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OFERTE SERVICIU
l SC Teredan Production SRL (T2), 
producatoare de huse pentru canapele, 
cu sediul in Oradea, angajeaza munci-
tori la masina de cusut. Informatii 
supl imentare  la  0259.708.494, 
0770.115.222.

l S.C. Terecote S.R.L. Sighisoara anga-
jeaza: 5 muncitori necalificati, 5 presa-
tori si 2 retusoare in ceramica cu 
cunostinte minime de limba engleza. 
Informatii si CV la 0265771317 si email: 
terecote@libero.it.

l Fabrica de cherestea din jud Hune-
doara, langa Hateg angajeaza munci-
tori, salariu 2500 lei in mana, oferim 
cazare gratis in conditii foarte bune. 
Relatii tel 0744665656

l BRCT Suceava caută candidați 
pentru posturile de expert relații externe 
- ofițer monitorizare implementare/ 
ofițer informare, publicitate, selecție. 
Detalii la adresele: www.brctsuceava.ro 
și www.ro-ua.net. Informații suplimen-
tare: tel -  0230/530049.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, loca-
litatea București, Șos.Vergului, nr.12, 
Sector 2, organizează, la sediul spita-
lului, concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual de execuție, 
temporar vacant, perioadă determinată, 
conform HG nr.286/2011: -1 post Asis-
tent medical generalist -Compartiment 
ATI. Condițiile generale și specifice 
pentru ocuparea postului sunt: Asistent 
medical generalist: -Diplomă de bacala-
ureat; -Diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă; -6 luni 
vechime în specialitate. Data concur-
sului: 25.02.2020, ora 10.00 -proba 
scrisă; 02.03.2020 -interviu, ora 10.00. 
Data-limită de depunere a dosarelor: 
17.02.2020, ora 15.00. Calendarul de 
desfășurare a concursului, bibliografia și 
tematica se afișează la sediu și pe site-ul 
spitalului: www.spitalmalaxa.ro. Date 
de contact: Ec.Anghel Daniela, 
tel.021.255.50.85.

l Liceul Tehnologic „Constantin 
George Călinescu”, cu sediul în strada 
Calea Călărași, nr.108, din comuna 
Grădiștea, județul Călărași, organi-
zează, conform HG nr.286/23.03.2011, 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de secretar astfel: 
-un post cu 1 normă la Liceul Tehno-
logic „Constantin George Călinescu”. 
Concursul se va desfașura astfel: 1.
Proba scrisa în data de 03.03.2020, ora 
10.00; 2. Proba practică în data de 
06.03.2020, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: 1.Să fie cetățean român și 
domiciliat în România; 2.Să aibă vârsta 
de minim 18 ani; 3.Să aibă capacitate 
deplină de exercițiu; 4.Să nu fi suferit 
vreo condamnare; 5. Să îndeplinească 
condițiile cerute pentru ocuparea 
postului (studii superioare); 6.Vechime 
în domeniu -minimum 3 ani; 7.Cunos-
tințe privind legislația din învățământul 
preunivesitar; 8.Cunoștințe specific 
postului (comunicare și relații publice, 
elaborare, redactare și arhivarea docu-

mentelor, etc.); 9. Cunoștințe de utilizare 
a tehnologiei informației (Word, Excel, 
poșta electronica, etc.); 10. Disponibili-
tate la timp de lucru prelungit; 11.
Cunoștințe de utilizare a softurilor 
specific activității din învățământ: 
EDUSAL, REVISAL, SIIIR, etc.; 12.
Cunoștințe privind managementul 
elevilor. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial al României. 
Relații suplimentare se obțin de la secre-
tariatul Liceului Tehnologic „Constantin 
George Călinescu”, cu sediul în strada 
Calea Călărași, nr.108, din comuna 
Grădiștea, județul Călărași, telefon 
0242.336.518.

l Primăria Comunei Răcăciuni, judeţul 
Bacău, organizează concurs în vederea 
ocupării unui post temporar vacant, 
contractual de execuție, cu normă 
întreagă, pe o perioadă determinată: 
-Îngrijitor, în cadrul Compartimentului 
Deservire Răcăciuni. Concursul va avea 
loc la sediul Primăriei Comunei Răcă-
ciuni, judeţul Bacău, la data de 
25.02.2020, proba practică -ora 10.00 și 
27.02.2020, proba interviu -ora 10.00. 
Condiţiile generale conform art.3 din 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice conform art.4 din 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare: 1)
Studii generale; 2)Vechime în muncă 
-nu este necesară. Data până la care se 
pot depune dosarele de înscriere: în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, respectiv 
până la data de 17.02.2020. Relaţii supli-
mentare se pot obține la sediul Primăriei 
Răcăciuni sau la telefon 0234.251.212, 
persoană de contact: Lupan Liliana 
-secretarul Comisiei de concurs.

l Școala Gimnazială „Romulus 
Fabian” Vărădia, cu sediul în com.
Vărădia, str.Principală, nr.182, județul 
Caraș-Severin, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual ,  aprobat  pr in  HG 
nr.286/2011, modificată și completată de 
HG nr.1027/2014. -Denumirea postului 
-Administrator financiar patrimoniu I, 
0,25 post vacant, contractual, pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul studi-
ilor -superioare; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului 
-3 ani. Data, ora și locul de desfășurare 
a concursului: -proba scrisă în data de 
03.03.2020, ora 10.00, la sediul institu-
ției; -proba interviu în data de 
04.03.2020, ora 12.00, la sediul institu-
ției. Data-limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de la 
afișare, la sediul instituției. Date contact: 
Murgu Florina Ionela,  te lefon 
0769.065.256.

l Institutul Național de Cercetare-Dez-
voltare pentru Optoelectronică INOE 
2000- Filiala Institutul de Cercetări 
pentru Hidraulică și Pneumatică, cu 
sediul în București, str.Cuțitul de Argint, 
nr.14, sector 4, scoate la concurs în 
cadrul proiectului “Crearea unui nucleu 

de competență de înalt nivel în dome-
niul creșterii randamentului de 
conversie a energiilor regenerabile și a 
autonomiei energetice prin utilizarea 
combinată a resurselor (CONVENER)”, 
POC 2014-2020, Axa prioritară 1, Acți-
unea 1.1.4, cod MySMIS: 103396-768, 
contract nr.37/2016, cu finanțare până la 
01.09.2020 din proiectul menționat, un 
post de Cercetător Științific, cu normă 
întreagă, pe perioadă determinată, un 
post de Cercetător Științific gradul III, 
cu normă întreagă, pe perioadă determi-
nată și un post de Cercetător Științific 
gradul III, cu jumătate de normă, pe 
perioadă determinată. Nivel de compe-
tență: pentru Cercetător Științific: absol-
venți cu diplomă de master (conform 
domeniilor de activitate ale filialei și ale 
proiectului), îndeplinind cerințele art.33 
și 34 din Regulamentul pentru 
O c u p a r e a  P o s t u r i l o r  Va c a n t e 
(ROPOVA) Revizia 6/2019; pentru 
posturile de Cercetător Științific gradul 
III: absolvenți cu diploma de master 
(conform domeniilor de activitate ale 
filialei si ale proiectului) indeplinind 
cerintele art. 39 si 40 din Regulamentul 
pentru Ocuparea Posturilor Vacante 
(ROPOVA) Revizia 6/2019. Desfășu-
rarea concursului: la sediul filialei, în 
maxim 15 zile de la finalizarea terme-
nului de înscriere la concurs. Înscrierea 
se face în termen de 30 zile de la data 
publicării anunţului. Dosarul de concurs 
se depune la Secretariatul filialei, strada 
Cuțitul de Argint, nr.14, sector 4. Docu-
mentele necesare, precum si condițiile 
specifice se găsesc afișate pe site-ul www.
ihp.ro/noutati. Informații suplimentare 
la telefon: 021.336.39.91.

l Institutul Național de Cercetare-Dez-
voltare pentru Optoelectronică INOE 
2000- Filiala Institutul de Cercetări 
pentru Hidraulică și Pneumatică, cu 
sediul în București, str.Cuțitul de Argint, 
nr.14, sector 4, scoate la concurs un post 
de Cercetător Științific, cu normă 
întreagă, pe perioadă nedeterminată, 
finanțare până la 30.09.2020, în cadrul 
proiectului “Tehnologii eco-inovative de 
recuperare a grupului de metale plati-
nice din convertorii catalitici auto uzați 
(ECOTECH-GMP)”, cod proiect 
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0185, 
contract nr.76PCCDI/2018, ulterior 
(minim doi ani) finanțare din alte lucrări 
ale institutului. Nivel de competență: 
absolvenți cu diplomă de master 
(conform domeniilor de activitate ale 
filialei și ale proiectului) îndeplinind 
cerințele art.33 și 34 din Regulamentul 

pentru Ocuparea Posturilor Vacante 
(ROPOVA) Revizia 6/2019. Desfășu-
rarea concursului: la sediul filialei, în 
maxim 15 zile de la finalizarea terme-
nului de înscriere la concurs. Înscrierea 
se face în termen de 30 zile de la data 
publicării anunţului. Dosarul de concurs 
se depune la Secretariatul filialei, strada 
Cuțitul de Argint, nr.14, sector 4. Docu-
mentele necesare, precum si condițiile 
specifice se găsesc afișate pe site-ul www.
ihp.ro/noutati. Informații suplimentare 
la telefon: 021.336.39.91.

l Direcția de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5 cu sediul în București, Str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl. S13, Sector 5, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcțiilor contractuale vacante pe peri-
oadă nedeterminată, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr.286/2011 cu modifi-
cările și completările ulterioare. Biroul 
Încasări– Direcţia de Impozite și Taxe 
Locale a Sectorului 5: -1 post- casier- 
studii medii liceale, absolvite cu diplomă 
de bacalaureat, vechime în specialitatea 
de casier– nu este cazul; cerinţe minime 
de operare calculator- nivel mediu. 
Condiţiile de participare, conţinutul 
dosarului de înscriere și condițiile de 
desfășurare a concursului, bibliografia 
de concurs, sunt afișate pe site-ul și la 
sediul instituției. Concursul se va desfă-
șura la sediul Direcției de Impozite și 
Taxe Locale a Sectorului 5, str. Mihail 
Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5. -depu-
nerea dosarelor se face în perioada 
10.02.2020– 21.02.2020 ora 15 la sediul 
Direcției de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5, Str. Mihail Sebastian nr.23, 
bl. S13, Sector 5,  Compartimentul 
Resurse Umane și SSM; -proba scrisă se 
va desfășura în data de 03.03.2020 ora 
10.00 la sediul Direcției de Impozite și 
Taxe Locale a Sectorului 5, Str. Mihail 

Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5,  iar 
data interviului va fi comunicată ulte-
rior. Informaţii suplimentare la tel. 
0724500063 -Compartimentul Resurse 
Umane și SSM- inspector superior 
Samoila Cristina.

l Școala Gimnazială ”Constantin  
Trușcă” Pătulele organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 
administrator financiar 0,50 normă, 
personal contractual, cu 0,50 normă pe 
perioadă nedeterminată în baza HG 
286/2011 și HG 1027/214. Concursul va 
fi organizat la sediul Școlii Gimnaziale 
Constantin Trușcă Pătulele, Comuna 
Pătulele, Județul Mehedinți după urmă-
torul calendar: -Selecția dosarelor 24 
.02.2020 , ora 10,00; -Proba scrisă în 
data de 04.03.2020 ora 10,00; -Proba 
interviu în data de 09.03.2020 ora 12,00. 
Condiții referitoare la studii–superioare; 
Vechime în muncă minim 5 ani în 
domeniu. Dosarele vor fi depuse la 
secretariatul Școlii  Gimnaziale 
Constantin Trușcă Pătulele în perioada 
11-21.02.2020 între orele 9,00-14,00, 
Pătulele. Relații suplimentare la telefon 
0751884231.

l Registrul Urbaniștilor din România 
organizează în data de 03.03.2020 ora 
11:00 concurs recrutare pentru ocuparea 
postului vacant de Economist/ Consilier. 
Condiţiile specifice de participare la 
concurs sunt: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; -studii universitare de 
master, -vechime în muncă: 10ani; Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile lucrătoare de la afișare, la 
sediul instituției. Date contact: 
031/425.13.83.

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, 
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria 
nr. 22/29.01.2020, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unei unităţi loca-
tive, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu 
nr. cadastral 23376 - C1 - U7, situată în blocul F, strada Ion Creangă, zona Modern.

Licitaţia va avea loc în data de 03.03.2020, ora 11:00 la sediul Primăriei Munic-
ipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a 
contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare . 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public 
si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine până la data de  25.02.2020.
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l Secţia de Ştiinţe Chimice a Academiei 
Române scoate la concurs un post de 
conducere: Director institut de cercetare 
gradul II, la Institutul de Chimie Macro-
moleculară „Petru Poni” din Iaşi. 
Condiţii pentru ocuparea postului: 
studii superioare de lungă durată şi titlul 
ştiinţific de doctor; experienţă în activi-
tatea de cercetare din profilul institu-
tului de minimum 10 ani; titlul de 
cercetător ştiinţific gradul I, profesor 
universitar sau membru titular ori cores-
pondent al Academiei Române; în mod 
excepţional pot candida şi cercetători 
ştiinţifici II sau conferenţiari universi-
tari; competenţă managerială, decizio-
nală şi profesională, probată prin 
experienţa anerioară şi/sau prin atestat 
pentru management în cercetare-dezvol-
tare. Actele necesare pentru dosarul de 
concurs sunt afişate pe site-ul instituţiei 
şi al Academiei Române şi se depun la 
Registratura Academiei Române din 
Calea Victoriei, nr.125, sector 1, Bucu-
reşti, până la data de 11 martie 2020, ora 
15.00. Concursul constă în analiza şi 
evaluarea dosarului candidatului, proba 
interviului şi audierea candidatului cu 
privire la susţinerea proiectului manage-
rial şi se va desfăşura la sediul Acade-
miei Române (Calea Victoriei, nr.125, 
sector 1, Bucureşti), în data de 23 martie 
2020, la ora 10.00. Relaţii suplimentare 
se pot obţine zilnic între orele 10.00-
14.00, la telefon: 021.212.86.40, interior 
175 sau la sediul Academiei Române 
camera 41, la secretarul comisiei de  
concurs, dr.Teodora Staicu.

PRESTĂRI SERVICII
l Curs de calificare Administrator de 
condominii (autorizat). Relatii supli-
mentare: dana.hutan@habitaturban.ro; 
0726.949.000.

VÂNZĂRI TERENURI
l Teren 641 mp, două deschideri, Bd. 
Bucureştii Noi şi str. Romeo Popescu. Pe 
teren există o construcţie P+1 (renova-
bilă) -390.000 Euro. 0744.643.734.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând garsonieră Bucureşti, zona 
Metro Militari, etaj I/III, S=22 mp, preţ 
22.000 euro. Tel. 0730558405.

CITAŢII
l Se citează Gradassi Lara, la Tribu-
nalul Dolj, în calitate de intimat pârât în 
dosarul civil nr.1187/230/2017 al Tribu-
nalului Dolj, Secția 1 Civilă, apelant 
reclamant fiind Cavicchi Matteo 
Giovani prin reprezentant legal 
Negreanu Maria Mimi, dosar având ca 
obiect hotărâre care să țină loc de act 
autentic pentru data de 13.03.2020, ora 
estimată 09.00, complet C 6A.

l Numitul Stanciu Ion, cu domiciliul 
cunoscut în comuna Schitu, jud.Olt, este 
citat în calitate de pârât, la Judecătoria 
Slatina, jud.Olt, str.Lipscani, nr.49, 
pentru data de 19.03.2020, complet 
CC3, ora 09.00, Sala 2, în dosar civil 
nr.12719/311/2017, având ca obiect 
partaj judiciar, reclamante Popescu 

Filofteia şi Mitrică Maria, pârâţi Stanciu 
Radu, Stanciu Florea, Indrieş Aurelia şi 
alţii.

l Numita Simionică Gina Elena, cu 
domiciliul în com.Frăţeşti, str.Şcolii, 
nr.27, jud.Giurgiu, sunteţi chemată în 
judecată de reclamanta Ciobanu Elena 
pentru partaj succesoral, urmând a vă 
prezenta la Judecătoria Giurgiu, în data 
de 25.02.2020, ora 08.30, Sala 4, 
Complet CN4, în calitate de pârâtă, 
dosar nr. 3668/236/2019, Complet CN4 .

l Numiții Andreica Maria, Ana, Maria 
Floarea, Silvia, Emil, Costan sunt 
chemați în instanță, la Judecătoria 
Bistrița, în dosar număr 197/190/2005, 
în data de 11.02.2020, ora 09.00.

l Numita Rohbecher Elfride (fostă 
ROTH), cu ultimul domiciliu cunoscut 
în municipiul Sibiu, str. M. Kogălni-
ceanu, nr. 34, jud.Sibiu, este citată la 
Judecătoria Sibiu pentru data de mier-
curi, 26.02.2020, ora 09.00, Completul 
C4 Civil, sala A, în calitate de pârât, în 
dosarul civil 6930/306/2019, în proces de 
sistarea comunității de bunuri, cu recla-
mant Roth Gheorghe.

l Carp Lucian cu ultimul domiciliu în 
Braşov, str. Vişinului, nr. 8, bl. A3, sc. A, 
ap. 19, este citat la Judecătoria Braşov, 
în dosarul 22784/197/2019, în data de 
16.03.2020 sala J2-c30, ora 09:00, în 
calitate de intimat, petent fiind Carp 
Ioan.

l Fogel Iacob, Fogel Iosif, Fogel Sie, 
Fischer Moise, Fogel Laie măr. Iancu 
Kahan, Fogel Moise, Fogel Vigder, Fogel 
Berl şi Fogel Marie măr. Fischman 
Samuel, toți cu domiciliul necunoscut, 
sunt citați în calitate de pârâți în data de 
5 martie 2020, ora 09.00, la Judecătoria 
Vişeu de Sus, județul Maramureş, 
pentru so luț ionarea  dosarului 
nr.1916/336/2019, în contradictoriu cu 
Holzinger Wilhelm, în calitate de recla-
mant, având ca obiect intabulare.

l Se citează Minea Sebastian Vasile, cu 
domiciliul în Iaşi, str.Plăieşilor, nr.3, bl.
V1, sc.C, ap.16, județul Iaşi, să se 
prezinte în data de 17.03.2020, ora 
08.30, complet c17, la Judecătoria Iaşi, 
str.Anastasie Panu, nr.25, județul Iaşi, în 
ca l i ta te  de  pârâ t ,  în  dosaru l 
nr.25911/245/2019, în contradictoriu cu 
SC Garanta Asigurări SA, în calitate de 
reclamant.

l SC Terra Energy SRL cu sediul in 
Medgidia str.Lucian Grigorescu nr.5 este 
chemata in judecata in calitate de parata 
in dosarul civil 6048/256/2019 Judeca-
toria Medgidia termen de judecata 
13.02.2020 ora 9:00.

DIVERSE
l Aceasta informare este efectuata de 
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazinala de 
Apa Buzau -Ialomita, aviz de gospo-
darire a apelor pentru realizarea lucra-
rilor de “Lucrari de suprafata, foraj, 
echipare de suprafata si conducte de 
amestec sondele 705, 706 Oprisenesti” 

propus a fi amplasat in localitatea Ianca, 
extravilan, Judetul Braila. Aceasta 
investitie este noua. Ca rezultat al proce-
sului de productie nu vor rezulta ape 
uzate. 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 Gospo-
darire 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 EXPERT SERV 
SRL, cu sediul in str. Mihai Eminescu, 
nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. Prahova, cod 
postal 100329, tel/fax: 0244-513233. 

l Aceasta informare este efectuata de 
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazinala de 
Apa Galati, aviz de gospodarire a apelor 
pentru realizarea lucrarilor de “Lucrari 
de suprafata, foraj, echipare de supra-
fata si conducta de amestec sonda H1 
Frumusita” propus a fi amplasat in 
localitatea Tulucesti, extravilan, Judetul 
Galati. Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de productie nu 
vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare 
de aviz este conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoanele 
care doresc sa obtina informatii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului 
de Gospodarire a Apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa mentio-
nata. Persoanele care doresc sa trans-
mita observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului sau la 
EXPERT SERV SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 
0244-513233.

l Pop Sorin Calin II, cu sediul in 
Sambateni, nr. 616, jud Arad, tel. 
0744623937 doreste sa obtina autorizatie 
de mediu pentru desfasurarea  activitatii  
cod CAEN 4520 intretinerea si repa-
rarea autovehiculelor, spalatorie auto. 
Principelele faze ale procesului tehno-
logic sunt: spumarea cu detergent, 
clatire, stergere si aspirarea interiorului. 
Masuri de protectie a factorilor de 
mediu. Apa: desnisipator, separator de 
produse petroliere, bazin vidanjabil, Aer: 
nu este cazul, Sol: platforma betonata, 
Substante periculoase: nu este cazul. 
Gestiunea deseurilor: pubele si contracte 
cu operatori autorizati in colectarea 
deseurilor. Observaţiile publicului, 
formulate în scris/informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului se 
depun/pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Arad, 
Splaiul Mures, FN, telefon 0257/280331; 
0257/280996, in timp de zece zile lucra-
toare după data publicării prezentului 
anunţ .

l Notificare. Subscrisa Invictus Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul în Baile Herculane, 
str. Mihai Eminescu, nr. 12, ap. 1, Jud. 
Caraş-Severin;  Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II - 0923/2018, notifică 
începerea procedurii de lichidare şi 
radiere împotriva debitorului S.C. Psiho 
Dinamic Center S.R.L., prin Rezoluţia 

nr. 151/15.01.2020, pronunţată de 
O.R.C. de pe lângă Tribunalul Caraş-Se-
verin, în Dosarul nr. 344/14.01.2020. 
Debitoarea are sediul social în Munici-
piul Reşiţa, Bd. Muncii, Nr. 17, Scara 1, 
Ap. 14, jud. Caraş-Severin, nr. Registrul 
Comerţului  J11/806/2004,  CUI 
16848431. Creditorii debitorului S.C. 
Psiho Dinamic Center S.R.L. pot 
depune creanţele deţinute faţă de debi-
toare, însoţite de documentele dovedi-
toare, la sediul lichidatorului judiciar, în 
termen maxim de 15 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

l Această informare este efectuată de: 
RNP Romsilva-Administrația Parcului 
Național Domogled-Valea Cernei, cu 
sediul în localitatea Căile Herculane, 
strada Uzinei, nr.9, județul Caraş 
Severin, ce intenționează să solicite la 
ABA Banat, aviz de gospodărire a 
apelor pentru proiectul Punct de infor-
mare „Cerna Sat”, comuna Cornereva, 
județul Caraş Severin. Această investiție 
este nouă. Ca rezultat al investiției vor 
rezulta ape uzate menajere care vor fi 
colectate în bazin etanş vidanjabil. 
Această solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Persoanele care doresc să obțină 
informații suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa mentionată. Persoanele care 
doresc să transmită observații, sugestii şi 
recomandări se pot adresa solicitantului, 
după data de 25.07.2019.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Daneți, din județul Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr.38, 
39, 40, 46, 48, începând cu data de 
18.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primăriei Daneți, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară. Cererile de recti-
ficare depuse prin orice alte mijloace de 
comunicare decât cele menționate mai 
sus nu vor fi luate în considerare.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Scaeşti, din județul DOLJ, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr.13, 
15, 17, începând cu data de 18.02.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Scaeşti, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publi-
cității imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. Cererile de rectificare depuse 
prin orice alte mijloace de comunicare 
decât cele menționate mai sus nu vor fi 
luate în considerare.

l Notificare privind deschiderea proce-
durii  falimentului - procedura simplifi-
cată. Date privind dosarul: Număr 

dosar: 3473/115/2018, Tribunalul 
Caraş-Severin Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios, Administrativ şi Fiscal ; 
Judecător sindic: Juca Petru. Debitor: 
S.C. Contitech Alpin S.R.L.; Cod Unic 
de Înregistrare: RO 16902468; Sediu 
social: Caransebeş, str. 1 Decembrie 
1918,  nr.1, Jud. Caraş-Severin ; Număr 
de Ordine în Registrul Comerţului: 
J11/852/2004. Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judi-
ciar al debitorului S.C. Contitech Alpin 
S.R.L., conform Sentinţei Civile nr. 7/JS 
din data de 16.01.2020, Notifică. Deschi-
derea procedurii  falimentului - proce-
dura simplificată - împotriva debitoarei 
Contitech Alpin S.R.L. Debitorul Conti-
tech Alpin S.R.L. are obligaţia ca până 
cel târziu la data de 17.02.2020  să 
predea gestiunea societății către lichida-
torul judiciar, împreună cu lista actelor 
şi operațiunilor efectuate după deschi-
derea procedurii  insolvenței. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor născute în cursul 
procedurii este: 02.03.2020. Termenul 
limită de verificare a creanţelor, de 
admitere, afişare şi publicare a Tabelului 
suplimentar al  creanţelor este: 
02.04.2020. Contestațiile la tabelul supli-
mentar al creanţelor pot fi depuse în 
termen de 7 zile de la data publicării 
tabelului în BPI. Termenul pentru întoc-
mirea, depunerea şi publicarea Tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor admise 
este: 04.05.2020.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
35/246/2020 privind pe petentii Codrean 
Vasile Ioan si Lingurariu Stela care soli-
cita inscrierea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobilului 
identificat in CF nr. 312 Manerau cu nr. 
Top 91-92/a1 compus din intravilan in 
suprafata de 719 mp, imobil asupra 
caruia figureaza ca proprietar intabulat 
sub B1, Popa Teodor decedat la data de 
09.09.1938. In urma acesteia, in baza 
art. 130, sunt somati toti cei interesati de 
indata sa inainteze opozitie la Judeca-
toria Ineu deoarece in caz contrar, in 
termen de o luna de la aceasta ultima 
publicare, se va proceda la solutionarea 
cererii.

LICITAŢII
l SC Dacofor Trainig SRL caută 
firmă pentru confecționarea de mobi-
lier de birou. Se primesc oferte la 
adresa de email: mariamnaa26@yahoo.
com până pe 10.02.2020, la ora 16.00. 
Informații suplimentare la telefon: 
0740.185.020.

l Lichidator judiciar vinde prin lici-
tație publică, conform Regulamentului 
de valorificare nr. 2662/02.09.2019, 
aprobat în cadrul Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 09.09.2019, 
bunurile imobile absolut indispensabile 
exploatării, aparţinând  debitoarei 
MOLDOMIN SA, împreună cu tran-
sferul drepturilor dobândite şi obligaţi-
i lor  asumate  pr in  Licenţa  de 
concesiune pentru exploatarea minere-
ului cuprifer nr. 2781/2001, pentru 
perimetrul Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile necesare sunt 
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cuprinse în Caietul de sarcini care 
poate fi achiziţionat la adresa: 
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, 
jud. Cluj, Romania, tel. 0040-364-
412631, fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura 
în data de 02 Martie 2020, de la ora 
10:00, la sediul lichidatorului judiciar.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Oraşului Vicovu de Sus, cu 
sediul în str.Primăriei, nr.4-6, oraşul 
Vicovu de Sus, județul Suceava, 
telefon 0230.413.343, fax 0230.413.343, 
e-mail: primariavicovudesus@yahoo.
com, cod fiscal 4327073. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să 
fie vândut: 5 parcele de teren, proprie-
tate privată a Oraşului Vicovu de Sus, 
identificate astfel: 1)teren în suprafață 
de 118mp, intravilan, identificat 
potrivit Cărții Funciare nr.37044, nr.
cadastral/nr.topografic 37044, liber de 
orice sarcini, situat pe str.Nicolae 
Bălcescu,  Bivolăr ia ,  zona „ la 
Mandici”; 2)teren în suprafață de 
5.700mp, extravilan, identificat 
potrivit Cărții Funciare nr.32149, nr.
cadastral/nr.topografic 32149, liber de 
orice sarcini, situat în zona „Punți 
Est”, str.Calea Cernăuți; 3)teren în 
suprafață de 1.760mp, extravilan, 
identificat potrivit Cărții Funciare 
nr.37430, nr.cadastral/nr.topografic 
37430, liber de orice sarcini, situat în 
zona „Est pod Dabâca”; 4)teren în 
suprafață de 605mp, extravilan, iden-
tificat potrivit Cărții Funciare 
nr.38100, nr.cadastral/nr.topografic 
38100, liber de orice sarcini, având 
următoarele vecinătăți: N -nr.cadas-
tral-37345, S -nr. cadastral -37189, E 
-Domeniul privat al Oraşului Vicovu 
de Sus, V -nr.cadastral -38099, situat în 
zona „Hattrik” Bivolăria, str.Nicolae 
Bălcescu; 5)teren în suprafață de 
400mp, extravilan, identificat potrivit 
Cărții Funciare nr.38201, nr.cadastral/
nr.topografic 381201, liber de orice 
sarcini, având următoarele vecinătăți: 
N -nr.cadastral -37188, S -nr.cadastral 
-37190, E -Domeniul prival al Oraşului 
Vicovu de Sus, V -nr.cadastral -38200, 
situat în zona „Elle Electrica” Bivo-
lărie, str.Nicolae Bălcescu, conform 
HCL 9/29.01.2020 şi temeiului legal: 
OUG 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 documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției. 3.2.Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: de la Serviciul 
Financiar-Contabil, Compartimentul 
Casierie, din cadrul Primăriei Oraşului 
Vicovu de Sus, str.Primăriei, nr.4-6, 
județul Suceava. 3.3.Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ: 50Lei/exemplar, 
ce se achită numerar la caseria institu-
ției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 02.03.2020, ora 14.00. 4.
I n f o r m a ț i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 11.03.2020, ora 14.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Oraşului Vicovu de Sus, str.
Primăriei, nr.4-6, județul Suceava. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data şi 
locul la care se va desfaşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
12.03.2020, ora 13.00, Primăria 
Oraşului Vicovu de Sus, str.Primăriei, 
nr.4-6, județul Suceava, Sala de 
şedințe, etaj 1. 6.Denumirea, adresa, 
numarul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Suceava, str.Ştefan cel Mare, 
nr.62, Suceava, județul Suceava, 
telefon centrală 0230.214.948, 
0230.523.290, fax 0230.522.296, e-mail: 
trsv-arhcont@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 
07.02.2020.

l 1.Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: oraşul Bicaz, 
str.Barajului, nr.4, județul Neamț, cod 
fiscal: 2614392, telefon: 0233.254.310, 
interior 107, fax: 0233.254.530, e-mail: 
primariabicaz@yahoo.ro, e-mail 
persoană de contact: albertinanem-
teanu@primariabicaz.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul vânzării, în 
special descrierea şi identificarea 
bunurilor care urmează să fie vândute: 
-Teren, în suprafaţă de 32mp, situat în 
intravilan Dodeni, str.Păltiniş, oraş 
Bicaz, N.C.53407. Teren, în suprafaţă 
de 35mp, situat în intravilan Dodeni, 
str.Păltiniş, pct.„Bloc MAI”, oraş 
Bicaz, N.C.50895. -Teren, în suprafaţă 
de 375mp, situat în intravilan Capşa, 
s t r. C o d r u l u i ,  p c t . „ Vi s  a  Vi s 
N.C.P.53212”, oraş Bicaz, N.C.53422. 
Teren, în suprafaţă de 534mp, situat în 
intravilan Capşa, str.Mioriței, Vecină-
tate Maftei Olga şi Viorel, oraş Bicaz, 
N.C.53427. -Teren, în suprafaţă de 
18mp, situat în intravilan Bicaz, Aleea 
Teilor, oraş Bicaz, N.C.53425. Bunurile 
care urmează sa fie vândute, conform 
HCL nr.94 din 29.08.2019, HCL nr.103 
din 26.09.2019 ți OUG 57/2019, 
aparâin domeniului privat al orațului 
Bicaz. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau moda-
lităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: prin solici-
tare scrisă, de la sediul Primăriei 
Oraşul Bicaz. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Comparti-
mentul Administrarea Domeniului 
Public şi Privat, strada Barajului, nr.4, 
județul Neamț. 3.3.Costul şi condiţiile 

de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Dacă se 
ridică de la sediul instituției: prețul 
caietul de sarcini este de 30Lei/exem-
plar, ce se achită la casierie, sau în 
c o n t u l  R O 6 6 T R E Z 
4945006XXX000058. 3.4.Dată-limită 
privind solicitarea clarificărilor: 
21.02.2020, ora 10.00. 4.Informații 
privind ofertele: conform caietului de 
sarcini. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 05.03.2020, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Registratura Primăria Oraşului 
Bicaz, cu sediul în Bicaz, Barajului, 
nr.4, județul Neamâ. 4.3.Numărul de 
exemplare în care treuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar, într-un 
plic sigilat. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 05.03.2020, ora 13.00, 
Primăria Oraşului Bicaz, cu sediul în 
Bicaz, Barajului, nr.4, județul Neamț, 
Birou UAT. 6.Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: Acți-
unea în justiție se poate introduce la 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Neamț, Piatra Neamț, 
B-dul  Deceba l ,  nr.5 ,  t e l e fon : 
0233.212.717, fax: 0233.232.363, 
e-mail: tr-neamt@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instanțele abilitate, în vederea publi-
cării: 07.02.2020.

l Consiliul local al oraşului Deta a 
a p r o b a t  p r i n  h o t ă r â r e a 
nr.13/28.01.2020 închirierea prin lici-
taţie publică a spaţiului situat în Deta, 
str.Mihai Eminescu nr.4 ap.UI1, înscris 
în CF nr.400077-Cl-U4, în suprafaţă 
uti lă 47,2mp şi  conform HCL 
5/28.01.2020, se aprobă închirerea prin 
licitaţie publică a spaţiului -pivniţă în 
suprafaţă utilă de 23,92mp, situate în 
oraşul Deta, str.Mihai Eminescu nr.3, 
aflat în domeniul privat al oraşului 
Deta. Informaţii suplimentare se 
găsesc în caietul de sarcini care se 
poate achiziţiona Ia cerere la sediul 
Primăriei oraş Deta, contravaloarea 
acestuia fiind de 51Lei. Data limită de 
depunere a ofertelor: 03.03.2020. Data 
limită pentru solicitarea clarificăriilor: 
28.02.2020. Şedinţa publică pentru 
deschiderea ofertelor va avea loc la 
sediul Primăriei Deta, strada Victoriei 
nr.32, în sala de şedinţe, în data de 
04.03.2020, ora 12.00. Informaţii supli-
mentare şi caietul de sarcini se pot 
obţine de la Serviciul urbanism al 
Primăriei oraşului Deta.

l Primaria orasului Santana organi-
zeaza licitatie in vederea vanzarii tere-
nului situat in Santana, Str.Muncii FN, 
evidentiat in cf nr.308531, in suprafata 
de 93.561 mp., apartinand domeniul 
privat al orasului Santana cu desti-
natia zona de agrement. 1. Informații 
generale privind autoritatea contrac-
tanta, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Oraş Sântana, 
str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, 
telefon: 0357/100074, fax 0357/100075, 
e-mail: contact@primariasantana.ro. 2. 
Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitatie publica, în 

special descrierea şi identificarea   
bunului care urmează să fie vandut: 
terenul situat in Santana, str.Muncii 
FN, evidentiat in CF nr.308531, in 
suprafata de 93.561 mp., aprobata prin 
H.C.L. nr. 165/17.10.2019 a Orasului 
Santana, apartinand domeniului 
privat al orasului Santana, jud.Arad, 
conform OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regasesc in caietul de sarcini. 3.1 
Modalitatea sau modalitățiile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: documentația de atri-
buire poate fi obținută, de la sediul 
Primăriei Oraşului Sântana, str. 
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de 
catre persoanele interesate, care 
transmit o solicitare in acest sens prin: 
mijloace electronice, e-mail sau pe 
suport de hartie. 3.2 Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul vanzatorului, de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: compartiment 
Fond locativ din cadrul Primăriei 
Oraşului Sântana, str. Muncii, nr. 120 
A, jud. Arad. 3.3 Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea documentatiei 
de atribuire, unde este cazul: docu-
mentaţia de atribuire poate fi obţinută, 
de către persoanele interesate, care 
transmit o solicitare în acest sens prin: 
- mijloace electronice, e-mail (pentru 
care în solicitare este necesar a ne 
comunica adresa de e-mail) fără 
costuri; - pe suport de hârtie, contrava-
loarea acesteia fiind de 50 lei. Plata 
poate fi achitata la casieria Primăriei 
Oraşului Sântana sau în contul 
RO53TREZ0215006XXX 016717, 
deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
17.02.2020, ora 10:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.  Data limită de 
depunere a ofertelor: 02.03.2020, ora 
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oraşul Sântana, str. 
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registra-
tură. 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 deschi-
dere a ofertelor: 03.03.2020, ora 10:00, 
sala de şedințe a Primăriei Oraşului 
Sântana. 6. Instanța competenta în 
soluționarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribu-
na lu l  Arad ,  Sec ț ia  a  I I I  -  a 
contencios-administrativ – fiscal, litigii 
de munca si asigurari sociale, Bd. 
Vasile Milea, nr. 2-4, oraş Arad, județul 
Arad, telefon 0257/250114, fax: 
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, 
in termen 30 zile de la data publicarii 
anuntului. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 10.02.2020.

l Primaria orasului Santana organi-
zeaza licitatie in vederea vanzarii tere-
nului situat in Santana, Str. Ghioceilor 
Nr. 27, evidentiat in cf nr.304699, nr. 
top. 2056 in suprafata de 1044 mp., 
apartinand domeniul privat al orasului 
Santana. 1. Informații generale 
privind autoritatea contractanta, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 

adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Oraş Sântana, str. Muncii, nr. 
120 A,  județul  Arad,  te lefon: 
0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: 
contact@primariasantana.ro. 2. Infor-
mații generale privind obiectul proce-
durii de licitatie publica, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie vandut: terenul situat in 
Santana, str.Ghioceilor nr.27, eviden-
tiat in CF nr.304699, nr. top. 2056, in 
suprafata de 1044 mp., aprobata prin 
H.C.L. nr. 162/17.10.2019 a Orasului 
Santana, apartinand domeniului 
privat al orasului Santana, jud.Arad, 
conform OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regasesc in caietul de sarcini. 3.1 
Modalitatea sau modalitățiile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: documentația de atri-
buire poate fi obținută, de la sediul 
Primăriei Oraşului Sântana, str. 
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de 
catre persoanele interesate, care 
transmit o solicitare in acest sens prin: 
mijloace electronice, e-mail sau pe 
suport de hartie. 3.2 Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul vanzatorului, de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: compartiment 
Fond locativ din cadrul Primăriei 
Oraşului Sântana, str. Muncii, nr. 120 
A, jud. Arad. 3.3 Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea documentatiei 
de atribuire, unde este cazul: docu-
mentaţia de atribuire poate fi obţinută, 
de către persoanele interesate, care 
transmit o solicitare în acest sens prin: 
- mijloace electronice, e-mail (pentru 
care în solicitare este necesar a ne 
comunica adresa de e-mail) fără 
costuri; - pe suport de hârtie, contrava-
loarea acesteia fiind de 50 lei. Plata 
poate fi achitata la casieria Primăriei 
Oraşului Sântana sau în contul 
RO53TREZ0215006XXX016717, 
deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
17.02.2020 ora 10:00.  4. Informații 
privind ofertele: 4.1.  Data limită de 
depunere a ofertelor: 02.03.2020, ora 
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oraşul Sântana, str. 
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registra-
tură. 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 deschi-
dere a ofertelor: 03.03.2020, ora 11:00, 
sala de şedințe a Primăriei Oraşului 
Sântana. 6. Instanța competenta în 
soluționarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribu-
na lu l  Arad ,  Sec ț ia  a  I I I  -  a 
contencios-administrativ – fiscal, litigii 
de munca si asigurari sociale, Bd. 
Vasile Milea, nr. 2-4, oraş Arad, județul 
Arad, telefon 0257/250114, fax: 
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, 
in termen 30 zile de la data publicarii 
anuntului. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 10.02.2020.

l Anunț public. Serviciul Public de 
Administrare şi Exploatare a Pieței 
Centrale Agroalimentare a Munici-
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piului Câmpina anunță organizarea 
următoarei licitații publice deschise cu 
strigare pentru: -Închiriere spații 
comerciale din Complexul Corp C1 al 
Pieței Centrale, după cum urmează: 1. 
Un spațiu comercial (F1) în suprafață 
de 14 mp; Destinație: comercializare 
carne, produse din carne și alte produse 
agroalimentare conform HGR nr. 
348/2004; Prețul de pornire al licitației 
este de 2,5 lei/ mp/ zi aprobat prin HCL 
Câmpina nr. 14 din 31.01.2019. Tariful 
de închiriere este scutit de TVA. 
Garanția de participare este în valoare 
de 2.100 lei, iar în cazul, în care, ofer-
tantul este declarat necâștigător, i se va 
restitui suma respectivă la cerere 
într-un cont comunicat de către acesta. 
2. Corp C1 tarabe: -Închirierea a 3 (trei) 
amplasamente pentru comercializare 
legume -zarzavat și legume -fructe; 
-amplasament sector legume -zarzavat 
în suprafață de 2 mp (11A/12A); 
-amplasament sector legume -zarzavat 
în suprafață de 2 mp (17A/18A); Se 
licitează numai spațiul destinat comer-
țului. Prețul de pornire al licitației este 
de 6,6 lei/ mp/ zi aprobat prin HCL 
Câmpina nr. 14 din 31.01.2019. Tariful 
de închiriere este scutit de TVA. 
Garanția de participare este în valoare 
de 792 lei, iar în cazul, în care, ofer-
tantul este declarat necâștigător i se va 
restitui suma respectivă la cerere 
într-un cont comunicat de către acesta. 
-amplasament sector legume -fructe în 
suprafață de 3 mp (9B/10B/11B); Se 
licitează numai spațiul destinat comer-
țului. Prețul de pornire al licitației este 
de 6,6 lei/ mp/ zi. Tariful de închiriere 
este scutit de TVA. Garanția de partici-
pare este în valoare de 1 188 lei, iar în 
cazul, în care, ofertantul este declarat 
necâștigător i se va restitui suma 
respectivă la cerere într-un cont comu-
nicat de către acesta. Pasul de licitație: 
Pasul de strigare este 10% din prețul de 
începere. Se poate folosi și multiplu de 
10%. Vizitarea spațiilor scoase la lici-
tație se poate face de luni până vineri 
între orele 8:30 -15:30. Licitația va avea 
loc în data de 03.03.2020, ora 10:00, la 
sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. 
Republicii nr. 16A, iar documentele 
pentru participarea la licitație se pot 
depune până pe 02.03.2020, ora 12:00, 
tot la sediul instituției. Caietul de 
sarcini specific pentru licitație va putea 
fi achiziționat contracost de la sediul 
S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa este în 
valoare de 100 lei și reprezintă taxa 
participare licitație. Aceasta este 
nerambursabilă. Informații suplimen-
tare la telefon: 0344.108513, la sediul 
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul 
www.piatacampina.ro.

l U.A.T. Comuna Probota, comuna 
Probota, județul Iași, CUI 4540364, 
telefon 0232/297572, email: primaria-
probota@yahoo.com. Închiriere prin 
licitație publică teren intravilan dome-
niul privat, cu destinația construcție 
locuință: 1. suprafața de 1000mp, situat 
în T159/1, P 1664/3/38. 2. suprafața de 
912mp, situat în T86, P 815/6. 3. supra-
fața de 1000mp, situat în T159/1, P 
1664/3/40. 4. suprafața de 1000mp, 
situat în T159/1 , P 1664/3/62. 5. supra-
fața de 1000mp, situat în T 155, P 
1792/6/18. 6. suprafața de 952mp, situat 

în T 155, P 1792/6/19. 7. suprafața de 
1000mp, situat în T 155, P 1792/6/9. 8. 
suprafața de 1000mp, situat în T 24, P 
320/3. 9. suprafața de 1000mp, situat în 
T 154, P 1784/1/9. Închirierea se face 
conform art.333, art.335 din OG. 
57/2019, și conform Hotărârilor Consi-
liului Local nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
din 13.01.2020. Documentaţia de atri-
buire se ridică de la compartimentul 
achiziții publice, Primăria Probota 
(program luni- vineri, 08.00-16.00). 
Caietul de sarcini- 50 lei, se achită cu 
numerar la caserie. Număr de exem-
plare oferte: 1 original și 1 copie. Dată 
și loc ședinţă publică deschidere oferte: 
03.03.2020, ora 12,00, Primăria 
Probota.

l Comuna Todirești, cu sediul în loc. 
Todirești, jud Iași, cod fiscal 4541416, 
tel/fax 0232-733000, e-mail: contact@
primariatodiresti.ro, organizează lici-
taţie publică conform OUG nr. 57/2019 
și HCL nr. 19/30.01.2020, în vederea 
concesionării terenului aparţinând 
domeniului public al Comunei Todi-
rești, jud. Iași, teren în suprafaţă totală 
de 8,77ha- pășune, situat în  T 54, sat 
(com).Todirești, jud. Iași.  Prețul caie-
tului de sarcini este de 10 lei. Ofertanţii 
sunt obligaţi să achite la casieria Primă-
riei Todirești taxa de participare la lici-
taţie în cuantum de 180 lei, până cel 
târziu 28.02.2020, ora 14.00. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor 
este 20.02.2020 ora 15.00. Data limită 
de depunere a ofertelor: 02.03.2020 ora 
10.00, la registratura Primăriei Todi-
rești; Numărul de exemplare în care va 
fi depusă oferta: un exemplar. Data la 
care se va desfășura ședinţa de deschi-
dere a ofertelor: 02.03.2020, ora 12.00, 
la sediul Primăriei Todirești, jud. Iași.

l Debitorul Gasoil Service SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1. Volkswagen Golf III, nr. 
inmatriculare PH 21 GSO, an fabricatie 
1994, pret pornire licitatie - 92,00 Euro 
exclusiv TVA; 2. Ford Fusion, nr. inma-
triculare PH 02 GSO, an fabricatie 
2007, pret pornire licitatie -540,00 Euro 
exclusiv TVA; 3. Renault Megane 
Scenic nr. inmatriculare PH 01 GSO, an 
fabricatie 2000, pret pornire licitatie 
-220,00 Euro exclusiv TVA; 4. Dacia 
Logan, nr. inmatriculare PH 36 MRM, 
an fabricatie 2005, pret pornire licitatie 
-280,00 Euro exclusiv TVA; 5. Fiat 
Doblo, nr. inmatriculare PH 12 RDO, 
an fabricatie 2006, pret pornire licitatie 
–260,00 Euro exclusiv TVA; 6. Renault 
Modus, nr. inmatriculare PH 20 GSO, 
an fabricatie 2007, pret pornire licitatie 
-400,00 Euro exclusiv TVA; 7. Suzuky 
SX 4 -avariat, nr. inmatriculare PH 36 
CRM, an fabricatie 2012, pret pornire 
licitatie –840,00 Euro exclusiv TVA. 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru 
autoturismele apartinand Gasoil 
Service 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  te l e fon  in  prea lab i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO91 BREL 0002 0018 9391 

0100 deschis la Libra Internet Bank 
-Suc. Ploiesti pana la orele 14 am din 
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi data a 
Regulamentelor de licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de 
la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
autoturisme prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 14.02.2020, ora 
13:00, iar daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 21.02.2020; 
28.02.2020; 06.03.2020; 13.03.2020, ora 
13:00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Municipiul Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
●Subscrisa Dinu Urse Si Asociatii 
SPRL in calitate de administrator judi-
ciar al societatii debitoare Lemar SRL 
cu sediul in Municipiul Ploiesti, Str. 
Intratre Trambitei, Nr.1, Judet Prahova, 
i n r e g i s t r a t a  l a  O R C  s u b  n r. 
J29/2034/1993, avand CUI 6697960, 
desemnata prin Incheierea de sedinta 
din data de 13.04.2012, pronuntata in 
dosar nr. 2539/105/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova, Sectia a II-a 
Civila de Contencios Administrativ si 
Fiscal, aducem la cunostinta urmatoa-
rele: În cadrul Adunării Creditorilor 
din data de 17.01.2020, a fost aprobata 
valorificarea imobilului constituit din 
Hala depozitare si Cladire Birouri P+2, 
situat in Oras Boldesti – Scaieni, 
Soseaua Valeni, Nr. 66A, Judet 
Prahova, aflat in patrimoniul societatii 
debitoare Lemar SRL, prin metoda 
negocierii directe, conform regulamen-
tului propus de administratorul judi-
ciar, plecand de la suma de 200.000,00 
Euro, ce a fost oferita de societatea 
Continental Cargo Broker SRL, pentru 
cumpararea imobilului mai sus 
prezentat. Cei interesati vor depune la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Sector 1, Str. Buzesti, Nr. 71, Et. 5, 
Camera 502 – 505 sau din Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prajova, ofer-
tele de supraofertare în conformitate cu 
prevederile art. 118 alin. 4 din Legea 
85/2006 si cu respectarea celorlalte 
condiţii prevăzute în Caietul de sarcini 
in termen de 30 de zile de la data publi-
carii prezentului anunt. Sedinta de lici-
tatie, pentru situatia in care in termenul 
de 30 de zile se vor inregistra oferte, va 
avea loc in data de 10.03.2020, ora 
10:00 la sediul ales al administratorului 
judiciar din Ploiesti, Str. Cuptoarelor, 
Nr. 4, Judet Prahova. Informatii supli-
mentare se pot obtine la telefonul 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare la 
telefon: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan.

l SC Intergepa Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I Petcu Viorica, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
în data de 17.02.2020 ora 13,30 la sediul 
lichidatorului din Ploiești, str. Splaiului 
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. 
Prahova, - teren intravilan si arabil in 
suprafata de 25.460 mp situat in Olte-

nita, Şos. Călărași, Km 4, jud. Călărași 
si urmatoarele cladiri situate pe acesta: 
Cladire camin apa; Cladire bucatarie 
furaje; Cladire cantina filtru; 2 cladiri 
hala; Cladire moara; Rezervor apa. In 
caz de neadjudecare in data de 
17.02.2020, se vor organiza licitatii si in 
datele de 24.02.2020, 02.03.2020, 
09.03.2020, 16.03.2020 si 23.03.2020 ora 
13,30. Taxa de participare la licitaţie 
este de 100 RON + TVA, garanţia de 
participare este de 10% din pretul oferit 
plus TVA. Achitarea lor se poate face 
cu ordin de plată în contul de lichidare 
sau în numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevederilor 
Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitatie 
se va face cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data licitatiei pana la ora 16,00. 
Bunurile se vor vinde libere de sarcini 
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0743-023634.

l SC Utilrep Serv SRL, prin lichidator 
judiciar C.I.I.Petcu Viorica, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică în data de 
17.02.2020 ora 14,30 la sediul lichidato-
rului din Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova: Teren 
in suprafata de 291 mp. situat in 
Ploiesti; Container birou - 3 bucati; 
Autoturisme, autotractoare, semire-
morca. In caz de neadjudecare in data 
de 17.02.2020, se vor mai organiza lici-
tatii, in zilele de 02.03.2020, 16.03.2020, 
30.03.2020, 13.04.2020 la ora 14,30. 
Prețul de pornire a licitatiei este cel 
stabilit în raportul de evaluare. Bunu-
rile se pot vinde atat individual cat si in 
bloc. Pretul caietului de sarcini pentru 
vanzarea individuala a imobilelor este 
de 500 lei + TVA si se achită cu OP in 
contul  nr.  RO45BACX0000000 
196082000 deschis la Unicredit Bank – 
Sucursala Ploiesti, pe seama lichidato-
rului judiciar C.I.I Petcu Viorica sau in 
numerar la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl. 
34R2, ap. 2, parter, jud. Prahova. Pretul 
caietului de sarcini pentru vanzarea in 
bloc a imobilelor este de 1.000 lei + TVA 
si se achită prin OP in contul nr. 
RO45BACX 0000000196082000 deschis 
la UNICREDIT BANK – Sucursala 
Ploiesti, pe seama lichidatorului judi-
ciar C.I.I. PETCU VIORICA sau in 
numerar la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 
26, bl. 34R2, ap. 2, parter, jud. Prahova. 
Taxa de participare la licitaţie este de 
100 RON plus TVA, garanţia de partici-
pare este de 10% din valoarea pretului 
oferit plus TVA. Achitarea lor se poate 
face cu ordin de plată în contul de lichi-
dare al SC “UTIREP SERV” SRL. 
Vânzarea se face în baza prevederilor 
Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie 
se va face cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data licitatiei pana la ora 16,00. 
Bunurile se vor vinde libere de sarcini 
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0743 023 634.

l SC Vasrep Petro Construct SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Petcu Viorica, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
în data de 17.02.2020, ora 14,00 la 

sediul lichidatorului din Ploiești, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, 
jud. Prahova: constructie (demisol, 
parter si etaj) Scu - 457,10 mp si teren 
aferent constructiei in suprafata totala 
de 2756 mp din care 1864 mp Cc si 892 
mp teren arabil situat in comuna Fili-
pestii de Targ, sat Marginenii de Jos, 
jud. Prahova. In caz de neadjudecare in 
data de 17.02.2020, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 24.02.2020, 
02.03.2020, 09.03.2020, 16.03.2020, 
23.03.2020, 30.03.2020, 06.04.2020, 
13.04.2020, 27.04.2020, ora 14,00. Taxa 
de participare la licitaţie este de 100 
RON plus TVA, garanţia de participare 
este de 10% din valoarea pretului oferit 
plus TVA. Achitarea lor se poate face 
cu ordin de plată în contul de lichidare 
al SC Vasrep Petro Construct SRL. 
Vânzarea se face în baza prevederilor 
Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie 
se va face cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data licitatiei pana la ora 16,00. 
Bunurile se vor vinde libere de sarcini 
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0743 023 634.

PIERDERI
l SC Licrif Impex SRL declara pierdute 
si nule urmatoarele Documente de trans-
port persoane, curse ocazionale natio-
n a l e ,  n r.  0 0 9 3 1 0 9 / 1 2 . 0 4 . 2 0 1 9 , 
67914/15.04.2016, 67913/15.04.2016, 
75788/25.03.2017, 75787/24.03.2017.

l Dr. Bîrțan Aurora Carmen SRL-D 
declară pierdut și nul Certificatul de 
Înregistrare cu seria B, nr.3260972, 
eliberat de ORC Dolj la data de 
25.02.2016.

l Pierdut Atestat Instructor Auto pe 
numele de Bratuianu Janina Nicoleta 
din Mun.Târgu Jiu, Județul Gorj. Îl 
declar nul.

l Pierdut atestat manager transport 
marfă, național și internațional, eliberat 
de ARR Vâlcea, pe numele Şerbănoiu 
Gheorghe, din comuna Mihăești, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l  Madcom Dls Impex SRL, 
CUI:RO9578386, J40/5198/1997, 
declară pierdute si nule următoa-
rele: documentele de control pentru 
transportul rutier de persoane prin 
servicii ocazionale în trafic național: 
1.0090070, 2.0090073, 3.0090076, 
4.0090287, 5.0090292, 6.0090283, 
7.0090480, 8.0090478, 9.0090629, 
10.0090633, 11.0078632, 12.0082848, 
13.0082850, 14.0083658, 15.0083660, 
16.0083662, 17.0083663, 18.0083665, 
19.0083666, 20.0083669, 21.0083842, 
22.0083843, 23.0083848, 24.0083849, 
25.0083851, 26.0085996, 27.0085997, 
28.0085998, 29.0087111, 30.0088385, 
31.0088391, 32.0088218, 33.0088221, 
34.0088223, 35.0088227; Carnete de 
foi de parcurs pentru servicii ocazi-
onale internaționale cu autocarul și 
autobuzul între statele membre, 
emise în conformitate cu Prevede-
r i l e  R eg u l a m e n t u l u i  ( CE ) 
nr.1073/2009: 1.2025729, 2.2024472.


