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OFERTE SERVICIU
l S.C. Terecote S.R.L. Sighisoara angajeaza:
5 muncitori necalificati, 5 presatori si 2 retusoare in ceramica cu cunostinte minime de
limba engleza. Informatii si CV la
0265771317 si email: terecote@libero.it.
l SC Departament Eficiență Energetică
SRL, Brașov, str. Muncitorilor nr. 1, parter,
ap. 2, J8/2697/2019, CUI 40820476, angajează muncitori necalificați în construcții,
COR 931301. Rugăm CV la: adrian.chiper@
yahoo.com
l SC Teredan Production SRL (T2), producatoare de huse pentru canapele, cu sediul in
Oradea, angajeaza muncitori la masina de
cusut. Informatii suplimentare la
0259.708.494, 0770.115.222.
l S.C. Autonet Import S.R.L., cu sediul în
Satu Mare, Str. Aurel Vlaicu nr. 78, Jud. Satu
Mare, J30 /494 /1996, CUI RO 8539532,
angajează lucrători gestionari, COR 723103.
Rugăm CV pe mail: elena.medve@autonet.
ro.
l Fabrica de cherestea din jud Hunedoara,
langa Hateg angajeaza muncitori, salariu
2500 lei in mana, oferim cazare gratis in
conditii foarte bune. Relatii tel 0744665656.
l Swiss Capital Consulting S.R.L. cu sediul
în București, P-ţa Walter Mărăcineanu
nr.1-3, parter, camera 110, J40/11733/2014,
C.U.I. 33677110, anunţă concurs pentru
ocuparea postului vacant de muncitor necalificat. C.V. se trimite pe email: sstaricu25@
gmail.com. Tel. 0723.152.632.
l SC Orient Aromas S.R.L. cu sediul în
București, Sectorul 6, Bulevardul Timișoara,
Nr. 85, Bloc M42, Scara 1, Etaj 10, Ap. 63,
angajează 2 lucrători comerciali pentru
punctul de lucru din București, Sectorul 3,
Bulevardul I. C. Brătianu, Nr. 44, parter,
sector 3, cu studii medii. Relaţii la telefon
0722227793.
l SC Pelicanul Food Activ SRL, cu sediul în
București, Strada Judeţului nr.15, cam.11,
bloc 17, scara 3, etj.1, ap.76, sector 2, București angajează lucrător comercial pentru
punctul de lucru din Oras Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr. 86, stand 189, Pavilion
Flora, jud. Ilfov. Relaţii la telefon
0722227793.
l SC Mono Bau SRL, cu sediul social în loc.
Gheorgheni, str.Kossuth Lajos, nr.18, ap.1,
jud.Harghita, pune la dispoziție 14 locuri de
muncă pentru muncitori necalificați în
construcții. Detalii la tel.0744.691.401.
l SC Lezzet Pan SRL, Ploiesti, angajează 2
persoane pentru postul de Manipulant
Marfă. Relații la telefon: 0748.119.090.
l Chelaru-Postolache Oana-Corina,
persoană fizică, cu domiciliul în mun.Bacău,
angajează guvernantă cunoscătoare de limba
engleză, cu studii medii. Rog seriozitate și
implicare. Aștept CV la e-mail: avocat_iasi@
yahoo.com
l Primăria Comunei Săvinești, cu sediul în
localitatea Săvinești, str.General Bunis, nr.7,
județul Neamț, organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:
Referent I- Compartiment Monitorizare
proceduri administrative- post pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs: nivelul studiilor: medii
absolvite cu diploma de bacalaureat, profil
tehnic; curs operator PC; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:
minim 3 ani; Agent agricol- Compartimentul
Stare civilă, Secretariat, Administrativ- post
pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice
de participare la concurs: nivelul studiilor:

medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,
profil agricol sau tehnic; curs operator PC;
vechime în specialitate studiilor necesare
ocupării postului: minim 5 ani. Concursul se
va organiza conform calendarului următor:
05.03.2020, ora 14.00: proba scrisă;
10.03.2020, ora 14.00: proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției
pana pe data de 21.02.2020, ora 13.00.
Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia și tematica de concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială. Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs: la sediul
instituției: comuna Săvinești, str.General
Bunis, nr.7, jud.Neamț. Persoana de contact:
Scarlat Aura- Inspector Resurse Umane,
telefon/fax: 0233.281.573/0233.281.574,
e-mail: primariasavinesti@yahoo.com
l Direcția de Administrare a Unităților de
Învățământ Sector 4 cu sediul în Bld. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena etaj 1, sector 4,
organizează concurs de recrutare pe perioadă
nedeterminată a funcțiilor contractuale
vacante: -1 post Director General Adjunct.
Condiții pentru participarea la concurs:
studii. Superioare– universitare de licență
absolvite cu diplomă, vechime în specialitatea studiilor– minimum 2 ani, vechime
muncă de minimum 5 ani, să dețină
minimum 2 ani vechime în funcții de conducere. Concursul se va desfășura la sediul
DAUI S4, astfel: -selecția dosarelor:
28.02.2020; -proba scrisa în data de
05.03.2020, ora 10.30; -proba interviu în data
de 11.03.2020, ora 10.30. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs în
perioada 13.02.2020- 27.02.2020 (de luni
până joi între orele 9:00–15:30 și vinerea între
orele 9:00–13:30) la sediul Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4
cu sediul în Bld. Metalurgiei nr. 12-18, Grand
Arena etaj 1, sector 4. Relații suplimentare se
pot obține la sediul D.A.U.I. S4, persoana de
contact Lupu Anca, e-mail: office@daui.ro,
telefon: 0766.883.180.
l Şcoala Gimnazială Nr. 86 cu sediul în:
localitatea București, strada Intrarea Reconstrucţiei, nr. 6 A, Sector 3, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și
completat de H.G. nr.1027/2014. Denumirea
postului: administrator de patrimoniu- 1 post
vacant contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: studii superioare
de specialitate în domeniul economic,
inginer/ subinginer cu diplomă de licenţă;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minim 3 ani. -cunoștinţe
de operare pe calculator: internet, e-mail,
Office (Word, Excel), platformă SEAP/
SICAP. Data, ora și locul de desfășurare a
concursului: Proba scrisă: data de 05.03.2020,
ora 10,00, la sediul instituţiei. Proba de
interviu: data de 09.03.2020, ora 10,00, la
sediul instituţiei. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 26.02.2020, ora 15,00, la
sediul instituţiei. Date contact: Lixandra
Eugenia tel: 0314250608.
l Casa Oamenilor de Ştiință, unitate reînființată prin H.G.347/1990 cu finanțare de la
bugetul statului, subordonată Academiei
Române, organizează în condițiile Regulamentului- cadru de organizare și desfășurare
a concursului pentru ocuparea unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale în cadrul unității
Casa Oamenilor de Ştiință - Anexa 1, concursuri pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a 2 posturi contractual vacante: ●1 post
Contabil șef Gr.II - funcție de conducere; -1
post Consilier juridic IA. Condiții specifice:
Contabil șef Gr.II– probă scrisă și interviu:
-studii superioare economice universitare
absolvite cu diplomă de licență în domeniul
economic; -vechimea necesară ocupării

Ministerul Finanţelor Publice. Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Braşov. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna. Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală. Nr. 1455/
11.02.2020. Anulare licitaţie. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna cu sediul în
Sfântu Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, prin prezenta
comunică anularea licitaţiei din data de 13.02.2020,
orele 12.00, datorită achitării obligaţiilor către
bugetul de stat.

postului în specialitatea economică minim 8
ani; -obligatoriu candidatul să dețină atestat
eliberat de M.F.P în Sistemul European de
Conturi S.E.C. Condiții specifice: Consiler
juridic gradul I A -probă scrisă și interviu:
-Licențiat al unei Facultăţi de Drept (licențiat în științe juridice); -vechime în specialitate minim 8 ani; -înscris în Colegiul
Consilierilor Juridici; -apt din punct de
vedere medical pentru exercitarea funcției;
Concursurile se organizează la sediul unității
Casa Oamenilor de Ştiință din clădirea Casa
Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, sector
5, București, Aripa Est. Concursul se va
desfășura după cum urmează: 1. Afișarea
anunțului la sediul unității se face în data de
12.02.2020. 2. Data limită până la care se pot
depune personal actele pentru dosarul de
concurs la sediul unității este 26.02.2020 ora
15.00. 3. Etapa I- selecție dosare- 27.02. 2020,
ora 15.00. 4. Etapa II- Proba scrisă05.03.2020, ora 10.00. 5. Etapa III- Interviul16.03.2020, ora 10.00. Secretariatul comisiei
de concurs între orele 09.00-14.00 zi lucrătoare este asigurat de dna. Macovei Rebeca/
Surugiu Silvia Daniela, tel. 021.318.24.40,
021.318.81.06 /interior 2738, e-mail rebeca.
macovei@acad.ro.
l Primăria municipiului Buzău, cu sediul în
Buzău, strada Piaţa Daciei, nr. 1, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director
executiv - Direcţia Economică (1 post).
Concursul se organizează la sediul instituţiei
din municipiul Buzău, astfel: Primirea dosarelor: 12.02.2020 - 02.03.2020. Selecţia dosarelor: 03.03.2020 - 09.03.2020; Proba scrisă:
16.03.2020, ora 10.00; Interviul: 19.03.2020
ora 10.00. Condiţiile de participare la
concurs: Condiţii generale: candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) și (3) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ. Condiţiile specifice pentru funcţia publică de
conducere, de Director executiv – Direcţia
Economică, în conformitate cu prevederile
art. 465, alin. (1), lit. g), 465 alin. (3) și prevederile art. 468 alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ sunt
următoarele: - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în știinţe economice; - studii universitare de master în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcţiei publice
sau cu diplomă echivalentă conform art. 153
alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare; - vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei publice: minimum
7 ani. Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Buzău (camera 23 - Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituţională) și trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
municipiului Buzău, din Buzău, str. Piaţa
Daciei, nr. 1, la camera nr. 23 și la telefon
0238721407. Bibliografia și condiţiile de
participare la concurs se afișează la sediul și
pe site-ul Primăriei municipiului Buzău.
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Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal
Odorheiu Secuiesc. Biroul Colectare şi Executare Silită. Nr. înreg. ANSPDCP 20008. Dosar de executare nr.
340552. Nr. 1293 din 04.02.2020. Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile. Anul 2020, Luna Februarie, Ziua 04.
În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 27, luna februarie, anul 2020, ora 12.00, în
localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a Prima licitaţie următoarele bunuri imobile.
Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul: Sarcini: 31223/27/09/2018, Act administrativ nr. Adresa din dosar de exec. Nr. 456/2018 din 24/09/2018
emis de BEJ, Act administrativ nr. 1950, Dos. Nr 2242/268/2018 din 19/07/218 emis de Judecătoria Odorheiu
Secuiesc. C1 se notează urmărirea silită imobiliară pentru suma de 35.400,66 lei, în favoarea creditorilor, Eos
International Beteiligungs Verwaltungsgellshaft MBH şi Next Capital Investment LTD. Preţul de evaluare sau de
pornire al licitaţiei exclusiv TVA (lei): 7.980 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%.1. CF. Nr. 50233, Feliceni,
Teren extravilan, A1, Top 50233, suprafaţă 504 mp, 15509/27/09/2010, Contract de vânzare - cumpărare nr.
329/2008 emis de BNP Nagy ladislau, B2 Intabulare drept de proprietate cu titlu de cumpărare, dobândit prin
convenţie, cota actuală 1/1. Observaţii: poziţie transcrisă din CF 50128/ Feliceni, înscrisă prin Încheierea nr.
14506 din 01/09/2008, Act notarial nr. Act de dezmembrare nr. 104 din 27/09/2010. B4 se notează faptul că
imobilul cu nr. cad. 50233 este imobil dominant asupra imobilului cu nr. cad. 50238 fond servant; 2. CF. Nr. 50234,
Feliceni, Teren extravilan, A1, Top 50234, suprafaţă 960 mp, 15509/27/09/2010, Contract de vânzare cumpărare nr. 329/2008 emis de BNP Nagy ladislau, B2 Intabulare drept de proprietate cu titlu de cumpărare,
dobândit prin convenţie, cota actuală 1/1. Observaţii: poziţie transcrisă din CF 50128/ Feliceni, înscrisa prin
Încheierea nr. 14509 din 01/09/2008, Act notarial nr. Act de dezmembrare nr. 104 din 27/09/2010. B4 se notează
faptul că imobilul cu nr. cad. 50234 este imobil dominant asupra imobilului cu nr. cad. 50238 fond servant; 3. CF.
Nr. 50238, Feliceni, Teren extravilan, A1, Top 50234, suprafaţă 960 mp, 15509/27/09/2010, Contract de vânzare cumpărare nr. 329/2008 emis de BNP Nagy ladislau, B2 Intabulare drept de proprietate cu titlu de cumpărare,
dobândit prin convenţie, cota actuală 1/1. Observaţii: poziţie transcrisă din CF 50128/ Feliceni, înscrisa prin
Încheierea nr. 14509 din 01/09/2008, Act notarial nr. Act de dezmembrare nr. 104 din 27/09/2010. C1 Intabulare,
drept de servitute asupra imobilului cu nr. cad. 50.238 fond servant, care va deservi pe proprietarii dintotdeauna ai
fondurilor dominante, înscrise sub nr. cad. 50233, 50234, 50235, 50236, 50237. *) Regimul şi cotele de taxă pe
valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul
fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii
depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii
taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Brasov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală, 32207048 deschis la Trezoreria AJFP Harghita din
Miercurea Ciuc; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie
răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi
revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare
a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
... Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266.217558. Data
afişării: 04.02.2020.

l Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor
Brăila, cu sediul în Brăila, str. Mihai
Eminescu, nr. 27, județul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,
vacante, astfel: -1 post de execuție -referent
-Birou Financiar-Contabilitate, Prelucrare
Automată Date, Urmărire și Încasare Rate
Chirii, treaptă profesională IA. Concursul se
va organiza astfel: -termenul-limită pentru

depunerea dosarelor: 26.02.2020, ora 16.00;
-proba practică: 05.03.2020, ora 10.00; -proba
scrisă: 12.03.2020, ora 10.00; -data și ora
interviului vor fi comunicate ulterior. Conditiile de participare sunt urmatoarele: Referent -treaptă profesională IA -Birou
Financiar-Contabilitate, Prelucrare Automată Date, Urmărire și Încasare Rate Chirii:
-studii medii economice cu diplomă de bacalaureat; -vechime în specialitate 6 ani și 6
luni; -cunoștințe operare PC; -condițiile
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prevăzute la art.3 din anexa la HG
nr.286/2011, Regulament-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare. Relații suplimentare
la sediul Serviciului de Utilitate Publică de
Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila, str.M.Eminescu, nr.27, Brăila,
Birou Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Arhivă, etajul II, persoană de contact:
Caraion Marilena, telefon 0372.037.101.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul în localitatea
Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în
conformitate cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale temporar
vacante, pe durată determinată: -1 (un) post
Îngrijitoare (G) -Compartiment Primiri
Urgențe de Specialitate; -1 (un) post Brancardier (G) -Compartiment Primiri Urgențe
de Specialitate; -1 (un) post Statistician
medical (M) -Compartiment Primiri Urgențe
de Specialitate. Concursul se va desfăşura la
sediul institutului, după următorul calendar:
-Termenul de depunere al dosarelor:
19.02.2020, ora 13:00; -Proba psihologică: în
data de 27.02.2020, ora 10:00; -Proba scrisă:
în data de 02.03.2020, ora 10:00; -Proba practică: în data de 06.03.2020, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -pentru
postul de Îngrijitoare (G): -şcoală generală;
-concurs pentru ocuparea postului; -nu necesită vechime. -pentru postul de Brancardier
(G): -şcoală generală; -concurs pentru
ocuparea postului; -nu necesită vechime.
-pentru postul de Statistician medical (M):
-diplomă de studii medii de specialitate sau
diplomă de studii medii; -6 luni vechime în
activitate; -concurs pentru ocuparea postului.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Institutului
Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei
Balş”. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr.
Matei Balş”, persoană de contact Teh. ec.
Ștefan Alexandru-Marius, telefon:
021.20.10.980 -interior 3055, adresă e-mail:
marius.stefan@mateibals.ro.

CITAŢII
l UAT comuna Dobrovăţ, judeţul Iaşi, prin
primar Martinuş Cătălin, în calitate de
pârâtă este chemată la judecătoria Iaşi, str.
A.Panu nr.25, în data de 04.03.2020, ora 8.30,
complet 29, în dosarul nr. 33525/245/2019,
având ca obiect uzucapiune pentru clădiri şi
teren aferent de 9001 m.p., în contradictoriu
cu Mănăstirea Dobrovăţ, prin Stareţ Chesarie Codreanu Costica, având CIF 11624093,
cu sediul în comuna Dobrovăţ, jud. Iaşi, în
calitate de reclamantă.
l Se aduce la cunoştinţa cetăţenilor localităţii că, numita Liber Diana a invocat dobândirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului înscris în CF
nr. 1055 Cuvin, nr. top. 1916, proprietar
tabular fiind Seemayer Iren. Cei interesaţi
sunt invitaţi să facă opoziţii, cu precizarea
că, în caz contrar, în termen de 30 de zile de
la emiterea celei din urmă publicaţii se va
trece la judecarea cererii. Termen de judecată
este la 18 martie 2020.
l Se citează Fondul de Investitii Open
Finance Wierzitelnosci Detalicznych Nietstandaryzowani Sekurytyzacyjny Fundusz
Invwestycyjny Zamkniety, în calitate de
intimat, pentru termenul din 26.02.2020, la

Judecătoria Topoloveni (Argeş), în dosarul
nr. 1925/828/2019, având ca obiect contestaţie
la executare - suspendare executare silită D.
Ex. nr. 2833/2012, contestator fiind Rizea
Iuliana.
l Doamna Francisco Alfonso Nerissa, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, Pasaj
Scărilor, bl. 18, sc. B, et. 4, ap. 15, jud. Argeş,
este chemată în calitate de pârâtă în Dosarul
nr. 2612/828/2019 aflat pe rolul Judecătoriei
Topoloveni, judeţul Argeş, în data de
16.03.2020, ora 9.00.
l Intimata Livadariu Maria născută în com.
Avrămeni -Botoşani, în calitate de moştenitor
a numitei Livadaru Ileana din Avrămeni
-Botoşani, este chemată la termenul din
18.03.2020 la Tribunalul Botoşani în dosarul
987/297/2014 având ca obiect apelul declarat
de Murariu Gheorghe şi Murariu Aurora
împotriva Sentinţei Civile nr. 208/ 25.04.2017
a Judecătoriei Săveni.
l Tureatcă D. Ilie chem în instanţă pe
Ciuclea Stelian, cu domiciliul necunoscut, la
Judecătoria Săveni, dosar nr. 1431/297/2016,
în data de 05.03.2020, având ca obiect fond
funciar.
l Ivănuş Liana Maria cheamă în instanță pe
pârâta Bunescu Lucia Bianca Grațiela cu
domiciliul în Piteşti, piața Vasile Milea, Bloc
CV, Scara A, etaj 10, apartament 40, la Judecătoria Piteşti, sala 3, în dosarul
15250/280/2016, în data de 17 martie 2020,
ora 08.30.
l Se citează la sediul Biroului Individual
Notarial Ene Frosina, din municipiul Tulcea,
str. Păcii nr.7, bl.P.21, sc. C, ap.28, judeţul
Tulcea, la data de 10.03.2020, ora 10,30,
persoanele cu vocaţie succesorală legală sau
testamentară, la succesiunea defunctului
Dragoman Mihai, decedat la data de
01.08.2019, cu ultimul domiciliu în municipiul Tulcea, str. Gloriei, nr.5, judeţul Tulcea,
CNP 1670821131211, în Dosar succesoral
nr.10/2020, în vederea dezbaterii succesiunii.
l Se citează numitul Matraş Mihai, în calitate de pârât, în dosarul nr.9561/193/2019 al
Judecătoriei Botoşani, cu termen la
26.02.2020, având ca obiect ieşire din indiviziune cu privire la suprafaţa de 28.600 mp
din Titlul de proprietate
nr.110475/27.02.2003, în contradictoriu cu
reclamantul Lupu Mihai-Răzvan.
l Se citează numitul Pleşu Dumitru, domiciliat/com.Cristeşti, jud.Botoşani, în calitate de
pârât, în dosarul nr. 8411/193/2019 al Judecătoriei Botoşani, cu termen la 07.04.2020,
având ca obiect divorţ.
l RCS & RDS SA cheamă în judecată pe
Doboş Marcela în dosar 13931/318/2018,
Judecătoria Târgu Jiu, Complet C14, în data
de 27.02.2020, ora 09.00.
l Paratul Pascu Dimitrie este citat pentru
data de 2 martie 2020 la Judecatoria Arad,
sala 145 in dosar nr. 19019/55/2019 in proces
cu Raduca Claudia Lacramioara pentru
uzucpiune.
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l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian
Andreea - Gina, C.I.F. 25259222, cu sediul în
mun. Iaşi, şos.Ștefan cel Mare şi Sfânt, nr. 4,
complex Exclusive Residence, bloc A2, demisol,
spațiul nr.6, Cod postal: 700498, jud.Iaşi, declară
pierdute certificatele constatatoare originale si
certificatul de înregistrare original, pentru următoarele societăți: SOMAX LAND” S.R.L. cu
sediul în mun. Iaşi, B-dul C.A. Rosetti, nr.52,
construcția C1, et. 1, jud. Iaşi, număr de ordine
în registrul comerțului J22/2013/2008 şi CUI
24110744; „ELCOSMARIN” S.R.L. cu sediul în

mun. Braşov, str. Independenței, nr. 80, bl. 255,
sc. C, ap. 9, jud. Braşov, număr de ordine în
registrul comerțului J8/431/2008 CUI 23311138.
l Municipiul Timişoara, titular al proiectului
Construcție în Regim de Maxim de Înălțime cu
Funcțiuni Mixte (Administrative, Birouri,
Spital), Împrejmuire şi Amenajare Incintă şi
Realizarea Branşamentelor la Rețelele Utilitare
pentru „Spitalul Clinic Municipal De Urgență”,
anunță publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM Timiş, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul Construcție în
Regim de Maxim de Înălțime cu Funcțiuni
Mixte (Administrative, Birouri, Spital), Împrejmuire şi Amenajare Incintă şi Realizarea Branşamentelor la Rețelele Utilitare pentru „Spitalul
Clinic Municipal de Urgență”, propus a fi
amplasat în mun.Timişoara, str. Balta Verde, nr.
17, CF nr. 447159, jud.Timiş. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului APM Timiş din municipiul Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu,
nr.18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 8.0016.30, vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la
următoarea adresă de internet: http://apmtm.
anpm.ro- Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente pentru
protecția mediului.
l Ca urmare a notificării adresate de Ministerul
Fondurilor Europene cu sediul în Bucureşti,
sector 1, Șoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 1-1B,
Victoria Office, Intrarea Menuetului nr. 7, în
calitate de titular al Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014 - 2020, în baza H.G.
nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe, cu modificările ulterioare,
l În urma parcurgerii etapei de încadrare,
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a luat
decizia, în cadrul şedinţei Comitetului Special
Constituit din data 05.02.2020, că modificările
Programului Operațional Infrastructură Mare
2014 - 2020 nu necesită continuarea procedurii
de evaluare de mediu. Decizia etapei de încadrare menționată poate fi consultată pe site-ul
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor la
adresa http://www.mmediu.ro/categorie/poim2014-2020/227. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare, pe care
le poate trimite în scris la sediul Ministerului
Mediului, Apelor şi Pădurilor, B-dul Libertăţii nr.
12, sector 5, în termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anunţului.
l C.I.I Petcu Viorica, lichidator judiciar al
debitorului Lux Car Motoserv SRL, conform
Incheierii din 04.02.2020 pronuntata de Tribunalul Prahova, sectia a II-a Civila, de Contencios
Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.
555/105/2020, in temeiul art. 100 din Legea
85/2014 notifica deschiderea procedurii simplificate a insolventei impotriva debitorului Lux Car
Motoserv SRL, avand J29/892/2011, CIF
28547971, sediul social in Ploiesti, str. Anotimpului, nr. 8, camera 2, bloc 56, ap. 42, jud. PH.
Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de
admitere a creantelor asupra averii debitoarei
este 23.03.2020. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, publicarea in BPI a
tabelului preliminar al creantelor este
03.04.2020. Termenul limita pentru definitivarea
tabelului creantelor este 29.04.2020. Prima
adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Splaiului, nr.
26, bl. 34R2, ap.2, jud. Prahova in data de
08.04.2020.
l Anunț prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului: O.C.P.I.
ARGEȘ anunță publicarea documentalor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
22 şi 23, pe o perioadă de 60 de zile calendaris-
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tice, conform art. 14 alin (1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996,
republicată cu modificările şi completările ulterioare. Data de început a afişării:17.02.2020; Data
de sfârşit a afişării:17.04.2020; Adresa locului
afişării publice: Comuna Miceşti, sat Miceşti, nr.
72B, Județul Argeş. Repere pentru identificarea
locației: Sediul Primăriei Comunei Miceşti.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei
Miceşti. Alte informații pentru cei interesați:
program - luni-vineri: 09:00-16:00. Informații
privind Programul național de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa Programul Naţional de
Cadastru şi Carte Funciară.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna
Căpâlnița, din județul Harghita, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele nr.17, 41, 42 şi 44, începând cu
data de 17.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Comunei Căpâlnița, conform
prevederilor art.12 alin.9 (3) lit.a) şi b), coroborat
cu prevederile art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Documentele publicate pot fi vizualizate
pe portalul comunei Căpâlnița: www.kapolnasfalu.ro, pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi la
Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei
Căpâlnița. Cererile de rectificare referitoare la
ducumentele tehnice publicate pot fi depuse de
către cei interesați la sediul Primăriei Comunei
Căpâlnița, în perioada afişării, precum şi pe
pagina de internet special creată în acest scop de
către Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Se comunică dispozitivul Încheierii şedinţei
din camera de consiliu, din data de 05.02.2020,
îndreptare eroare materială, dosar
nr.2312/207/2019, al Judecătoriei Caracal, jud.
Olt, numitului Neamţu Marian, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea Radomireşti,
sat Fripţi, jud.Olt, la numita Neamțu Leonora,
prin care se admite cererea de îndreptare a erorii
materiale formulată de reclamanta Vezeanu
Marinela-Violeta, în sensul că se scrie corect
Neamţu Alexandra-Gabriela şi nu Neamţu
Alexandra Georgiana, cu apel în 30 de zile de la
comunicare.
l Anunț prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea
administrativ-teritorială Bistreț, din județul
Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.11,
începând cu data de 19.02.2020, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei Comunei Bistreț,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor 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 Subscrisa Just Insolv SPRL, in calitate de
lichidator judiciar în dosarul de insolventa nr.
5314/105/2013 al Tribunalului Prahova privind
debitoarea SC Koptimmo Imob SRL cu sediul in
Ploieşti, Sos. Ploiesti - Targoviste, km. 8, Zona
Est Trup I, Constructia C10, parter, camera 4,
judeţul Prahova, anunta inchirierea imobilului
proprietatea debitoarei situat in Parcul Industrial Ploiesti, respectiv: Proprietatea imobiliara
industriala C10 - Depozit + birouri (su = 1664,80
si casa scarii su = 362,49 mp, su birouri aproximativ 1000 mp, su depozit = 967 mp) si terenul
intravilan aferent in suprafață de 2515 mp,
situate in Ploieşti, Șos. Ploieşti - Târgovişte, km
8, Prahova, înscrise în CF a Mun. Ploieşti nr.
133408. Suprafata totala a terenului intravilan
curti constructii este de 2515 mp, cu alei pietonale si auto, platforme betonate, covor vegetal pe
terenul liber, avand deschidere la drum de acces
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principal amenajat asfaltat prin intermediul
unui drum de servitute asfaltat; terenul este
amplasat intr-o zona limitrofa a localitatii,
avand ca vecinatati cladiri comerciale si cladiri
industriale. Regimul de inaltime al cladirii este
P+1E partial, fundatia de beton, structura de
beton, compartimentarile interioare sunt executate din caramida, acoperis: terasa necirculabila,
invelitoare carton hidroizolant. In birouri pardoseala este acoperita cu parchet sau mocheta, iar
in depozit cu beton. Imobilul dispune de
tamplarie PVC cu geam termopan la birouri, iar
in depozit tamplaria este metalica. De asemenea,
imobilul beneficiaza de alimentare cu apa si
sistem de canalizare si energie electrica, grupurile sanitare fiind dotate cu obiecte sanitare in
stare satisfacatoare. Incalzirea imobilul se face
cu centrala termica, cu corpuri statice si circuit
tur – retur la birouri. Imobilul a fost construit in
anul 1970 iar in prezent starea acestui imobil
este satisfacatoare. Pretul de inchiriere pentru
acest imobil urmeaza a fi stabilit si aprobat in
cadrul adunarii creditorilor debitoarei in urma
ofertelor de pret primite in baza anuntului de
inchiriere. Orice alte detalii legate de inchiriere
(perioada, clauze, etc.) urmeaza a fi stabilite in
cadrul adunarii creditorilor. Asteptam oferte de
inchiriere pentru acest imobil ce urmeaza a fi
discutate in adunarea creditorilor. Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar
la telefon 0344104525 sau mail justinsolv@
gmail.com.
l Anunt ziar consemnare bani la UNPIR Mehedinti. Subscrisa, societatea profesionala de
insolventa Consultant Insolvență SPRL, cu
sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, membra
a Filialei UNPIR Mehedinti, prin asociat coordonator ec. Popescu Emil, in calitate de lichidator
al debitoarei SC Comsig SA - societate în dizolvare - lichidare, cu sediul în localitatea Sighisoara, str. Caraiman nr. 1, jud. Mures, cod unic
de identificare fiscală 1225885, înregistrată în
Registrul Comerţului sub nr. J26/176/1991, va
comunicam urmatoarele: -din totalul sumelor ce
urmau a fi distribuite conform situatiei distribuirii de dividende intocmita la data de 27.07.2018
a fost restitutita catre debitoarea SC Comsig SA
suma de 19.995,76 lei, actionarii neputand fiind
identificati la ultimul domiciliu cunoscut. -in
vederea continuarii procedurii de lichidare,
lichidatorul Consultant Insolventa SPRL a
procedat consemnarea in contul distinct al Filialei UNPIR Mehedinti a sumei de 19.995,76 lei
reprezentand dividente si rezerve aferente anului
2016 pentru actionarii SC Comsig SA dupa cum
urmeaza: 1. Szabo Rozalia-Viorica, CNP:
2480613263498, cu dom.Sighisoara, Pta.
Herman Oberth NR. 45,jud. Mures suma de
863,75 lei. 2. Suciu Dorina, CNP:
2621120263504, cu dom. Str. Crizantemelor Nr.
22, AP.20, Sighisoara, jud. Mures suma de 842,15
lei. 3. Sita Maria, CNP: 2600327263490, cu dom.
Str. Trandafirilor NR.2, AP.11, Sighisoara, jud.
Mures suma de 885,34 lei. 4. Schuster Margareta, CNP: 2520521263504, cu dom. Str. Mihai
Viteazul Nr.44, AP.12, Sighisoara, jud. Mures
suma 842,15 lei. 5. Sandru Lucian-Florin, CNP:
1670907263497, cu dom STR. Pann Anton
NR.18B, AP.3, Sighisoara, jud. Mures suma de
863,75 lei. 6. Rohan Gheorghe,
CNP:1291026263507, in dom. Str. Closca Nr.8,
Sighisoara, jud. Mures, suma de 863,75 lei. 7.
POP Letitia, CNP: 2520223263496, Str. Codrului
Nr.26, Sighisoara, jud. Mures, suma de 993,31
lei. 8. Nechita Helmina, CNP: 2281013263494,
Str. Ipatescu Ana Nr. 56, Sighisoara, jud. Mures,
suma de 842,15 lei. 9. Nagy Iosif, CNP:
1290315263496, Str. Florilor Nr.1, Sighisoara,
jud. Mures, suma de 885,34 lei. 10. Marton
Ladislau, CNP: 1370907263498, Str. Dumbravei
Nr. 12, AP.3, Sighisoara, jud. Mures, suma de
863,75 lei. 11.Mardan Tiberiu-Traian, CNP:
1410501263494, Str. Neculce Ion Nr.5, Sighisoara, jud. Mures, suma de 863,75 lei. 12. Hadar
Elisabeta, CNP: 2671209263502, Str. Romana
Nr.21, Sighisoara, jud. Mures, suma de 971,72
lei. 13.Faghi Marioara, CNP: 2420926263493,
Str. Horia Teculescu NR.47, Sighisoara, jud.
Mures, suma de 863,75 lei. 14. Ehrmann Maria,
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CNP:2230817263492, Str. Horia Teculescu
Nr.145, Sighisoara, jud. Mures, suma de 842,15
lei. 15 .Dilo Elena, CNP: 2331126263497, Pta.
Herman Oberth Nr.16, Sighisoara, jud. Mures,
suma de 842,15 lei. 16. Dietrich Mihail, CNP:
1230408263496, Str. Goga Octavian Nr.7, Sighisoara, jud. Mures, suma de 842,15 lei. 17.
Craciun Ioan, CNP: 1340627263493, Str.
Cantemir Dimitrie Nr.6B, Sighisoara, jud.
Mures, suma de 863,75 lei. 18. Cioanta Monica,
CNP: 2681007263508, Str. Ipatescu Ana NR.
156, Sighisoara, jud. Mures, suma de 863,75 lei.
19. Cioanta Emil, CNP: 1240323263495, STR. 1
decembrie 1918 Nr.5, Sighisoara, jud. Mures,
suma de 842,15 lei. 20. Candea Ioan, CNP:
1491107263492, Str. Titulescu Nicolae NR.9,
Sighisoara, jud. Mures, suma de 863,75 lei. 21.
Barsan Cornel, CNP: 1520724263495, Str.
Dumbravei NR.58, AP.30, Sighisoara, jud.
Mures suma de 863,75 lei. 22. Balla Alexandru,
CNP: 1370520263495, Str. Trandafirilor Nr.4,
AP.6, Sighisoara, jud. Mures, suma de 863,75 lei.
23. Abrudan Eleonora, CNP: 2410316263498,
Car. Hetiur Nr.113, Sighisoara, jud. Mures, suma
de 863,75 lei. Ulterior radierii societati comerciale Comsig SA de la Oficiul Registrului
Comertului de pa langa Tribunalul Mures –
Biroul Teritorial Sighisoara, persoanele indreptățite pot formula cereri de ridicare a sumelor
cuvenite conform situatiei descrise anterior, cu
conditia dovedirii calitatii de actionar sau
mostenitor legal. Cererile trebuie adresate catre
UNPIR Filiala Mehedinti cu sediul in loc. Dr Tr.
Severin, str. Aurelian, nr.46, et. 1 cam.57, Jud.
Mehedinti. Relatii suplimentare la: -U.N.P.I.R.
Filiala Mehedinti, prin presedinte Șerban
Valeriu - tel.0756482035, secretariat Mazilu
Valentina tel. 0740796165, email: unpir_mehedinti@yahoo.com sau la sediul din loc. Dr Tr.
Severin, str. Aurelian, nr. 46, et. 1 cam. 57, Jud.
Mehedinti. -societatea de insolventa Consultant
insolventa SPRL prin asociat coordonator Emil
Popescu- tel 0742592183, email:office@consultant-insolventa.ro. Prezentul anunt se va publica
in ziare de larga circulatie si in ziar local unde
debitoarea SC Comsig SA isi are inregistrat
sediul social. Lichidator Sc Comsig SA Consultant Insolventa SPRL Asociat coordonator ec.
Popescu Emil.
l Pentru aceste motive, în numele legii hotărăşte: Respinge excepţia inadmisibilității capătului de cerere privind rectificarea cărții funciare
invocata de parata Moanga Maria. Respinge
excepţia lipsei calității procesuale active a reclamantului invocată de pârâtul Prioteasa
Florentin Daniel. Respinge excepţia lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Prioteasa
Florentin Daniel, invocată de acesta. Respinge
excepţia lipsei calității procesuale pasive a
pârâtei Panaete Doinita Mariana invocată de
aceasta. Respinge acţiunea formulată de reclamant împotriva pârâtei SC Topges SRL, cu
sediul în Craiova, str.Cl.Bucureşti, nr.10, bl.M7M8, et.3, jud.Dolj (în prezent radiată din Registrul Comerţului). Admite excepţia lipsei calității
procesuale pasive a pârâţilor Boboc Lucian
Florin şi Boboc Veronica, invocată de aceştia şi
respinge acţiunea formulată de reclamant împotriva acestor pârâţi ca fiind formulată împotriva
unor persoane fără calitate procesuala pasivă.
Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul Ghiţă Marcel, domiciliat în Craiova, str.
Dezrobirii, nr.78, jud.Dolj, CNP 1480303163225,
cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de
procedură la Cabinet de Avocat Strinu Alina,
din Craiova, str. M. Kogalniceanu, nr.19, bl.97,
sc.D, ap.7, jud.Dolj, împotriva pârâţilor Moanga
Maria, domiciliată în Craiova, str. Teilor, nr.3,
jud.Dolj, CNP 2460224163239, Popa Elena,
Popa Radu Gabriel, ambii domiciliaţi în
Craiova, str. Nicolae Julea, bl.A12, sc.1, et.2,
ap.10, jud.Dolj, Prioteasa Florentin Daniel,
Prioteasa Madalina Denisa, ambii domiciliaţi în
Craiova, cart.Brazda lui Novac, str.Ion Cernătescu, nr.7, bl.a12, sc.1, ap. 12 jud. Dolj, Frunzaru Cristian Marcel, Frunzaru Valeria Paula,
ambii domiciliaţi în domiciliaţi în Craiova, str.
Col. Scarlat Demetriade, bl.H5, sc.2, ap.8, jud.
Dolj, Panaete Doinita Mariana, domiciliată în
Craiova, str. Mihail Străjan, nr.3, bl.a4, sc.3,

ap.6, jud.Dolj, fiind citată prin publicitate în
timpul procesului şi Nastasie Gabriel Florin,
domiciliat în Craiova, str.Cl.Bucureşti, bl.A20,
sc.1, ap.16, jud.Dolj, şi ii obligă să lase reclamantului în deplină proprietate şi posesie terenul
extravilan, în suprafaţa de 2.527 mp, situat în
Craiova, în T19 P27, înscris în CF 211851
Craiova, cu număr cadastral 211851, identificat
în raportul de expertiză întocmit în cauză de
expert Mihai Ionescu Gabriel şi în răspunsurile
la obiecțiuni, aşa cum au fost avizate de OCPI
prin procesul-verbal de recepţie nr.479/2018 din
21.03.2018, terenul având punctele de contur
2-3-6-7-2 pe anexa 1 la raportul de expertiză.
Respinge capetele de cerere privind refacerea
documentaţiei cadastrale şi rectificarea cărții
funciare privind terenul din T19 P24. Ia act ca
reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată.
Cu apel în 30 de zile de la comunicare, cererea
de apel urmând a se depune la Judecătoria
Craiova. Pronunţată țn şedinţa publică de la
06.07.2018. Preşedinte. Grefier.
l SC Mazarine Energy Romania SRL, titular al
activităţii „Extracția petrolului brut (cod CAEN
0610), Transporturi prin conducte (cod CAEN
4950), Activități de servicii anexe extracției
petrolului brut şi gazelor naturale (cod CAEN
0910)”, anunță publicul interesat asupra depunerii documentației tehnice în vederea emiterii
Autorizației de mediu pentru punctul de lucru
Parc 1 Bueşti amplasat pe teritoriul Comunei
Bueşti, judeţul Ialomița. Informaţiile privind
potenţialul impact asupra mediului al activităţii
pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc.
Slobozia, str.Mihai Viteazu nr.1, în zilele de
luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele
8.00-14.00, în termen de 15 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului. Observaţiile publicului se
primesc zilnic, la sediul APM Ialomița.
l SC Mazarine Energy Romania SRL, titular al
activităţii „Extracția petrolului brut (cod CAEN
0610), Extracția gazelor naturale (cod CAEN
0620), Transporturi prin conducte (cod CAEN
4950), Activități de servicii anexe extracției
petrolului brut şi gazelor naturale (cod CAEN
0910)”, anunță publicul interesat asupra depunerii documentației tehnice în vederea emiterii
Autorizației de mediu pentru punctul de lucru
Parc 1 Bălăceanca amplasat pe teritoriul
Comunei Cernica, judeţul Ilfov. Informaţiile
privind potenţialul impact asupra mediului al
activităţii pot fi consultate la sediul APM Ilfov,
str.Lacul Morii nr.1, sector 6, Bucureşti, tel /fax:
430.15.23, 430.14.02, 0746.248.440 în zilele de
luni-joi, între orele 9.00-13.00, vineri 9.00-12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la
sediul APM Ilfov.

ERATĂ
l In legatura cu anuntul referitor la
vanzarea Complexului Restaurant Hanul
Gazarilor publicat in cotidianul national
Jurnalul din data de 22 Ianuarie 2020 s-a
strecurat o greseala privind numele creditorului garantat si majoritar care este Eurobank Ergasias SA si nu First Bank sa cum
din eroare a aparut in anunt.

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei Arad se afla dosarul nr. 15250/55/2019,
cu termen de solutionare la data de 13
martie 2020, avand ca obiect cerera formulata de reclamantii Martocean Stefan si
Martocean Peniţa, pentru constatarea
dobandirii de catre acestia a dreptului de
proprietate cu titlu de uzucapiune, asupra
cotei de 1/1 din imobilul situate in Vladimirescu, Str. Popa Sapca nr. 1, judetul Arad,
inscris in CF nr. 3026 Vladimirescu, cu nr.
top 5343-5366/37/3, constand in casa de
locuit si teren intravilan in suprafata de 239
mp, inscris ca proprietate tabulara a defunctului Mirceeoaga Ion, decedat data data de
19.01.1999. Persoanele interesate pot face
opozitie la numarul de dosar indicat mai sus

in termen de o luna de la data publicarii
prezentei somatii.
l Somaţie emisa in temeiul incheierii de
sedinta din data de 17 decembrie 2019 Prin
cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei
Gurahont sub nr. 792/238/2019, posesorii
Vesa Ioan si Vesa Adela Viorica au invocat
dobandirea prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra 2516 mp casa anexa,
curte si gradina, imobil intabulat in CF 427
Secas, nr top. 287-290/2. Toţi cei interesaţi
sunt somaţi să formleze opoziţie deoarece în
caz contrar în termen de 30 de zile de la
ultima publicaţie se va proceda la rezolvarea
cererii.
l Somaţie emisa in temeiul incheierii de
sedinta din data de 17 decembrie 2019 Prin
cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei
Gurahont sub nr. 793/238/2019, posesorii
Vesa Ioan si Vesa Adela Viorica au invocat
dobandirea prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra 1343 mp casa anexa,
curte si gradina, imobil intabulat in CF 427
Secas, nr top. 287-290/2. Toţi cei interesaţi
sunt somaţi să formleze opoziţie deoarece în
caz contrar în termen de 30 de zile de la
ultima publicaţie se va proceda la rezolvarea
cererii.
l Somație. Se aduce la cunoştință că pe
rolul Judecătoriei Arad se af lă dosarul
nr.16542/55/2019, cu termen de soluţionare
la data de 30 martie 2020, camera 146, ora
08.30, avȃnd ca obiect cererea formulată de
reclamanta Mogoş Ecaterina, în contradictoriu cu pârâta Miskov Danicza, pentru
constatarea dobândirii de către Mogoş
Ecaterina a dreptului de proprietate cu titlu
de uzucapiune asupra cotei de 6/36 din
imobilul situat în municipiul Arad, str.Păcurarilor, nr.15, constȃnd din teren intravilan în
suprafaţă de 1.801mp şi casă, evidenţiat în
CF nr.322006 UAT Arad, proprietari tabulari pe cote-părţi ai imobilului fiind Miskov
Danicza (născută Szelánszki) în cotă de 6/36
din imobil şi Mogoş Ecaterina în cotă de 5/6
din imobil. Persoanele interesate pot face
opoziţie la numărul de dosar indicat mai sus
în termen de o lună de la data publicării
prezentei somaţii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocarea Adunării Generale Ordinare
a Acţionarilor desfăşurată la S.C. Agromec
Stoeneşti S.A. în data de 30.03.2020: Consiliul de administraţie al SC AGROMEC
Stoeneşti SA, cu sediul în localitatea Stoeneşti, judeţul Giurgiu, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Giurgiu, sub nr.
J52/387/1995, CUI R07695916, convoacă, în
temeiul dispoziţiilor, art.117 din legea
31/1990, privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor în data de
30.03.2020, ora 10.00, la sediul societăţii
pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul
acţionarilor la data de 10.03.2020 cu următoarea ordine de zi: 1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale încheiate
la 31.12.2019, repartizarea profitului. 2.
Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2019. 3.
Prezentarea raportului comisiei de cenzori
pentru anul 2019. 4. Discutarea şi aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
exerciţiul financiar din anul 2020. 5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată
în exerciţiul financiar din anul 2019, în baza
rapoartelor prezentate. 6. Alegerea Consiliului de Administraţie şi a Cenzorilor. 7.
Diverse. În cazul în care cvorumul necesar
nu se va întruni la data menţionată,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
se va ţine la data de 31.03.2020, la aceeaşi
oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
Documentele şi materialele informative
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referitoare la problemele înscrise pe ordinea
de zi a adunării, precum şi formularele de
procuri speciale pot fi obţinute de la sediul
societăţii. Acţionarii pot participa la
adunarea generală personal sau prin reprezentanţi în baza unor procure speciale,
conform dispoziţiilor legale. Procura specială
în original se depune la sediul societăţii,
conform dispoziţiilor legale. Informaţii se
pot obţine la tel. 0722253899.
l Convocator: S.C. Util Grant S.R.L.,
persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, str. Ing. Pascal Cristian nr.4B, sector 6,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/18817/1993, având CUI RO4381684,
prin administratorul dl. Gusta Gabriel
Vasile, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor Societăţii în data de
28.02.2020 , ora 12, la adresa: Șos BucureştiDomnesti, nr.23, Sat Olteni, jud. Ilfov.
Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor va avea următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea Raportului de Expertiză Contabilă Extrajudiciară a capitalurilor propii ale
SC Util Grant SRL din data 10.02.2020,
având ca obiect stabilirea valorii patrimoniale a societăţii la data de 31.12.2019 în
vederea formulării unor ofertei de cumpărare de către societate a părţilor sociale ale
asociaţiilor care au solicitat retragerea din
societate. Conform raportului de expertiză
preţul unei părţi sociale este de 88 lei. 2.
Aprobarea majorării capitalului social prin
aport în numerar cu suma de 4116.40 lei
echivalentul părţilor sociale ale asociaţiilor
Dimache Remus, Gheorghe Nicu, Zamfir
Costel care au solicitat retragerea din societate. 3. Aprobarea modificări corespunzătoare a actului constitutiv în ce priveşte
asociaţii, capitalul social şi structura capitalului social. 4. Aprobarea mandatării dl.
Gusta Gabriel Vasile în vederea semnării
Hotărârii A.G.E.A., a Actului Constitutiv
actualizat, precum şi îndeplinirea tuturor
formalităţilor prevăzute de lege pentru înregistrarea Hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti. Mandatarul poate împuternici o
altă persoană pentru îndeplinirea acestor
formalităţi. 5. Diverse. În cazul în care nu
sunt întrunite condiţiile de cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii la
prima convocare, Adunarea Generală
Extraordinară a Asociaţilor SC Util Grant
SRL se va întruni, la a doua convocare în
data de 29.02.2020, ora 12, în aceeaşi locaţie.
Administrator, Gusta Gabriel Vasile.

LICITAŢII
l Anunț de licitație privind închirierea unui
imobil aparținând domeniului public al
Comunei Mintiu Gherlii. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Mintiu Gherlii, Mintiu Gherlii, nr.
184, Mintiu Gherlii, judeţul Cluj, telefon
0264241767, fax 0264241767, email primariamintiu@gmail.com. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
Imobilul cu destinația „imobil necesar înființării unei tabere pentru copii” situat în localitatea Pădureni nr. 28, comuna Mintiu Gherlii,
jud. Cluj, compus din teren în suprafata de
600 mp şi un corp de clădire cu o suprafața
construită de 371 mp, aparținând domeniului
public al comunei Mintiu Gherlii.Suprafața
care face obiectul închirierii este de 238,69mp
(reprezentând suprafața totală utilă de 286,32
mp din care se scade suprafața de 47,63 mp
aferentă salii de clasa notate cu 1, care
rămâne la dispoziția Primăriei). Licitația se
organizează conform O.U.G. nr. 57/2019 şi
H.C.L. Mintiu Gherlii nr. 40/19 12 2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire:

GATA!
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se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: Prin cerere
scrisă sau direct de la sediul UAT Mintiu
Gherlii. Documentația va putea obține începând cu data publicării prezentului anunț.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Secretar general
UAT Comuna Mintiu Gherlii, Mintiu Gherlii,
nr. 184 , telefon 0264241767, fax 0264241767,
email primariamintiu@gmail.com. 3.3. Costul
şi condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: fără costuri. 3.4. Data-limita pentru
solicitarea clarificarilor: 27/02/2020, ora 16.00.
4. Informații privind ofertele: conform caiet
sarcini. 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 05/03/2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
comunei Mintiu Gherlii, localitatea Mintiu
Gherlii, nr. 184, jud. Cluj, 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura şedința publică de deschidere a
ofertelor: 05/03/2020, ora 11.00 la sediul
Primăriei comunei Mintiu Gherlii, localitatea
Mintiu Gherlii, nr. 184, jud. Cluj. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, cu
sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr.
2-4, cod poştal 400117, jud. Cluj, email
tr-cluj-reg@just.ro., tel 0264596111,
0264431057. 7. Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 11/02/2020.
l 1.Informaţii generale privind concedentul:
Denumire: UAT Comuna Costeştii din Vale,
cod fiscal: 4449372, adresa: sat comuna
Costeştii din Vale, str.Crinului, nr.448A, com.
Costeştii din Vale, COD 136145, jud.Dâmbovița, e-mail: d.primariacostestivale@yahoo.
com, primariacostestiidinvale@gmail.com,
persoane contact: responsabil achizițiiNicolae Alina, secretar- Popescu Nita Adrian,
tel.0245.717.025, fax: 0245.717.212. 2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
teren în suprafaţă de 44400mp aparţinând
domeniului privat al Comunei Costeştii din
Vale, intravilan comuna Costeştii din Vale,
număr cadastral 71081, pentru construire
stație de sortare agregate minerale. Redevența este de minim 8000Lei/an pentru
întreaga suprafață. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Modalitatea prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Persoanele interesate pot înainta o solicitare
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire. Denumirea
şi adresa compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al documentaţiei de
atribuire: Contabilitate din cadrul Primăriei
Comunei Costeştii din Vale, judeţul Dâmbovița, tel.0245.717.025, pers.contact: Nicolae
Alina, Popescu Nita Adrian. 4.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentaţiei de atribuire:
Costul documentaţiei este de 50Lei şi se poate
achita o dată cu solicitarea efectuată în acest
sens. Documentația de atribuire se pune la
dispoziția persoanelor interesate până la data
de 03.03.2020, ora 12.00, respectiv cu 5 zile
lucrătoare înainte de data-limită pentru
depunerea ofertelor. 5.Data-limită pentru
solicitare clarificări: 04.03.2020, ora 12.00. 6.
Informaţii privind ofertele: Data-limită
pentru depunerea ofertelor: 10.03.2020, ora
12.00. Adresa la care trebuie depusă oferta:
Primăria Comunei Costeştii din Vale, sat
comuna Costeştii din Vale, judeţul Dâmbovița, cod poştal: 137165. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. 7.Data şi locul unde se va
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desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 12.03.2020, ora 12.00, la sediul
Primăriei Com.Costeştii din Vale, judeţul
Dâmbovița. 8.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Dâmbovița, Secţia Contencios
Administrativ, jud.Dâmbovița, Târgovişte, str.
Calea Bucureşti, nr.3, tel.0245.612.344, fax:
0245.216.622, e-mail: tr-dambovita-arh@just.
ro. 9.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
11.02.2020. Loc.Comuna Costeştii din Vale,
comuna Costeştii din Vale, jud.Dâmbovița,
CP: 137165, tel.0245.717.025, fax:
0245.717.212, cod fiscal: 4449372, e-mail: d.
primariacostestivale@yahoo.com, primariacostestiidinvale@gmail.com
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, B-dul
Bucureşti, nr.49-51, Giurgiu, județul Giurgiu,
telefon: 0246.213.588, 0246.213.747, fax:
0246.215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia
Patrimoniu. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: imobil compus din construcție în
suprafață de 235,00mp şi teren în suprafață de
235,00mp, identificat cu număr cadastral
36167, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în B-dul Mihai Viteazu,
FN, conform OUG 57/03.07.2019 şi HCL
359/25.09.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
Documentaţia de atribuire se va obţine de
persoane juridice de drept privat român interesate şi persoane fizice autorizate române interesate, pe suport de hârtie, de la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, în baza unei solicitări depuse la
Registratură şi achitarea contravalorii.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmărire, Executare Contracte, Primăria
Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.
49-51, județul Giurgiu. 3.3.Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Valoarea documentaţiei este
de 100Lei, la care se adaugă TVA şi se poate
achita în numerar la Direcția de Taxe şi Impozite Locale Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 06.03.2020, ora 16.00.
4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun
în plic, în limba română. 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 11.03.2020, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51,
Registratură, județul Giurgiu. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Fiecare participant depune o singură
ofertă în original. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 12.03.2020, ora 13.30, Primăria
Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.49-51,
sala Parter, Giurgiu, județul Giurgiu. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Giurgiu
-Secţia Contencios Administrativ Fiscal, str.
Episcopiei, nr.13, Giurgiu, județul Giurgiu,
telefon: 0246.212.725, fax: 0337.819.940,
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 11.02.2020.
l 1. Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare

fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, B-dul
Bucureşti, nr.49-51, Giurgiu, județul Giurgiu,
telefon: 0246.213.588, 0246.213.747, fax:
0246.215.405, e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia
Patrimoniu. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: imobil compus din construcție în
suprafață de 273,00mp şi teren în suprafață de
273,00mp, identificat cu număr cadastral
36177, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Portului, FN,
conform OUG 57/03.07.2019 ş i HCL
365/25.09.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
Documentaţia de atribuire se va obţine de
persoane juridice de drept privat român interesate şi persoane fizice autorizate române interesate, pe suport de hârtie, de la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, în baza unei solicitări depuse la
Registratură şi achitarea contravalorii. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Direcţia Patrimoniu - Compartiment
Urmărire, Executare Contracte, Primăria
Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.
49-51, Giurgiu, județul Giurgiu. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Valoarea documentaţiei este de 100Lei, la care se adaugă TVA şi
se poate achita în numerar la Direcția de Taxe
şi Impozite Locale Giurgiu. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 28.02.2020, ora
16.00. 4. Informaţii privind ofertele: Ofertele
se depun în plic, în limba română. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 04.03.2020, ora
16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul Primăriei
Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.4951, Registratură, județul Giurgiu. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Fiecare participant depune o
singură ofertă în original. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.03.2020, ora 13.30,
Primăria Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti,
nr.49-51, sala Parter, județul Giurgiu. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Giurgiu
-Secţia Contencios Administrativ Fiscal, str.
Episcopiei, nr.13, Giurgiu, județul Giurgiu,
telefon: 0246.212.725, fax: 0337.819.940,
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 11.02.2020.
l 1.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Primăria Comunei Sadova,
județul Suceava, telefon: 0230.314.200, fax:
0230.314.200, e-mail: primariasadova@yahoo.
com, cod fiscal: 4326779. 2.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, numărul de fax şi adresa
de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este
cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea
obţinerii documentaţiei de atribuire: Primăria
Comunei Sadova, județul Suceava, telefon:
0230.314.200, fax: 0230.314.200, e-mail: primariasadova@yahoo.com. Documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau în format
electronic, este pusă, cu titlu gratuit, la dispoziţia ofertanţilor care au înaintat o solicitare în
acest sens. 3.a)Locul prestării serviciilor:
Conform documentaţiei de atribuire. b)
Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea
prestărilor: Serviciul de utilitate publică de
distribuţie a gazelor naturale, în baza HG
nr.209/2019, reprezentând ansamblul activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de către

concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuţie a gazelor naturale în perimetrul concesiunii, respectiv Comuna Sadova,
județul Suceava, inclusiv serviciile de proiectare tehnică, documentaţii pentru obţinerea
autorizaţiei de construcţii, construcţia, exploatarea şi dezvoltarea sistemului de distribuţie a
gazelor naturale şi utilizarea acestora, conform
precizărilor din caietul de sarcini. Temeiul
legal: art.8 din HG nr. 209/2019. c) Termenul
de finalizare sau durata contractului: 49 de ani.
4. a) Termenul de depunere a ofertelor:
31.03.2020, ora 10.00. b) Adresa la care trebuie
transmise ofertele: Comuna Sadova, județul
Suceava, telefon: 0230.314.200, fax:
0230.314.200, e-mail: primariasadova@yahoo.
com. c)Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română. d) Data, ora şi locul
deschiderii ofertelor: 31.03.2020, ora 12.00, la
sediul Primăriei Comunei Sadova, județul
Suceava. 5. Condiţiile personale, tehnice şi
financiare pe care trebuie să le îndeplinească
ofertanţii: Conform documentaţiei de atribuire. 6. Criterii utilizate la atribuirea contractului: Conform documentaţiei de atribuire. 7.
După caz, procentajul minim din lucrări care
trebuie acordat părţilor terţe: Conform documentaţiei de atribuire. 8. Data trimiterii spre
publicare a anunţului de participare:
11.02.2020. 9. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor
şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte
privind termenele de depunere a contestaţiei şi,
după caz, denumirea, adresa, numărul de
telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale
biroului de la care se pot obţine aceste informaţii: Tribunalul Suceava, Secţia Contencios
Administrativ, cu sediul în str.Ştefan cel Mare,
nr.62, oraşul Suceava, judeţul Suceava, telefon:
0230.214.948, 0230.523.290, fax: 0230.522.296,
e-mail: trsv-registratura@just.ro
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoana de
contact: Municipiul Oradea, cu sediul în str.
Piața Unirii, nr.1, Oradea, județul Bihor,
telefon 0259.408.887, 0259.437.000, int.+126,
fax 0259.436.276, e-mail: spatii@oradea.ro,
cod fiscal RO35372589. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 2 spații cu altă
destinație decât aceea de locuință, proprietatea
privată a Municipiului Oradea, situate în
Municipiul Oradea, str.Episcop Mihai Pavel,
nr.18, respectiv: ap.2/II -înscris în CF
nr.155941-C1-U5, cu suprafață utilă de
32,26mp, suprafață construită de 40mp şi ap.2/
III -înscris în CF nr.155941-C1-U4, cu suprafață utilă de 32,1mp, suprafață construită de
40mp, conform OUG nr.57 din 03.07.2019 şi a
HCL nr.1024 din 28.11.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Serviciul Locuințe, Spații Comerciale sau
se poate consulta website-ul www.oradea.ro,
secțiunea -licitatii. 3.2.Denumirea şi datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: Se
poate obține de la Serviciul Locuințe, Spații
Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului
Oradea, str.Piața Unirii, nr.1, județul Bihor.
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ: Dacă se ridică de la
sediul instituției, 40Lei/exemplar, ce se achită
la casierie sau se poate descărca de pe website
gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 20.02.2020, ora 09.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 05.03.2020, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Municipiului Oradea, str.Piața Unirii,
nr.1, județul Bihor, parter, Ghişeele 1-2.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un
plic sigilat format A4. 5.Data şi locul la care se
va desfaşura şedința publică de deschidere a
ofertelor: 05.03.2020, ora 13.00, în Sala de
sedințe a Primăriei Municipiului Oradea
-Direcția Patrimoniu Imobiliar (sala 201), str.
Piața Unirii, nr.1, et.II, județul Bihor. 6.Denumirea, adresa, numarul de telefon şi/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, str.
Parcul Traian, nr.10, Oradea, județul Bihor,
telefon 0259.414.896, fax 0359.432.750, e-mail:
tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 11.02.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în str.
Piața Unirii, nr.1, municipiul Oradea, județul
Bihor, telefon: 0259.408.865, 0259.437.000, fax:
0259.436.276, e-mail: locuinte@oradea.ro, cod
fiscal: RO35372589. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: 14 imobile cu destinația
de locuință, proprietăți private ale Municipiului
Oradea, în suprafață totală de 630,72 mp,
conform caietului de sarcini, OUG nr.57 din
03.07.2019 şi HCL nr.859 din 31.10.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale sau se
poate consulta website-ul: www.oradea.ro, secțiunea -licitații. 3.2. Denumirea şi datele de
contact ale serviciului /compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Se
poate obține de la Serviciul Locuințe, Spații
Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului
Oradea, str.Piața Unirii, nr.1, județul Bihor. 3.3.
Costul şi condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ: Dacă se ridică de la sediul instituției, 40
Lei /exemplar, ce se achită la casierie sau se poate
descărca de pe website gratuit. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 28.02.2020, ora
12.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1 .Data-limită de depunere a ofertelor: 12.03.2020, ora
09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Municipiului Oradea, str. Piața Unirii,
nr. 1, județul Bihor, parter, Ghişeele 1-2. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat format A4. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 13.03.2020, ora 09.00, Primăria
Municipiului Oradea, str.Piața Unirii, nr. 1,
județul Bihor, Sala de şedințe a Direcției Patrimoniu Imobiliar, etaj 2. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon şi /sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței:
Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, str.Parcul Traian, nr. 10, Oradea,
județul Bihor, telefon: 0259.414.896, fax:
0359.432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
11.02.2020.

PIERDERI
l Pierdut legitimatie de serviciu emisa de
Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei pe numele Chitan Adrian. O
declar nula.
l Pierdut carnet de student pe numele
Busuioc Gabriel-Razvan in zona Politehnica,
Bucuresti.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Pierdut Card tahograf, Atestat marfuri
generale, eliberate de ARR Arad pentru Ciharean Alin Teodor. Le declar nule.
l Subscrisa, Luca Way SRL -în insolvență, in
insolvency, en procedure collective, cu sediul
situat în mun.Bucureşti, Sector 2, str.Barbu
Văcărescu, nr.313-321, et.4 şi 5, înregistrată la
ORC-TB sub nr. J40/7395/1995, având CUI:
RO7738294, reprezentată prin administrator
special, Luca Mihai, declară pierderea certificatului de înregistrare seria B nr.2714255
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Bucureşti.
l Subscrisa, Luca Way SRL -în insolvență, in
insolvency, en procedure collective, cu sediul
situat în mun.Bucureşti, Sector 2, str.Barbu
Văcărescu, nr.313-321, et.4 şi 5, înregistrată la
ORC-TB sub nr. J40/7395/1995, având CUI:
RO7738294, reprezentată prin administrator
special, Luca Mihai, declară pierderea certificatului constatator eliberat la data de
22.06.2010 în baza declarației pe proprie
răspundere model 2 nr.387172/17.06.2010,
precum şi a certificatului constatator eliberat
la data de 05.10.2017 în baza declarației pe
proprie răspundere model 3
nr.647967/18.09.2017.
l Pierdut atestat profesional taxi, pe numele
Mitroi Viorel, eliberat de ARR Dolj. Se
declară nul.
l KB Great Land Investitii SRL,
J5/698/2017, CUI 37329437, declară piedute
şi nule Certificat Constatator pentru sediul
social, Certificat Constatator pentru terți,
ambele din 05.04.2017, şi Certificat Înregistrare B3404502/05.04.2017.
l Maura Capriccio ART SRL, sediu: Bucureşti, Sect.2, Str.Frederic Chopin, nr. 8,
Cam.1, Sc.1, Et.3, Ap.72, J40/15960/2016,
CUI: 36809046, declarăm pierdute şi nule
Certificatul de înregistrare şi Certificatele
constatatoare cf. L359/2004 pentru sediul
social şi pentru terți.
l Pierdut legitimatie de munca (Guvernul
Romaniei -Ministerul Sanatatii) in zona
Metalurgiei, Bucuresti Sector 4, pe numele de
Duluman Mihai Cristian. O declar nula.
l Gherman Hortensia Ramona, cu domiciliul
în Loc. Țicleni, str. Petroliştilor nr. 721, jud.
Gorj declară pierdut Certificat de Coordonator, eliberat de ARR Gorj. Se declară nul!
l Pierdut Atestat transport marfă CPC şi
card tahograf emise de ARR Vâlcea pe
numele Ivana George Daniel. Se declară nule.
l Conduent Business Services Romania
SRL, cu sediul în Municipiul Iaşi, Str.Palas,
nr.7B-7C, Corp C1, clădirea United Business Center 3, etaj 6, Cod C1L6, Județ Iaşi,
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J22/1667/2009, Cod unic de înregistrare: RO26094688, declar pierdute
următoarele certificate: (1)Certificatul
constatator emis pentru activități care se
desfăşoară la sediul secundar situat în
Municipiul Iaşi, Şoseaua Păcurari, Nr.138,
Centrul de Sprijinire şi Dezvoltare a Afacerilor IDEO, spaţiile B201, A217, A202,
A201, A205, A213, A214, A215 şi A216etaj 2, Judet Iaşi, (2)Certificat constatator
emis pentru activități care se desfăşoară la
sediul secundar situat în Municipiul Iaşi,
Şoseaua Păcurari, Nr.138, Centrul de Sprijinre şi Dezvoltare a Afacerilor IDEO,
A118, etaj 1, Judet Iaşi, (3)Certificat
constatator emis pentru activități care se
desfăşoară la sediul secundar situat în
Municipiul Iaşi, Şoseaua Păcurari, Nr.138,
Centrul de Sprijinire şi Dezvoltare a Afacerilor IDEO, ETAJ 5, Județ Iaşi, toate emise
în temeiul art.17 indice 1 alin 1 lit.b) din
Legea nr.359/2004, de ORC de pe lângă
Tribunalul Iaşi.

