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OFETE SERVICIU
l S.C. ARO PALACE SA,
Braşov, Bdul Eroilor nr. 27 , J8/
13/ 1991, RO 1102041, angajează
ospătar COR 513102, camerist
COR 516201, bucătar COR
512001. Rugăm CV la adrian.
chiper@yahoo.com.
l Societatea Elprest Gostilele
SRL cu sediul in sat Tamadau
Mare, com.Tamadau Mare, jud.
Calarasi, CUI RO26283962,
tel.0722694300, angajeaza 6
muncitori necalificati in agricultura, COD COR921302. CV-urile
se trimit la: tancueugen@yahoo.
com pana la data de 26.03.2020.
Selectia va avea loc in data de
27.03.2020.
l YRA BET SUD SRL, cu
sediul în jud.Dolj, angajează
încărcător-descărcător. Cerințe:
studii generale. Informații la tel.:
0763.607.080.
l Glamour Sarah SRL, cu sediul
în jud.Olt, angajează director
societate cormercială. Cerințe:
școală generală. Informații la
tel.: 0769.556.854.
l Institutul Clinic Fundeni, cu
sediul în Bucureşti, Şos.Fundeni,
n r. 2 5 8 , s e c t o r 2 , a n u n ţ ă
amânarea concursului conform
H . G . n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 p e n t r u
ocuparea funcțiilor contractual
vacante de economist specialist
gr.IA -Serviciul Aprovizionare -2
posturi, economist gr.I -Serviciul
Achiziţii -1 post, expert gr.II
(specialitate economică) -Serviciul Achiziţii -1 post, referent de
specialitate gr.I (specialitate juridică) -Serviciul Achiziţii -1 post,
referent de specialitate gr.II
(specialitate tehnic) -Serviciul
Achiziţii -1 post, referent de
specialitate gr.III (specialitate
economică) -Serviciul Achiziţii -1
post, merceolog tr.IA -Serviciul
Achiziţii -1 post, organizat
iniţial: -Proba scrisă în data de
07.04.2020, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 13.04.2020,
ora 10.00 astfel: -la o dată care se
va comunica ulterior. Acest
anunţ înlocuieşte pe cel publicat
în Monitorul Oficial, Partea a
III-a număr 261/16.III.2020,
pagina 2-3, cod 247.234.
l Institutul Clinic Fundeni, cu
sediul în Bucureşti, Şos.Fundeni,
n r. 2 5 8 , s e c t o r 2 , a n u n ţ ă
amânarea concursului conform
H . G . n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 p e n t r u
ocuparea postului contractual
vacant de director de cercetare
gr.II -1 post, organizat iniţial:

-Proba scrisă în data de
26.03.2020, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 01.04.2020,
ora 10.00 astfel: -la o dată care se
va comunica ulterior. Acest
anunţ înlocuieşte pe cel publicat
în Monitorul Oficial, Partea a
III-a număr 219/4.III.2020,
pagina 3-4, cod 245.928.
l Batalionul de Sprijin al
Forţelor Navale Constanţa, cu
sediul în str.Ştefâniţă Vodă nr.4,
judeţul Constanţa, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează
concurs pentru ocuparea a unui
post vacant de personal civil
contractual conform
H.G.nr.286/2011, -Muncitor calificat I (tâmplar universal) -nr.
posturi 1 (studii generale/medii,
minim 9 ani vechime în domeniul
tâmplăriei): 14.04.2020, ora 10.00
-proba scrisă; 23.04.2020, ora
10.30 -proba practică;
29.04.2020, ora 09.00 -proba
interviu; -data limită de depunere a dosarelor -03.04.2020, ora
15.00. Depunerea dosarelor se va
face la sediul Batalionului de
Sprijin al Forţelor Navale, unde
vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare sau pe site-urile
www.navy.ro, www.posturi.gov.
ro. Date de contact ale secretariatului, la telefon:
0241.667.985/0241.667.011 interior 238, 461.
l Grădinița cu Program
Prelungit Nr.1 Slatina, cu sediul
în Slatina, str.Unirii, nr.6, judeţul
Olt, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: îngrijitoare grupă
c o p i i
c o n f o r m
H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
13.04.2020, ora 10.00; -Proba
practică în data de 14.04.2020,
ora 10.00; -Proba interviu în data
de 15.04.2020, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
profesionale sau liceale; -disponibilitate pentru lucru în două
schimburi; -nu necesită vechime.
Candidaţii vor depune dosarele
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 Grădiniței cu
Program Prelungit Nr.1 Slatina.
Relaţii suplimentare la sediul:
Grădiniței cu Program Prelungit
N r. 1 S l a t i n a , p e r s o a n ă d e
contact: Iordache Daiana, telefon
0249.434.639, E-mail: gppnr1slatina@yahoo.com

l Școala Gimnazială Nr.1, cu
sediul în comuna Ciolpani, str.
Școlii, nr.79, judeţul Ilfov, anunţă
amânarea concursului conform
H.G.nr.286/2011 pentru ocuparea
postului contractual vacant perioadă nedeterminată de administrator financiar organizat iniţial:
-Proba scrisă în data de
24.03.2020, ora 9.00; -Proba
practică în data de 24.03.2020,
ora 14.00; -Proba interviu în data
de 25.03.2020, ora 9.00 astfel:
-Proba scrisă în data de
15.04.2020, ora 9.00; -Proba
practică în data de 15.04.2020,
ora 16.00; -Proba interviu în data
de 16.04.2020, ora 9.00. Prin
acest anunţ venim în completarea celui publicat în Monitorul
Oficial, Partea a III-a număr
210/02.03.2020, pagina 3-4 cod
245.575. Restul anunţului
rămâne neschimbat.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.
Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul
Vaslui, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale temporar vacante,
de: -asistent medical temporar la
UPU SMURD -1 post; -asistent
medical temporar la Secția Psihiatrie -1 post; -asistent medical
debutant temporar la Compartiment Recuperare Medicină
Fizică și Balneologie -1 post;
-asistent medical debutant
temporar la Bloc Operator
Central -1 post. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
H.G.nr.286/23.03.2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
06.04.2020, ora 10.00; -proba
interviu în data de 13.04.2020,
ora 09.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: I.Asistent medical:
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau
-diplomă de studii postliceale
prin echivalare, conform
H.G.nr.797/1997; -asigurare de
răspundere civilă profesională a
personalului medical -valabilă;
-certificat membru OAMGMAMR; -aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei
valabil 2020; -6 luni vechime în
specialitate. II.Asistent medical
debutant: -diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă sau -diplomă de studii
postliceale prin echivalare,
conform H.G.nr.797/1997 -specialitatea balneofizioterapie;
-asigurare de răspundere civilă
profesională a personalului
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medical -valabilă; -certificat
membru OAMGMAMR; -aviz
anual pentru autorizarea exercitării profesiei valabil 2020; -fără
vechime în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs in termen
de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Vaslui. Relaţii suplimentare la
sediul: Spitalul Judeţean de
Urgenţă Vaslui, persoană de
contact: economist Ciobanu
Florina -Telefon 0235.312.120/
interior 138.
l Spitalul Municipal Râmnicu
Sărat organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie,
vacante, deinginer IA. Concursul
va avea loc la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat în
data de 27.04.2020, ora 10:00 proba scrisă. Condiţiile de participare, la concursul menţionat
mai sus, sunt cele prevăzute în
art.3 din H.G nr.286/2011, actualizată, precum şi cele specifice şi
anume: - sudii universitare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă – învaţamânt
tehnic în domeniile: inginerie
medicală, inginerie mecanică,
construcţii, electronică, electrotehnică, stiinţa si ingineria
mediului. - certificat competenţe
operare PC; - minimum 6 ani si 6
luni vechime în specialitatea
studiilor. Aceste condiţii de participare la concurs se vor afişa la
sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat, precum si pe
site-ul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat www.spitalrms.
ro. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune până la
data de 03aprilie 2020, inclusiv,
ora 13,00, la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat.
Relaţii suplimentare se pot
obtine la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat şi la
numărul de telefon 0238561231
(persoana de contact Dogărescu
Daniela).
l Primăria municipiului Buzău,
cu sediul în Buzău, strada Piaţa
Daciei, nr. 1, în baza prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 şi a H.G. nr.
611/2008, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante,
de auditor, clasa I, grad profesional superior, Compartiment
Audit Public Intern din aparatul
de specialitate al primarului
municipiului Buzău. Concursul
se organizează la sediul instituţiei din municipiul Buzău, astfel:

GATA!
Simplu, nu?

- data afişării anunţului:
20.03.2020; - primire dosare
înscriere: 20.03.2020 - 08.04.2020;
- selecţia dosarelor de înscriere:
09.04.2020 - 15.04.2020; - proba
scrisă: 27.04.2020, ora 10:00;
interviul: 04.05.2020, ora 10:00.
Condiţiile de participare la
concurs: 1. Condiţiile generale de
participare la concurs: candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.
465, alin. (1) şi alin. (3), din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. 2. Condiţiile specifice pentru funcţia publică de
execuţie, de auditor, clasa I, grad
profesional superior, Compartiment Audit Puublic Intern, în
conformitate cu prevederile art.
386, lit. a), art. 465, alin. (1), lit.
g), art. 468, alin. (1), lit. c) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: - studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
economice; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum
7 ani. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 20
zile calendaristice 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) şi trebuie să
conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute de art. 49
alin. (1) din H.G. nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei municipiului Buzău, din Buzău, str.
Piaţa Daciei, nr. 1, la camera nr.
23 şi la telefon 0238/721407.
Bibliografia şi condiţiile de participare la concurs se afişează la
sediul şi pe site-ul Primăriei
municipiului Buzău.
l Școala Gimnazială nr. 3 cu
sediul în Popești- Leordeni,
Strada Domnița Bălașa, Nr.13,
J u d e ț u l I l f o v, o r g a n i z e a z ă
concurs pentru ocuparea
postului de administrator financiar (1 normă) -post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată. Studii: superioare în
domeniu. Vechime în muncă:
minim 1 an. Condiții: permis cat.
B și autoturism propriu. Cadrul
legal: H.G. nr.286/23.03.2011,
modificată și completată prin
HG 1027/24.11.2014. Concursul
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se va desfășura în data de
23.04.2020 la sediul unității din
Strada Domnița Bălașa, nr.13,
localitatea Popesti- Leordeni,
jud. Ilfov, astfel: proba scrisă
între orele 09:00-11.00, proba
practică începând cu ora 12:00,
interviul la ora 13:00. Dosarele se
depun la sediul unității în perioada 30.03.2020- 03.04.2020,
între orele 9,00-15,00. Data
limită de depunere: 03.04.2020,
orele 16,00. Date de contact: Tel.
0374090370/ 0723552498.
l Consiliul Local Petrila-Direcția
de Asistenţă Socială Petrila, jud.
Hunedoara. ANUNŢĂ. Consiliul
Local Petrila-Direcția de Asistenţă Socială Petrila organizează
la sediul din strada 8 Martie,
bl.33, parter, concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante de consilier
juridic, grad profesional debutant- Compartimentul juridic, în
data de 21.04.2020, ora 10.00,
proba scrisă. Candidaţii trebuie sa
îndeplinească condiţiile de
ocupare a unei funcții publice,
prevăzute la art.465 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Condiţii de
participare: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiinţelor juridice;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: nu este necesară. Dosarele de înscriere trebuie să
cuprindă obligatoriu documentele
prevăzute de art.49 din HG nr.
611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare și se vor
depune în perioada 20.03.202008.04.2020, la sediul Direcției de
Asistenţă Socială Petrila,
Compartimentul economico-financiar și resurse umane. Condițiile de participare și condițiile de
desfășurare a concursului, bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa
postului și alte date necesare
desfășurării concursului vor fi
afişate la sediul instituţiei și pe
site-ul www.orasulpetrila.ro.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Direcției de Asistență Socială Petrila, situată în
Petrila, str.8 Martie, bl.33, parter,
telefon:0254.550.434 -Compartimentul economico-financiar și
resurse umane, e-mail: splaspetrila@yahoo.com, persoana de
contact: Bașa Claudia, inspector
superior în cadrul Compartimentului economico- financiar și
resurse umane.
l Primăria Comunei Urdari, cu
sediul în sat Urdari, comuna
Urdari, județul Gorj, organi-

zează concurs pentru ocuparea
postului vacant a funcției
contractuale de șofer din cadrul
Compartimentului utilități
publice al aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Urdari. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei
Comunei Urdari şi va consta în
următoarele probe: -proba scrisă
în data de 13.04.2020, ora 10.00;
-proba interviu în data de
16.04.2020, ora 10.00. Candidaţii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
1.Condiţii generale prevăzute de
art.3 din Regulamentul-cadru
anexă la H.G. nr. 286/2011
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor
contractuale. 2.Condiţii specifice pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de șofer:
-studii medii absolvite; -vechime
în specialitate (șofer) minim 3
ani; -permis de conducere categoriile B+C+ E+D; -card tahograf; -atestat profesional
transport marfă și persoane. 3.
Condiţii specifice pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de municitor calificat:
-studii medii absolvite; -calificare -mașinist la mașini pentru
terasamente. Dosarele de
concurs se depun la sediul
Primăriei Comunei Urdari, în
termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării prezentului
anunţ în Monitorul Oficial al
României, Partea III-a,
respectiv 06.04.2020, ora 16.00.
Relaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul Primăriei
Comunei Urdari, telefon
0253.233.465.

CITATII
l Numita Buhuș Carmen, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat
Miroslava, strada Ioan Potcoavă
Vodă număr 13, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, este chemată
la Judecătoria Iași, strada Anastasie Panu număr 25, sala 3,
complet C 01 M, la data de
06.04.2020, ora 08.30, în calitate
de pârâtă, în contradictoriu cu
reclamantul Buhuș Gabriel, în
dosarul număr 20042/245/2019,
având ca obiect divorț cu minori,
exercitarea autorității părintești,
stabilire domiciliu minori, pensie
de întreținere.
l Domnul Apachiţei Neculai, cu
domiciliul în Braşov, este chemat
la instanţa Judecătoriei Darabani, judeţul Botoşani, în ziua de
14.04.2020, ora 09.00, în calitate
d e p â r â t î n D o s a r u l n r.

1026/217/2016, în proces cu
Apachiţei Constantin, ce are ca
obiect acţiunea de succesiune.
l Doamna Vieru Elena, cu
domiciliul în Sibiu, este chemată
la instanţa Judecătoriei Darabani, judeţul Botoşani, în ziua de
14.04.2020, ora 09.00, în calitate
d e p â r â t î n D o s a r u l n r.
1026/217/2016, în proces cu
Apachiţei Constantin, ce are ca
obiect acţiunea de succesiune.

DIVERSE
l Dragă Sanda sau sora ta, care
aţi lucrat la Electro -Mureş
împreună, daţi-mi un telefon, vă
rog. Mugurel din Botoşani.
Telefon: 0744.692.146
l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sălcuţa din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr. 9
începând cu data de 30.03.2020,
pe o perioadă de 60 zile, la sediul
Primăriei Comunei Sălcuţa,
conform art. 14 alin (1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l SC Clabucelul Eco SRL cu
sediul în Mun. Arad, Bulevardul
G-ral Vasile Milea, nr. 25-27,
AP.15, jud. Arad, avand CUI
41010664, solicită de la Agenţia
de Protecţie a Mediului Arad,
obţinerea autorizaţiei de mediu
pentru obiectivul (activitatea) 9601- Spalarea si curatarea
(uscata) articolelor textile si a
produselor din blana, pentru
punctul de lucru deschis in Mun.
Arad, Calea Aurel Vlaicu,
Nr.202, Ap.1, jud. Arad. Observatiile publicului formulate in scris
/informatiile privind potentialul
impact asupra mediului se
depun/pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia
Mediului Arad, Splaiul Mures,
n r. F N , t e l . 0 2 5 7 / 2 8 0 3 3 1 ;
0257/280996, in timp de zece zile
lucratoare dupa data publicarii
prezentului anunt.
l Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Autoritatea
finanțatoare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Timişoara, str.Ioan Plavoşin,
nr.21, Timişoara, judeţul Timiş,
telefon/fax 0256.286.487, e-mail:
s.strategiiprograme@gmail.com,
cod fiscal 38053878. În baza Legii
nr.350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările şi
completările ulterioare, face
cunoscută intenţia de a atribui
contracte de finanţare nerambursabilă în anul 2020. Reglementările legale privind acordarea de
finanţare nerambursabilă pentru
sesiunea de selecţie a proiectelor,
în baza Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020, sunt prevăzute
în Legea nr.350/2005 și a Regulamentul anexă la Hotărârea
Consiliului Local Timișoara
nr.376/15.07.2019. Domeniul
pentru care se acordă finanţarea
nerambursabilă pe anul 2020, în
condiţiile prevăzute de Legea
nr.350/2005, este: implementarea
obiectivelor „Strategiei Integrate
de Dezvoltare Urbană” (SIDU) a
Polului de Creștere Timișoara
2015-2020”. Obiectivul general al
SIDU este „Consolidarea rolului
polarizator al Timișoarei, prin
dezvoltare inteligentă și responsabilă, promovarea excelenței în
educație, cercetare și afaceri,
asigurarea unui spațiu urban de
calitate, cu o societate multiculturală, creativă și prosperă,
conectată la valorile europene” și
are următoarele obiective specifice: -Obiectivul specific III:
Asigurarea unui mediu social
intercultural, coeziv şi dinamic,
favorabil incluziunii și progresului; -Obiectivul specific IV:
Asigurarea unui habitat ecologic,
confortabil şi atractiv; -Obiectivul specific V: Promovarea unei
administrații inteligente, integratoare și transparente”. Suma
alocată finanțării nerambursabile
a activităților nonprofit de
interes local pentru anul 2020
cuprinse în bugetul Direcției de
Asistență Socială a Municipiului
Timișoara, aprobat prin prin
Hotărârea Consiliului Local
n r. 7 0 / 2 8 . 0 2 . 2 0 2 0 , e s t e d e
700.000Lei. Principiile și procedura de atribuire a contractelor
de finanțare nerambursabile,
documentația pentru elaborarea
și prezentarea propunerii de
proiect, precum și formularele
necesare în vederea acordării de
finanţări nerambursabile din
bugetul Direcției de Asistență
Socială Timișoara pentru activităţi nonprofit de interes local,
sunt prevăzute în Regulamentul,
anexă la HCLMT din 15.07.2019,
afişat pe site-ul oficial al Primă-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
riei Municipiului Timișoara,
www.primariatm.ro și al Direcției de Asistență Socială a Munic i p i u l u i Ti m i ș o a r a , w w w.
socialtm.ro. Documentaţia sigilată se va depune într-un exemplar (original) la Primăria
Municipiului Timișoara, B-dul
C.D.Loga, nr.1, cam.12 și va avea
mențiunea pe plic „Pentru
Comisia de Evaluare și Selecție a
finanțărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local pentru
activități nonprofit de implicare
a comunității în implementarea
strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara”. Data limită de
depunere a propunerilor de
proiecte este 24.04.2020, ora
12.00, la Registratura Primăriei
Municipiului Timișoara, B-dul
C.D.Loga, nr.1, cam.12. Selecţia
şi evaluarea propunerilor de
proiecte se va face în perioada
27.04-04.05.2020, comunicarea
rezultatelor în data de
04.05.2020, ora 12.00, depunerea
contestațiilor până în data de
06.05.2020, ora 12.00, soluționarea contestațiilor în perioada
07.05-11.05.2020, soluționarea și
anunțarea rezultatelor finale în
11.05.2020, ora 12.00, în secțiunea de pe site: www.socialtm.ro,
destinată finanțărilor nerambursabile. Criteriul de acordare a
finanțării este punctajul total al
proiectului, iar desemnarea
proiectelor câștigătoare se va
face în ordinea descrescătoare a
punctajelor, în limita bugetului
aprobat.
l Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Comuna
Feleacu, cu sediul în Comuna
Feleacu, nr.131, județul Cluj,
telefon/fax 0264.237.097, e-mail:
primaria_feleacu@yahoo.com,
cod fiscal 4354507. Invită unității
de cult de pe raza
U.A.T.C.Feleacu, să depună
oferta în scopul atribuirii
contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul:
Culte. 1.Procedura aplicată
pentru atribuirea contractelor de
finanţare nerambursabilă a
proiectelor din domeniul culte,
pe anul 2020, conform prevederilor O.G.nr.82/2001 privind
stabilirea unor forme de finanțare nerambursabilă pentru
unitățile de cult aparținând
cultelor religioase recunoscute
din România și a Legii 350/2005.
2.Domeniul de finanţare a
contractului si valoarea: culte
religioase: 100.000Lei. 3.Durata
proiectelor: până la 31.12.2020.
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4.Data limită pentru depunerea
propunerilor de proiect:
27.04.2020, ora 12.00. 5.Adresa
la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria
Comunei Feleacu, localitatea
Feleacu, nr.131, Registratură, la
parter, județul Cluj. 6.Selecţia și
evaluarea propunerilor de
proiecte în vederea obţinerii
finanţării nerambursabile se va
face de către comisia de evaluare
în perioada: 28.04.202030.04.2020.
l Anunţ de suspendare publicare documente tehnice ale
cadastrului. Denumire judeţ:
Prahova. Denumire UAT: Iordăcheanu. Sectoare cadastrale: 6,
10, 28. Având în vedere situaţia
prezentă determinată de apariţia
COVID 19 și decretarea stării de
urgență pe întreg teritoriul țării,
publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale 6, 10, 28 anunţată
p r i n a n u n ţ u l p u b l i c n r.
2193/10.03.2020 se suspendă pe o
perioadă de maximum două luni,
perioada exactă urmând a fi
anunţată conform legii.
l Informaţii 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: Primaria Orașului
Hârlău, cu sediul în Str.Mușatini,
nr.1, Orașul Hârlău, județul Iași,
telefon 0232.720.412, fax
0232.720.777, e-mail: primariahirlau@yahoo.com, cod fiscal
4541190. Face cunoscut
programul anual al finanțărilor
nerambursabile de la bugetul
propriu pentru activități
nonprofit pentru domeniu sport
pentru anul 2020 în condițiile
prevăzute de Legea nr.350/2005,
în sumă de 100.000,00Lei. Se pot
obține informații suplimentare
de la Compartimentul Programe,
Dezvoltare locală și Achiziții
publice din cadrul Primăriei
Hârlău, telefon 0232.720.412,
int.221 sau 0736.370.777.
l Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact:
Primăria Orașului Hârlău, cu
sediul în Str. Mușatini, nr. 1,
Orașul Hârlău, județul Iași,
telefon 0232.720.412, fax
0232.720.777, e-mail: primariahirlau@yahoo.com, cod fiscal
4541190. Raport cu privire la
contractele de finanțare neram-
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bursabilă încheiate în cursul
anului 2019 între autoritatea
contractantă, U.A.T.Oraș Hârlău
și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr. 350/2005
privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general: 1.
Beneficiar: Asociația Club
Sportiv AMN Scorpions Hârlău,
Denumire proiect: Prin noi
înșine câștigăm, Valoarea finanțării de la bugetul local cheltuită:
29.300Lei, Realizat. 2.Beneficiar:
Asociația Club Sportiv „Viitorul”
Hârlău, Denumire proiect: Sport
pentru toți, Valoarea finanțării
de la bugetul local cheltuită:
28.500Lei, Realizat. 3. Beneficiar: Asociația Club Sportiv
Ștejarul Pârcovaci, Denumire
proiect: Vrem să fim ce am fost și
mai mult decât atât, Valoarea
finanțării de la bugetul local
cheltuită: 12.200 Lei, Realizat.
Total fonduri nerambursabile:
70.000Lei.
l Nițu Denisa Ștefania, titular
al proiectului „Construire hală
parter provizorie, cu durată de
10 ani pentru colectare ambalaje
produse agricole și împrejmuire
teren”, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului Dolj,
în cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului,
pentru proiectul Construire hală
parter provizorie, cu durată de
10 ani pentru colectare ambalaje
produse agricole și împrejmuire
teren, propus a fi amplasat în
municipiul Craiova, T20, P29,
corp 20/2, județ Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Dolj,
din Craiova, str.Petru Rareș, nr.
1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi,
între orele 8.00-16.30 și vineri
între orele 8.00-14.00, precum și
la următoarea adresă de internet
http://apmdj.anpm.ro. 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
Agenției pentru Protecția
Mediului Dolj.

COMUNICAT
l Comunicat de Presă cu privire
la evenimentele societare programate pentru perioada următoare
şi cu privire la evaluarea impactului asupra activităţii Institutul
de Cercetări în Transporturi –
INCERTRANS– S.A. în

contextul COVID–19: Societatea
Institutul de Cercetări în Transporturi –INCERTRANS– S.A. a
implementat măsurile de prevenire şi recomandările specifice
formulate de autorităţi în
contextul extiderii COVID–19,
asupra activităţii curente a societăţii şi a tuturor angajaţilor,
astfel încât activitatea societăţii
să poată fi desfăşurată normal.
Au fost implementate măsuri de
prevenţie necesare, în vederea
prevenirii/ limitării răspândirii
bolii pe baza unei evaluări
proprii şi specifice emitentului
pentru ca activitatea desfăşurată
să nu fie afectată pe piaţa serviciilor de cercetare în domeniul
transporturilor pe care societatea
activează. Este implementat un
plan care prevede şi munca la
distanţă. Societatea Institutul de
Cercetări în Transporturi –
INCERTRANS– S.A. are un
Plan de Continuitate a Activităţii
chiar şi pentru cazuri în care
activitatea nu se mai poate
desfăşura de la sediul central sau
de la sediul punctului de lucru,
plan care implică chiar şi munca
de la distanţă, telemunca. Personalul angajat a fost informat cu
privire la măsurile pe care societatea a fost obligată să le ia şi
despre ce trebuie să facă în cazul
în care vreo persoană prezintă
simptome specifice declanşate de
acest virus. În contextul evenimentelor recente cu privire la
COVID-19 în România şi a
măsurilor luate de autorităţi
odată cu accelerarea răspândirii
COVID-19 în România, după
declararea stării de urgenţă,
aproape jumătate din numărul
de angajaţi ai INCERTRANS,
fie îşi efectuază zilele de
concediu neefectuat din anul
anterior, fie lucrează de acasă,
prin rotaţie, iar în incinta
INCERTRANS au fost luate
măsuri suplimentare de igienizare şi dezinfecţie. Pentru luna
martie Nu sunt programate
evenimente societare. Pentru
evenimentul societar programat
în luna aprilie, respectiv
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor INCERTRANS
programată pentru data de
15(16) aprilie 2020, societatea a
asigurat informarea în mod
corespunzător a acţionarilor prin
publicarea pe site-ul propriu,
începând cu data de 13.03.2020 a
materialelor informative
aferente ordinii de zi, precum şi
a împuternicirilor speciale şi a
formularului de vot prin corespondenţă care pot fi descărcate
de acţionarii interesaţi. Dorim să
subliniem şi chiar să încurajăm
în actualul context, posibilitatea

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

exprimării dreptului de vot în
cadrul AGA prin intemediul
votului prin corespondenţă, ca
modalitate alternativă participării în mod direct sau prin
reprezentant, formularul de vot
prin corespondenţă putând fi
descărcat de pe site-ul societăţii.
Asigurăm publicul investitor de
respectarea drepturilor acţionarilor/ investitorilor (dreptul acţionarilor de a participa şi vota în
cadrul Adunărilor Generale şi
dreptul de informare). Societatea
Institutul de Cercetări în Transporturi –INCERTRANS– S.A.
va continua să supravegheze
evoluţia situaţiei cauzate de
COVID-19 în România fiind
pregătită să impună măsuri
suplimentare, dacă situaţia o va
cere, dar totodată, solicită
maximă responsabilitate tuturor
celor implicaţi în activităţile de
colaborare, persoane juridice sau
persoane fizice, participanţi la
piaţă, investitori, să ia toate
măsurile de precauţie care se
impun pe toată durata stării de
urgenţă, pentru limitarea la
maximum posibil a extinderii
efectelor COVID-19. Director
General Flavius Valeriu Cladoveanu.

ADUNARI GENERALE
l Consiliul de administraţie al
societăţii comerciale Ascensorul
Romservice Company S.A.,
J40/6732/1995, CUI/CIF
RO7630585, cu sediul în Bucureşti, str. Prof. Mitriţă Constantinescu, nr.6, sector 3, convoacă
Adunarea generală ordinară a
acţionarilor pentru data de
28.04.2020 ora 10, la sediul societăţii din Bucureşti, str. Prof.
Mitriţă Constantinescu, nr.6,
sector 3, cu următoarea ordine
de zi: 1. prezentarea şi aprobarea
raportului de gestiune a consiliului de administraţie- descărcarea de gestiune; 2. prezentarea
şi aprobarea bilanţului contabil
şi a contului de profit şi pierderi
pe anul 2019; 3. prezentarea şi
aprobarea repartizării profitului
net pe anul 2019; 4. prezentarea
şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2020; 5. prezentarea şi aprobarea
fondului de finanţare- dezvoltare
pe anul 2020; 6. prezentarea
raportului comisiei de cenzori.
Dacă, la întrunirea Adunării
generale ordinare a acţionarilor
din data de 28.04.2020, condiţiile
de cvorum şi de capital nu vor fi
întrunite, astfel încât lucrările
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor nu vor putea fi
dezbătute, atunci, convocarea
Adunării Generale Ordinare a

GATA!
Simplu, nu?

Acţionarilor rămâne valabilă în
aceleaşi condiţii de oră, loc şi
ordine de zi, pentru data de
29.04.2020.

LICITATII
l Lichidator judiciar CII
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica Renault Trafic
proprietatea debitoarei S.C
LUPU SRL, la pretul de 2.805
EURO plus TVA pret redus cu
15%. Licitatia va avea loc in
zilele de 25, 26 si 27 martie 2020,
orele 12 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. Regulamentul de vanzare si caietul de
sarcini se pot obtine de la sediul
lichidatorului judiciar. Relatii
suplimentare la tel. 0728.878298.
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII Cismaru
Elena vinde prin licitatie publica
sau negociere directa stoc de
produse din categoria bunurilor
destinate productiei de tamplarie
pvc la pretul de 40.525 lei plus
TVA. Licitatiile vor avea loc in
zilele 25, 26 si 27 martie 2020,
orele 14 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. Regulamentul de vanzare si caietul de
sarcini se pot obtine de la sediul
lichidatorului judiciar. Relatii
suplimentare la tel. 0728.878298.
l Amatti Industri S.R.L., societate in faliment, prin lichidator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, scoate la vanzare
urmatoarele bunuri: Mercedes
Vito, an fabricatie 2002, nr. km
300.000-350.000, pret 1.060 euro,
fara TVA; Autoutilitara Scania,
an fabricatie 1998, nr. km
986.218, pret 4.390 euro, fara
TVA; Skoda Octavia, an fabricatie 2008, nr. km 375.063, pret
5.507 euro, fara TVA; Ford
Transit, an fabricatie 2003, nr.
km 226.088, pret 2.157 euro, fara
TVA; Ford Transit, an fabricatie
2002, nr. km 304.061, pret 1.799
euro, fara TVA. Inscrierea la
licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si
achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la sediul
lichidatorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.
10, ap. 31, Jud. Prahova, la
numerele de telefon/fax:
0728.485.605/ 0244.597.808,
email: office@andreiioan.ro sau
pe site-ul www.andreiioan.ro.
Licitatia se va organiza in data
de 23.03.2020, ora 11:00, iar in
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cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de
27.03.2020, 30.03.2020,
03.04.2020, 06.04.2020,
10.04.2020, 13.04.2020,
24.03.2020, 27.04.2020,
30.04.2020.
l SC Senior Albu Company SRL
- în faliment anunta vanzarea
prin licitatie publica a bunului
imobil, reprezentand teren intravilan cu constructii comerciale “Strand Ciresa”, înscris în C.F.
nr. 32129/Oțelul Roșu, numar
cadastral 32129 - teren in suprafata de 11.652 mp, cadastral
constructii 32129-C1 , 32129-C2,
32129-C3, 32129-C4, 32129-C5,
situat administrativ in Otelu
Rosu, cartier Ciresa, jud.
Caras-Severin.
Pretul de pornire al licitatiei este
de 70 % din pretul de evaluare,
respectiv 1.202.946 Lei + T.V.A,
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon
0355-429 116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de
14.04.2020, orele 13.00, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va organiza o noua
licitatie in data de 28.04.2020,
orele 13.00., respectiv in data de
14.05.2020, orele 13,00 si in data
de 28.05.2020, orele 13.00.
l Comuna Strunga, județul Iași,
având CUI 4541041, Tel/Fax
0232714260, organizează licitație
publică în conformitate cu OUG
57/2019 și HCL nr. 13/28.02.2019
în data de 13.04.2020, orele 12:00,
în vederea concesionării suprafeței de 383,78ha teren pășune
comunală. Ofertele se depun la
registratura Primăriei Comunei
Strunga, în plic închis, până pe
data de 13.04.2020, ora 9,00 în
două exemplare. Sedința publică
de deschidere a ofertelor va fi în
data de 13.04.2020, ora 12:00.
Informații suplimentare se pot
obține la sediul Primăriei
Comunei Strunga sau la tel.
0232714260. Caietul de sarcini va
putea fi achiziționat de la sediul
Primăriei Comunei Strunga, jud.
Iași, începând cu data de
01.04.2020.
l Dinu, Urse Si Asociatii SPRL,
in calitate de lichidator judiciar al
Societatii De Construcţii CCCF
Bucuresti SA, scoate la vanzare
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urmatoarele bunuri imobile detinute de aceasta: -Teren intravilan
și construcții - Str. Drumul Carierei, nr.34, Sector 1, Bucuresti
(suprafata teren: 16.613,16mp,
suprafata construita -ruine:
2.607,55mp); -Teren intravilan și
construcții -Str. Fiordului, nr.
26-30, Sector 1, Bucuresti (suprafata teren: 16.972,04mp, suprafata
construita -ruine: 4.020,74mp).
-Teren intravilan și construcții
-Str. Gradinilor, nr.3, Fetesti, jud.
Ialomita (suprafata teren:
42.084,9mp, suprafata construita:
3.069,4 mp); -Teren intravilan și
construcții -Str. Fundatura Scropoasa, nr.5, Sinaia, jud. Prahova
(suprafata teren: 1474,68 mp,
suprafata construita: 606,09mp);
-Teren extravilan – Avrig, jud.
Sibiu (suprafata totala de 15.700
mp); -Teren intravilan –Campeni,
jud. Alba (suprafata totala de
2.295mp); -Teren intravilan și
construcții -Aleea Streiului, Deva,
jud. Hunedoara (suprafata teren:
619,96 mp, suprafata construita:
362,50mp); -Teren intravilan
-Abrud, jud. Alba (suprafata
totala din acte de 21.971mp).
Pretul Caietului de Sarcini pentru
fiecare dintre imobile este de 1.000
Euro (exclusiv TVA) la cursul
BNR din data platii si se achită
prin OP in contul nr. RO43 INGB
5514 9999 0051 3726 deschis la
ING BANK –Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu Urse si Asociatii
SPRL. Pretul de pornire al licitatiei este pretul evaluat al bunurilor
imobile (exclusiv TVA), dupa cum
urmeaza: -Teren intravilan și
construcții -Str. Drumul Carierei,
nr.34, Sector 1, Bucuresti: 678.880
E u r o ; - Te r e n i n t r a v i l a n ș i
construcții -Str. Fiordului, nr.
26-30, Sector 1, Bucuresti: 664.520
E u r o ; - Te r e n i n t r a v i l a n ș i
construcții -Str. Gradinilor nr. 3,
Fetesti, jud. Ialomita: 365.166
E u r o ; - Te r e n i n t r a v i l a n ș i
construcții -Str. Fundatura Scropoasa nr.5, Sinaia, jud. Prahova:
311.759 Euro; -Teren extravilan –
Avrig jud. Sibiu: 3.297 Euro;
-Teren intravilan – Campeni, jud.
Alba: 21.946 Euro; -Teren intravilan și construcții - Aleea Streiului, Deva, jud. Hunedoara:
268.266 Euro; -Teren intravilan
-Abrud, jud. Alba: 82.391 Euro.
Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul
contul IBAN: RO81 RNCB 0082
0148 5167 0109 deschis la BCR
Sucursala Unirii, titular Societatea De Construcţii CCCF Bucuresti S.A. – in faliment, cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire

Funciare nr. 34783, nr. cadastral/
nr. topografic 34783, liber de
orice sarcini, situat în zona
„Nistor Est”, str. Păcii; 3) Teren
intravilan 1.000 mp, în suprafață
de 1.000 mp, intravilan, identificat potrivit Cărții Funciare nr.
39166, nr. cadastral/ nr.topografic 39166, liber de orice
sarcini, situat în zona Biserica
Penticostală ”Bivolărie”; 4)
Teren intravilan 2.570mp”, în
suprafață de 2.570 mp, intravilan, identificat potrivit Cărții
Funciare nr.37128, nr. cadastral/
nr.topografic 37128, liber de
orice sarcini, situat în zona
”Bujdei” Vicovu de Sus, str.
Voinței; 5) Teren intravilan
600mp, în suprafață de 600mp,
intravilan, identificat potrivit
Cărții Funciare nr. 39266, nr.cadastral /nr.topografic 39266, liber
de orice sarcini, situat în Bivolărie, str. Nicolae Bălcescu; 6)
Teren extravilan 2.380 mp, în
suprafață de 2.380 mp, extravilan, identificat potrivit Cărții
Funciare nr. 38787, nr. cadastral/
nr.topografic 38787, liber de
orice sarcini, situat în zona
„Prund Pușcău -Bivolăria”,
Vicovu de Sus; 7) Teren extravilan 6.000 mp, în suprafață de
6.000 mp, extravilan, identificat
potrivit Cărții Funciare nr.38788,
nr. cadastral/ nr. topografic
38788, liber de orice sarcini,
situat în zona „Prund Pușcău
-Bivolăria”, Vicovu de Sus; 8)
Teren extravilan 8.400 mp, în
suprafață de 8.400mp, extravilan, identificat potrivit Cărții
Funciare nr. 38967, nr. cadastral/
nr. topografic 38967, liber de
orice sarcini, situat în zona
„Prund Pușcău -Bivolăria”,
Vicovu de Sus; 9) Teren extravilan 10.000 mp, în suprafață de
10.000 mp, extravilan, identificat
potrivit Cărții Funciare nr.38962,
nr. cadastral/ nr. topografic
38962, liber de orice sarcini,
situat în zona „Prund Pușcău
-Bivolăria”, Bivolăria, conform
H.C.L. 17/27.02.2020 și temeiului legal: O.U.G. 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 documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției. 3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului /compartimentului
din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: de la
Serviciul Financiar-contabil,
Compartimentul Casierie din
cadrul Primăriei Orașului

al licitatiei; -achizitionarea cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce va fi achitat in
contul lichidatorului judiciar.
Prima sedinta de licitatie a fost
fixata la data de 27.03.2020, ora
12:00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarea sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 03.04.2020, la ora
12:00. Daca bunurile nu se adjudeca nici la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatie au fost
fixate dupa cum urmeaza: -in
datele de 10.04.2020 si 17.04.2020,
la ora 12:00, la un pret de pornire
reprezentand o scadere de 10%
fata de pretul evaluat; -in datele
de 24.04.2020 si 08.05.2020, la ora
12:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 20% fata de
pretul evaluat; - in datele de
15.05.2020 si 22.05.2020, la ora
12:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 30% fata de
pretul evaluat; -in datele de
29.05.2020 si 05.06.2020, la ora
12:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 40% fata de
pretul evaluat; - in datele de
12.06.2020 si 19.06.2020, la ora
12:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 50% fata de
pretul evaluat. Sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti, nr.71, et.5, cam.
502–505, sector 1. Pentru relatii
suplimentare sunati la tel.
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoana de
contact: Primăria Orașului
Vicovu de Sus, cu sediul în str.
Primăriei, nr.4-6, Orașul Vicovu
de Sus, județul Suceava, telefon
0230/413.343, fax 0230/413.343,
e-mail: primariavicovudesus@
yahoo/com, cod fiscal 4327073.
2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și
identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 9 parcele
de teren, proprietate privată a
Orașului Vicovu de Sus, identificate astfel: 1) Teren intravilan
318 mp, în suprafață de 318 mp,
intravilan, identificat potrivit
Cărții Funciare nr. 34781, nr.
cadastral/ nr.topografic 34781,
liber de orice sarcini, situat în
zona ”Nistor Est”, str. Păcii; 2)
Teren intravilan 467 mp, în
suprafață de 467 mp, intravilan,
identificat potrivit Cărții

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Vicovu de Sus, str.Primăriei,
nr.4-6, județul Suceava. 3.3.
Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: 50
lei /exemplar, ce se achită la
caserie. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor:
10/04/2020, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 15/04/2020, ora 14.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Orașului
Vicovu de Sus, str.Primăriei,
nr.4-6, județul Suceava. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic
sigilat. 5. Data și locul la care se
va desfașura ședința publică de
deschidere a ofertelor:
16/04/2020, ora 13.00, Primăria
Orașului Vicovu de Sus, str.
P r i m ă r i e i , n r. 4 - 6 , j u d e ț u l
Suceava, Sala de ședințe, etaj 1.
6. Denumirea, adresa, numarul
de telefon și/sau adresa de e-mail
ațe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Suceava, Str. Ştefan cel Mare,
nr.62, Suceava, județul Suceava,
telefon 0230/214.948,
0230/523290, fax 0230/522.296,
email: trsv-arhcont@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
19/03/2020.

PIERDERI
l Pierdut câine bichon alb, de
talie mare, Bragadiru, Ilfov. Are
microcip, e sterilizat și răspunde
la numele Oscar. 0728.726.203.
l Parmafood Group Distribution
SRL, J23/2963/2011, CUI:
RO29337854, declarăm nule
chitanțele cu seriile cuprinse între
PGD0116397-PGD0116400,
urmare a pierderii chitanțierului.
Menționam ca folosite chitantele
cu seriile cuprinse între
PGD0116351-PGD0116396.
l New Romco Project One SRL cu
sediul în București, strada Biharia,
nr. 26, et.4, biroul 27, Sector 1,
având CUI: 30389547, declară
pierdute Certificatul de înregistrare
B3213177/29.09.2016 împreuna cu
anexele aferente și Certificatul
constatator de autorizare a activitatilor 384294/27.09.2016. Le
declarăm nule.

