebuie sa cuprindă următoarele 
documente: 1. Cerere de înscriere la concurs. 2. 
Copia actului de identitate al candidatului. 3. 
Copie după diploma de studii ( copiile docu-
mentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor 
documente care atesta efectuarea unor speci-
alizări, copiile documentelor care atesta înde-
plinirea condițiilor specifice ), și originalele 
pentru verificarea conformității. 4. Un CV în 
format Europass. 5. Scrisoare de intenție. 6. 
Adeverință de la medicul de familie / certificat 
medical apt angajare. 7. Copia carnetului de 
muncă, certificată pentru conformitate cu 
originalul, sau, după caz, o adeverință care sa 
ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, extras Revisal, și origina-
lele pentru verificarea conformității. 8. Adeve-
rință de cazierul judiciar în original. 9. Declarație 
pe proprie răspundere prin care aplicantul va 
confirma ca nu a fost inițiată și nici nu se află în 
desfășurare o procedură de natură penală 
împotriva sa. 10. Declarație de consimțământ 
prin care candidatul este de acord cu utilizarea 
datelor sale în scopul procesului de recrutare și 
selecție. 11. Declarație privind neîncadrarea în 
situația de conflict de interese. Declarațiile sunt 
disponibile pe pagina web a S.C. RECONS S.A. 
Arad  www.reconsarad.ro. Dosarul se va 
depune în plic închis cu mențiunea „Aplicație 
pentru postul de Director Economic al S.C. 
RECONS S.A. Arad”, personal sau prin curier la 
adresa : Arad, Bd. Iuliu Maniu FN. Plicurile 
depuse după data de 31.08.2022, ora 15:00 nu 
vor fi luate în considerare. Prezentare societate: 
Societatea Comercială “RECONS” S.A. ARAD cu 
sediul în Arad B-dul Iuliu Maniu FN a fost înfiin-
țată în anul 1996 prin reorganizarea Regiei 
Autonome de Locuințe și Localuri de sub auto-
ritatea Consiliului Local Municipal Arad în baza 
Hotărârii nr. 114/27.11.1995 a CLM Arad. Socie-
tatea are ca obiect principal de activitate 
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și 
nerezidențiale, activități de administrare, între-
ținere și exploatare a bunurilor/activităților 
proprietatea Municipiului Arad. Pentru mai 
multe informații poate fi accesată pagina socie-
tății SC RECONS SA Arad  www.reconsarad.ro. 
Condiții impuse pentru candidații la funcția de 
Director Economic: - studii superioare econo-
mice de lungă durată absolvite cu diploma de 
licența sau, echivalentă; - vechime în speciali-
tatea studiilor absolvite, de minim 10 ani; - 
vechime în funcții de conducere, în domeniul 
financiar contabil minim 3 ani; - cunoașterea 
limbii române, scris și vorbit; - capacitate 
deplină de exercițiu; - experiență în activitatea 
de administrare / management la societăți 
private / publice sau instituții publice; - cetă-
țenie română, a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând spațiului 
Economic European, și domiciliul în Romania. - 
nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare 
o procedură de natură penală împotriva lor și 
nu au înscrieri în cazierul judiciar. Calendarul 
activităților de concurs: Nr. crt. / Acțiune / 
Perioadă de desfășurare / Observații / Respon-
sabil. 1. / Depunere dosare de candidatură / 
01.08.2022-31.08.2022 / Se depun la secretari-
atul societății / Candidați. 2. / Verificare eligibi-
litate / 02.09.2022 / Se face de către Comitetul 
de nominalizare și remunerare / Comitetul de 
nominalizare și remunerare. 3. / Proba scrisă și 
interviul Socio- Profesional / 06.09.2022 / Se 
desfășoară la sediul SC RECONS SA, începând 
cu orele 10:00 respectiv 14:00 / Comitetul de 
nominalizare și remunerare. 4. / Depunere 
contestații / 08.09.2022 / Se depun la sediul 
societății, la secretariat, între orele 9:00-15:00 
/ Candidați. /5. / Soluționare contestații / 
09.09.2022 / Se face de către Comitetul de 
nominalizare și remunerare / Comitetul de 
nominalizare și remunerare. BIBLIOGRAFIE: - 
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corpo-
rativă a întreprinderilor publice, consolidată; 
- H. G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările ulteri-

oare; - Legea nr. 31/1990, privind societățile 
comerciale, republicată; - Legea contabilității 
nr. 82/1991, a contabilității, republicată; - Ordo-
nanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 
intern și controlul financiar preventiv, republi-
cată; - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
consolidată; - O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situațiile financiare anuale individuale și situa-
țiile financiare anuale consolidate, consolidată; 
- O.M.F.P. nr. 2634/2015 – privind documentele 
financiar contabile; - Ordinul nr. 2861/2009 – 
pentru aprobarea Normelor privind organi-
zarea și efectuarea inventarierii de natura 
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; - 
Legea nr. 22/1969 – privind angajarea gestiona-
rilor, constituirea de garantii și răspunderea în 
legătura cu gestionarea bunurilor agenților 
economici, autorităților sau instituțiilor publice. 
- Decret nr. 209/1976 - pentru aprobarea Regu-
lamentului operațiunilor de casa ale unităților 
socialiste; - Legea nr. 98/2016 – privind achizi-
țiile publice, consolidată;- Legea nr. 317/2021 a 
bugetului de stat pe anul 2022. Informatii 
suplimentare privind procesul de selectie a 
Directorului Economic de la SC RECONS SA Arad 
sunt disponibile pe pagina web a SC RECONS SA 
Arad www.reconsarad.ro. Președinte Consiliul 
de Administrație S.C. Recons S.A. Hristov 
Constantin.

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

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând teren 3.000 mp cu casă bătrânească, 
curent 380 V, apă curentă, canalizare, asfalt, 15 
km Craiova, jud. Dolj. Tel.0740.895.691.

CITAŢII
l Asociatia Dog Rescue Romania, cu sediul in 
Bucuresti, Intrarea Smaranda, nr. 8, sector 4, 
este chemat la Judecatoria Sectorul 4 Bucu-
resti, str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, in 
dosarul nr. 12893/4/2022, in ziua de 
05.09.2022, ora 12.00, in calitate de intimat, in 
proces cu Electrica Furnizare SA in calitate de 
petent pentru Fond-Ordonanta de plata. In caz 
de neprezentare a partilor, se va putea trimite 
un inscris, judecata urmand a se face in lipsa.

l Citație emisă la data de 26.07.2022. Succesi-
bilii defunctului Şandru Gheorghe, decedat la 
data de 15.03.2022, cu ultimul domiciliu în sat 
Pleșcuța, nr.91, comuna Pleșcuța, jud.Arad, 
sunt invitați să se prezinte în data de 
16.08.2022, ora 11.00, la sediul Biroului Nota-
rial Individual Rusu Andreea din localitatea 
Gurahonț, strada Avram Iancu nr.29-32, județul 
Arad, pentru a participa la dezbaterea proce-
durii succesorale a defunctului mai sus indicat.

DIVERSE
l Ministerul Investițiilor și Proiectelor Euro-
pene, cu sediul in str. Menuetului nr. 7,  sector 
1, Bucuresti, titular al „Programului Operațional 
Dezvoltare Durabilă 2021-2027” anunță 
publicul interesat asupra emiterii avizului de 
mediu pentru  programul menționat. Docu-
mentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor, la secțiunea 
pentru evaluarea de mediu. Obiectivele Progra-
mului Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-
2027 vizează crearea premiselor pentru 
realizarea coeziunii sociale, economice și terito-
riale prin sprijinirea unei economii cu emisii 
scăzute de gaze cu efect de seră asftel încât să 
se atingă neutralitatea climatică până în 2050, 
concomitent fiind asigurată utilizarea eficientă 
a resurselor natural.

l Unitatea Administrativ Teritorială Rona de 
Sus, județul Maramureș, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.15, 17, începând cu data 
de 04.08.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei comunei Rona de Sus, județul 
Maramureș, conform art.14, alin.1 și 2 din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată cu modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
comunei Rona de Sus și la sediul OCPI Mara-
mureș, Baia Mare, str.Cosmonauților nr.3.

l Comuna Sânsimion din județul Harghita 
anunță publicarea documentelor technice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.2, 6, 
(Nagymező), începând cu data de 04 august 
2022, pe o perioadă de 60 zile, la sediul Primă-
riei Sânsimion, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor technice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
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l Anunt public privind decizia etapei de inca-
drare. S.N.T.G.N. Transgaz S.A. titular al proiec-
tului: “Punerea în siguranța a conductei de 
transport gaze naturale DN 500 Corbu – Turnu 
Măgurele F2 la subtraversarea Râului Vedea, 
zona Icoana, jud. Olt  (U.A.T. Barla, jud. Arges)“ 
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre APM Arges in 
cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul “Punerea în 
siguranța a conductei de transport gaze natu-
rale DN 500 Corbu – Turnu Măgurele F2 la 
subtraversarea Râului Vedea, zona Icoana, jud. 
Olt  (U.A.T. Barla, jud. Arges)“ propus a fi 
amplasat pe teritoriul administrativ al com. 
Barla, jud. Arges si com. Icoana, jud. Olt. 1. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care 
o fundamenteaza pot fi consultate la APM 
Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, 
judetul Arges, in zilele luni – vineri intre orele 
10:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa 
de internet http://apmag.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta comentarii / observatii 
la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM 
Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

l Agenția pentru Protecția Mediului Gorj și 
Direcția Silvică Mehedinți -Ocolul Silvic Baia 
de Aramă anunță publicul interesat asupra 
Deciziei de Emitere a Avizului de Mediu 
pentru „Amenajamentul Fondului Forestier 
al Ocolului Silvic Baia de Aramă”. Observațiile 
publicului interesat se primesc la sediul 
Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, Str.
Unirii nr.76, Târgu Jiu, județul Gorj, la 
numărul de fax: 0253.212.892 sau adresa 
e-mail: office@apmgj.anpm.ro

l Alsera Serv SRL titular al activitatii restau-
rant -salon de evenimente la adresa sat Drago-
mirești Deal, comuna Dragomirești Vale, Calea 
Codrului nr. 1, Ferma 5 Adulte, cu suprafata de 
6150 mp, jud. Ilfov, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a auto-
rizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile 
privind potentialul impact asupra mediului al 
activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov, 
Aleea Lacul Morii nr. 1, Bucuresti, telefon 
021/430.14.02, 0749.598.865, in zilele de luni 
-vineri. Observatiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul APM Ilfov.

l Această informare este efectuată de 
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, cu 
sediul în București, B-dul Dinicu Golescu nr.38, 
sector 1, tel./fax: 021.319.24.01, prin Presta-
torul serviciilor de proiectare Asocierea SC 
Baicons Impex SRL-SC ISPCF SA, cu sediul în 
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, tel. 
021.316.01.90, fax 021.312.31.45, ce intențio-
nează să solicite de la „Administrația Națională 
Apele Române” -„Administrația Bazinală 
Dobrogea-Litoral” Aviz de Gospodărire a 
apelor pentru investiția „Electrificarea și reabi-
litarea liniei de cale ferată Constanța-Man-
galia”, localizată în Agigea, Eforie, Tuzla, 
Costinești, 23 August și Mangalia. Această 
investiție constă în reabilitarea și moderni-
zarea infrastructurii feroviare pe linia ferată 
Constanța-Mangalia. Ca rezultat al procesului 
de producție nu vor rezulta ape uzate. Această 
solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obțină informații suplimentare cu 
privire la solicitarea Avizului de Gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz, Asoci-
erea SC Baicons Impex SRL-SC ISPCF SA. 
Persoanele care doresc să transmită obser-
vații, sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului, Asocierea SC Baicons Impex 
SRL-SC ISPCF SA, cu sediul în B-dul Dinicu 
Golescu nr.38, sector 1, tel.021.316.01.90, fax 
021.312.31.45, persoană de contact: ing.Cris-
tina Coteanu, e-mail: ispcf@ispcf.ro.

l Serviciul Controlul Poluării din cadrul Direc-
ției Generale Evaluare Impact, Controlul Polu-
ării și Schimbări Climatice - Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în bd. 
Libertății nr. 12, Sector 5, București, titular al 
Programului Național de Control al Poluării 
Atmosferice, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru programul menționat anterior și 
declanșarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a programului poate fi consultată la 
sediul titularului, bd. Libertății, nr. 12, sector 5, 
București, de luni până joi, între orele: 08:30 
– 17:00,  vineri între orele: 08:30 – 14:30 și la 
adresa de web: http://www.mmediu.ro/cate-
gorie/programul-national-de-control-al-polu-
arii-atmosferice/417. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul titularului 

(bd. Libertății, nr. 12, sector 5, București) și pe 
adresa de e-mail evaluare.impact@mmediu.
ro, în termen de 18 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocatorul Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor Vector Watch S.A. Adminis-
tratorul unic al Vector Watch S.A, o societate 
pe acțiuni, organizată și funcționând în confor-
mitate cu legile din România, având sediul 
social în București, Sect. 1, Str. Petre S.Aurelian, 
Nr. 54, Camera 10, Scara B, Et.3, Ap. 21, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerțului București 
sub nr. J40/3695/2014, având cod unic de înre-
gistrare: 32974377 și Identificator Unic la Nivel 
European (EUID): ROONRC.J40/3695/2014, 
având un capital social de: 636.748 Lei (denu-
mită în continuare: „Societatea”), dna. Mechea 
Gabriela,în conformitate cu prevederile Legii 
societăților nr. 31/1990/republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare („Legea Socie-
tăților”) și ale actului constitutiv al Societății, 
CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor Societății („AGEA”) în data de 5 
septembrie 2022, cu începere de la ora 10.00 
(ora României), la adresa Mindspace Business 
District, Globalworth Campus A, B-dul.Dimitrie 
Pompeiu, nr. 4-6, etaj 6, 020337, București. În 
cazul în care, la data menționată mai sus, ca 
fiind data primei convocări a ședinței AGEA, nu 
se întrunește cvorumul de prezență prevăzut 
de lege și/sau actul constitutiv, se convoacă și 
se fixează cea de-a doua ședință AGEA, având 
aceeași ordine de zi, pentru data de 9 septem-
brie.2022, cu începere de la ora 10.00 (ora 
României), la adresa Mindspace Business 
District, Globalworth Campus A, B-dul.Dimitrie 
Pompeiu, nr.4-6, etaj 6, 020337, București. 
Ordinea de zi a AGEA va fi următoarea (1)Apro-
barea propunerii de modificare a actului consti-
tutiv al Societății prin eliminarea preambulului 
referitor la acționar, astfel primul paragraf din 
actul constitutiv urmează a fi: „Cap. I -Denu-
mirea Societății și sediul social” urmat de Art. 
1.1; (2)Aprobarea propunerii de modificare a 
actului constitutiv al Societății prin modificarea 
Art. 5.2 după cum urmează: „Art. 5.2. Capitalul 
social este deținut după cum urmează: (a)
Concentric Holding B.V., o societate organizată 
și funcționând în conformitate cu legile din 
Regatul Ţărilor de Jos, având sediul social în 
Delft, Regatul Ţărilor de Jos și adresa la Prinses 
Margrietplantsoen 88, WTC Toren E, Etaj 23, 
2595 BR Haga, Regatul Ţărilor de Jos, înregis-
trată la registrul comerțului ținut de Camera de 
Comerț din Olanda cu nr.58087508, deține un 
număr total de 366.837 de acțiuni, cu o valoare 
nominală fiecare de 1 leu/acțiune si o valoare 
nominală totală de 366.837 lei, reprezentând 
57,6110% din capitalul social al Societății; (b) 
Catalyst Romania S.C.A. SICAR, o societate 
organizată și funcționând în conformitate cu 
legile din Luxemburg, având sediul social în 8 
Rue Lou Hemmer, 1748 Senningerberg, Luxem-
burg, înregistrată la registrul comerțului din 
Luxemburg sub nr. B170345, deține un număr 
total de 103.511 de acțiuni, cu o valoare nomi-
nală fiecare de 1 leu/acțiune și o valoare nomi-
nală totală de Lei 103.511, reprezentând 
16,2562% din capitalul social al Societății; (c)Alți 
acționari, persoane fizice și juridice, române și 
străine, dețin un număr total de 166.400 de 
acțiuni, cu o valoare nominală fiecare de 1leu/
acțiune și o valoare nominală totală de Lei 
166.400, reprezentând 26,1328% din capitalul 
social al Societății. Datele de identificare ale 
fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul 
social, numărul de acțiuni și cota de participare 
din totalul capitalului social sunt cuprinse în 
registrul acționarilor al Societății.”(3)Aprobarea 
împuternicirii dnei. Mechea Gabriela, în calitate 
de președinte de ședință și a secretarului 
pentru a semna împreună hotărârea AGEA. 
Dna.Mechea Gabriela va avea dreptul, în mod 
individual, să semneze actul constitutiv al 
Societății și va putea îndeplini individual, și nu 
împreună, orice act sau formalitate cerută de 
lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA și a 
actului constitutiv actualizat la Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucu-
rești, precum și pentru publicarea hotărârii 
AGEA conform legii. Dna.Mechea Gabriela 
poate delega toate sau o parte din puterile 
conferite mai sus oricărei persoane compe-
tente pentru a îndeplini mandatul.Precizări 
privind AGEA:Acționarii Societății pot participa 
și vota în cadrul AGEA în următoarele modali-
tăți personal; prin reprezentant, cu procură 
specială. Procurile vor fi depuse în original cu 
48 de ore înainte de data Adunării Generale 
Extraordinară a Acționarilor Societății la sediul 
social al Societății. 21 iulie 2022;Dna.Mechea 
Gabriela-administrator.

LICITAŢII
l Primăria orașului Mioveni, B-dul Dacia 
n r. 1 ,  t e l . :  0 3 4 8 /4 5 0 0 0 0 ,  f a x : 
0248/260500 organizează licitație 
publică deschisă pentru închirierea 
spațiului comercial în suprafață de 99,94 
mp situat în corpul nou al Pieței Dacia. 
Data limită pentru primirea ofertelor: 
25.08.2022, ora 1200. Data desfășurării 
licitației publice deschise : 25.08.2022, 
ora 1400. Licitația va avea loc la sediul 
Primăriei orașului Mioveni, Bd. Dacia, 
nr.1, în sala de ședințe a Consiliului Local. 
Prețul de pornire a licitației este de 6,3 

euro/mp/lună. Închirierea se face pentru 
o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de 
prelungire prin acordul părților. Docu-
mentația de atribuire și caietul de sarcini 
pot fi procurate de la Biroul Patrimoniu 
începând cu data de: 28.07.2022. Relații 
su p l i m e nt a r e  s e  p o t  o b ț i n e  l a 
tel.0348/455113 – Biroul Patrimoniu, 
între orele 9 - 15.

l Comuna Siliștea cu sediul în comuna 
Siliștea, strada Principală, nr.83, județul 
Brăila, telefon/ fax 0239.638962, e-mail 
s i l _ pr im@yahoo.com, cod f iscal 
4729218 anunță concesionarea prin lici-

tație publică a unui teren în suprafață de 
75.000mp aparținând domeniului privat 
al comunei Siliștea în vederea construirii 
unui parc fotovoltaic. Informații privind 
documentația de atribuire, costul și 
condițiile de plată pentru obținerea unui 
exemplar al caietului de sarcini, precum 
și informații privind etapele licitației pot 
fi obținute la sediul Primăriei comunei 
Siliștea, strada Principală nr.83, județul 
Brăila. Data și locul la care se va desfă-
șura sedința publică de deschidere a 
ofertelor: 22 august 2022 ora 11.00, 
Primăria comunei Siliștea strada Princi-
pală, nr.83, județul Brăila.  
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l CII Seciu Nicolae în calitate de Adminis-
trator Judiciar  al debitoare SC Cramele 
Odobești SA, în dosarul de insolvență nr. 
1583/91/2015, aflat pe rolul Tribunalului 
Vrancea, suspendă vânzarea prin licitație 
publică a imobilelor aflate în următoarele 
localități: Panciu și Movilița, jud. Vrancea- 
teren plantație vie în suprafață de 31 ha- 
s-au achitat în parte sume cheltuieli cu 
procedura. Relații la telefon 0745.850.070.

l Debitorul Ivamod SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
AsociatiI SPRL, scoate la vanzare: 1. Stoc de 
marfa Ivamod SRL in valoare de 1.167,20 
Euro exclusiv TVA. Pretul de pornire al licita-
tilor pentru stocul de marfa apartinand 
Ivamod SRL reprezinta 20% din valoarea de 
piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun in parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul nr. 
RO51 BREL 2000 3517 5RO1 1001 deschis la 
Libra Internet Bank -Suc. Ploiesti pana la 
orele 14 am din preziua stabilita licitației, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a lici-
tatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a 
Regulamentului de licitatie pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru stocul de marfa, 
prima sedinta de licitatie a fost fixata in data 
de 04.08.2022, ora 11.00, iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor f i in data de 
11.08.2022; 18.08.2022; 25.08.2022; 
01.09.2022, ora 11.00. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru 
relatii suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si vizionare 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

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: Orașul Ineu, Ineu, Str. Calea 
Republicii nr.5, județul Arad, cod poștal 
315300, telefon 0257/511.550, interior 128, 
fax 0257/511.965, e-mail: primaria@primari-
aineu.ro, cod fiscal 3519020. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 10 
parcele de teren intravilan în suprafață totală 
de 3.666mp, aparținând domeniului privat al 
Orașului Ineu, conform caietului de sarcini, 
H.C.L.nr.130/28.07.2022 și prevederile O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația 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. 
3.2. Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Serviciul Tehnic 
Urbanism și Amenajare Teritoriu, Orașul 
Ineu, Ineu, Str.Calea Republicii nr. 5, județul 
Arad. 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: 100Lei/exem-
plar, ce se achită numerar la Casieria institu-
ției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 11/08/2022, ora 16.30. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 22/08/2022, ora 
16.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Orașul Ineu, Ineu, Str.Calea Repu-
blicii nr.5, județul Arad, parter, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: într-un singur exemplar 
original, într-un plic sigilat. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 24/08/2022, ora 
10.00, Orașul Ineu, Ineu, Str.Calea Republicii 
nr.5, județul Arad, Sala de ședințe, etaj 1. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Arad, Arad, Bd.V.Milea nr.2, județul Arad, 

telefon 0374/491.086, fax 0257/256.484, 
e-mail: tr-arad-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 28/07/2022.

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: 
U.A.T.Săcelu, comuna Săcelu, sat Săcelu, Str.
Principală nr.87, județul Gorj, telefon 
0253/275.502, fax 0253/275.687, e-mail: 
primariasacelu@gmail.com, cod fiscal 
4898916. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren intravilan în suprafață de 
35.000 mp, înscris în CF 36175 Săcelu, nr.
cadastral 36175; teren intravilan în suprafață 
de 67.840mp, înscris în CF 36179 Săcelu, 
nr.cadastral 36179; teren intravilan în supra-
față de 67.839mp, înscris în CF 36178 Săcelu, 
nr.cadastral 36178; teren intravilan în supra-
față de 50.000mp, înscris în CF 36177 Săcelu, 
nr. cadastral 36177; teren intravilan în supra-
față de 35.000mp, înscris în CF 36176 Săcelu, 
nr.cadastral 36176; teren intravilan în supra-
față de 24.321mp, înscris în CF 36174 Săcelu, 
nr.cadastral 36174; teren în suprafață de 
590.000mp, înscris în CF 36268 Săcelu, nr.ca-
dastral 36268, împărțit în trei tarlale cu 
următoarele categorii de folosință: 
84.755mp -teren intravilan, 14,43ha -teren 
extravilan, 36,10ha -teren extravilan. Terenu-
rile aparțin domeniului privat al U.A.T.Săcelu, 
situate în comuna Săcelu, sat Săcelu, județul 
Gorj, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 
27/03.06.2022 și temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: Se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: Prin solicitare scrisă la Comparti-
mentul Registratură al U.A.T.Săcelu. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Compartimentul Registra-
tură al U.A.T.Săcelu, comuna Săcelu, sat 
Săcelu, Str.Principală nr.87, județul Gorj. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 
100Lei/exemplar, ce se achită numerar la 
Compartimentul Taxe și Impozite din cadrul 
U.A.T.Săcelu. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 18/08/2022, ora 15.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 26/08/2022, ora 
15.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Registratură al 
U.A.T.Săcelu, comuna Săcelu, sat Săcelu, Str. 
Principală nr.87, județul Gorj. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Ofertele se depun în două exemplare, 
semnate de către ofertant. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 31/08/2022, ora 
10.00, în Sala de ședințe a U.A.T. Săcelu, 
comuna Săcelu, sat Săcelu, Str.Principală 
nr.87, județul Gorj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția Contencios-Admi-
nistrativ și Fiscal a Tribunalului Gorj, Tg-Jiu, 
Str. Tudor Vladimirescu nr.34, județul Gorj, 
telefon 0253/212.337, fax 0353/419.075, 
e-mail: tr-gorj-caf@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 28/07/2022.

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: 
U.A.T. Comuna Dridu, comuna Dridu, Str. 
Teiului nr.47, județul Ialomița, telefon 
0243/282.941, fax 0243/282.701, e-mail: 
primaria.dridu@yahoo.ro, cod f iscal 
4364896. 2.Procedura aplicată pentru atri-
buirea contractului de concesiune de bunuri/
Informații cu privire la repetarea procedurii 
de licitație dacă e cazul: licitație publică. 3. 
Data publicării anunțului de licitație/anun-
țului negocierii directe în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a: 30/06/2022, 
conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 4. Crite-
riile utilizate pentru determinarea ofertei 

câștigătoare: cel mai mare nivel al rede-
venței. 5. Numărul ofertelor primite și al 
celor declarate valabile: 1 ofertă primită, 1 
ofertă declarată valabilă în cadrul celei de-a 
doua proceduri de licitație publică. 6. Denu-
mirea/numele și sediul /adresa ofertantului a 
cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: 
Ghineraru Daniel Sorin Întreprindere Indivi-
duală, comuna Dridu, județul Ialomița. 7.
Durata contractului: 25 ani. 8. Nivelul rede-
venței: 11.000 Lei/an. 9.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, 
Slobozia, Str.Cuza Vodă nr.12, județul 
Ialomița, telefon 0243/236.952, fax 
0243/232.266, e-mail: tr-ialomita-pgref@
just.ro. 10.Data informării ofertanților 
despre decizia de stabilire a ofertei câștigă-
toare: 27/07/2022. 11.Data transmiterii 
anunțului de atribuire către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 28/07/2022.

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: 
U.A.T. Unirea, comuna Unirea, Str. Primăriei 
nr.69, județul Brăila, telefon 0239/653.000, 
e-mail: primaria_unirea@yahoo.com, cod 
fiscal 4342707. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren în suprafață de 
80.000mp, situat în intravilanul localității 
Unirea, comuna Unirea, categoria curți 
construcții, înscris în CF nr.77983 Unirea, 
identificat cu nr.cadastral 77983, aparținând 
domeniului privat al U.A.T.Unirea, conform 
H.C.L. nr. 68/22.06.2022 și în temeiul legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, la sediul 
instituției, Compartiment Registratură. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/ comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Compartiment Registra-
tură din cadrul U.A.T.Unirea, comuna Unirea, 
Str. Primăriei nr.69, județul Brăila. 3.3.Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 100Lei, se achită 
numer ar  la  C as ier ia  U. A .T.Unirea. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 09.08.2022, ora 12.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofer telor: 19.08.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
U.A.T.Unirea, comuna Unirea, Str. Primăriei 
nr.69, județul Brăila, Compartiment Registra-
tură. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exte-
rior și unul interior. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ;edința publică de deschidere a 
ofertelor: 19.08.2022, ora 11.00, la sediul 
U.A.T.Unirea, comuna Unirea, Str.Primăriei 
nr.69, județul Brăila. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Brăila, Calea 
Călărașilor nr.47, județul Brăila, telefon 
0239/613.975, fax 0239/612.608, email: 
registratura.tr-braila@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 28.07.2022.

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, persoană 
de contact: Comuna Lipovăț, comuna 
Lipovăț, Str.Principală nr. 87, județul Vaslui, 
telefon/fax 0235/345.740, e-mail: primariali-
povat@yahoo.co.uk, cod fiscal 3394244. 2.
Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: spațiul în suprafață de 6mp, aparți-
nând domeniului privat al Comunei Lipovăț, 
este situat în imobilului identificat cu 
NC72993, cu destinația servicii de telefonie 
și internet din Comuna Lipovăț, sat Lipovăț, 

județul Vaslui,  conform O.U.G. nr. 
5 7/ 0 3 . 0 7. 2 0 1 9  ș i  H . C . L .  L i p o v ă ț 
nr.35/16.07.2021. 3.Informații privind docu-
mentația 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 Licitații-proiecte. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Compartimentul licita-
ții-proiecte, Comuna Lipovăț, Str. Principală 
nr.87, județul Vaslui. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 10.08.2022, ora 13.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 19.08.2022, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratură, Comuna Lipovăț, Str. Principală 
nr. 87, județul Vaslui. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depun într-un exemplar. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 19.08.2022, ora 
11.00, Comuna Lipovăț, sat Lipovăț, comuna 
Lipovăț, Str.Principală nr.87, județul Vaslui. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Vaslui, oraș Vaslui, Str.Ștefan cel Mare nr.54, 
județul Vaslui, telefon/ fax 0235/311.582, 
email: tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 28.07.2022.

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: Asociația de Dezvoltare Interco-
munitară Mischii-Vulpeni, sat Mischii, 
comuna Mischii, strada Eroilor nr.5, județul 
Dolj, telefon/fax 0251/450.194, email: prima-
riamischii@judetuldolj.ro, cod f iscal 
26571329. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: Parc Energetic 
Fotovoltaic Mischii, bun fix, amplasat în 
extravilanul comunei Mischii, județul Dolj, 
număr cadastral 4662, Tarlaua 40, Parcela 1, 
în suprafață de 16.167mp, conform caietului 
de sarcini, aparținând domeniului privat al 
Comunei Mischii, Comunei Vulpeni, Comunei 
Șimnicu de Sus și în administrarea Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Mischii-Vul-
peni, conform H.C.L. Comuna Mischii nr.78 
din 21.06.2022, H.C.L. Comuna Vulpeni nr.30 
din 22.06.2022, H.C.L. Șimnicu de Sus nr. 53 
din 07.07.2022 și O.U.G. 57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea 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/ compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Se 
poate obține de la sediul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Mischii-Vulpeni, 
Compartimentul Registratură, sat Mischii, 
comuna Mischii, strada Eroilor nr. 5, județul 
Dolj. 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: 100Lei/exem-
plar, ce se achită numerar la Registratura 
instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 11.08.2022, ora 16.00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 19.08.2022, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Mischii-Vulpeni, sat Mischii, comuna Mischii, 
strada Eroilor nr. 5, județul Dolj, Registratură. 
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 deschidere a 
ofertelor: 22.08.2022, ora 10.00, la sediul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Mischii-Vulpeni, sat Mischii, comuna Mischii, 
strada Eroilor nr.5, județul Dolj. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Dolj, 
Craiova, Strada Brestei nr.12, județul Dolj, 
telefon 0251/418.612, fax 0251/410.140, 
e-mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 
27.07.2022.

l 1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Comuna 
Daneți, comuna Daneți, Strada Principală, 
nr.160, județul Dolj, telefon 0251.377.001, 
fax: 0251.377.001, e-mail: primariadaneti@
yahoo.com, cod fiscal 4553518. 2.Informații 
generale privind obiectul închirierii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Spații din imobilul: 
Clădire „Spațiu birouri” în suprafață totală de 
43mp, situate în localitatea Brabeți, str.
Nicolae Titulescu, nr.65, com.Daneți, carte 
funciară nr.35565, având destinația cabinet 
stomatologic, ce aparține domeniului public 
a l  C o munei  Daneț i ,  c o nfo r m HCL 
nr.35/18.05.2022 și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul 
Comunei Daneți sau de pe wesbiteul insitu-
ției: www.primariadaneti.ro. 3.2.Denumirea 
și adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul proprietarului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Registratura 
Comunei Daneți, comuna Daneți, Strada 
Principală, nr.160, județul Dolj. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 50Lei/exemplar, 
se achită numerar la sediul instituției sau în 
contul RO59TREZ2915069XXX012091, 
deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal al 
concedentului: 453518 sau gratuit de pe 
www.primariadaneti.ro. 3.4.Dată limită 
privind solicitarea clarificărilor: 12.08.2022, 
ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
23.08.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Comuna Daneți, 
comuna Daneți, Strada Principală, nr.160, 
județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original. 5. Data și locul la care se va 
desfășura sedința publică de deschidere a 
ofertelor: 23.08.2022, ora 11.00, Comuna 
Daneți, comuna Daneți, Strada Principală, 
nr.160, județul Dolj. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se 
poate introduce la secția de contencios 
administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, 
Strada Brestei, nr.12, județul Dolj, telefon 
0251.418.612, fax: 0251.410.140, E-mail: 
inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 27.07.2022.

l Închiriere teren în suprafață de 142.000 
mp aparținând domeniului privat al Comunei 
Miroslava, NC 93000, P1156/11, P1156/12, 
P1156/13, P1157, P 1158, F1093/1 intravilan 
sat Uricani, Comuna Miroslava, județul Iași. 
1. Informații generale privind autoritatea 
contractanta: denumire: UAT Comuna Miro-
slava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miro-
slava, str. Constantin Langa nr. 93, comuna 
Miroslava, cod 707305, jud. Iași, E-mail: 
secretariat@primariamiroslava.ro 2. Infor-
mații generale privind obiectul închirierii: 
teren în suprafață de 142.000 mp aparținând 
domeniului privat al comunei Miroslava, NC 
93000, P1156/11, P1156/12, P1156/13, 
P1157, P 1158, F1093/1 intravilan sat Uricani, 
comuna Miroslava, județul Iași în scopul 
execuției de lucrări de extragere pământ 
pentru realizarea modelării, consolidării, 
amenajării versantului în vederea prevenirii 
alunecărilor semistabilizate și eroziunii 
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puternice. Prețul chiriei: este de minim: 2435 
lei/lună. 3. Informații privind documentația 
de atribuire: Modalitatea prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare 
pe suport hârtie pentru obținerea unui 
exemplar al documentației de atribuire; 
Denumirea şi adresa compartimentului de la 
care se poate obține un exemplar al docu-
mentației de atribuire: birou achiziții publice 
din cadrul Primăriei comunei Miroslava, 
județul Iaşi. 4. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea unui exemplar al documen-
tației de atribuire: costul documentației este 
de 50 lei şi se poate achita odata cu solici-
tarea efectuată în acest sens; 5. Data limită 
pentru solicitare clarificări: 10.08.2022, orele 
16.00. Data limită solicitare prin cerere scrisă 
documentație de atribuire: 10.08.2022, orele 
16.00. 6. Informații privind ofertele: Data 
l imită pentru depunerea ofer telor: 
18.08.2022, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei 
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, 
județul Iasi, cod postal 707305; Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior şi unul interior. 7. Data şi locul 
unde se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 19.08.2022, orele 
12.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, 
județul Iaşi. 8. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax, şi adresa de e-mail a 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Județean Iaşi, Secția 
contencios administrativ, Str. Elena Doamna 
nr.  1 A , jud. Iasi ,  cod 70 0398, tel . 
0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: 
tr-iasi-reg@just.ro 9. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 28.07.2022.  

l Închiriere teren în suprafață de 227 mp 
aparținând domeniului public al Comunei 
Miroslava, NC 95336 intravilan sat Miroslava, 
Comuna Miroslava, județul Iaşi. 1. Informații 
generale privind autoritatea contractanta: 
denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 
4540461, adresa: sat Miroslava, str. 
Constantin Langa nr. 93, comuna Miroslava, 
cod 707305, jud. Iaşi, E-mail: secretariat@
primariamiroslava.ro 2. Informații generale 
privind obiectul închirierii: teren în suprafață 
de 227 mp aparținând domeniului public al 
comunei Miroslava, parcela NC 95336, intra-
vilan sat Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iaşi pentru amenajare parcare. Prețul chiriei: 
este de minim: 109 lei/lună. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: Modali-
tatea prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: persoanele interesate pot înainta o 
solicitare pe suport hârtie pentru obținerea 
unui exemplar al documentației de atribuire; 
Denumirea şi adresa compartimentului de la 
care se poate obține un exemplar al docu-
mentației de atribuire: birou achiziții publice 
din cadrul Primăriei comunei Miroslava, 
județul Iaşi. 4. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea unui exemplar al documen-
tației de atribuire: costul documentației este 
de 50 lei şi se poate achita odata cu solicitarea 
efectuată în acest sens; 5. Data limită pentru 
solicitare clarificări: 10.08.2022, orele 16.00. 
Data limită solicitare prin cerere scrisă docu-
mentație de atribuire: 10.08.2022, orele 
16.00. 6. Informații privind ofertele: Data 
l imită pentru depunerea ofer telor: 
18.08.2022, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei 
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, 
județul Iasi, cod postal 707305; Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior şi unul interior. 7. Data şi locul 
unde se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 19.08.2022, orele 
11.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, 
județul Iaşi. 8. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Județean Iaşi, Secția contencios adminis-
trativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 
700398, tel. 0232/213332; fax. 0232/219899; 
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 28.07.2022.  

l Închiriere teren în suprafață de 321 mp 
aparținând domeniului public al Comunei 
Miroslava, Parcela DC2047/10/3/1 intravilan 
sat Miroslava, Comuna Miroslava, județul 
Iaşi. 1. Informații generale privind autoritatea 
contractanta: denumire: UAT Comuna Miro-
slava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miro-
slava, str. Constantin Langa nr. 93, comuna 
Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi, E-mail: 
secretariat@primariamiroslava.ro 2. Infor-
mații generale privind obiectul închirierii: 
teren în suprafață de 321 mp aparținând 
domeniului public al comunei Miroslava, 
parcela DC 2047/10/3/1, intravilan sat Miro-
slava, comuna Miroslava, județul Iaşi pentru 
amenajare parcare. Prețul chiriei: este de 
minim: 265 lei/ lună. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: Modalitatea prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: persoanele interesate pot înainta o 
solicitare pe suport hârtie pentru obținerea 
unui exemplar al documentației de atribuire; 
Denumirea şi adresa compartimentului de la 
care se poate obține un exemplar al docu-
mentației de atribuire: birou achiziții publice 
din cadrul Primăriei comunei Miroslava, 
județul Iaşi. 4. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea unui exemplar al documen-
tației de atribuire: costul documentației este 
de 50 lei şi se poate achita odata cu solici-
tarea efectuată în acest sens; 5. Data limită 
pentru solicitare clarificări: 10.08.2022, orele 
16.00. Data limită solicitare prin cerere scrisă 
documentație de atribuire: 10.08.2022, orele 
16.00. 6. Informații privind ofertele: Data 
l imită pentru depunerea ofer telor: 
18.08.2022, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei 
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, 
județul Iasi, cod postal 707305; Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior şi unul interior. 7. Data şi locul 
unde se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 19.08.2022, orele 
10.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, 
județul Iaşi. 8. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax, şi adresa de e-mail a 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Județean Iaşi, Secția 
contencios administrativ, Str. Elena Doamna 
nr.  1 A , jud. Iasi ,  cod 70 0398, tel . 
0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: 
tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 28.07.2022.  

l Închiriere teren în suprafață de 12 mp 
aparținând domeniului public al Comunei 
Miroslava, Parcela A 2593/13, T56, intravilan 
sat Miroslava, Comuna Miroslava, județul 
Iaşi. 1. Informații generale privind autoritatea 
contractanta: denumire: UAT Comuna Miro-
slava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miro-
slava, str. Constantin Langa nr. 93, Comuna 
Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi, E-mail: 
secretariat@primariamiroslava.ro 2. Infor-
mații generale privind obiectul închirierii: 
teren în suprafață de 12 mp aparținând 
domeniului public al comunei Miroslava, 
parcela A2593/13, T56, intravilan sat Miro-
slava, comuna Miroslava, județul Iaşi în 
vederea amplasării unei autorulote- comer-
cializare cafea. Prețul chiriei: este de minim: 
10 lei/lună. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare 
pe suport hârtie pentru obținerea unui 
exemplar al documentației de atribuire; 
Denumirea şi adresa compartimentului de la 
care se poate obține un exemplar al docu-
mentației de atribuire: birou achiziții publice 
din cadrul Primăriei comunei Miroslava, 
județul Iaşi. 4. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea unui exemplar al documen-
tației de atribuire: costul documentației este 
de 50 lei şi se poate achita odata cu solici-
tarea efectuată în acest sens; 5. Data limită 
pentru solicitare clarificări: 10.08.2022, orele 
16.00. Data limită solicitare prin cerere scrisă 
documentație de atribuire: 10.08.2022, orele 
16.00. 6. Informații privind ofertele: Data 
l imită pentru depunerea ofer telor: 
18.08.2022, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei 
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, 

județul Iasi, cod postal 707305; Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior şi unul interior. 7. Data şi locul 
unde se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 19.08.2022, orele 
09.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, 
județul Iaşi. 8. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax, şi adresa de e-mail a 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Județean Iaşi, Secția 
contencios administrativ, Str. Elena Doamna 
nr.  1 A , jud. Iasi ,  cod 70 0398, tel . 
0232/213332; fax. 0232/219899; e-mail: 
tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 28.07.2022.  

l 1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Bumbeşti-Pițic, Bumbeşti-Pițic, Str. 
Principală nr.104, județul Gorj, telefon 
0253/232.200, fax 0253/232.200, e-mail: 
bumbestip@yahoo.com, cod fiscal 4718888. 
2.Informații generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren păşune intravilan, în suprafață de 
1.500 mp, identificat cu nr.cadastral 36319, 
aparținând domeniului privat al Comunei 
Bumbeşti-Pițic, cu destinație construire 
spațiu comercial stație peco. Concesiunea se 
face conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 
43/24.06.2022 şi temeiul legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația 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: se pot ridica la cerere de la sediul 
Comunei Bumbeşti-Pițic. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartimentul Achiziții publice al 
Comunei Bumbeşti-Pițic, Bumbeşti-Pițic, Str.
Principală nr.104, județul Gorj. 3.3.Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 100 Lei/exemplar, 
se achită cu numerar la Casieria Comunei 
Bumbeşti-Pițic. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 11/08/2022, ora 16.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 19/08/2022, ora 
14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Comuna Bumbeşti-Pițic, Bumbeşti-
Pițic, Str.Principală nr. 104, județul Gorj. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Un exemplar. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura şedința publică 
de deschidere a ofertelor: 22/08/2022, ora 
10.00, la sediul Comunei Bumbeşti-Pițic, 
Bumbeşti-Pițic, Str.Principală nr.104, județul 
Gorj. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Novaci, oraş Novaci, 
Str.Parângului nr.57, județul Gorj, telefon 
0253/466.498, fax 0253/466.498, e-mail: 
jud-novaci@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 28/07/2022.

l Municipiul Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, 
Piața Eroilor nr. 1A, Județul Prahova, organi-
zează licitația publică, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului nr.185/29.04.2022, privind 
închirierea unor spații cu alta destinație 
decat aceea de locuință, după cum urmează: 
1. Str. Covurlui, nr. 11 (contratura -cabinet de 
medicina de familie) - 60,65 mp, 2. Str. Podul 
Inalt, nr.4, bl.4B, ap.3 (contratura -cabinet 
medicina de familie) - 38,37 mp, 3. Str. Podul 
Inalt, nr.4, bl.4B, ap.3 (contratura –cabinet 
medicina de familie) - 30,13 mp, 4. Str. Soldat 
Erou Moldoveanu Marian, nr.5A - 28,97 mp, 
5. Str. Soldat Erou Moldoveanu Marian, 
nr.5A, cam.22 (fara sala de tratament) - 
36,22 mp, 6. Str. Soldat Erou Moldoveanu 
Marian, nr.5A, cam. 11,12,13 - 57,10 mp.Lici-
tația publică va avea loc în data de 
18.08.2022 orele 1000, la sediul Municipiului 
Ploieşti în strada P-ța Eroilor nr.1,  în Sala de 
Şedințe situată la etajul 1, județul Prahova.
Documentația de atribuire se achiziționează 

de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul 
Publicitate, Valorificare Patrimoniu, (Munici-
piului Ploieşti, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, 
cam. 409). Contravaloarea documentației de 
atribuire este de 200 lei şi se achită la casi-
eria Municipiului Ploieşti in baza unei dispo-
ziții eliberată de Serviciul Publicitate, 
Valorificare Patrimoniu. Prețul de pornire la 
licitație pentru fiecare spațiu cu alta desti-
nație decat aceea de locuință, este cel 
prevăzut in Anexa nr. 1 la documentația de 
atribuire.Taxă de participare la licitație este 
de 200 lei. Data limită de depunere a dosa-
rului de participare la licitație: 16.08.2022 
ora 12:00. Dosarul de participare, compus 
din două plicuri sigilate, unul exterior şi unul 
interior, se depune la Registratura Munici-
piului Ploieşti, Piața Eroilor nr. 1A, parter. 
Ofertantul are dreptul de a transmite oferta 
prin postă şi implicit direct la sediul autori-
tății contractante.Oferta din plicul interior va 
fi depusă într-un singur exemplar semnat de 
către participantul la licitație. Informații 
suplimentare se pot obține de la Direcția 
Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, 
Valorificare Patrimoniu, Municipiului Ploieşti, 
Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409 sau la 
telefon 0244 516699 interior 546.

l Municipiul Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, 
Piața Eroilor nr. 1A, Județul Prahova, organi-
zează licitația publică, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Muni-
cipiului nr.b132/31.03.2022, privind vânzarea 
prin licitație publică a imobilului – teren în 
suprafață de 121 m2, situat în Ploieşti, str.
bSoveja nr.4 ce aparține domeniului privat al 
Municipiului Ploieşti. Licitația publică va avea 
loc în data de 22.08.2022 orele 10:00, la sediul 
Municipiului Ploieşti în strada, P-ța Eroilor 
nr.1, în Sala de Şedințe situată la etajul 1, 
județul Prahova. Licitația se va desfăşura în 
condițiile depunerii a minim 2 oferte valabile. 
Documentația de atribuire se achiziționează 
de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul 
Publicitate, Valorificare Patrimoniu, (Munici-
piului Ploieşti, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 
409). Contravaloarea documentației de atri-
buire este de 300 lei şi se achită la casieria 
Municipiului Ploieşti în baza unei dispoziții 
eliberată de Serviciul Publicitate, Valorificare 
Patrimoniu. Prețul de pornire la licitație 
pentru vânzarea imobilului – teren în supra-
față de 121 m2, situat în Ploieşti, str.Soveja 
nr.4 este 95.805,00 lei. Taxa de participare la 
licitație este de 300 lei. Garanția de partici-
pare la licitație este de 9.580,5 lei. Data limită 
de depunere a dosarului de participare la lici-
tație: 19.08.2022 ora 12:00. Dosarul de parti-
cipare, compus din două plicuri sigilate, unul 
exterior şi unul interior, se depune la Registra-
tura Municipiului Ploieşti, Piața Eroilor nr. 1A, 
parter. Ofertantul are dreptul de a transmite 
oferta prin postă şi implicit direct la sediul 
autorității contractante. Oferta din plicul 
interior va fi depusă într-un singur exemplar 
semnat de către participantul la licitație. Infor-
mații suplimentare se pot obține de la Direcția 
Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, 
Valorificare Patrimoniu, Municipiului Ploieşti, 
Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409 sau la 
telefon 0244 516699 interior 546.

l Municipiul Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, 
Piața Eroilor nr. 1A, Județul Prahova, organi-
zează licitația publică, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului nr. 34/31.01.2022, privind 
vânzarea imobilului teren în suprafață de 47 
m2, situat în Ploieşti, str. Ciucaş nr. 8A – 
domeniu privat al Municipiului Ploieşti. Lici-
tația publică va avea loc în data de 
19.08.2022 orele 1000, la sediul Municipiului 
Ploieşti în strada, P-ța Eroilor nr.1, în Sala de 
Şedințe situată la etajul 1, județul Prahova. 
Licitația se va desfăşura în condițiile depu-
nerii a minim 2 oferte valabile. Documentația 
de atribuire se achiziționează de la Direcția 
Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, 
Valorificare Patrimoniu, (Municipiului 
Ploieşti, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 
409). Contravaloarea documentației de atri-
buire este de 300 lei şi se achită la casieria 
Municipiului Ploieşti in baza unei dispoziții 
eliberată de Serviciul Publicitate, Valorificare 
Patrimoniu. Prețul de pornire la licitație 
pentru imobilul teren în suprafață de 47 m2, 
situat în Ploieşti, str. Ciucaş nr. 8A este 
53.494,00 lei. Taxa de participare la licitație 
este de 300 lei. Data limită de depunere a 

dosarului de participare la licitație: 
17.08.2022 ora 12:00 . Dosarul de partici-
pare, compus din două plicuri sigilate, unul 
exterior şi unul interior, se depune la Regis-
tratura Municipiului Ploieşti, Piața Eroilor nr. 
1A, parter. Ofertantul are dreptul de a trans-
mite oferta prin postă şi implicit direct la 
sediul autorității contractante. Oferta din 
plicul interior va fi depusă într-un singur 
exemplar semnat de către participantul la 
licitație. Informații suplimentare se pot 
obține de la Direcția Gestiune Patrimoniu, 
Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, 
Municipiului Ploieşti, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 
4, cam. 409 sau la telefon 0244 516699 inte-
rior 546.


