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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Hawk Eye Management SRL 
angajeaza: Ajutor bucatar x 10. 
Secretara x 1. Receptioner hotel x 
10. Lucrator room service hotel x 
10. Se ofera: salariu atractiv, card 
sanatate, cazare. Pentru relatii 
suplimentare, va rugam sa sunati la 
0730 456765.

l Olimp Impex SRL, angajează, 
pentru punctul de lucru din 
Oradea, muncitori:  lăcătuși 
construcții metalice și navale, 
sudori, vopsitori industriali, stivui-
toriști. Oferim salariu atractiv. 
Detalii: 0722.365.101.

l Anunţ Concurs pentru Post 
Contractual: Gradiniţa Nr. 211 cu 
sediul în localitatea București, str. 
Trapezului nr.1A, sector 3, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului de Îngrijitor de copii. 
Concursul  va avea loc în data de 
10.02.2020, orele 16:00, la sediul 
unităţii. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial. Persoană de contact: Petre 
Mihaela, telefon: 0759993376.

l Liceul Tehnologic „Sfântul 
Pantelimon”, cu sediul în Bucu-
rești, strada Hambarului, nr.12A, 
sector 2, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de administrator 
financiar (contabil), conform HG 
nr.286/23.03.2011. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -studii 
superioare de specialitate -econo-
mist; -vechime în muncă necesară 
ocupării postului: 10 ani; -vechime 
în învățământ minim 6 luni. Data, 
ora și locul de desfășurare a concur-
su lu i :  -proba  scr i să :  data 
10.02.2020, ora 9.00, la sediul insti-
tuției; -proba practică: data 
10.02.2020, ora 12.00, la sediul 
instituției. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la afișare, la sediul 
instituției. Relaţii suplimentare la 
sediul instituției, persoană de 
contact: Marin Carmen Ioana, 
telefon/fax: 021.255.99.43.

l Consiliul Superior al Magistra-
turii organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de consilier clasa I, gradul profesi-
onal superior în cadrul Direcţiei 
economice și administrativ– Biroul 
contabilitate (1 post). Proba scrisă a 
concursului va avea loc la sediul 
Consiliului Superior al Magistra-
turii, din București, Calea Plevnei 
nr. 141B, sector 6, în data de 17 
februarie 2020, ora 10,00, iar inter-

viul în data de 21 februarie 2020, 
ora 10,00. Dosarul de înscriere se 
depune de către candidat la secre-
tariatul Comisiei de concurs, până 
la data de 04 februarie 2020, la 
Direcţia resurse umane și organi-
zare din cadrul Consiliului Superior 
al Magistraturii, din București, 
Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, 
camera 300. Condiţii de partici-
pare; -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 
465 alin.(1) Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în știinţe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 7 ani. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon: 
(021)311.69.26, precum și de pe 
pagina de internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii- www.
csm1909.ro.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs/ examen de recrutare 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante, astfel: •1 post de 
Director General gradul I, în cadrul 
Direcției Generale de Administrare 
a Fondului Locativ Sector 6. 
Concursul/ Examenul se organi-
zează la sediul Primăriei Sectorului 
6, astfel: Proba scrisă: se va desfă-
șura în data de 10.02.2020, ora 
10:00. Interviul- data și ora vor fi 
comunicate ulterior. Data limită de 
depunere  a  dosare lor  es te 
30.01.2020. Selecția dosarelor de 
concurs are loc în termen de 
maximum 2 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a 
dosarelor, respectiv în perioada 
31.01.2020– 03.02.2020 și rezultatul 
acesteia se va afișa la sediul institu-
ției și pe pagina de internet www.
primarie6.ro. Condiţii de partici-
pare stabilite pe baza fișei postului 
vacant pentru funcția contractuală 
de Director General gradul I: 
•Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în unul din domeniile: 
științe economice sau științe admi-
nistrative sau științe juridice sau 
științe inginerești; •Cursuri de 
perfecționare în domeniul manage-
ment absolvite cu certificat sau 
diplomă; •Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției: minim 1 an. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primăriei 
Sectorului 6 și trebuie să conțină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din H.G. nr. 
286/23.03.2011. Condițiile de parti-

cipare la concurs, bibliografia și 
atribuțiile prevăzute în fișa 
postului, se afișează la sediul 
Primăriei Sectorului 6 și pe site-ul: 
www.primarie6.ro. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul 
Primăriei Sector 6, persoana de 
contact- Vlădulescu Diana Iulia– 
Consilier, Serviciul Managementul 
Resurselor Umane, telefon/fax: 
0376.204.439.

l Agenția Națională de Îmbunătă-
țiri Funciare -Filiala Teritorială de 
Îmbunătățiri Funciare Argeș, cu 
sediul în oraș Ștefănești, str.Agrose-
mului, nr.9, judeţul Argeș, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar 
vacante de consilier II -1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 03.02.2020, 
ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 06.02.2020, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare de 
lungă durată -diplomă de licenţă; 
-vechime -minim 6 luni în speciali-
tatea studiilor; -certificat de absol-
vire curs inspector protecția muncii; 
-cunoștințe operare calculator. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
ANIF -FilialaTeritorială de Îmbu-
nătățiri Funciare Argeș, din orașul 
Ștefănești, str.Agrosemului, nr.5, 
județ Argeș. Relaţii suplimentare la 
sediul ANIF -FilialaTeritorială de 
Îmbunătățiri Funciare Argeș, din 

orașul Ștefănești, str.Agrosemului, 
nr.5, județ Argeș, persoană de 
contact: Stoica Mihaela, telefon: 
0799.955.403.

l Agenția Națională de Îmbunătă-
țiri Funciare -Filiala Teritorială de 
Îmbunătățiri Funciare Argeș, cu 
sediul în oraș Ștefănești, str.Agrose-
mului, nr.9, judeţul Argeș, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
consilier IA -1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.02.2020, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
13.02.2020, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare  
tehnice  de  lungă  durată -diplomă 
de licenţă; -vechime -minim 2 ani în 
specialitatea studiilor; -cunoștințe 
AUTOCAD, QGIS, administrare 
rețea, administrare poștă electro-
nică. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul ANIF -FilialaTeritorială 
de Îmbunătățiri Funciare Argeș, 
din orașul Ștefănești, str.Agrose-
mului, nr.5, județ Argeș. Relaţii 
suplimentare la sediul ANIF -Filia-
laTeritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Argeș, din orașul Ștefă-
nești, str.Agrosemului, nr.5, județ 
Argeș, persoană de contact: Stoica 
Mihaela, telefon: 0799.955.403.

l Primăria Comunei Meseșenii de 
Jos, cu sediul în Meseșenii de Jos, 

nr.41, județul Sălaj, anunţă concurs 
de recrutare pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante: -șofer 
buldoexcavator -1 post. Concursul 
se va desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Meseșenii de Jos, locali-
tatea Meseșenii de Jos, nr.41, 
judeţul Sălaj. Proba scrisă va avea 
loc în data de 10.02.2020, ora 10.00. 
Interviul va avea loc în data de 
12.02.2020, ora 10.00. Condiţiile de 
participare la concurs: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.3 din HG 
nr.286/2011; -Studii: generale; 
-Vechime: nu este cazul; -Permis de 
conducere categoria B, C, D și E de 
minimum 10 ani. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
la sediul Primăriei Comunei Mese-
șenii de Jos în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea prezen-
tului anunț în Monitorul Oficial. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefonul: 0260.663.365.

l Liceul Tehnologic Goga Ionescu, 
cu sediul în orașul Titu, str.Gării, 
nr.59, judeţul Dâmboviţa, în baza 
HG nr.286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarei funcții 
contractual vacante, pe perioadă 
nedeterminată: 1.Analist (Progra-
mator) Ajutor -1 normă; Condiții 
specifice: -nivelul studiilor -studii 
medii, conform Legii nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, nu necesită vechime. 2.Admi-
nistrator patrimoniu -0,5 normă; 
Condiții specifice: -nivelul studiilor 
-studii medii, conform Legii nr. 
1/2011, cu modificările și completă-
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rile ulterioare, nu necesită vechime. 
3.Bibliotecar -0,5 normă; Condiții 
specifice: -nivelul studiilor -studii 
medii, conform Legii nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare,  nu necesită vechime. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituției, loc. Titu, str.Gării, nr.59, 
judeţul Dâmboviţa, astfel: -Proba 
scrisă- 10.02.2020, ora 9.00, toate 
posturi le ;  -Proba pract ică- 
10.02.2020, ora 12.30, numai pentru 
postul de analist (programator) 
ajutor; -Interviul- 11.02.2020, ora 
9.00, toate posturile. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Liceului Tehnologic Goga 
Ionescu Titu. Relaţii suplimentare 
la sediul Liceului Tehnologic Goga 
Ionescu Titu, telefon: 0245.651.320, 
e-mail: gogaionescu@gmail.com

l Consiliul Județean Prahova, cu 
sediul în Ploiești, b-dul Republicii, 
nr.2-4, Palatul Administrativ, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unui post temporar vacant 
de inspector de specialitate, grad 
profesional I, la Biroul Adminis-
trativ, Personal de Întreţinere 
-Direcția Patrimoniu din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Consi-
liului Judeţean Prahova, pe durată 
determinată de maxim 6 (șase) luni, 
dar nu mai mult de data de revenire 
a titularului la post. Condiţii gene-
rale: Pentru a ocupa un post contrac-
tual vacant sau temporar vacant, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale, 
conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă,  
respectiv studii superioare de lungă 
durată  absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura 
știinţelor economice/inginerești; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 4 
ani; -cunoștințe de operare/progra-
mare pe calculator: operare nivel 
bază. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
-17.01.2020-23.01.2020, ora 16.30: 
termen pentru depunerea dosarelor; 
-27.01.2020 -selecția dosarelor; 
-31.01.2020, ora 10.00: proba scrisă; 
-05.02.2020, ora 10.00: proba 
interviu. Dosarul de concurs va 
conține obligatoriu documentele așa 
cum sunt stabilite în art.6 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Dosarele se depun la sediul 
Consiliului Judeţean Prahova, 
Ploiești, b-dul Republicii, nr.2-4, 

cam.524, et.5, nr.de telefon: 
0244.514.545, int.183. Condițiile de 
participare la concurs și bibliografia 
se afișează la sediul și pe site-ul 
Consiliului județean Prahova: www.
cjph.ro -Informații Publice -Oportu-
nități de Angajare -Consiliul Jude-
țean.

l Spitalul Clinic de Nefrologie 
Dr.Carol Davila, cu sediul în Bucu-
rești, str.Griviței, nr.4, Sector 1, 
scoate la concurs următoarele 
posturi contractuale vacante: -4 
posturi de asistent medical generalist 
(PL); -2 posturi de asistent medical 
generalist debutant (PL); -1 post de 
kinetoterapeut (S); -6 posturi de 
infirmier (M; G); -4 posturi de îngri-
jitor (M; G); -1 post de registrator 
medical debutant (M). Proba scrisă 
se  va desfășura în data de 
10.02.2020, iar proba de interviu în 
data de 17.02.2020, ora și locul de 
desfășurare a concursului (proba 
scrisă și proba de interviu) vor fi 
anunţate pe site-ul: www.spcarolda-
vila.ro, în data de 03.02.2020. Terme-
nul-limită de înscriere va fi data de 
31.01.2020, ora 14.00, dosarul de 
concurs urmând să fie depus la 
biroul Runos al Spitalul Clinic de 
Nefrologie Dr.Carol Davila. 
Înscrierea candidaţilor se va face pe 
post. Informaţii suplimentare 
privind înscrierea și participarea 
candidaţilor la concurs se pot obţine 
de la sediul instituţiei, la Serviciul 
Resurse Umane sau la telefon: 
021.318.91.88.

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 speci-
alitate în domeniul economic, 
inginer/ subinginer cu diplomă de 
licenţă; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minim 10 ani. -cunoștinţe de operare 
pe calculator: internet, e-mail, Office 
(Word, Excel), platformă SEAP/
SICAP. Data, ora și locul de desfă-
șurare a concursului: Proba scrisă: 
data de 10.02.2020, ora 10,00, la 
sediul instituţiei. Proba de interviu: 
data de 12.02.2020, ora 10,00, la 
sediul instituţiei. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este  de 
31.01.2020, ora 15,00, la sediul insti-
tuţiei. Date contact: Lixandra 
Eugenia tel.: 0314250608.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vindem infrastructură zonă de 
schi Bran - Zănoaga sau căutăm 
partener pentru dezvoltarea zonei 
de agrement. Informații suplimen-
tare la 0744/423929.

CITAŢII
l Se citează numitul Oleniuc 
Florin, în calitate de pârât la Jude-
cătoria Săveni, pentru termenul din 
08.04.2020.

l Se citează numitul Olteanu 
Gabriel, cu ultimul domiciliu în 
Pitești, str. Trivale, nr. 6, bl. 59, sc. 
A, ap. 16, jud. Argeș, pentru 
termenul din 16.01.2020, ora 12,00, 
la Judecătoria Pitești, în contradic-
toriu cu reclamanta Ştefan Maria, 
în dosarul nr. 1131/280/2013* - 
ieșire din indiviziune partaj succe-
soral.

l Popovici Elena, cetatean roman, 
cu ultimul domiciliu cunoscut in 
localitatea Vaslui, Str. Ana Ipatescu 
BL. 307, SC. A, AP. 13, jud Vaslui 
este chemata la Judecatoria 
VASLUI, cu sediul in Vaslui, strada 
Ing. Badea Romeo nr 13, jud 
Vaslui, Complet 4 mix civil si fond 
funciar, in ziua de 12.02.2020, ora 
09.30, in calitate de Pârât, în proces 
cu Uniqa Asigurari SA în calitate 
de Reclamant, avand ca obiect 
pretentii, dosar nr. 5528/333/2019.

l Zivkovic Sandra, cu ultimul 
domiciliu în Serbia, Sabac, str. 
Krupanjska, nr. 024, este chemata 
la instanta Tribunalului Timis in 
ziua de 06 februarie 2020, ora 9.00, 
Sala 174, Complet C2NS/MA, in 
calitate de parat in Dosarul nr. 
718/30/2018/a1,  in proces cu C.I.I. 
Ardelianu Ovidiu Lucian, in cali-
tate de reclamant in dosarul  mai 
sus mentionat, ce are ca obiect acti-
unea de antrenare raspundere 
personala.

l Pârâtul Pupăză Ion Robert, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Runcu, sat Runcu, jud.
Gorj,  este citat în data de 
3 0 . 0 1 . 2 0 2 0 ,  î n  d o s a r u l 
nr.2890/318/2019, la Judecătoria 
Tg-Jiu, reclamantă fiind Jugravu 
Cristina Alexandra.

l Kochs Stefan este citat în calitate 
de  pârâ t  în  dosaru l  c iv i l 
nr.5567/254/2018, la Judecătoria 
Mangalia, în data de 04.02.2020 
pentru divorț. Reclamantă, Kochs 
Camelia.

l Numiții Radovics Gyorgy lui 
Andras, Radovics Onucz lui Onucz, 
Radovics Todor lui Onucz, Brad 

Peter a Czuczului minor, Brad 
Stefan a Czuczului minor, Brad 
Floare a Czuczului minoră, Brad 
Ana a Czuczului minoră, Brad 
Gyorgy a Czuczului minor, Rado-
viciu Gligor lui Iosif, Radoviciu 
Mitre lui Iosif, Radoviciu Ilie lui 
Iosif, Radoviciu Gheorghe lui 
Niculae, Radoviciu Verona lui 
Niculae măr. Vișcan Niculae, Rado-
viciu Valeria lui Niculae minoră, 
Radoviciu Ioan lui Nuculae minor, 
Văd. lui Radoviciu Iosif lui Onuţ 
născ. Cacaină Carolina, Radoviciu 
Ana lui Iosif minoră, Radoviciu 
Veroana lui Iosif minoră, Radoviciu 
Mihai lui Iosif minor, Radoviciu 
Catalina lui Iosif minoră, Neag 
Teodor neonului cu soţia Pavel 
Sofia și Radovics Marjucza sunt 
citați în data de 11.02.2020, la ora 
10.00, Judecătoria Huedin, în dosar 
639/242/2018.

DIVERSE
l Anunț privind participarea la 
atribuirea pe perioadă determinată, 
pe bază de anunț public, a traseelor 
cuprinse în Programul de transport 
rutier contra cost de persoane prin 
servicii regulate, la nivel județean, 
perioada 2013 - 2023: autoritatea 
contractantă: Consiliul Județean 
Gorj, cu sediul în strada Victoriei, 
nr. 4, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 
poștal 210165, tel/fax: 0253214006/ 
0253212723, e-mail: consjud@
cjgorj.ro, cod fiscal 4956057. Denu-
mirea și codul traseelor propuse 
spre atribuire: - 066: Târgu Jiu - 
Negomir - Baniu; - 075: Târgu Jiu - 
Câlnic - Rovinari; - 097: Târgu Jiu 
- Suseni - Spitalul Tudor Vladimi-
rescu (Dobrița); - 101: Poienari - 
Bengești - Novaci. Termenul limită 
de primire a ofertelor: 29.01.2020, 
ora 15:00. Ofertele vor fi depuse la 
Registratura Consiliului Județean 
Gorj. Documentația de atribuire, 
criteriile de calificare și selecție, 
criteriile de evaluare și metodologia 
de punctare, perioada determinată 
pentru care se va elibera licența de 
traseu,  informații pentru ofertanți 
- se regăsesc pe site-ul Consiliului 
Județean Gorj, secțiunea Activități 
- Transport public județean (http://
www.cjgorj.ro/consiliul-jude-
tean-gorj/activitati/transport-pu-
b l ic - judetean/ ) .  Informaț i i 
suplimentare. Persoană de contact: 
Lăzărescu Valeriu Eugen – tel./fax: 
0253214006; mobil: 0762206651; 
e-mail: valeriu.lazarescu@cjgorj.ro.

l SC Metro Cash & Carry 
România SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul stație 
epurare ape uzate, propus a fi 
amplasat în București, sector 1, Şos. 

București Ploiești, nr. 44 D, Metro 
Băneasa. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM București, din Bucu-
rești, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 
1, și la sediul titularului Bd-ul Th 
Pallady 51 N - București, în zilele 
de luni - vineri, între orele 09.00 
-12.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Bucu-
rești.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Bicazu Ardelean, din județul 
Neamț, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr.53, 
începând cu data de 23.01.2020, pe 
o perioadă de 60 de zile calendaris-
tice, la sediul Primăriei Comunei 
Bicazu Ardelean, conform art.14, 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primă-
riei Bicazu Ardelean și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Comuna Cernătești, din 
judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sector cadastral nr.11, 
începând cu data de 21.01.2020, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Cernătești, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin 
orice alte mijloace de comunicare 
decât cele menționate mai sus nu 
vor fi luate în considerare.

l Societatea SC Vilma Tech SRL, 
titular al activității „Operațiuni de 
mecanică generală, debitare tabla 
cu fascicul laser, la adresa str.Carti-
erului, nr.6, Chitila, Ilfov”, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a autorizației 
de mediu pentru activitate. Infor-
mațiile privind potențialul impact 
asupra mediului al activității pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov, str.
Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucu-
rești, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02, 
0746.248.440, în zilele de Luni-Joi, 
între orele 09.00-13.00, Vineri 09.00-
12.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

l Anunţ public : S.C. Eva Artdeco 
SRL, cu sediul în Str. Abator, nr.18, 
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cam 2, Targu Neamt, jud. Neamt, 
solicită de la Agenţia de Protecţie a 
Mediului, obţinerea autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul (activi-
tatea): Atelier fabricare mobila, 
amplasat în Str. Stefan cel Mare, nr. 
278 A, Targu Neamt, jud. Neamt. 
Persoanele fizice sau juridice intere-
sate, pot depune eventuale contes-
taţii sau sugestii, la sediul A.P.M. 
Neamt: Piata 22 Decembrie, nr. 5, 
610007, Piatra Neamt.Tel:0233–
215049

l Comuna Ghiroda anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Extindere rețea 
de canalizare menajeră în comuna 
Ghiroda”, străzi în intravilan și 
drumuri de exploatare în extra-
vilan, jud.Timiș. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Timiș, 
localitatea Timișoara, str.Liviu 
Rebreanu, nr.18-18 și la Primăria 
Ghiroda, cu sediul în str.Victoria, 
nr.46, jud.Timiș, în zilele de luni-joi, 
între orele 08.00-16.30, și vineri, 
între orele 08.00-14.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Timiș. Anunțurile 
publicate conform prevederilor 
art.10, alin.(1) lit.f) din Legea 
nr.292/2018 se vor depune la APM 
Timiș.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: În conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990 Adminis-
tratorul Unic al Aviaţia Utilitară 
București S.A. convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 17.02.2020 orele 
12.00 la sediul societăţii din Bucu-
rești Calea Ion Zavoi, nr.8, clădirea 
C6, Biroul R12, sector 1, București 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 30.01.2020 (data de refe-
rinţă). Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor va avea 
următoarea Ordine de zi: 1. Apro-
barea Contractului de închiriere 
nr.1480/13.12.2019 încheiat cu 
societatea MAXX Global Agency 
S.R.L. având ca obiect închirierea 
pe o perioadă de 5 ani a suprafeţei 
de aproximativ 8.000mp teren și a 
clădirii C6 în suprafaţă de 
1.520mp; 2. Aprobarea unui buget 
de maxim 250.000 Euro în scopul 
întocmirii unui proiect pentru 
construirea de spaţii comerciale, 
inclusiv obţinere PUD –plan urba-
nistic de detaliu și AC –autorizaţie 
de construire pe terenul în supra-
faţă de 18.159mp - proprietatea 
societăţii,  și împuternicirea 
persoanei ce urmează să semneze 
în numele societăţii contractul de 
proiectare. În cazul în care la prima 

convocare nu se întrunește 
p r e z e n ţ a  c o r e s p u n z ă t o a r e 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se convoacă pentru 
data de 18.02.2020 ora 12 la aceeași 
adresă. Documente aferente AGA: 
Convocatorul, materialele supuse 
dezbaterii precum și proiectul hotă-
rârii AGA vor putea fi consultate 
începând cu data de 16.01.2020 la 
sediul societăţii. Propuneri ale acţi-
onarilor cu privire la AGA: Unul 
sau mai mulţi acţionari care deţin 
individual sau împreună cel puţin 
5% din capitalul social, au dreptul 
de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi, însoţite de o justifi-
care, și de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele propuse a 
fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale în cel mult 15 zile 
de la publicarea convocării. 
Ordinea de zi revizuită, va fi publi-
cată până la data de 6.02.2020, în 
conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. Data de referinţă este 
30.01.2020. Numai acţionarii 
înscriși la această dată în Registrul 
Acţionarilor vor putea participa și 
vota în cadrul adunării generale. 
Acţionarii pot participa la adună-
rile generale direct sau pot fi repre-
zentaţi de către alte persoane în 
condiţiile legii sau pot vota prin 
corespondenţă. Documentele nece-
sare pentru participarea la AGA a 
acţionarilor persoane fizice sunt: 
dacă acţionarul se prezintă 
personal– actul de identitate iar 
daca acţionarul este reprezentat de 
altă persoană procura specială și 
actul de identitate al reprezentan-
tului; Documentele necesare pentru 
participarea la AGA a acţionarilor 
persoane juridice sunt reprezen-
tantul legal- pe baza unui certificat 
constatator eliberat de Registrul 
Comerţului sau persoana căreia i 
s-a delegat competenţa de repre-
zentare; Împuternicirile se pot 
transmite și pe email la adresa 
office@aviatiautilitara.ro sau se 
depun la societate cu 48 de ore 
înainte de adunarea generală, fiind 
reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în proce-
sul-verbal al adunării generale. 
Acţionarii înregistraţi la data de 
referinţă, au posibilitatea de a vota 
prin corespondenţă, înainte de 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
prin utilizarea formularului de vot 
pus la dispoziţia lor la sediul 
Aviaţia Utilitară București SA. 
Formularul de vot prin corespon-
denţă însoţit de copia actului de 
identitate (acţionarii persoane 
fizice) sau a certificatului de înre-
gistrare al acţionarului (acţionarii 
persoane juridice) vor fi transmise 
în original la sediul societăţii până 
cel târziu la data de 17.02.2020, ora 
9:00.) Informaţii suplimentare se 

pot obţine la sediul societăţii sau la 
telefon 021.230.2258, între orele 
9,00–15,00, email: office@aviatiau-
tilitara.ro. Aviaţia Utilitară Bucu-
rești S.A., Administrator Unic 
Gărdean Adrian.

l Consiliul de administraţie al 
Societăţii Avicola Buftea S.A., cu 
sediul în Comuna Mogoșoaia, 
Strada Marinarilor, nr.22, parter, 
Judeţul Ilfov, înmatriculată la 
Registrul Comerţului Ilfov sub nr. 
J23/7/2002, C.U.I. RO 2788208, în 
data de 13.01.2020 a hotărât convo-
carea Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor societăţii, care  
va avea loc în Comuna Crevedia, 
Str. Combinatului, nr. 483, jud. 
Dâmboviţa, la data de 16.02.2020, 
ora 12:00, în prima convocare, iar 
în cazul în care adunarea nu se va 
putea ţine în prima convocare, se 
va întruni la 17.02.2020, la aceeași 
ora și în același loc, în a doua 
convocare, pentru toţi acţionarii 
înregistrati la sfârșitul zilei de 
01.02.2020 (data de referinţă) cu 
următoarea ordine de zi: 1. Revo-
carea din funcţia de administrator 
și director general a dlui. AL 
Samou Hamoud și descărcarea de 
gestiune. 2. Numirea în funcţia de 
administrator și director general a 
dnei. Boitan Flori- Alina,  pentru 
un mandat de 4 ani. 3. Schimbarea 
sediului social al societăţii în Oraș 
Buftea, str. Merișori, nr.18, Corp 
C13, Jud. Ilfov. 4. Realegerea 
cenzorului Evident Prest- Serv SRL 
pentru un nou madat de 3 ani. 
Informaţii cu privire la AGEA 
precum și materialele supuse apro-
bării în Adunare se pot obţine 
direct de la adresa de convocare, 
Comuna Crevedia, Str. Combina-
tului nr. 483, jud. Dâmboviţa înce-
p â n d  c u  d a t a  p u b l i c ă r i i 
convocatorului.

LICITAŢII
l Foradex Drilling  SA cu sediul in 
Bucuresti, str.Milcov, nr. 5, cladirea 
C9, sector 1, CIF 29917118, 
J40/2969/2012, prin lichidator judi-
ciar Via Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
pornind de la valoarea de evaluare 
pachetul de 250.800 parti sociale, 
reprezentand 99,992% din capitalul 
social al Foradex International 
SRL cu sediul in Bucuresti, str. 
Milcov, nr.5, cladirea C22, parter, 
camera 1, sector 1, J40/9600/2016, 
CIF 36317302, pornind de la pretul 
de 8,9 lei/partea sociala, respectiv 
2.232.120 lei intreg pachetul de 
parti sociale. Persoanele interesate 
vor achita taxa de participare de 
7.500 lei fara TVA (8.925 lei cu 
TVA) care include caietul de 
prezentare și vor depune documen-

tele necesare participarii la licitatie 
impreuna cu taxa de garanţie de 
223.212 lei (10% din pretul de 
pornire) cu cel puţin 1 zi lucratoare 
înainte de data stabilită pentru lici-
taţie, orele 12,00. Pasul minim de 
licitatie este de 1% din valoarea de 
pornire a licitatiei. Licitaţia va avea 
loc în data de 22.01.2020, ora 12/00 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800, 0728.980.322. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 29.01.2020, 05.02.2020, 
12.02.2020 respectiv 19.02.2020 la 
aceeași oră, în același loc.

l Flix Net Comunication IT SRL 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică in bloc la valoarea de 
evaluare redusa cu 15% de 
176.964,05 lei fara TVA bunuri 
mobile - echipamente IT: platforma 
monitorizare software, sistem de 
securitate perimetru, cabinet echi-
pamente, statie de baza lte, radio-
releu microunde-2 buc, echipamente 
integrate, platforma operare reţea si 
echipament energie electrica. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar și vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu 
cel putin o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în 
23.01.2020, ora 13/00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800.În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
30.01.2020, 06.02.2020, 13.02.2020 si 
20.02.2020 aceeași oră, în același loc.

l SC Ascent Activ Development 
SA, prin lichidator, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
urmatorului bun imobil aflat in 
patrimoniul societatii, respectiv: 
teren extravilan in suprafata de 
17853 mp din acte, 17856 mp 
suprafata masurata, situat in 
comuna Paulesti, jud. Prahova, la 
pretul de 205.350 lei + TVA, pret ce 
este redus cu 50% din pretul menti-
onat in raportul de evaluare, nr. 
cadastral 20543, inscris in CF 
20543 a com. Paulesti, situat in 
zona limitrofa a localitatii -zona 
DN1. Licitatiile publice au loc in 
baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 08.11.2018 si vor avea loc 
pe data de: 21.01.2020, 23.01.2020, 
28.01.2020, 30.01.2020, 04.02.2020, 
06.02.2020, 11.02.2020, 13.02.2020, 
18.02.2020, 20.02.2020 orele 12.00, 
la sediul lichidatorului din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu nr. 12, Bl. 33S1, 
Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de parti-
cipare sunt mentionate in caietul de 
sarcini care poate fi achizitionat de 
la sediul lichidatorului judiciar la 
pretul de 5 000 lei fara TVA. Relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Debitorul Moldocons Grup SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprie-
tate imobiliara – “teren extravilan in 
suprafata de 60.234 mp.” situata in 
Comuna Gura Vitioarei, Judet 
Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv 
1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13, De 
1719/1, De 1719/11, De 1719/12, De 
1719/16, avand  nr. cadastral 10316, 
inscris in Cartea Funciara nr.1409, a 
Comunei Gura Vitioarei, Judet 
Prahova, prin incheierile nr. 
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9786/2008, nr. 1415/2009 si 1886/2009 
eliberate de OCPI - Prahova, Biroul 
de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
Valenii de Munte. Pret pornire lici-
tatie - 35.750,00 Euro; 2.Proprietate 
imobiliara - ”teren extravilan in 
suprafata de 169.959 mp. gasiti la 
masuratoare si din acte 170.166 mp.” 
situata in Comuna Gura Vitioarei, 
Sat Fagetu, Judet Prahova, Tarlaua 
55, Parcelele Lv 1644/11/2, Lv 
1644/13, Lv 1644/17, De 1644/12, De 
1644/16, De 1644/18, avand nr. 
cadastral 10314, inscris in Cartea 
Funciara nr. 1408, a Comunei Gura 
Vitioarei, Judet Prahova, prin inche-
ierea nr. 9954/2008, eliberata de 
OCPI – Prahova, Biroul de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara Valenii de 
Munte. Pret pornire licitatie – 
153.500,00 Euro exclusiv TVA; 3.
Proprietate imobiliara -”teren extra-
vilan in suprafata de 34.221mp.„ 
situata in Comuna Gura Vitioarei, 
Sat Fagetu, Judet Prahova, Tarlaua 
57, Parcelele Lv1719/26 si De 
1719/29, avand nr. cadastral 10318, 
inscris in Cartea Funciara nr.1411, a 
Comunei Gura Vitioarei, Judet 
Prahova, prin incheierile nr. 
9788/2008 si 1414/2009, eliberata de 
OCPI - Prahova, Biroul de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara Valenii de 
Munte. Pret pornire licitatie - 
29.500,00 Euro exclusiv TVA; Tere-
nurile prezentate sunt scoase spre 
vanzare la pachet (nu se vand 
separat). 4.Bunuri mobile de tip 
obiecte de inventar, apartinand 
Moldocons Grup SRL, in valoare de 
29.276,49 Lei exclusiv TVA; 5.Bunuri 
mobile de tip materiale, apartinand 
Moldocons Grup SRL, in valoare de 
44.918,92 Lei exclusiv TVA. -Pretul 
Caietului de sarcini pentru proprie-
tatile imobiliare ”terenuri„ -2.500,00 
Lei exclusiv TVA. -Pretul Regula-
mentului de licitatie pentru ”Obiec-
tele de inventar si Stocul de marfa„ 
-1.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul 
de pornire al licitatilor pentru propri-
etatile imobilare, obiectele de 
inventar si stocul de marfa, aparti-
nand Moldocons Grup SRL, repre-
zinta 25% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun in parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obti-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon in prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul nr. 
RO46 UGBI 0000 2820 0687 7RON 
deschis la Garanti Bank SA -Suc. 
Ploiesti pana la orele 14.00 am din 
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire a licita-
tiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Caietului de sarcini si Regula-
mentului de licitatie pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatile imobiliare, obiectele de 

inventar si stocul de marfa, prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in 
data de 31.01.2020, ora 10:00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 07.02.2020; 
14.02.2020; 21.02.2020; 28.02.2020, 
ora 10:00. Toate sedintele de licitatii 
se vor desfasura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. Ploiesti, 
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relatii suplimentare si vizionare 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. 

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local al Orașului Vălenii de 
Munte, strada Berevoiești, nr.3A, 
orașul Vălenii de Munte, județul 
Prahova, telefon/fax: 0244.280.816, 
0244.280.631, e-mail: primariavalenii-
demunte@yahoo.com, cod fiscal: 
2842870. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: imobil în suprafață de 353 
mp, precum și terenul ocupat de acest 
spațiu, inclusiv spațiu de acces, tarla 
72, parcela Cc 286/1, situat în orașul 
Vălenii de Munte, str. Berceni, nr.1, ce 
aparține domeniului privat al 
Orașului Vălenii de Munte, județul 
P r a h o v a ,  c o n f o r m  H C L 
nr.3/09.01.2020 și temeiului legal: 
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere de la sediul 
instituției, Compartimentul Achiziții 
Publice. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: de la Compar-
timentul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei Orașului Vălenii de Munte, 
strada Berevoiești, nr.3A, județul 
Prahova. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 50Lei/exemplar, se 
achită cash la casieria Primăriei 
Orașulu i  Văleni i  de  Munte . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 05.02.2020, ora 16.00. 
4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 10.02.2020, ora 16.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Orașului Vălenii de Munte, 
Birou Registratură, strada Berevo-

iești, nr.3A, județul Prahova. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate 
-unul exterior și unul interior. 5. Data 
și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
11.02.2020, ora 11.00, Primăria 
Orașului Vălenii de Munte, strada 
Berevoiești, nr.3A, județul Prahova. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail aIe 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Prahova, strada Văleni, nr. 44, 
Ploiesti, județul Prahova, telefon: 
0244.544.781, fax: 0244.529.107, 
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 15.01.2020.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Gârbova, cu sediul str.Văii, 
nr.452, comuna Gârbova, județul 
Alba, telefon 0258.748.118, fax 
0258.748.101, e-mail: girbova@
ab.e-adm.ro, cod fiscal: 4562044. 2.
Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
imobil, proprietate privată a Comunei 
Gârbova, identificat astfel: -teren 
pășune, 509.000mp, nr.cadastral: 
3149, 3114, 3155, situat în extravilan, 
conform HCL 74/19.12.2019 și teme-
iului legal: OUG nr.57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Secretariat. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: de la Secretariatul 
Primăriei Comunei Gârbova, str.Văii, 
nr.452, județul Alba. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 150Lei/
exemplar, ce se achită la casierie. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 30.01.2020, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 06.02.2020, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Gârbova, Str.Văii, 
nr.452, județul Alba, Birou Secreta-
riat. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 

într-un exemplar, în două plicuri sigi-
late. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 06.02.2020, ora 14.00, 
Primăria Comunei Gârbova, str.Văii, 
nr.452, județul Alba, sala de ședințe la 
parter. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail aIe 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Alba, str.Piața Iuliu Maniu, nr.24, 
Alba Iulia, județul Alba, telefon 
0258.813.510, fax 0258.811.184, 
e-mail: tribunalul.alba@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 15.01.2020.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Muni-
cipiul Calafat, strada Tudor Vladimi-
rescu, nr.24, Calafat, județul Dolj, 
t e l e f o n  0 2 5 1 . 2 3 1 . 4 2 4 ,  f a x 
0251.232.884, e-mail: primariaca-
lafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 
2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: teren în suprafață de 
3.057mp, situat în domeniul public al 
Municipiului Calafat, la poziția 
nr.402, Parc Debarcader, teren intra-
vilan, amplasat în T6, P1/2/1, situat în 
limitele Parcului Debarcader, în zona 
de Sud a acestuia și în imediata veci-
nătate a str.1 Decembrie 1918, înscris 
în carte funciară nr.33953 și nr.cadas-
tral 33953, conform Hotărârii de 
Consiliu Local nr.133/29.10.2019 și 
temeiului legal OUG 57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: în urma 
unei solicitări scrise înregistrate la 
Primăria Municipiului Calafat, cu cel 
puțin 2 zile înainte. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Direcția de 
Urbanism -Biroul Disciplină în 
Construcții, situat în cadrul Primăriei 
Municipiului Calafat, B-dul Tudor 
Vladimirescu, nr.24, județul Dolj. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Fără costuri. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
14.02.2020, ora 16.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: la Secretariatul 
Primăriei Municipiului Calafat, B-dul 
Tudor Vladimirescu, nr.24, județul 
Dolj. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 17.02.2020, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 

ofertele: la Secretariatul Primăriei 
Municipiului Calafat, B-dul Tudor 
Vladimirescu, nr. 24, județul Dolj. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: în 2 
exemplare, original și în copie. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
17.02.2020, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Municipiului Calafat, B-dul 
Tudor Vladimirescu, nr. 24, județul 
Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Dolj, str.Brestei, nr.12, Municipiul 
Craiova, județul Dolj, telefon 
0251.418.612, fax 0251.419.851, 
e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 15.01.2020.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional taxi, 
emis pe numele Nitu Alexandru Alin. 
Il declar nul.

l Institutul Oncologic “Prof.Dr.Al. 
Trestioreanu” Bucuresti anunta pier-
derea autorizatiei de detinere nr. SP 
1050/2019 transmisa prin posta de 
catre CNCAN la Institutul Oncologic 
“Prof.Dr.Al. Trestioreanu” Bucuresti 
pentru instalatia CURIETRON 
CESIUM MANUEL (AMRA) FLET-
CHER.

l S-a pierdut Certificat Constatator 
emis de Oficiul Național al Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Cluj al societății SC Modis 
Competence Center SRL, cu sediul 
social în Cluj-Napoca, Str.Muresului, 
Nr.9, Număr de ordine în Registrul 
Comerțului J12/39/2018, Cod unic de 
înregistrare RO38665427 din data de 
09.01.2018. Îl declarăm nul. În cazul 
găsirii, vă rog sa contactați secretari-
atul firmei la nr. de telefon: 
0745.140.914.

l Pierdut card de avocat pe numele 
Vlad Mariana. Îl declar nul.

l Declar pierdut și nul atestat seria 
CPTi nr. 0035094 emis de A.R.R. pe 
numele Corneanu Virgil.

DECESE
l Cu Tristețe și adânc respect pentru 
trecerea in neființa a celui ce a fost 
General Prof. Dr. Vasile Candea, 
Președintele de Onoare al Academiei 
Oamenilor de Știință din România , 
adresam Condoleanțe și profunde 
sentimente familiei . Onorați ca L-am 
cunoscut! Fam. Angelica și Horatiu 
Moldovan


