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OFERTE SERVICIU
l Consola Grup Construct SRL anga-
jează muncitori în construcții pentru 
șantiere din Germania (se asigură 
cazare). Relații la telefon: 021.321.36.3
9/021.327.10.50/021.327.10.51; e-mail 
luminita@consola.ro sau la sediul 
firmei din București, Sector 3, str.
Zborului, nr.6.

l Primăria Comunei Căianu, județul 
Cluj, organizeză concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcții contrac-
tuale de execuție vacante de șofer 
buldoexcavator, pe durată nedetermi-
nată. Condiții de participare: Condiții 
generale: conform art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011. 
Condiții specifice: -studii medii, gene-
rale; -permis de conducere categoria B, 
C sau Tr; -specializare -atestat/certi-
ficat de pregătire profesională pentru 
buldoexcavatorist. Calendar desfășu-
rare concurs: -Perioada de înscriere: 
21.05.2020-03.06.2020, ora 16.00; 
-Proba scrisă: 16.06.2020, ora 08.30; 
-Interviu: 17.06.2020, ora 15.00. Locul 
desfășurării probelor concursului: 
sediul Primăriei comunei Căianu, 
județul Cluj. Informații suplimentare 
privind depunerea dosarelor se pot 
obține la nr.tel.: 0264.280.007 sau 
e-mail: primaria.caianu@yahoo.com.

l SC Lixval Construct SRL, având 
CUI:42097724, cu sediul în Ploiești, str.
Arieșului, nr.4, Bl.36A, et.4, Ap.14, 
Jud.Prahova, angajează: Muncitor 
necalificat la demolarea clădirilor, 
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, 
gresie, parchet, cod COR 931301- 8 
posturi, Inginer construcții civile, 
industriale și agricole, cod COR 
214201- 1 post, Montator pereți și 
plafoane din ghips-carton, cod COR 
712406- 3 posturi, Sudor, cod COR 
721208- 3 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 21.05.2020, 
ora 09.00, la sediul societății.

l SC RA-Paul Impex SRL, având 
CUI:6698094, cu sediul în Ploiești, 
B-dul.Republicii, nr.152K, jud.
Prahova, angajează: Muncitor necali-
ficat la demolarea clădirilor, căptușeli 
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, 
parchet, cod COR 931301- 4 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data 
de 21.05.2020, ora 11.00, la sediul 
societății.

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare, cu sediul în locali-
tatea Constanța, Incinta Port, dana 
78, jud.Constanța, organizează 
concurs conform HG nr.286/2011, 
modificată și completată, pentru 

ocuparea unui post contractual 
vacant pe o perioadă nedeterminată: 
Birou Resurse Umane și Comunicare 
-Referent IA -1 post. Condiții speci-
fice de ocupare a postului: Nivelul 
studiilor: studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; Cerințe 
specifice: -curs de pregătire profesio-
nală/formare profesională speciali-
zată în domeniul resurselor umane; 
-curs de pregătire profesională/
formare profesională specializată în 
domeniul arhivare; -rezistenţă la efort 
psihic, capacitate de concentrare, 
analiză și sinteză; -disponibilitate 
pentru program prelungit; -loialitate 
faţă de instituţie, conduită morală și 
profesională; -cunoștinţe de operare 
pe calculator (Microsoft Office), 
REVISAL; Vechime necesară în 
specialitatea studiilor: minim 6 ani și 
6 luni. Data limită pentru depunerea 
dosarelor: 04.06.2020, ora 16.00. 1.
Selecția dosarelor de înscriere: 
05.06.2020. 2.Proba scrisă: 16.06.2020, 
la ora 09.00; 3.Interviu: 22.06.2020, la 
ora 09.00; 4.Afișare rezultate finale: 
25.06.2020, la ora 17.00. Punctajul 
pentru promovarea probelor este de 
minimum 70 de puncte, din cele 100 
de puncte, conform Regulamentului 
intern al ARSVOM. Depunerea dosa-
relor de concurs se va face la sediul 
ARSVOM, Incinta Port Constanța, 
dana 78, tel.0241.601.878. Tematica, 
bibliografia și rezultatele finale ale 
probelor de concurs se vor afișa la 
sediul unității și pe pagina oficială: 
www.arsvom.ro

CITAŢII
l Numiții Ureche Marius Daniel și 
Ureche Liliana Claudia sunt citați să 
se prezinte la Judecătoria Calafat 
pentru tutelă, în proces cu Ilea 
Daniela, în calitate de reclamantă.

l Sentința Civilă pronunțată în dnr 
14112/245/2018 de către Judecătoria 
Iași ”Admite cererea de chemare în 
judecată formulată de reclamanta 
Manolache Laura-Vasilica ... în contra-
dictoriu cu pârâtul Manolache Mihai 
.... domiciliat în sat Cîrniceni, com 
Țigănași, jud Iași. Dispune desfacerea 
căsătoriei încheiată între părți la data 
de 27.12.2013 și înregistrată în Regis-
trul de Stare Civilă a Primăriei com 
Tigănași sub nr. 20/27.12.2013, din 
culpa exclusivă a pârâtului. Dispune 
revenirea reclamantei la numele avut 
anterior căsătoriei, respectiv acela de 
Proca. Dispune exercitarea exclusivă a 
autorității părintești cu privire la 
minorii Mbm... și Mtv... de către mama 
reclamantă. Stabilește locuința mino-
rilor la domiciliul mamei reclamante. 
Obligă pârâtul Manolache Mihai la 
plata unei pensii de întreținere în 
favoarea minorilor Mbm... și Mtv... în 
cuantum de 1/3 (1/6 pentru fiecare 
copil) raportat la venitul minim net pe 

economie, nu mai puțin de 1/3 din 
venitul minim net pe economie înce-
pând cu data introducerii acțiunii 
17.05.2018 și până la majoratul copi-
ilor. Admite cererea curatorului special 
al pârâtului privind majorarea onora-
riului stabilit pentru prestarea acestei 
activități de la suma de 200 lei la 300 
lei. În temeiul disp art 453 c proc civ 
dispune obligarea pârâtului la plata 
către reclamanta a sumei de 400 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată reprezen-
tate de taxa de timbru achitata și 
onorariul curatorului special. Cu drept 
de apel în termen de 30 zile de la 
comunicare.”

l Grigoraș Carmen cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în  sat Cîrjoaia, com 
Cotnari, jud. Iași, este chemată la data 
de 02.06.2020 ora 11.00 la Judecătoria 
Hârlău în calitate de pârâtă în Dnr. 
2467/239/2019 obiect succesiune 
partaj.

l Grigoraș Diana cu ultimul domiciliu 
cunoscut în  sat Cîrjoaia, com Cotnari, 
jud. Iași, este chemată la data de 
02.06.2020 ora 11.00 la Judecătoria 
Hârlău în calitate de pârâtă în Dnr. 
2467/239/2019 obiect succesiune 
partaj.

l Citație emisă la data de 18.05.2020. 
Succesibilii defunctului Sărac Pascu, 
decedat la data de 15.08.1994, cu 
ultimul domiciliu în Sat Crocna, nr.4, 
Com.Dieci, Jud.Arad, sunt invitaţi să 
se prezinte în data de 01.06.2020, ora 
11.00, la sediul Biroului Notarial Indi-
vidual Rusu Andreea din Localitatea 
Gurahonţ, Strada Avram Iancu, nr.29-
32, Judeţul Arad, pentru a participa la 
dezbaterea procedurii succesorale, a 
defunctului mai sus indicat.

l Comuna Albești -reprezentată de 
Primar, ing.Moldovan Gheorghe, cu 
sediul în com.Albești, str. Mangaliei, 
nr.31, jud.Constanța, CIF 5110918, 
cont RO12TREZ23321330228xxxxx, 
cheamă în judecată pe: SC Schmidt 
-Anghelova SRL, cu sediul în comuna 
Albești ,  Contrucția C1, județ 
Constanța, CUI 165677975, înregis-
trată la ONRC sub nr.J13/6906/2004, 
Contrucția C1,  la  Tribunalul 
Constanța -Secția a II-a civilă, pe data 
de luni, 15 iunie 2020, ora 8.30, 
completul F.7, sala 3 -TR, în calitate de 
pârâtă în dosarul civil 345/118/2020, în 
proces cu reclamanta, având ca obiect 
deschiderea procedurii de insolvență la 
cererea creditorului.

l Palcău Elena, domiciliată în mun.
Buzău, bd.Stadionului, bl.39, sc.A, et.1, 
ap.5, jud.Buzău, în calitate de recla-
mantă, cheamă în judecată pe numitul 
Aldea Gheorghe, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în orașul Codlea, str.Dacia, 
nr.2, bl.8, sc.B, ap.13, jud.Brașov, în 
cal i tate  de pârât ,  în  dosarul 

nr.1331/282/2019 aflat pe rolul Judecă-
toriei Pogoanele, având ca obiect 
constatare nulitate act juridic cu 
termen de judecată la 10.06.2020, ora 
09.40.

DIVERSE
l In conformitate cu dispozitiile art. 
27 alin. (3) din Legea nr. 55/15.05.2020, 
Academia Romana - Filiala Iasi, cu 
sediul in Iasi, bld. Carol I, nr. 8, anunta 
amanarea concursului organizat 
pentru ocuparea postului de inspector 
de specialitate gradul I(S), norma 
intreaga, din cadrul Biroului Resurse 
Umane, Salarizare, republicat in 
Monitorul Oficial nr. 344/13.05.2020, 
proba scrisa 05.06.2020, inter-
viul-12.06.2020, la o data care se va 
comunica ulterior.

l Sc Friendly Waste Romania Srl 
anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Desfiin-
țarea Construcției Existente Pe Teren 
În Suprafață De 739 Mp, Situată În 
Sat Valea Roșie, Județul Călărași”, 
propus a fi amplasat în intravilanul 
comunei Mitreni, satul Valea Roșie, 
județul Călărași. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, 
nr.2, jud. Calarasi și la sediul titula-
rului din municipiul Bucuresti, str. 
Corneliu Botez, nr.10, Sector 2, în zilele 
de luni-vineri, între orele 8.00-16.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Calarasi. 

l Sc Friendly Waste Romania Srl 
anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Construire: 
Clădire Hală, Bazin Betonat Vidan-
jabil, Platforme Betonate, Împrej-
muire, Sistem De Iluminat. Executare 
Foraj Si Rețea Internă Pentru Alimen-
tare Cu Apă. Amplasare Incinerator 
De Deșeuri Medicale Cu Instalații 
Anexe”, propus a fi amplasat în intra-
vilanul comunei Mitreni, satul Valea 
Roșie, județul Călărași. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Calarasi Soseaua 
Chiciu, nr.2, jud. Calarasi și la sediul 
titularului din municipiul Bucuresti, 
str. Corneliu Botez, nr. 10, Sector 2, în 
zilele de luni-vineri, între orele 8.00-
16.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Calarasi. 

l Anunt Public: SC Bloc 15 ARED 
SRL, titular al Puz - Ansamblu de 
cladiri rezidentiale comerciale si 
prestari servicii, amplasat in: Arad, 
Calea Aurel Vlaicu, nr.14 anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu. Informatiile privind continutul 
documentatiei tehnice a  proiectului 
propus pot fi consultate la sediul Apm 

Arad, str. Splaiul Muresului F.N, in 
zilnic (orele 8:00 - 16:00). Observatiile 
publicului se primesc la sediul APM 
Arad, str. Splaiul Muresului F.N, in 
termen de 15 zile de la publicarea 
anuntului. 

l Anunț. Vă înștiințăm, că la data de 
26 mai 2020, se publică documentele 
tehnice cadastrale întocmite în cadrul 
proiectului „Programul Național de 
Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 
(PNCCF) în conformitate cu prevede-
rile art.11 alin.(2) litera j) din Legea 
cadastrului și publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Imobilele 
identificate în aceasta etapă sunt 
cuprinse în sectoul cadastral nr.29 al 
UAT Satu Mare. Afișarea documen-
telor tehnice cadastrale se va realiza pe 
o perioadă de 60 de zile la sediul 
Primăriei Comunei Satu Mare, nr.540, 
sat Satu Mare, județul Harghita, înce-
pând la data de 26 mai 2020. Cererile 
de rectificare formulate în legătură cu 
documentația afișată pot fi depuse la 
Compartimentul Agricol din cadrul 
Primăriei Comunei Satu Mare în zilele 
lucrătoare pe perioada afișării și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Prahova. 
Denumire UAT: Plopu. Sectoare 
cadastrale: 35, 39 și 48. OCPI Prahova 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale numerele 35, 39 și 48, 
pe o perioadă de 60 de zile calendaris-
tice, conform art.14 (alin.1) și (2) din 
Legea cadastrului și publicității imobi-
liare nr. 7/1996, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Data 
de început a afișării: 18.05.2020. Data 
de sfârșit a afișării: 25.06.2020. Adresa 
locului afișării publice: Primăria 
Plopu, comuna Plopu, sat Plopu, 
nr.223. Repere pentru identificarea 
locației: centrul satului Plopu. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Plopu și pe site-ul ANCPI. Alte indi-
cații utile pentru cei interesați: 
tel.0244.460.592, e-mail primaria-
plopu@yahoo.com. Informații privind 
Programul național de cadastru și 
carte funciară 2015-2023 se pot obține 
de pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/

LICITAŢII
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: 
Comuna Runcu, strada Principală, 
nr. 17, județul Dâmbovița, telefon/fax 
0245.234.003, e-mail: primaria.



www.jurnalul.ro ANUNȚURI

Miercuri, 20 mai 2020

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?

runcu@yahoo.com, cod fiscal 
4344473. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: teren în suprafață de 832,00mp, 
nr.cadastral 72393, amplasat în 
Comuna Runcu, Sat Piatra, strada 
Principală, nr.16, bun proprietate 
publică al Comunei Runcu, conform 
HCL 16/24.04.2020 şi temeiului legal: 
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: prin solicitarea scrisă 
transmisă la sediul Primăriei 
Comunei Runcu, conform art.312 
alin.(8) Cod Administrativ. 3.2.Denu-
mirea şi adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei 
Runcu, strada Principală, nr.17, 
județul Dâmbovița. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 
Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de 
atribuire de 10Lei în numerar la casi-
eria Primăriei Runcu sau prin OP/
v i r a m e n t  b a n c a r  î n  c o n t u l 
RO91TREZ2755006XXX000770 
deschis la Trezoreria Pucioasa. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 11.06.2020, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor:  16.06.2020,  ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la Regis-
tratura Primăriei Runcu, strada 
Principală, nr.17, județul Dâmbovița. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 16.06.2020, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Runcu, Strada Principală, 
nr.17, județul Dâmbovița. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Dâmbovița, str.Calea Bucureşti, 
nr.3, Târgovişte, județul Dâmbovița, 
t e l e f o n  0 2 4 5 . 6 1 2 . 3 4 4 ,  f a x 
0245.216.622, e-mail: tr-dambovi-
ta-brp@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
19.05.2020.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 

adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Municipiul Bârlad, cu sediul 
în Municipiul Bârlad, Str.1 Decem-
brie, nr.21, județul Vaslui, telefon 
0235.411.760, fax 0235.416.867, 
e-mail: corespondenta@primaria-
barlad.ro, cod fiscal 4539912. 2.
Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
21 de terenuri însumând 1.973,75mp, 
conform caietelor de sarcini, bunuri 
aparţinând domeniului privat al 
Municipiului Bârlad, conform 
HCLM Bârlad nr.286/30.09.2019, 
HCLM Bârlad nr. 342/31.10.2019, 
HCLM Bârlad nr.381/29.11.2019, 
HCLM Bârlad nr.64/27.02.2020 şi 
temeiului legal OUG 57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Serviciul 
Contracte de Concesionare, Închi-
riere şi Vânzare, Autorizare, Liberă 
Iniţiativă şi Informatică, et.II, 
camera 32. 3.2.Denumirea şi datele 
de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Primăria Municipiului 
Bârlad, Str.1 Decembrie, nr. 21, 
Bârlad, județul Vaslui -Serviciul 
Contracte de Concesionare, Închi-
riere şi Vânzare, Autorizare, Liberă 
Iniţiativă şi Informatică, et.II, 
camera 32. 3.3.Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 20 Lei /exem-
plar, se achită cash la caseria institu-
ț i e i  s a u  c u  O P  î n  c o n t u l : 
RO94TREZ65721360250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Bârlad. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 05.06.2020, ora 15.00. 4. 
Informați i  pr iv ind oferte le : 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor:  10.06.2020,  ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului 
Bârlad, Str.1 Decembrie, nr.21, 
Bârlad, județul Vaslui, cam.1, Regis-
tratură. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate -unul exterior şi 
unul interior. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 12.06.2020, 
ora 10.00, Primăria Municipiului 
Bârlad, Str.1 Decembrie, nr.21, 
Bârlad, județul Vaslui. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute 

şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Vaslui, Str.
Ștefan cel Mare, nr.53, Vaslui, județul 
Vaslui, cod poştal 730171, telefon/fax 
0235.311.582, e-mail: tr-vaslui@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 19.05.2020.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: 
Comuna Galicea, cu sediul în strada 
Principală, nr.13, Comuna Galicea, 
județul Vâlcea, telefon 0250.762.152, 
fax 0250.762.160, e-mail: primaria_
galicea@yahoo.com, cod fiscal 
2541118. 2.Data publicării anunțului 
de licitație în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a: 20.01.2020, 
conform OUG 57/03.07.2019. 3. Crite-
riile utilizate pentru determinarea 
ofertei câştigătoare: cel mai mare nivel 
al chiriei. 4.Numărul ofertelor primite 
şi al celor declarate valabile: 2 oferte 
primite, 2 oferte declarate valabile. 5. 
Denumirea/numele şi sediul/adresa 
ofertantului a cărui ofertă a fost decla-
rată câştigătoare: CMI Stoian Brîn-
duşoiu-Aurel, str.Mărăşeşti, nr.1, bl.13, 
sc.B, ap.2, Municipiul Râmnicu 
Vâlcea, județul Vâlcea. 6. Durata 
contractului: 7 ani. 7.Nivelul chiriei: 
5.817,42Lei/an. 8.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Vâlcea, Strada Scuarul Revo-
luției, nr. 1, Râmnicu Vâlcea, județul 
Vâlcea, telefon 0250.739.120, fax 
0250.732.207, e-mail: tr.valcea.civil2@
just.ro. 9.Data informării ofertanților 
despre decizia de stabilire a ofertei 
câştigătoare: 18.05.2020. 10.Data 
transmiterii anunțului de atribuire 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 19.05.2020.

l Consiliul Local al oraşului Braga-
diru, județul Ilfov, scoate la licitaţie 
publică deschisă, în vederea închirierii, 
două imoblie– teren, în suprafaţă de 
1mp fiecare, aflate în domeniul public 
al oraşului Bragadiru, județul Ilfov, cu 
destinația: amplasare panouri publici-
tare, după cum urmează: 1) teren în 
suprafaţă de 1mp, situat  în oraşul 
Bragadiru, str. Prelungirea Ghencea 
nr. 37B, jud. Ilfov; 2) teren în supra-
faţă de 1mp, situat  în oraşul Braga-
diru, str. Prelungirea Ghencea nr. 67, 
jud. Ilfov; Licitaţia va avea loc în data 
de 16.06.2020, orele 10.00. Caietul de 
sarcini se poate procura de la sediul 
Primăriei oraşului Bragadiru- şos. 
Alexandriei nr. 249, judeţul Ilfov– 
compartiment Administrație Publică 
Locală (etajul 2), contra sumei de 300 

lei, achitaţi la Casieria Centrală din 
cadrul instituţiei. Cererea de înscriere 
la licitaţie însoţită de documentele 
solicitate, conform Caietului de 
sarcini, se vor depune până la data de 
12.06.2020, orele 12.00, la Registratura 
Primăriei oraşului Bragadiru judeţul 
Ilfov. Relaţii la telefon 0751262987.

l Consiliul Local al oraşului Braga-
diru, județul Ilfov, scoate la licitaţie 
publică deschisă, în vederea închirierii, 
trei imoblie– teren, în suprafaţă de 
1mp fiecare, aflate în domeniul public 
al oraşului Bragadiru, județul Ilfov, cu 
destinația: amplasare panouri publici-
tare, după cum urmează: 1) teren în 
suprafaţă de 1mp, situat în oraşul 
Bragadiru, şos. Alexandriei nr. 89-91, 
judeţul Ilfov; 2) teren în suprafaţă de 
1mp, situat în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr.93, judeţul Ilfov; 3) 
teren în suprafaţă de 1mp, situat în 
orasul Bragadiru, şos. Alexandriei nr. 
101, judeţul Ilfov; Licitaţia va avea loc 
în data de 16.06.2020, orele 14.00. 
Caietul de sarcini se poate procura de 
la sediul Primăriei oraşului Bragadiru- 
şos. Alexandriei nr. 249, judeţul Ilfov– 
compartiment Administrație Publică 
Locală (etajul 2), contra sumei de 300 
lei, achitaţi la Casieria Centrală din 
cadrul instituţiei. Cererea de înscriere 
la licitaţie însoţită de documentele 
solicitate, conform Caietului de 
sarcini, se vor depune până la data de 
12.06.2020, orele 12.00, la Registratura 
Primăriei oraşului Bragadiru judeţul 
Ilfov. Relaţii la telefon 0751262987.

l Primăria Bârnova, județ Iaşi, CUI 
4540690, telefon 0232294120, int. 17- 
Știrbu Ana- Maria, organizează lici-
taţie publică cu ofertă în plic, pentru 
Vânzare suprafețele de teren de 
128mp amplasată în sat Bârnova T3, 
P 214/4/1 şi suprafața de 203mp 
amplasată în sat Bârnova T 3, P 
214/4/22, în data de 16.06.2020, ora 
14.00 la sediul Primăriei  Bârnova din 
satul Bârnova, str. N. Titulescu, 10, 
comuna Bârnova, județ Iaşi.  Caietul 
de sarcini- se ridică de la sediul Primă-
riei cel mai târziu la data de 5.06.2020 
ora 12.00. Documentele şi cererea de 
participare se depun la registratura 
Primariei Bârnova până cel târziu în 
data de 12.06.2020, ora 12.00.

PIERDERI
l Pierdut Atestat transport persoane 
în regim taxi, pe numele Popescu 
Florea, din Piteşti, eliberat de Arr 
Argeş. Se declară nul.

l Podeanu Iulian Alexandru pierdut 
atestat Cpc marfă şi atestat Cpi 
persoane nr. 0203851003/01.03.2013. 
Le declar nule.

l Omniasig Vienna Insurance Group 
Sucursala Arges, declara pierdute 

formularele cu regim special seriile: 
B191068, D117361, F2299244, 
F2299245, F2299246, F2299247, 
F2299248. Se declara nule.

l Topcrops Srl, având Cui:32508377 
şi J22/1966/2013, declară pierdute: 
Certificatul de Înregistrare B 3644040 
şi Certificatele constatatoare pentru 
sediu şi terți nr.14774/1.03.2018. Le 
declarăm nule.

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: „Market 
Bîrlădeanu” S.R.L. cu sediul în sat 
Slobozia Conachi, com. Slobozia 
Conachi, nr. 873, jud. Galați, număr 
de ordine în registrul comerțului 
J17/121/2016 ; Cui 35496447 şi „Mişa 
Fast” S.r.l. cu sediul în sat Costi, com. 
Vânători, Prelungirea Foltanului, nr. 
63, jud. Galați, număr de ordine în 
registrul comerțului J17/182/2011 ; 
Cui 28034500.

l DGPL, sector 6, declară nul 
procesul verbal seria Op, nr.0061150

l Pierdut certificat de membru al 
Colegiului Medicilor Dentişti din 
România, RU Serie APX nr.18, titular 
dr.Bustiuc Vlad -tel.: 0744.331.091.

l Pierdut Certificat de înregistrare 
emis de Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi 
Certifcat constatator pentru sediul 
social, pe numele KRISSDENT Art 
Of  Smile SRL, cu sediul în Bucureşti, 
Sectorul 1, Str. Băiculeşti, nr.23, 
Camera nr. 1, Scara C, Etaj 5, Aparta-
ment 103, J40/2523/2018, CUI 
38907164. Le declar nule.

l S.C. Smart  Vending Solutions 
S.R.L., cu sediul social în Mun. Tecuci, 
Aleea Căpitan Gheorghe Decuseară 
nr. 5, bl. H2, sc.2, et.4, ap. 38, judeţ 
Galaţi, CUI: 27586751, având nr.de 
ordine în Registrul Comerţului 
J17/969/2010, declară pierdut şi nul 
C e r t i f i c a t u l  c o n s t a t a t o r  n r. 
46701/15.10.2010.

l Martel Network SRL, cu sediul în 
loc.Bragadiru,  str.Prelungirea 
Ghencea, nr.45, cam. nr.2, bl.C2, sc.B, 
etaj P, ap.36, județul Ilfov, nr. de 
ordine în Registrul Comerțului 
J23/3308/2010, cod unic de înregis-
trare 27833410, declară pierdut Certi-
ficatul constatator al societății, 
nr.17413/22.03.2013. Actul pierdut îl 
declarăm nul. 


