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l Firma NBI, subordonata Webuild
Romania, angajează inginer- cost
control. CV la adresa: s.rosca@
astaldi.com
l SC Cadima General Construct SRL,
având CUI: 43283121, cu sediul în Sat
Balta Doamnei, Comuna Balta
Doamnei, nr.171, Județ Prahova, angajează: Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet, cod
COR 931301- 10 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de 16.05.2022,
ora 09.00, la sediul societății.
l SC Danubia-Kit SRL, cu sediul în
Județul Mehedinți, Comuna Eselnița,
Sat Eselnița, angajează ajutor de ospătar,
camerist, lucrător bucătărie. CV-urile se
pot depune la adresa de email: gdrecruitment2021@gmail.com. Interviurile vor
avea loc în data de 13.05.2022, între orele
10.00 și 14.00.
l Rifa Gaget Rans S.R.L., cu sediul
social în loc.Comarnic, oraș
Comarnic, cartier Poiana, nr.508A,
jud. Prahova, înregistrată la ORC sub
nr.J29/2591/2018, CUI: 40206086,
angajează: Tinichigiu auto cod
COR-721303 -5 posturi, Sudor cod
COR-721208 -5 posturi, Șlefuitor
metale cod COR-722407 -10 posturi,
Hamali cod COR-962102 -10 posturi,
Spălător auto cod COR-912201 -5
posturi, Manipulant marfă cod
COR-933303 -5 posturi. Pentru CV, la
adresa de e-mail: valeria@whl.ro
l Primăria Afumați cu sediul în șos.
București- Urziceni nr.151, comuna
Afumați, județ Ilfov organizează în data
de 10.06.2022 concurs recrutare pentru 3
posturi Muncitor calificat– Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ și 3 posturi Muncitor
necalificat– Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ. Condiții de participare pentru Muncitor calificat: studii
medii/generale, vechime în muncă: 10
ani, calificare dulgher/ bucătar/
constructor. Condiții de participare
pentru Muncitor necalificat: studii medii/
generale, vechime în muncă: 5 ani. Dosarele se depun la sediul Primăriei Afumați
în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului, respectiv de la data
de 13.05.2022 până la data de 26.05.2022,
ora 16:00. Alte informaţii pot fi obţinute
la doamna Budici Sorina– Polițist local
Principal Primăria Afumați, email: secretariat@primariaafumati.ro, telefon:
021.352.94.24.
l Baza de Reparaţii a Tehnicii de
Intervenţie, cu sediul în localitatea
Dragalina, str. Remizei nr. 1, judeţul
Călărași, organizează concurs cu recrutare din sursă externă, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului
României nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, pentru
ocuparea următoarelor 3 posturi
vacante: A) Denumirea posturilor:
lăcătuș mecanic COR 721410 în cadrul
Compartimentului Tehnic. B) Nivelul
studiilor și vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării posturilor: pregătire de bază: absolvent al învăță-

mântului general obligatoriu; - studii de
specialitate: certificat de calificare/
certificat de competente profesionale/
certificat de absolvire și suplimentul
descriptiv al certificatului în una din
calificările: lăcătuș mecanic, lăcătuș
S.D.V., sculer-matrițer, tinichigiu carosier, lăcătuș-montator, lăcătuș mecanic
de întreținere și reparații universale,
constructor-montator de structuri
metalice, tinichigiu industrial, lăcătuș
construcții metalice și navale. - vechime
în specialitate: nu este cazul. C) Tipul
probelor de concurs, locul data și ora
desfășurării. Probele de concurs: proba
practică și interviu. Locul de desfășurare a probelor de concurs: sediul Bazei
de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie.
Data desfășurării: 1. proba practică:
11.07.2022, ora 10.00. 2. interviul:
14.07.2022, ora 10.00. D) Data limită,
locul de depunere a dosarului de
concurs și datele de contact ale secretarului comisiei de concurs: - 27.05.2022
inclusiv, ora 16.00; - sediul Bazei de
Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie; persoană de contact: Secretarul comisiei de concurs, Cpt. Craiu Aneta,
0758233785 în zilele lucrătoare între
orele 08.00-15.00.
l Baza de Reparaţii a Tehnicii de
Intervenţie, cu sediul în localitatea
Dragalina, str. Remizei nr. 1, judeţul
Călărași, organizează concurs cu recrutare din sursă externă, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului
României nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, pentru
ocuparea unui post vacant: A) Denumirea postului: - muncitor calificat IV-I
(mecanic auto) COR 723103 în cadrul
Compartimentului Tehnic. B) Nivelul
studiilor și vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării posturilor.
Pregătire de bază: absolvent al învățământului general obligatoriu; Studii de
specialitate:- certificat de calificare/
certificat de competente profesionale/
certificat de absolvire și suplimentul
descriptiv al certificatului în una din
calificările: mecanic auto, motorist.
Vechime în specialitate: nu este cazul.
C) Tipul probelor de concurs, locul data
și ora desfășurării. Probele de concurs:
proba practică și interviu. Locul de
desfășurare a probelor de concurs:
sediul Bazei de Reparaţii a Tehnicii de
Intervenţie. Data desfășurării: 1. proba
practică: 12.07.2022, ora 10.00. 2. interviul: 15.07.2022, ora 10.00. D) Data
limită, locul de depunere a dosarului de
concurs și datele de contact ale secretarului comisiei de concurs: - 27.05.2022
inclusiv, ora 16.00; - sediul Bazei de
Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie; persoană de contact: secretarul comisiei
de concurs, Căpitan Craiu Aneta,
0758233785 în zilele lucrătoare între
orele 08.00-15.00.
l Administraţia Domeniului Public
Sector 1, București, anunţă concurs de
recrutare organizat în data de
07.06.2022, ora 11.00, proba scrisă și în
data de 10.06.2022, ora 11.00, proba
interviului, pentru ocuparea funcţiilor
contractuale de execuţie vacante de
inspectori de specialitate. Condiţii de
participare la concurs: -1 post de
inspector de specialitate, gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Spații
Verzi: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
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superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul agronomic, silvic, horticol, peisagistică;
-studii universitare de masterat; -permis
conducere categoria B; -cunoștinţe de
operare programe pe calculator
Windows-Office (Excel, Word);
-vechimea în specialitate necesară:
minim 6 ani și 6 luni; -1 post de
inspector de specialitate, gradul profesional II, în cadrul Serviciului Spații
Verzi: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul agronomic, silvic, horticol, peisagistică;
-permis conducere categoria B; -cunoștinţe de operare programe pe calculator
Windows-Office (Excel, Word);
-vechimea în specialitate necesară:
minim 6 luni; -1 post de inspector de
specialitate, gradul profesional I, în
cadrul Biroului Drumuri Semnalizare
Rutieră: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul
construcţiilor; -studii universitare de
masterat; -vechimea în specialitate necesară: minim 3 ani și 6 luni. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituţiei,
din Bd. Poligrafiei, nr.4, sector 1, în perioada 16.05.2022-27.05.2022. Condiţiile
de participare și bibliografia se afișează
la sediul instituţiei și pe pagina de
internet a instituţiei: http://adp-sector1.
ro. Relaţii suplimentare la secretarul
comisiei de concurs, telefon: 031.94.40.
l Firma Offensive din Satu Mare,
producătoare de articole tricotate,
angajăm pe următoarele funcții: confectioner prelucrator in industria
textila, cu experienta minim 1 ani +
cunoștințe bune de limba engleză, Tehnician in industria confectiilor
tricotaje, cu experiență minim 1 an +
cunoștințe bune de limba engleză. Cei
interesații sunt rugați să ne contacteze la nr.tel: 0261839988 sau offensive@offensive.ro
l În conformitate cu prevederile art.
II din Legea nr.203/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr.
55/2020, privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, precum și a
prevederilor art.7 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, Primăria Orașului
Horezu, cu sediul în orașul Horezu,
str.1 Decembrie, nr.7, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante de Tehnician
veterinar I și Muncitor I (îngrijitor
câini în adăposturi) la Serviciul pentru
gestionarea câinilor fără stăpân din
cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului orașului Horezu, astfel:
Data și locul desfășurării concursului:
-selecția dosarelor: 27.05.2022; -proba
scrisă se organizează în data de
06.06.2022, ora 10.00; -dosarele de
înscriere se pot depune la sediul instituţiei, Biroul Resurse Umane, în perioada 13.05.2022-26.05.2022, ora 16.00.
Rezultatul selecției dosarelor se va
afișa la avizierul din cadrul Primăriei
Orașului Horezu în data de
27.05.2022. Condiţii de participare la
concurs: 1.Tehnician veterinar I
-Serviciul pentru gestionarea câinilor
fără stăpân: -Nr.posturi: 1; -Nivel

studii: studii medii, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -Vechime în
muncă: minim 5 ani. Cerințe specifice:
-Certificat de calificare profesională
-Tehnician veterinar; -Vechime în
specialitatea tehnician veterinar:
minim 1 an. 2. Muncitor I (îngrijitor
câini în adăposturi) -Serviciul pentru
gestionarea câinilor fără stăpân: -Nr.
posturi: 1; -Nivel studii: studii medii;
-Vechime: minim 2 ani vechime. Acte
necesare înscrierii la concurs -conform
art.6 din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Calendarul concursului: -Depunerea dosarelor: termen
13.05.2022-26.05.2022; -Selecţia dosarelor: termen 27.05.2022; -Proba
scrisă: 06.06.2022, ora 10.00; -Depunere contestaţii proba scrisă:
07.06.2022; -Afișarea rezultatelor după
contestaţii: termen 07.06.2022; -Interviul: 08.06.2022, ora 10.00; -Rezultatul
final al concursului: termen
10.06.2022. Bibliografia de concurs și
actele necesare înscrierii la concurs se
afișează la sediul instituției. Relaţii
suplimentare la telefon: 0372/919.629,
persoană de contact: cons.sup.Orleanu
Cristina Elena.

CITAŢII
l Numitul Marcu Ionuț, cu domiciliul în sat. Lamotesti, com. Milcovu,
jud. Vrancea, este citat la Judecătoria
Satu Mare, în data de 24.05.2022, ora
08.30, la camera 7, în calitate de
pârât, în dosar civil nr. 6414/296/2021,
având ca obiect pensie de întreținere.
l Se cauta mostenitorii defunctei
Ivanovici Cornelia fosta Șufană,
născută Rotar, in 24 februarie 1949,cu
ultimul domiciliu cunoscut in Timisoara, str. Albinelor,nr.32,ap.4.Telefon
contact 0724173904.

DIVERSE
l Societatea OMAMA MEDFIE
anunta activitatea de productie
la sediul sau din Medias str. C.
Brancoveanu 23, jud. Sibiu.
l Subscrisul Cabinet Individual de
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin reprezentată prin
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de
lichidator judiciar al Kairos Retail SRL
desemnat prin sentinta civila nr.
2195/09.05.2022, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila
in dosar nr. 29993/3/2020*, notifica
deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de Legea
nr. 85/2014 împotriva Kairos Retail
SRL, cu sediul social in București,
Sectorul 3, Str. Brailita, Nr. 20, Et.2,
Ap.4, CUI 30620438, nr. de ordine in
registrul comertului J40/10096/2012.
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta nascut dupa
data deschiderii procedurii insolventei
impotriva Kairos Retail SRL, vor
formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu referire
la dosarul nr. 29993/3/2020*, in urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere
a creantelor in tabelul suplimentar al
creantelor 10.06.2022; b) termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului suplimentar al creantelor
30.06.2022; c) termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea in
BPI a tabelului suplimentar; d) termen
pentru intocmirea si afisarea tabelului
definitiv consolidat 20.07.2022.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l SC Synergy Solar Șendreni, titular
al proiectului „desființare construcții
existente și împrejmuire”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de
către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul „desființare
construcții existente și împrejmuire”,
propus a fi amplasat în comuna
Șendreni, sat Șendreni, T92, P514/1/1,
Ferma 9, județul Galați. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care
o fundamentează pot fi consultate la
următoarea adresă de internet (http://
www.anpm.ro/web/apm-galati/drafturi-acte-reglementare). Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de
încadrare pe adresa de e-mail office@
apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile
de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a A.P.M. Galați.
l Becheanu Adina-Maria, Becheanu
Dorel-Cristinel, Alui-Gheorghe Denisa-Steliana, Alui-Gheorghe
Constantin, beneficiari ai documentației: 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”, au
demarat procedura de avizare la
Consiliul Județean Ilfov în vederea
obținerii avizului favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism pe terenul
amplasat în comuna Berceni, Bulevardul 1 Mai, T3, P11/4, 11/3, nr.
cad.62286, 62287, 54274, 55690, jud.
Ilfov.
l Primăria Comunei Jilava, având
sediul în Șos.Giurgiului, nr.279, localitatea Jilava, titular al planului/
programului „Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de
Urbanism al Comunei Jilava, județul
Ilfov, localitatea Jilava, Șos.Giurgiului, nr.279, anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii
publice pentru proiectul de plan /
program propus, inclusiv a raportului
de mediu. Dezbaterea publică va avea
loc la Sala de ședințe a Consiliului
Local Jilava în data de 29.06.2022,
ora 10.00. La dezbaterea deschisă
publicului vor participa următoarele
autorități: -Consiliul Județean Ilfov,
prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului; -Agenția pentru
Protecția Mediului Ilfov; -GNM
-Comisariatul Județean Ilfov; -Administrația Națională „Apele Române”
SGA Apelor Ilfov-București;
-Direcția de Sănătate Publică Ilfov;
-Prefectura Județului Ilfov; -SC Urbis
Geoproiect SRL.
l Municipiul București, în calitate de
expropriator, anunță că activitatea
Comisiilor de verificare a dreptului de
proprietate sau a altor drepturi reale
numite pentru exproprierea imobilului -monument istoric af lat în
proprietate privată situat la adresa:
Calea Moșilor nr.134, sector 2, București, nr.cadastral 208210, în vederea
efectuării lucrărilor de conservare și
protejare de interes public local
aferente proiectului de utilitate
publică „Spațiul Cultural Municipal”,
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în conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului General
nr.663/28.03.2022, și pentru exproprierea imobilului în suprafață de
846mp, parte din terenul proprietate
situat în București, str.Fântânica
nr.39, sector 2, nr.cadastral 230416, în
conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului General
nr.643/28.03.2022, va începe în data
de 25 mai 2022, la sediul din B-dul
Regina Elisabeta nr.47, sector 5. Tabelele cu imobilele proprietate privată
supuse procedurii de expropriere vor
fi aduse la cunoștința publică prin
afișare la sediul Consiliului Local
Sector 2 și pe pagina proprie de
internet a expropriatorului, conform
dispozițiilor art.11 alin.4 din Legea nr.
255/2010, privind exproprierea
pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de
interes național, județean și local.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare: APM
Ialomiţa și SC JR Solar Ialomita
SRL, cu sediul în sat Cocora,
comuna Cocora, str. Principală,
nr.7, biroul 14, jud.Ialomiţa,
titular al planului PUZ- „PUZConstruire Parc Fotovoltaic
Țăndărei 2 compus din panouri
fotovoltaice, drumuri de acces,
reţele interioare de transport
energie electrică, posturi de
transformare, împrejmuiri și
organizare de șantier și operațiuni cadastrale (alipiri), Oraș
Țăndărei, Județul Ialomița”orașul Țăndărei, jud.Ialomiţa,
anunţă publicul interesat asupra
deciziei etapei de încadrare: -nu
este necesară evaluarea de
mediu, urmând ca planul să fie
supus procedurii de adoptare
fără aviz de mediu.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare: APM
Ialomiţa și SC JR Ialomita SRL,
cu sediul în sat Cocora, comuna
Cocora, str. Principală nr.7,
biroul 7, jud.Ialomiţa, titular al
planului PUZ- „PUZConstruire Parc Fotovoltaic
Țăndărei 1 compus din panouri
fotovoltaice, drumuri de acces,
reţele interioare de transport
energie electrică, posturi de
transformare, împrejmuiri și
organizare de șantier și operațiuni cadastrale (alipiri), Oraș
Țăndărei, Județul Ialomița”orașul Țăndărei, jud.Ialomiţa,
anunţă publicul interesat asupra
deciziei etapei de încadrare: -nu
este necesară evaluarea de
mediu, urmând ca planul să fie
supus procedurii de adoptare
fără aviz de mediu.
l SC Premier Energy SRL, titular al
proiectului „Extindere reţea distribuţie gaze naturale medie presiune și
realizare racorduri aferente pe str.
Salcâmilor, str.Păcii, str.Viilor și str.
Aleea Florilor, sat Ciulnița, comuna
Ciulnița, jud. Ialomița”, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Ialomița în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul: „Extindere reţea distribuţie gaze naturale
medie presiune și realizare racorduri
aferente pe str.Salcâmilor, str.Păcii,
str.Viilor și str. Aleea Florilor, sat
Ciulnița, comuna Ciulnița, jud.
Ialomiţa”, propus a fi amplasat în loc.
Ciulnița, com.Ciulnița, jud.Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.
Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în
zilele de luni-joi, 08.00-16.30, vineri,
între orele 8.00-14.00, la următoarea
adresă de internet: www.apmil.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii /observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunţului pe
pagina de internet a APM Ialomiţa.

l CII Stefanescu Ovidiu Alin anunta
deschiderea procedurii generale a
insolventei a debitorului Consumcoop
Bujoreni Societate Cooperativă, dosar
nr. 666/90/2022 pe rolul Tribunalului
Valcea. Termenul limită pentru depunerea creantelor este 17.05.2022 .
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 26.05.2022. Termenul
pentru afișarea tabelului definitiv al
creanţelor este 14.06.2022. Termen
sedinta adunarea creditorilor
30.05.2022.
l Anuntul public. Solicitare Autorizatie de mediu. Vertical Construct
Serv SRL cu sediul in municipiul
Tecuci, str. Mureș, nr. 20, Corp 1,
Camera 3, județul Galați, anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a autorizației de
mediu in scopul desfășurării activității Extracția pietrișului și nisipului;
extracția argilei și caolinului - CAEN
0812, pe amplasamentul din extravilanul comunei Movileni, T.63, P.18,
județul Galați. Informaţii privind
impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicita autorizaţia
de mediu pot fi consultate zilnic, de
luni pana joi, intre orele 8.30 – 16.00
si vineri intre orele 8.30 – 13.30, la
sediul Agentiei Pentru Protectia
Mediului Galati, str. Regiment 11
Siret nr. 2, Galaţi, judetul Galaţi.
Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc in scris la
sediul A.P.M. Galaţi.

ADUNĂRI GENERALE
l Erată la anunțul din data de
11.04.2022 publicat eronat în Cotidianul Național Jurnalul rubrica
„Diverse” în loc de rubrica „Adunări
Generale”,corectat în data de
12.04.2022 prin anunțul publicat la
rubrica „Adunări Generale” a cotidianului Național Jurnalul”, prin care
rectificăm următoarele: în loc de
sintagma„d-na Vișan Stela în calitate
de Președinte” se va scrie corect
sintagma”d-nul Cristea Gheorghe, în
calitate de membru al Consiliului de
Administrație al Societății Cooperative de Consum Cornetu, cu sediul
social în com. Cornetu, Șos. Alexandriei nr. 171, jud. Ilfov, avand nr. de
ordine în Registrul Comerțului
C23/10/2005, CUI RO3452949.
l Convocator. Respectând prevederile
Legii societăţilor nr.31/1990, republicată și completată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale
Actului constitutiv al societăţii Grand
Moulin S.R.L., cu sediul social în
România, loc.Rudeni, oraș Chitila,
strada Rudeni, nr.76, judeţ Ilfov, înreg i s t r a t ă l a O . R . C . s u b n r.
J23/2317/13.08.2012, C.U.I.30012503
(denumită „Societatea”), administratorul societății Ziad Chidiac, în
temeiul art.195 din Legea societăţilor
nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea
Generală a Asociaţilor a acestei Societăți, pentru data de 25 mai 2022, ora
11.00, la sediul social al Societății din
Rudeni, oraș Chitila, strada Rudeni,
nr.76, judeţ Ilfov. La adunare sunt
îndreptățiți să participe toți asociaţii
Societății. Pentru această Adunare
Generală a Asociaţilor, ordinea de zi
va fi următoarea: -Aprobarea Bilanţul
contabil, Contul de profit și pierdere și
Notele explicative la 31.12.2021;
-Aprobarea modalităţii de repartizare
a rezultatului financiar pentru anul
2021; -Aprobarea Raportului de
gestiune al Administratorului. În cazul
neîndeplinirii cvorumului, Adunarea
Generală a Asociaţilor se va întruni,
având aceeași ordine de zi, la data de
26 mai 2022, ora 11.00, la sediul social
al Societății din Rudeni, oraș Chitila,
strada Rudeni, nr.76, judeţ Ilfov.
Prezentul convocator a fost semnat
atât în limba română, cât și în limba
engleză și comunicat personal/publicitate asociaţilor societăţii Grand
Moulin S.R.L., astăzi, 12.05.2022.

anunțuri

17

18

anunțuri

LICITAŢII
l Clubul Sportiv Municipal Slatina,
cu sediul în mun.Slatina, str. Bld. Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.
Olt, organizează, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului
L o c a l a l m u n . S l a t i n a n r.
127/28.04.2022, la data de 26.05.2022,
ora 10.00, licitație publică pentru
închirierea spațiului destinat comerț
alimentație publică din incinta
Clubului Nautic și de Agrement
„Plaja Olt” reprezentând foișor din
lemn în suprafață construită la sol de
27,35mp, iar suprafața utilă de
23,65mp. Procurarea documentației
pentru participarea la licitație se face
de la Clubul Sportiv Municipal
Slatina, cu sediul în mun. Slatina, str.
Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1,
jud.Olt, persoana de contact Cirstea
Lidia-Elena, telefon /fax:
0349/881.148, e-mail: csmslatina@
yahoo.com. Depunerea ofertelor se
face la sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina până la data de
25.05.2022, ora 12.00.
l CONPET S.A. achiziționează
bunuri/ servicii/ lucrări confom
Normelor Procedurale Interne de Achiziții, Revizia 4. În perioada 04 11.05.2022 s-au postat pe site-ul
Conpet, următoarele achiziții: - Furnizare rechizite, papetărie și birotică. Achiziție gaze naturale. - Servicii de
proiectare în vederea realizării obiectivului: reabilitare sală pompe stație de
pompare Constanța Sud. - Servicii de
elaborare studiu de soluție și serviciile
de proiectare pentru obiectivul:
Conductă legătură Ø8” Moreni - Mija
(Valea Neagră) în F1, F2 Siliște Ploiești, cca. 7.200 ml și gări de godevil.
l SC IPM Partners Romania SA
societate aflata in faliment prin lichidator judiciar anunta vanzarea la
licitatie publica a urmatoarelor
bunuri mobile: generator AGT la
pretul de 4077 lei; generator Olimpian
Cat 653 la pretul de 13.871 lei;
aparate de sudura (carucior + oscilator weldycar, cuptoare electrozi,
invertoare sudura, etc) cu pret
cuprins intre 338 lei si 4106 lei; diferite aparate (aparate de masura,
detectoare drager, manometru, etc) cu
pretul cuprins intre 245 lei si 1981 lei;
echipamente diverse (centratoare
teava hidraulic, cilindre hidraulice,
electroconvertizoare,masini de gaurit
si frezat, etc) cu pretul cuprins intre
293 lei si 3127 lei; obiecte de inventar
(centratoare teava, hidraulic,
mecanic, baloane obturare, aparat de
masura, arbore centron, detectoare,
dispozitive de indoit teava, pistolete,
polizoare, space ring, truse sudare,
etc) cu pretul cuprins intre 37 lei si
661 lei si stocuri diverse (centratoare,
cilindre, pistolete, copiatoare, etc) cu
pret cuprins intre 21 lei si 2885 lei.
Preturile tuturor bunurilor sunt
purtatoare de TVA. Pretul de pornire
fiind cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile publice au loc in
baza hotararii Adunarii Creditorilor
din 29.06.2021, care a incuviintat
raportul de evaluare a bunurilor
mobile af late in patrimoniul debitoarei, a stabilit valorificarea lor prin
licitatie publica, a aprobat regulamentul de participare la licitatie
pentru bunurile mobile si conform
adresei nr.667 / 09.07.2021 a evaluatorului. Pentru vizualizarea bunurilor
care se afla in Ploiesti, str. Cuptoarelor, nr. 4 trebuie sa se ia legatura cu
dl Ivan Adrian Cristinel - tel: 0730
682 736. Sedintele de licitatii vor avea
loc pe data de: 24.05.2022, 26.05.2022,
02.06.2022, 08.06.2022, 15.06.2022,
22.06.2022, 29.06.2022, 07.07.2022,
14.07.2022, 21.07.2022, orele 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12, bl.
33S1, et. 7, cab 7B. Garantia de participare la licitatie, care constituie
avans din pret, este de 10% din
valoarea bunurilor licitate si se achita
in contul lui IPM Partners Romania
SA. Taxa de participare la licitatie
este de 5% din valoarea bunurilor
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licitate care se achita la sediul lichidatorului judiciar in numerar sau in
contul lichidatorului judiciar. Relatii
suplimentare la sediul lichidatorului
judiciar la telefon: 0344104525.
l SC IPM Partners Romania SA
societate aflata in faliment prin lichidator judiciar anunta vanzarea la
licitatie publica a urmatoarelor
bunuri mobile: instalatie man. proba
sub. la pretul de 497 lei + TVA,
exhaustor gaze mobil – flex la pretul
de 1.149,50 lei + TVA. Pretul de
pornire este redus la 50% fata de cel
stabilit in raportul de evaluare. Licitatiile publice au loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 29.06.2021,
care a incuviintat raportul de
evaluare a bunurilor mobile aflate in
patrimoniul debitoarei, a stabilit valorificarea lor prin licitatie publica, a
aprobat regulamentul de participare
la licitatie pentru bunurile mobile si
conform adresei nr. 667 / 09.07.2021 a
evaluatorului. Ofertantii trebuie sa
vizualizeze aceste bunuri pe teren,
respectiv in Ploiesti, str. Cuptoarelor,
nr. 4 si iau legatura cu dl Ivan Adrian
Cristinel - tel: 0730 682 736. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data
de: 24.05.2022, 26.05.2022,
02.06.2022, 08.06.2022, 15.06.2022,
22.06.2022, 29.06.2022, 07.07.2022,
14.07.2022, 21.07.2022, orele 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab 7B. Garantia de participare la licitatie, care constituie
avans din pret, este de 10% din
valoarea bunurilor licitate si se achita
in contul IPM Partners Romania SA.
Taxa de participare la licitatie este de
5% din valoarea bunurilor mobile
licitate, care se achita la sediul lichidatorului judiciar in numerar sau in
contul lichidatorului judiciar. Relatii
suplimentare la sediul lichidatorului
judiciar la telefon: 0344104525.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Ingineria
De Valoare RO SRL, desemnat prin
incheierea de sedinta din data de
04.10.2021 pronunţată de Tribunalul
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în
dosarul nr. 33418/3/2016, anunta
scoaterea la vanzare a bunului mobil
aflat in proprietatea societatii Ingineria De Valoare RO SRL, constand
in mijloc de transport: autoturism
Skoda Fabia, 2001, motorină/ 1.896 cc
in valoarea de 1.000 euro exclusiv
TVA. Vanzarea bunurilor mobile
apartinand societatii falite se va organiza in data de 24.05.2022 ora 14.00,
prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunul mobil nu se va
adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 2 (doua)
licitatii saptamanale in datele de
31.05.2022 si 07.06.2022 la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunului,
pretul acestuia, conditiile de inscriere
la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se
poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei exclusiv TVA.
Achizitionarea caietului de sarcini
este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare
se pot obtine la tel. 021.227.28.81.
l Penitenciarul Giurgiu, cu sediul în
localitatea Giurgiu, str. Bălănoaiei, nr
12A, jud. Giurgiu, România, cod unic
de înregistare 13476015, tel.
0246.215.091, fax 0246.213.700, email
pgiurgiu@anp.gov.ro, www.penitenci-

arul-giurgiu.ro, organizează în data
de 02.06.2022, orele 10:00, licitație
publică cu strigare pentru valorificarea a 5 autovehicule scoase din
funcțiune. Persoanele interesate pot
solicita documentația de la sediul
Penitenciarului Giurgiu zilnic, contra
cost începând cu data de 16.05.2022
între orele 08:30 –14:30. Prețul de
vânzare al documentației este 10 lei/
buc. Bunurile pot fi vizionate după
achitarea garanției de participare.
Perioada în care pot fi vizionate
bunurile scoase la licitație este
16.05.2022 –25.05.2022. Clarificări
pot fi obținute la adresa menționată
mai sus până la data limită de
25.05.2022. Licitația cu strigare se va
desfășura în data de 02.06.2022 începând cu ora 10:00. Documentele de
participare se vor depune la sediu
Penitenciarului Giurgiu până cel
târziu în data de 30.05.2022. Garanția
de participare este în sumă de 200 lei
pentru fiecare obiect scos la licitație.
Alte relații se pot obține la telefon
0246215091, interior 174, d-l
Mitrofan Florin, între orele 09:00 și
14:00 în zilele lucratoare. În cazul în
care bunurile nu vor fi vândute din
cauza neparticipării la licitație sau
neîndeplinirea prevederilor legale de
către participanți se va organiza o
nouă licitație cu aceleași condiții de
participare, respectând prevederile
HG 766/18.07.2002, în data de
16.06.2022. Dacă din motivele
prezentate mai sus, bunurile nu vor fi
vândute nici la această licitație se va
organiza o nouă licitație cu aceleași
condiții de participare, respectând
prevederile HG 766/18.07.2002, în
data de 30.06.2022. Documentația
poate fi pusă la dispoziție și în format
electronic la adresa de mail comunicată de solicitant.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Șieu, cu sediul în
Șieu, nr.261, județul Bistrița-Năsăud,
telefon 0263/260.159, fax
0263/260.159, e-mail: primariasieubn@yahoo.com, cod fiscal
4426956. 2.Data publicării anunțului
de licitație în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a: 07.04.2022,
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: 7 oferte primite, 7 oferte
declarate valabile. 5.Denumirea/
numele și sediul /adresa ofertantului
a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: Ursa-Brad Ionel IF, comuna
Șieu, sat Ardan, nr. 45, județul Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș,
Podușan, Prisacă” în suprafață de
6,73Ha și parcela „Prisacă” în suprafață de 14,01Ha; Chereja Aurel-Liviu
PFA, comuna Șieu, sat Ardan, nr.164,
județul Bistrița-Năsăud, parcela „La
Ticlău” în suprafață de 1,00Ha;
Costinea Emil PFA, comuna Șieu, sat
Ardan, nr. 180, județul Bistrița-Năsăud, parcela „Horgoș” în suprafață
de 4,50Ha; Hăbălău Claudia-Maria
PFA, comuna Șieu, sat Posmuș,
nr.130, județul Bistrița-Năsăud,
parcela „Barboșa” în suprafață de
2,47 Ha; Ivan Angela-Violeta,
comuna Șieu, sat Posmuș, nr.189,
județul Bistrița-Năsăud, parcela
„Barboșa” în suprafață de 0,46Ha;
UIlean Lucian-Virgil, comuna Șieu,
sat Posmuș, nr.139, județul Bistrița-Năsăud, parcela „La Grajd” în
suprafață de 0,30Ha; Tiniș Ioan,
comuna Șieu, sat Șieu, nr.255, județul
Bistrița-Năsăud, parcela „La Mămăligi” în suprafață de 2,00Ha. 6.Durata
contractului: 7 ani. 7.Nivelul chiriei:
1.514,25 lei/an pentru parcela
„Frăsiniș, Podușan, Prisacă” în
suprafață de 6,73Ha și 910,65 lei/an
pentru parcela „Prisacă” în suprafață
de 14,01Ha; 220 lei/an pentru parcela
„La Ticlău” în suprafață de 1,00 Ha;
1.642,5 lei/an pentru parcela
„Horgoș” în suprafață de 4,50Ha;
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938,6 lei/an pentru parcela „Barboșa”
în suprafață de 2,47Ha; 174,8 lei/an
pentru parcela „Barboșa” în suprafață de 0,46Ha; 114 lei/ an pentru
parcela „La Grajd” în suprafață de
0,30Ha; 736 lei/an pentru parcel „La
Mămăligi” în suprafață de 2,00Ha.
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: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Bistrița, Municipiul Bistriţa, Str.Alba
Iulia nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud,
telefon 0263/213.528, fax
0263/230.491, e-mail: trbn@just.ro.
9.Data informării ofertanților despre
decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 03.05.2022. 10.Data transmiterii anunțului de atribuire către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12.05.2022.
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:
Primăria Comunei Poiana Teiului,
Str.Teilor nr.61, județul Neamț,
telefon 0233/266.250, fax
0233/266.025, e-mail: primaria@poianateiului.com, cod fiscal 2614074. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
pășuni comunale în suprafață totală
de 155,07Ha compuse din 4 trupuri
de pășune, aparținând domeniul
public al Comunei Poiana Teiului,
conform caietului de sarcini,
H.C.L.nr.39/23.03.2022 și temeiului
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019,
art.332-333. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Achiziții Publice.
3.2. Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei
Comunei Poiana Teiului, Str.Teilor
nr.61, județul Neamț. 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: 20 lei/exemplar, se
achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Poiana Teiului. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
26.05.2022, ora 14.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 06.06.2022, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Secretariat -Registratură, Primăria Comunei Poiana
Teiului, Str.Teilor nr.61, județul
Neamț. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 06.06.2022, ora
12.00, Primăria Comunei Poiana
Teiului, Str.Teilor nr.61, județul
Neamț, Sala de ședințe. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra
Neamţ, B-dul Republicii nr.16,
telefon 0233/212.294, fax
0233/235.655, e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
12.05.2022.
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:

Primăria Comunei Boghești, comuna
Boghești, Str.Principală nr. 22, județul
Vrancea, telefon/fax 0237/273.054,
e-mail: secretarboghesti@yahoo.com,
cod fiscal 4297878. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: -lotul 1 Pajiște
Pereschiv, T 42, P 552, 556, suprafață
de 10,05ha; -lotul 2 Pajiște Pereschiv,
T 42, P 552, 556, suprafață de 7,00
ha; -lotul 3 Pajiște Iugani, T 98, P
1283, suprafață de 3,71ha; -lotul 4
Pajiște Iugani, T 100, P 1219, suprafață de 3,14ha; -lotul 5 Pajiște Iugani,
T100, P 1296, suprafață de 7,01ha;
-lotul 6 Pajiște Iugani, T 98, P 1286,
1287, suprafață de 25,00ha; -lotul 7
Pajiște Plăcințeni, T 72, P 908, suprafață de 13,23ha; -lotul 8 Plăcințeni, T
73, P 909, suprafață de 10,00 ha;
-lotul 9 Plăcințeni, T 79, P 927, suprafață de 4,00ha; -lotul 10 Vermana, T
65, P 478/1, suprafață de 5,26 ha;
-lotul 11 Vermana, T 65, P 478/1,
suprafață de 39,76 ha; -lotul 12 Chițcani, T 103, P 1348, 1351, suprafață
de 39,76ha; Pajiștile aparțin domeniului public al Comunei Boghești,
conform caietului de sarcini, H.C.L.
n r. 9 / 1 1 . 0 5 . 2 0 2 2 ș i O . U . G . n r.
57/03.07.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretariat.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/ compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Se poate obține de la
Compartimentul Secretariat din
cadrul Primăriei Comunei Boghești,
comuna Boghești, Str.Principală
nr.22, județul Vrancea. 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, se achită numerar la Casieria
Primăriei Comunei Boghești. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.05.2022, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
03.06.2022, ora 11.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Boghești, comuna Boghești,
Compartimentul Secretariat, Str.
Principală nr.22, județul Vrancea. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun
într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate: unul exterior și unul
interior. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03.06.2022, ora
12.00, Primăria Comunei Boghești,
comuna Boghești, Str. Principală
nr.22, județul Vrancea. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vrancea,
Focșani, Str.Independenței nr.19,
județul Vrancea, telefon
0237/216.000, fax 0237/235.896,
e-mail: tr-vrancea-comercial@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 12.05.2022.
l Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Podul Înalt” al Judeţului
Vaslui, cu sediul pe str.Castanilor,
nr.9, loc. Vaslui, jud. Vaslui, organizează licitaţie publică deschisă cu
strigare. Obiectul licitaţiei: Valorificarea unor bunuri materiale de resort
cazarmare, conform caietului de
sarcini. Caietul de sarcini se poate
obţine de la sediul Inspectoratului, în
perioada 16.05-21.06.2022. Licitaţia
publică deschisă cu strigare va avea
loc în data de 30.05.2022, ora 10.00, la
sediul Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Podul Înalt” al Judeţului Vaslui, str.Castanilor, nr.9, loc.
Vaslui, jud.Vaslui. În cazul în care în

prima fază a licitaţiei nu sunt adjudecate bunurile, acestea vor fi scoase la
licitaţie, astfel: -în data de 15.06.2022,
ora 10.00, pentru faza a II-a -preţul
de începere a licitaţiei va fi diminuat
cu 20% din preţul iniţial; -în data de
22.06.2022, ora 10.00, pentru faza a
III-a -preţul de începere a licitaţiei va
fi diminuat cu 40% din preţul iniţial.
Pentru informaţii suplimentare se va
contacta doamna Lt.Bejan Diana,
telefon: 0235/311.212, fax
0235/312.110, adresa de e-mail: achizitii@isuvaslui.ro.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei Jucu,
comuna Jucu, Str. Primăriei nr.11,
județul Cluj, telefon 0264/233.084,
fax 0264/233.086, e-mail: office@
primariajucu.ro, cod fiscal 4426212.
2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: teren extravilan în suprafață de 13,02 ha, situat în satul Vișea,
comuna Jucu, județul Cluj, identificat în CF65393, având categoria de
folosință pajiște naturală, aparținând domeniului privat al Comunei
J u c u , c o n f o r m H . C . L . n r.
9 9 / 1 0 . 0 5 . 2 0 2 2 ș i O . U . G . n r.
57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Jucu, comuna Jucu, Str.
Primăriei nr. 11, județul Cluj. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr. 57/2019, privind Codul administrativ: 14Lei/exemplar, ce se achită în
numerar la Casieria instituției. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25/05/2022, ora 15.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
03/06/2022, ora 12.00. 4.2. Adresa la

anunțuri

www.jurnalul.ro

vineri / 13 mai 2022
care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Jucu,
comuna Jucu, Str. Primăriei nr. 11,
județul Cluj. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar în original. 5.Data
și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 03/06/2022, ora 13.00, la sediul
Primăriei Comunei Jucu, comuna
Jucu, Str.Primăriei nr.11, județul
Cluj, Sala de ședință. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Cluj,
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților
n r. 2 - 4 , j u d e ț u l C l u j , t e l e f o n
0264/596.111, fax 0264/595.844,
e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 12/05/2022.
l Anunț privind organizarea licitației
publice cu strigare în vederea valorificării prin vânzare a unei autospeciale.
Primăria Comunei Acățari, cu sediul
în Com. Acățari, nr. 214, jud.Mureș,
organizează în data de 31.05.2022,
ora 13.00, în sala de ședințe a instituției, licitația publică cu strigare,
conform HG 841/1995, în vederea
valorificării unui mijloc fix scos din
funcțiune- autospecială Autogunoieră, marca Volvo, tip FM 260, an
fabricație 2005, caroseria SG18GUNOIERA. Mijlocul fix scos din funcțiune este depozitat la sediul
instituției din com.Acățari, nr.214,
jud. Mureș, și poate fi vizitat până la
data de 26.05.2022, de luni până
vineri, între orele 09.00-14.00. Începând cu data de 13.05.2022 până în
data de 26.05.2022, ora 15.00, persoanele interesate de achiziționarea
bunului scos din funcțiune vor
depune la sediul primăriei Acățari,
com.Acățari, nr.214, jud.Mureș, documente de participare. Persoanele
interesate pot ridica caietul de sarcini
al licitației cu strigare contra sumei
de 50Lei. Prețul de pornire al licitației
este de 53.900Lei. Taxa de participare
la licitație este de 200Lei, iar garanția
de participare la licitației este de
5390Lei, ambele trebuind a fi achitate
până la data de 26.05.2022 la sediul
Primăriei Comunei Acățari. În caz de
neadjudecare, licitația va fi reluată în
data de 07.06.2022, ora 10.00,

respectiv la data de 14.06.2022, ora
10.00. Informații suplimentare se pot
obține la nr. de tel. 0265.333.112 sal la
sediul instituției din com. Acățari, nr.
214, jud. Mureș.
l Primăria Municipiului PiatraNeamţ anunţă organizarea licitației
publice pentru închirierea bunurilor
proprietate publică a Municipiului
Piatra Neamț. 1. Informaţii generale
privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primaria Municipiului Piatra
Neamț, Strada Ștefan cel Mare nr.6-8,
Piatra-Neamț, județul Neamț, telefon:
0233218991, fax: 0233 215374, e-mail:
infopn@primariapn.ro, primariapn@
yahoo.com, C.U.I: 2612790. 2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunurilor
care urmează să fie închiriate: Municipiul Piatra Neamț organizează închirierea prin licitație publică a 11 spații
situate în incinta Ștrandului Municipal, înscris în CF – 53052, proprietatea publică a Municipiului
Piatra-Neamț, conform HCL nr. 136
din 09.05.022 și OUG 57/2019 cu
modificările și completările ulterioare:
- „Teren liber¨ în suprafață de 147,72
mp. cu destinația comerț și alimentație publică - cu grill; - „Teren liber¨
în suprafață de 12,00 mp. cu destinația comerț și alimentație publică fără grill; - Spațiul nr. 2 „Căsuță rond
vis-à-vis de recepție¨ în suprafață de
8,92 mp, cu destinația comerț și
alimentație publică - fără grill; Spațiul nr. 4 „Căsuță aleea principală¨ în suprafață de 9,15 mp și teren
liber loc de joacă în suprafață de
682,35 mp cu destinația comerț,
prestări servicii - loc de joacă; Spațiul nr. 12 „ Căsuță¨ în suprafață
de 9,09 mp și teren liber în suprafață
de 128,03 mp cu destinația comerț și
alimentație publică - fără grill; Spațiul nr. 30 „Căsuță salate și sucuri
zona plajă¨ în suprafață de 4,42 mp și
teren liber în suprafață de 12,47 mp
cu destinația comerț și alimentație
publică - fără grill; - Spațiul nr. 5
„Terasa Open Tenis¨ în suprafață de
135,87 mp. cu destinația comerț și
alimentație publică - fără grill; Spațiul nr. 15 „Terasa cu foișor și zonă
grătare¨ în suprafață de 177,27 mp cu
destinația comerț și alimentație
publică - cu grill; - Spațiul nr. 20

„Terasa plajă bazin mare¨ în suprafață de 102,61 mp cu destinația
comerț și alimentație publică - fără
grill; - Spațiul nr. 25 „Terasa Mountain Beach¨ în suprafață de 126,05
mp cu destinația comerț și alimentație
publică - fără grill; - Spațiul nr. 33
„Clădire spate terasa Open Tenis¨ în
suprafață de 68,67 mp cu destinația
magazine-depozitare. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini, site-ul
autorității contractante wwwprimariapn.ro. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel puțin 4
zile înainte, de la sediul Primăriei
Municipiului Piatra-Neamț, sau de pe
site-ul autorității contractante. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire:Direcția Patrimoniu,
Primăria Municipiului Piatra-Neamț,
Strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8,
Piatra-Neamț, județul Neamț. 3.3.
Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de
10 lei la casieria Primariei Municipiului Piatra-Neamț. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 1 iunie
2022, ora 16.30. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere
a ofertelor: 8 iunie 2022, orele 16.30.
4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la sediul
Primăriei Municipiului Piatra-Neamț,
Strada Ștefan cel Mare nr.6-8, PiatraNeamț, județul Neamț. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar original și
o copie. 5. Data și locul la care se va
desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 9 iunie 2022, ora
10,00, la sediul Primăriei Municipiului
Piatra-Neamț, Strada Ștefan cel Mare
nr. 6-8, județul Neamț. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate
introduce la secția de contencios
administrativ a Tribunalului Neamț,
municipiul Piatra-Neamț, cod
610012, judetul Neamț, telefon/fax
0233232363, e-mail: tr-neamț@just.ro.
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l Societatea IB Servicii Corporative
SRL, cu sediul în mun.Iași, B-dul
Metalurgiei nr.2, biroul 1, Corp 1, jud.
Iași, CUI: 22236100, declară pierdut
certificatul de înregistrare B2329331,
emis la data de 15.04.2011.
l Hagel Constantin pierdut Atestat
de producător seria CJ, nr. 0150757,
eliberat la 12 martie 2020, emis de
Primăria Mihai-Viteazu. Îl declar nul.
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