
ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Luni, 11 mai 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

OFERTE SERVICIU
l Centrul de Transfuzie Sanguină 
Tulcea, cu sediul în Municipiul Tulcea, 
judeţul Tulcea, str.Alunișului, nr. 15, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar vacante: 
-Asistent medical -Medicină generală cu 
studii  postl iceale:  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
26.05.2020, ora 09.00; -Proba practică în 
data de 27.05.2020, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 27.05.2020, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii postliceale sani-
tare; -vechime: minim un an în speciali-
tate; -capacitate deplină de exercițiu; 
-cunoștințe PC. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul CTS Tulcea. 
Relaţii suplimentare la sediul: CTS 
Tulcea, str.Alunișului, nr.15, persoană de 
contact: ec.Onofrei Georgeta, tel./fax 
0240.514.422, e-mail: geta_onofrei@
yahoo.com

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă cu sediul in Bucuresti 
Str. Avalanșei, nr. 20—22 sector 4, scoate 
la concurs, la sediul agenţiei, postul 
contractual vacant de director adjunct al 
Centrului Regional de Formare Profesi-
onală a Adulţilor Dolj. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art. 3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Condiţii speci-
fice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei de conducere vacantă: 
Pregătire de specialitate:  studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă in ramura de 
stiinta: stiinte economice; sa deţină certi-
ficatul de atestare a cunoștintelor dobân-
dite în domeniul Sistemului European de 
Conturi, conform prevederilor art. 19 lit. 
b^2) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările și 
completările ulterioare; vechime de 
minim 7 ani în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului. Programul 
concursului concursului: 03.06.2020 ora 
10:00 - proba scrisă la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă; 05.06.2020 ora 10:00 - interviul 
la sediul Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă. Termenul 
limita de depunere a dosarelor de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, respectiv în 
perioada 11-22.05.2020. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 
de art.6, alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile de depunere a 
dosarelor și bibliografia de concurs sunt 
afișate pe site-ul instituţiei, www.anofm.
ro, începând cu data de 11 mai 2020.

l Institutul de Chimie Macromoleculară 
“Petru Poni” Iași al Academiei Române, 
cu sediul în Iași,  Aleea Gr. Ghica Vodă, 
nr. 41A, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale de 
execuție vacante: Muncitor calificat IV 
instalator reţele termice și sanitare- un 
(1) post, cu normă întreagă, pe durată 
nedeterminată, în cadrul Atelierului de 
întreținere și reparații al Institutului.  
Documente obligatorii pentru constitu-
irea dosarului de concurs sunt cele 
prevăzute de HG 286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contrac-
tuale. Condiţii specifice postului: studii 
medii sau cursuri de calificare; apt din 
punct de vedere fizic și medical; aptitu-
dini/deprinderi: competenţă profesională 
în domeniul instalaţiilor termice și sani-
tare, comunicare cu șeful ierarhic supe-
rior și cu ceilalţi membri ai echipei, 
eficienţă și eficacitate, lucru în echipă; 
vechime în muncă minim 1 an. 
Concursul se va desfășura la sediul insti-
tuţiei, astfel: 26.05.2020, ora 11.00- susţi-
nerea probei scrise; 29.05.2020, ora 
11.00- susţinerea probei interviu; 
03.06.2020, ora 16.00- afișarea rezulta-
telor finale ale concursului. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile din art. 3 al 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale, aprobat 
prin HG nr. 286/2011 modificată și 
completată prin H.G. 1027/2014. 
Anunţul cuprinzând condiţiile generale 
și specifice, calendarul concursului, 
tematica și bibliografia sunt afișate la 
sediul Institutului, pe website www.
icmpp.ro și transmise spre publicare 
către portalul posturi.gov.ro. Dosarele de 
concurs se depun la la sediul Institutului, 
Biroul personal-resurse umane în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea în 
Monitorul Oficial. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la Serviciul resurse umane, 
sediul Institutului de Chimie Macromo-
leculară ”Petru Poni” din Iași, telefon: 
0232.260.332, interior 168, email: enciu.
diana@icmpp.ro

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu 
sediul în Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 
3, București organizează concurs în 
temeiul legal al H.G. 286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, în 
vederea ocupării pe perioadă nedetermi-
nată a următoarelor posturi vacante de 
natură contractuală de execuție: 
Direcția Pentru Protecția Drepturilor 
Copilului • Complexul de Servicii „Noi 
Orizonturi”: - 1 post administrator 
treapta I: Condiții specifice de partici-
pare: Studii medii liceale, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, profilul 
economic sau tehnic, vechime în specia-
litatea studiilor minimum 3 ani și 6 luni. 

• Complexul de Servicii ”Casa 
Noastră”: - 1 post administrator treapta 
I: Condiții specifice de participare: 
Studii medii liceale, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, profilul 
economic sau tehnic, vechime în specia-
litatea studiilor minimum 3 ani și 6 luni. 
Pentru a ocupa un post vacant, candi-
datul trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții generale prevăzute la art. 3 
din REGULAMENTUL - CADRU 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale și criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalui contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificat prin H.G. nr. 
1027/2014: • Are cetățenie română, 
cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic European și 
domiciliul în România; • Cunoaște 
limba română, scris și vorbit; • Are 
vârsta minimă reglementată de prevede-
rile legale; • Are capacitate deplină de 
exercițiu; • Are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unitațile sanitare abilitate; • 
Îndeplinește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiții speci-
fice, potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; • Nu a fost condamnat defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în 
legătura cu serviciul, care impiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care l-ar face 
incompatibil cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. 1. Candidații vor depune 
personal dosarele de concurs începând 
cu data de 11.05.2020 (data publicării 
anunțului)  pe o perioadă de 10 zile 
lucrătoare, conform legislației în 
vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. S3 din 
Str. Parfumului, nr 2-4, sector 3, Bucu-
rești, astfel: L - J: 9:00-15:00, ,V: 9:00-
13:00. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină: 2. Cerere de înscriere 
la concurs; 3. Curriculum Vitae - model 
European; Copie după actul de identi-
tate; 4. Copie după diploma de studii; 5. 
Copie după alte acte care să ateste efec-
tuarea unor specializări/perfecționări; 6. 
Copie după cartea de muncă actualizată 
până la data de 31.12.2010 și/sau adeve-
rință eliberată de angajator sau ITM 
care să ateste vechimea în muncă și 
vechimea în specialitatea studiilor; 7. 
Copie după adeverință care să ateste 
vechimea în muncă și vechimea în speci-
alitatea studiilor după data de 
01.01.2011, eliberată de angajator și 
extras REVISAL certificate conform cu 
originalul de către angajator (după caz 
eliberat de ITM); 8. Cazier judiciar (fără 

fapte penale înscrise în cazier), sau o 
declarație pe propria răspundere că nu 
are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; Candidatul declarat admis 
la selecţia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria răspun-
dere că nu are antecedente penale, are 
obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu până la data desfășurării 
primei probe a concursului; 9. Adeve-
rința medicală, care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, (eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de familie sau de 
către unități sanitare abilitate) și trebuie 
să conțină în clar numărul, data, numele 
emitentului, calitatea acestuia în 
formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătății; 10. Certificat de integritate 
comportamentală (eliberat cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de 
către Poliția Română, conf. Legii nr. 
118/2019), sau o declarație pe propria 
răspundere cu privire la obligația de a 
completa dosarul până cel târziu la data 
desfășurării primei probe a concursului 
cu certificatul de integritate comporta-
mentala in original; Candidatul declarat 
admis la selecţia dosarelor, care a depus 
la înscriere o declaraţie pe propria 
răspundere, are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul certifi-
catului de integritate comportamentală, 
cel mai târziu până la data desfășurării 
primei probe a concursului. NOTĂ: 
Copiile după actele menționate la punc-
tele 3, 4, 5, 6, 7, se prezintă însoțite de 
documentele originale, care se certifică 
pentru conformitate cu originalul de 
către secretarul comisiei de concurs, sau 
se prezintă copii legalizate de către 
candidați. Concursul va consta  în 3 
etape succesive: - selecția dosarelor de 
înscriere, - proba scrisă, - proba interviu. 
Se pot prezenta la următoarea etapă 
numai candidaţii declaraţi admiși la 
etapa precedentă. Proba scrisă și inter-
viul se susțin din bibliografia afișată pe 
site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare. Proba 
scrisă a concursului va avea loc în data 
de 03.06.2020, ora 10.00. Proba interviu 
a concursului va avea loc până în data 
de 10.06.2020, ora 10.00 (în maximum 4 
zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise). Rezultatele selecției dosa-
relor se afișează la sediul instituției și pe 
pagina de internet în termen de 
maximum două zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de depunere a 
dosarelor. Rezultatele probei scrise și a 
probei interviu se vor afișa la sediul 
instituției și pe pagina de internet în 
termen de maximum o zi lucrătoare de 
la finalizarea fiecărei probe. Informații 
suplimentare în ceea ce priveste locația 
unde se va desfășura concursul se pot 
obține la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, 
sector 3, București sau la numărul de 

telefon 0730013862. Candidații trebuie 
să fie protejați cu mască și mănuși de 
protecție la momentul depunerii dosa-
rului de concurs, precum și pe perioada 
susținerii probelor concursului. Director 
General, Mihaela Ungureanu.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze 
spaţii de depozitare și servicii conexe. 
Detaliile complete pot fi găsite pe site-ul 
www.anaf.ro, sectiunea “Anunţuri” - 
“Anunţuri de achiziţie de bunuri și 
servicii”.

l Comuna Ghiroda anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Timiș, în 
cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul 
„Modernizare str.în comuna Ghiroda: 
str.Romaniței, Albăstrelelor, Ghioceilor, 
Apele Repezi, Salciei, Trandafirilor, lot 
1”, propus în intravilan comuna 
Ghiroda, jud.Timiș.

l Comuna Ghiroda anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
acordului de mediu, pentru proiectul 
„Modernizare străzi în localitatea Giar-
mata Vii, comuna Ghiroda: str.Magno-
liei, str.Narciselor, str. Brândușei, str.
Lacrămioarelor, str. Iorgovanilor, str. 
Mușețelului, str. Toporașilor, str. Pelica-
nului, str. Venus, str. Viișoara, str. Viti-
cultorilor, str. Viorelelor -lot 9”, propus a 
fi amplasat în com. Ghiroda, jud. Timiș.

l Anunţ public privind decizia etapei de 
încadrare. PETRE ELENA, titular al 
proiectului „Amenajare și sistematizare 
teren prin mărirea luciului de apă exis-
tent”, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către 
APM Giurgiu, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
de a se solicita evaluarea impactului 
asupra mediului și de a nu se solicita 
evaluarea adecvată, pentru proiectul 
”Amenajare și sistematizare teren prin 
mărirea luciului de apă existent”, propus 
a fi amplasat în comuna Adunații Copă-
ceni, sat Varlaam, CF 31175, NC 822/1, 
județul Giurgiu. 1.Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul APM 
Giurgiu din Giurgiu, șos. București, nr. 
111, sc. A+B, în zilele de luni –joi între 
orele 9:00 - 14:00 și vineri de la 9:00 - 
12:00, precum și la următoarea adresă de 
e-mail: office@apmgr.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/ obser-
vaţii la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ. 2.Publicul interesat 
poate depune propuneri în ceea ce 
privește conţinutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul 
A.P.M. Giurgiu, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de 
internet a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.
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l SC Imobiliara Magheru SRL, având 
sediul în strada Dimitrie Cantemir, nr.8, 
bloc 3B, ap.59, sector 4, București, 
titular al Planului Urbanistic Zonal din 
localitatea București, sector 1, Șos.Stră-
ulești, nr.102-104, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu pentru 
planul menționat și declanșarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului București din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (în spatele benzi-
năriei Lukoil), sector 6, de luni până 
vineri, între orele 09.00-12.00. Obser-
vații/comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul APM, în termen de 18 zile 
de la data publicării anunțului.

l Informații privind impactul asupra 
mediului Multiservice Cyclop VTM 
SRL, Trimestrul I/Anul 2020. Activitatea 
desfășurată de Multiservice Cyclop 
VTM SRL, Cod CAEN 4520 rev.2- Între-
ținerea și repararea autovehiculelor, la 
punctul de lucru din Jud.Constanța, 
Mun.Constanța, Str.Vârful cu Dor, Nr.26, 
Incinta SC Prosper SA, Ferma 2 Ciuper-
cărie- lot 1, corp C2, este reglementată de 
Autorizația de Mediu nr. 17/29.02.2019. 
Raportările de mediu se întocmesc și se 
transmit către autoritatea locală de 
mediu conform frecvenței stabilite în 
Autorizația de mediu nr. 17/28.02.2019. 
Evidența gestiunii deșeurilor se comple-
tează lunar în conformitate cu legislația 
de mediu în vigoare, și se transmite 
anual către APM Constanța. Au fost 
transmise către APM Constanța raportă-
rile aferente anului 2019. În perioada 
trimestrului I 2020 deșeurile generate din 
activitatea service-ului auto au fost 
predate către societățile contractate în 
acest sens. Semestrial se întocmește și se 
depune la APM Constanța evidența 
gestionării uleiului uzat conform HG nr. 
235/2007. Semestrial se efectuează bule-
tine de analiză pentru apa uzată, iar 
anual se efectuează analize pentru emisii 
la cabina de uscare vopsea. Au fost efec-
tuate Rapoartele de încercare pentru 
emisii și au fost depuse la APM 
Constanța. Valorile indicatorilor anali-
zați în acest raport se încadrează în limi-
tele impuse de legislația în vigoare. 
Protecția factorului de mediu sol este 
asigurată prin platforme betonate și 
locuri de parcare amenajate. Pentru 
îndepartarea eventualelor pete de 
produse petroliere provenite de la mijloa-
cele de transport, Multiservice Cyclop 
VTM SRL utilizează material absorbant 
biodegradabil. Prin activitatea sa, Multi-
service Cyclop VTM SRL nu aduce un 
impact negativ asupra mediului.

LICITATII
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica Renault Trafic 
proprietatea debitoarei S.C LUPU SRL, 
la pretul de 2.310 EURO plus TVA pret 
redus cu 30%. Licitatia va avea loc in 

zilele de 12, 14 si 15 mai 2020, orele 12 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. Regula-
mentul de vanzare si caietul de sarcini se 
pot obtine de la sediul lichidatorului 
judiciar. Relatii suplimentare la tel. 
0728.878298.

l S.C Andibo SRL prin lichidator judi-
ciar CII Cismaru Elena vinde prin lici-
tatie publica sau negociere imobilul in 
suprafata construita de 182.64 mp, la 
pretul de 45.000 euro fara TVA. Licita-
tiile vor avea loc in zilele 12, 14 si 15 mai 
2020, orele 14 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 
jud. Prahova. Regulamentul de vanzare 
si caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii 
suplimentare la tel. 0728.878298.

l Lichidator judiciar vinde prin licitație 
publică, conform Regulamentului de 
valorificare nr. 2662/02.09.2019, aprobat 
în cadrul Adunării Generale a Credito-
rilor din data de 09.09.2019, bunurile 
imobile absolut indispensabile exploa-
t ă r i i ,  a p a r ţ i n â n d   d e b i t o a r e i 
MOLDOMIN SA, împreună cu tran-
sferul drepturilor dobândite și obligaţiilor 
asumate prin Licenţa de concesiune 
pentru exploatarea minereului cuprifer 
nr. 2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de Banatite. 
Informaţiile necesare sunt cuprinse în 
Caietul de sarcini care poate fi achiziţi-
onat la adresa: Cluj-Napoca, Aleea 
Detunata, nr. 4, jud. Cluj, Romania, tel. 
0040-364-412631, fax: 0040-364-412632, 
email: office@rtz.ro. Licitaţia se va desfă-
șura în data de 08 Iunie 2020, de la ora 
10:00, la sediul lichidatorului judiciar.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna 
Padina, cu sediul în str. Mare, nr.91A, 
Comuna Padina, județul Buzău, cod 
poștal 127410, telefon/fax 0238.534.173, 
e-mail: primariapadina@ymail.com, cod 
fiscal 4299470. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat: Spațiu situat în incinta blocului de 
locuințe, str. Mare, nr. 100, Comuna 
Padina, județul Buzău, în suprafață 17,80 
mp (o cameră -suprafață locativă princi-
pală) și 2,40 mp (dependințe), aparținând 
domeniului public al Comunei Padina, 
conform temeiului legal: OUG nr. 
57/03.07.2019 și HCL nr. 14/29.04.2020. 3. 
Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Comuna Padina, str. Mare, nr. 91A, parter, 
Compartimentul Secretariat -Adminis-
trativ, între orele 08.00-16.00. 3.2. Denu-

mirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: de la sediul 
instituției, Comuna Padina, str. Mare, nr. 
91A, parter, județul Buzău, Comparti-
mentul Secretariat -Administrativ, între 
orele 08.00-16.00. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
OUG nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 22.05.2020, ora 
10.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
02.06.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Comuna Padina, 
str.Mare, nr.91A, parter, județul Buzău, 
Compartimentul Secretariat -Adminis-
trativ. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
02.06.2020, ora 11.00, Primăria Comunei 
Padina, str. Mare, nr. 91A, parter, județul 
Buzău. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Buzău, Secția 
Contencios Administrativ, Str.Arhitect 
Petre Antonescu, nr.4, Municipiul Buzău, 
judeţul Buzău, cod poștal 120187, telefon 
0238.717.960,  0238.717.961,  fax 
0238.717.959, e-mail: tr.buzau@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 08.05.2020.

l Primăria Sectorului 1 al Municipiului 
București, prin Direcţia Management 
Economic și Direcţia Investiţii, organi-
zează procedura având ca obiect achiziţia 
de servicii financiare în scopul optimizării 
și gestionării lichidităţilor financiare 
pentru programele de investiţii ale Secto-
rului 1 al Municipiului București. Proce-
dura se finalizează prin semnarea 
acordului cadru, pe o durată de 4 ani. 
Documentele de achiziții publice sunt 
disponibile pentru acces direct, nerestric-
ționat, complet și gratuit la (Website): 
www.primariasector1.ro/ Transparență- 
Aparatul de specialitate al Primarului- 
Achiziții Publice- Anul 2020 Anunțuri 
achiziții publice. Ofertele, candidaturile 
sau cererile de participare trebuie depuse 
la: registratura@primarias1.ro, iuliana.
feclistov@primarias1.ro, catalina.
fotache@primarias1.ro (având în vedere 
faptul că accesul la registratura Secto-
rului 1 al Municipiului București este 
restricționat în situația generată de starea 
de urgență decretată și de prevenire a 
răspândirii virusului COVID-19), până la 
data de 18.05.2020. Ofertele vor fi datate, 
semnate și ștampilate. Vor fi acceptate 
oferte doar în limba română.

l Primaria comunei Pocola, cu sediul in 
localitatea Pocola, nr.65, jud.Bihor, orga-
nizează „Licitatie publica deschisa” in 

baza Legii nr. 57/2019 in data de 3 iunie 
2020, la orele 10.00 in vederea închirierii 
unor spatii temporar disponibile, situate 
in incinta Scolii primare nr.1 Pocola, 
pentru activitati de scurta durata 
(instruire teoretica si practica). Locul 
desfasurarii licitatiei: Primaria comunei 
Pocola-sala de sedinte. Termenul de 
depunere al ofertelor este 2 iunie 2020, 
orele 16.00, in original si copie, persoana 
de contact Imre Felicia. Taxa caiet de 
sarcini 50lei, se achita la caseria insti-
tutiei. Documentatia poate fi obtinuta de 
la sediul Primariei comunei Pocola. 
Instanta competenta în soluționarea liti-
giilor aparute: Tribunalul Bihor.

l Licitaţie: 1. Informaţii generale 
privind concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/ sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Comuna Izvoru 
Bîrzii, Str. Principală, judeţul Mehedinţi, 
telefon 0252-707443, fax 0252-707443, 
e-mail clizvorul@gmail.com; 2. Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Primăria Izvoru Bîrzii, concesionează 
terenul neproductiv aflat în domeniul 
privat al Primăriei și situat în Comuna 
Izvoru Bîrzii, sat Balotești lot T 2 P 69, 
suprafaţa 220mp. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Informațiile 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentația se ridică de la 
sediul Primăriei Izvoru Bîrzii, Str. Princi-
pală biroul Registratură, printr-o cerere 
scrisă. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Serviciul Registratură din cadrul 
Primăriei Izvoru Bîrzii. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2006: Costul 
documentației de atribuire- 100 lei. 
Suma se achită numerar la casieria 
Primăriei Izovru Bîrzii. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
02.06.2020 ora 12.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 

depunere a ofertelor: 03.06.2020, ora 
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria comunei Izvoru Bîrzii, 
strada Principală, Judeţul Mehedinți, 
Registratură. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta trebuie depusă în 2 exemplare din 
care un exemplar original și o copie. 5. 
Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
Sediul Primăriei Izvoru Bîrzii, strada 
Principală, Judeţul Mehedinți în 
03.06.2020 ora 14.00; 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Mehedinți, Bd. Carol nr. 14, Jud. 
Mehedinți, telefon: 0252/208200 fax. 
0252/314666 e-mail: tr-mehedinți@just.
ro; 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 08.05.2020.

PIERDERI
l Subsemnatul, Roșu Vlad Iulian, 
pierdut certificat IMO nave chimice, cod 
curs STCT-I din perioada 13.03.2020-
22.04.2020, No 00004109. Îl declar nul.

l Subscrisa, Clean Power Prod SRL, cu 
sediul în Mun.București, Str. Alecu 
Russo, Nr. 24-26, parter, Ap. 3, sect. 2, 
având J40/3224/2014, CUI: 28478227, 
declară pierdut Certificat Înregistrare 
seria B, 2909920, emis de ORC la data 
de 16.04.2014. Se declară nul.

l Subscrisa, Planet Green Investment 
Group SRL, cu sediul în București, Ale.
Ilia, nr.2, parter, cam.2, Bl. 58B, ap. 67, 
sect.2, având J40/6918/2011, CUI: 
28589624, declară pierdut Certificat 
înregistrare seria B3379952, emis de 
ORC la data de 31.03.2017. Se declară 
nul.

l Societatea Iqvia Technology Solutions 
Romania SRL, cu sediul în București, str. 
Menuetului, nr. 1B, parter, et. 3, 4 și 5, 
sector 1, având nr. de înregistrare ORC 
J40/23231/1994 și CUI: RO6546240, 
declar că am pierdut Certificatul Consta-
tator numărul 102337, eliberat în data de 
20.03.2018. Îl declar nul.


