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ACTUALITATE

Anun] privind licita]ia public`
pentru închiriere restaurant situat
în incinta {trandului comunal Varia[, comuna Varia[
Comuna Varia[, cu sediul în localitatea Varia[, num`rul 619, jude]ul Timi[, organizeaz`
licita]ie public` pentru închirierea restaurantului tip P compus din sal` de evenimente
(227,56 mp), bar (15,40 mp), buc`t`rie (23 mp), grup sanitar (6,36 mp), hol (44,3 mp),
vestiar (38,9 mp) [i camer` de depozitare (22,10 mp), situat în incinta {trandului comunal
Varia[, comuna Varia[, nr.1338, înscris în Cartea Funciar` nr.401973 Varia[, nr. cadastral
401973 -proprietate public` a Comunei Varia[.
În vederea particip`rii la licita]ia public`, cei interesa]i sunt ruga]i s` solicite în scris
documenta]ia de atribuire privind închirierea obiectivului descris mai sus de la biroul
Achizi]ii publice din cadrul Prim`riei Comunei Varia[.
Oferta, înso]it` de dovezile privind achitarea taxei de participare [i a garan]iei de
participare, se vor depune pân` la data de 02/11/2021, ora 11:00 la registratura Prim`riei
Varia[. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 04/11/2021, ora 10:00, în Sala de
consiliu a Prim`riei comunei Varia[.
Taxa de participare la licita]ie [i garan]ia de participare se vor achita la casieria
Prim`riei Varia[. Garan]ia de participare se va re]ine în cazul neparticip`rii/retragerii
din cadrul licita]iei sau în cazul refuzului de a se semna contractul. Aceasta se va restitui
ofertan]ilor necâ[tig`tori în urma formul`rii unei cereri scrise, respectiv ofertantului
declarat câ[tig`tor dup` semnarea contractului.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Prim`riei Varia[, telefon: +40256/387563
sau e-mail: primaria_varias@yahoo.com.

INFORMARE privind depunerea solicit`rii de emitere
a avizului de gospod`rire a apelor
Aceasta informare este efectuata de TIBICHI ROXANA-ELISABETA si CHIRIBUCA
OFELIA, cu domiciliul in localitatea Timisoara, strada Labirint, nr. 2, ap. 20, jud. Timis,
ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Avizul
de Gospodarire a Apelor pentru “Elaborare PUZ zona de locuit si functiuni complementare,
CF 105415, extravilan comuna Sinandrei, loc. Covaci, jud. Timi[". Aceasta investitie este
in etapa de proiectare. Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape
uzate: ape uzate menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare a localitatii Covaci
(perspectiva). Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina
informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului sau la adresa: TIBICHI ROXANA-ELISABETA – beneficiar, telefon: 0740962156,
dupa data de 12.10.2021.

INFORMARE privind depunerea solicit`rii de emitere
a avizului de gospod`rire a apelor
Aceasta informare este efectuat` de SC RESTART ENERGY ONE SA cu Sediul social
in jud. Timis, localitatea Timisoara, piata AL. MOCIONI, nr. 6, încaperea 4, ap. 1, nr.
reg. comer]ului J35/1297/29.05.2015, CUI 34583200 reprezentata de DOMU}A ARMADN
DORU, in calitate de administrator, cod CAEN: 3514 – Comercializarea energiei electrice,
ce inten]ioneaz` sa solicite de la ABA BANAT aviz de gospod`rire a apelor pentru
desf`[urarea activit`]ilor de alimentare cu apa in cadrul investitiei:
“CONSTRUIRE ANEXA LA EXPLOATATIA AGRICOLA-SPATII CAZARE MUNCITORI,
ANEXE DEPOZITARE si scoatere din circuitul agricol, 'in comuna Racovita, - extravilan,
Judetul Timis.
Persoanele care doresc sa transmit` observa]ii, sugestii [i recomand`ri se pot adresa
solicitantului sau la adresa sediul social mentionat mai sus, dup` data de 12.10.2021.

INFORMARE privind depunerea solicit`rii de emitere
a avizului de gospod`rire a apelor
Aceasta informare este efectuata de HOLBAN-RADUTIU ANDREEA-MONICA, cu
domiciliul in Timisoara, Calea Bogdanestilor nr. 91, jud. Timis, ce intentioneaza sa solicite
de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Avizul de Gospodarire a Apelor
pentru “PUZ DEZVOLTARE ZON~ DE ACTIVITATI ECONOMICE DE TIP INDUSTRIAL,
C.F. 404005, extravilan Mun. Timisoara, jud. Timi[". Aceasta investitie este in etapa de
proiectare. Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: ape
uzate menajere, ce se vor evacua intr-un bazin etans vidanjabil. Aceasta solicitare de
aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea
Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului sau la adresa: HOLBAN-RADUTIU ANDREEA-MONICA – beneficiar, telefon:
0371/332.202; dupa data de 12.10.2021.

Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A. angajeaz`:
- Expert achizi]ii publice
CV-urile se po depune la sediul societ`]ii din Timi[oara, str Eternit`]ii nr. 45 sau
pe adresa de e-mail: sdm@sdm-tm.ro.
Informatii suplimentare se pot ob]ine la telefon: 0256 215 005.
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s.c. REAL ESTATE CORPORATION s.r.l., titular al proiectului “Extindere retea de
alimentare cu apa si realizare bransamente” propus a fi amplasat in intravilanul com.
Mo[nita Nou`, satul Mosnita Noua, domeniu public, CF-uri nr. 418969; 418975; 418976;
418977; 418978; 418979; 418980; 418981; 418982; 418983; 418984; 418985; 418986; 418987;
418988; 418989; 418990; 418991; 418992; 418993; 418994; 418972, jud. Timi[, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul “Extindere retea de alimentare cu apa si realizare bransamente” propus
a fi amplasat in intravilanul com. Mo[nita Nou`, satul Mosnita Noua, domeniu public,
CF-uri nr. 418969; 418975; 418976; 418977; 418978; 418979; 418980; 418981; 418982;
418983; 418984; 418985; 418986; 418987; 418988; 418989; 418990; 418991; 418992; 418993;
418994; 418972, jud. Timi[.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr.
18-18A in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.00 - 14.00,
precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri
de mediu.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare
in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei
pentru Protectia Mediului Timis.

ANUN} PUBLIC
“SC IKEA ROMÂNIA SA anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Construire centru cu func]iuni comerciale,
de servicii, birouri [i alte activit`]i complementare în regim de în`l]ime S<P<1E, parc`ri,
alei auto", propus a fi amplasat în Com. Dumbr`vi]a, teren identificat prin CF 412641,
nr. cad. 412641, jud. Timi[.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timi[, localitatea
Timi[oara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, jud. Timi[ [i la adresa titularului din {oseaua
Bucure[ti - Ploie[ti, nr. 42 A, zona comercial` B`neasa, et. 1, sector 1, Bucure[ti, în
zilele de luni- joi între orele 8.00 – 16.30 [i vineri între orele 8.00-14.00.
Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis."

Liceul Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret” Timi[oara, scoate la concurs
urm`toarele posturi didactice vacante:
• Fizic`, nivel liceal, 18 ore-s`pt`mân`, viabilitatea postului: 4 ani – 1 post
• Limba [i literatura român`, nivel liceal, 18 ore-s`pt`mân`; viabilitatea postului: 4
ani – 1 post
• Mecanic`, nivel profesional, 9 ore-s`pt`mân`; viabilitatea postului: 4 ani. – 1 post
• Preg`tire instruire practic` (Estetica [i igiena corpului omenesc), înv`]`mânt
profesional, 24 ore-s`pt`mân`, viabilitatea postului: 4 ani. – 2 posturi
• Economic, administrativ, comer] [i servicii / Economic, administrativ, po[t`, 18
ore -s`pt`mân`; înv`]`mânt liceal, viabilitatea postului: 4 ani - 2 posturi
• Medicin` general`, înv`]`mânt postliceal, 18 ore-s`pt`mân`; viabilitatea postului: 4
ani – 2 posturi
• Pregatire – instruire practic` (asisten]` medical`), nivel postliceal, 24 ore-s`pt`mân`;
viabilitatea postului: 4 ani – 6 posturi
Concursul va avea loc în perioada 15 – 19 noiembrie 2021.
Înscrierile se fac la secretariatul [colii, în data de 03.11.2021, între orele 9 - 14
Informa]ii la sediul unit`]ii [colare, Cal Bogd`ne[tilor nr 32B, Timi[oara
Telefon 0256472701

ANUN} PUBLIC
“AGEN}IA PENTRU DEZVOLTARE REGIONAL~ VEST, titular al programului,
Programului Opera]ional Regional Regiunea Vest 2021-2027, anun]` publicul interesat
asupra disponibiliz`rii proiectului de program [i finaliz`rii raportului de mediu. Consultarea
proiectului de program [i a raportului de mediu se poate realiza pe site-ul Agen]iei
pentru Dezvoltare Regional` Vest https://adrvest.ro/por-2021-2027/
Comentariile [i propunerile se vor transmite în scris la sediul Agen]iei pentru Dezvoltare
Regional` Vest, Timisoara, Str Gheorghe Lazar, nr 14 [i la sediul APM Timi[, str. Liviu
Rebreanu nr. 18-18A, în termen de 48 zile calendaristice de la apari]ia anun]ului.”

INFORMARE privind depunerea solicit`rii de emitere
a avizului de gospod`rire a apelor

Aceasta informare este efectuat` de KONYA ANDREI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
cu Sediul social in Sanmihaiul Roman, strada nr. 316, CUI 19832413, nr. reg. comer]ului
F35/429/06.04.2010, reprezentata de d-l KONYA ANDREI, in calitate de administrator,
cod CAEN: 0150: Activitati in ferme mixte, ce inten]ioneaz` sa solicite de la ABA BANAT
aviz de gospod`rire a apelor pentru desf`[urarea activit`]ilor de alimentare cu apa in
cadrul investitiei:
"Extinderea activit`]ii de depozitare în cadrul PFA KONYA ANDREI, localitatea
Sânmihaiu Român, jude]ul Timi[".
Persoanele care doresc sa transmit` observa]ii, sugestii [i recomand`ri se pot adresa
solicitantului sau la adresa sediul social mentionat mai sus, dup` data de 12.10.2021.

