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OFERTE SERVICIU
l Angajăm prelucrător eroziune.
Tel.0744.343.864.
l Berfin Yusuf Trans angajează 5 conducători auto, transport internațional marfă.
Tel.0746.883.505.
l S.C. Sedan Construct S.R.L., Brașov, str.
Brândușelor nr. 92, bl. 41A, SC. A, ap. 34,
RO 21049520, angajează muncitori necalificați în construcții, COR 931301. Rugăm CV
la: adrian.chiper@yahoo.com.
l SC Tourism Services Alpina SRL cu
sediul in Sighetu Marmatiei, str. Dragos
Voda nr.14, jud. Maramures, angajeaza
ospatari si menajere. Persoanele interesate
sunt rugate sa trimita CV la email office@
casaiurca.ro. Doar persoanele selectate vor fi
contactate.
l Gospodărie Stefănești- Ilfov organizează
în data de 03.03.2020 concurs recrutare
pentru Îngrijitor spaţii verzi. Detalii la
0721.490.200.
l SC Taverna Sârbului SRL angajează
ajutor ospătar, la sediul social din București,
str.Tipografilor, nr.31, Sector 1. Cerințe:
studii medii, limba străină cerută: engleză.
Informații la tel.0727.300.424.
l Angajăm șofer cat.B, vechimea permisului min.5 ani, doar în București, fără
cazier judiciar. Tel. 0764.402.441.
l Arena 1 Plus Aurora SRL, din Lipova,
angajează 1 lucrător bucătărie (spălător vase
mari), cod COR 941201. Condiții minime:
studii primare (8 clase), cunoștințe limba
engleză. CV-urile se depun pe e-mail la
adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi
luate în considerare CV-urile primite până la
data de 27.02.2020. Selecția candidaților va
avea loc în data de 28.02.2020 și constă în
concurs de CV-uri. Informații la telefon:
0758.658.765.
l Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru
Viticultură și Vinificație Miniș (SCDVV
Miniș), cu sediul în localitatea Ghioroc, Nr.1,
județul Arad, organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor contractuale vacante: 1
post de inginer expert- tehnologie viticolă; 1
post de chimist- vinificație; 1 post de Cercetător științific- genetică și ameliorarea viței
de vie; 1 post de biolog- genetică și ameliorarea viței de vie; 1 post de economist; 1 post
de consilier juridic; 1 post de auditor intern.
Locul desfășurării concursului: sediul
SCDVV Miniș, localitatea Ghioroc, Nr.1,
județul Arad, în data de 17.03.2020, ora
9.00. Înscrierea la concurs se face până la
data de 09.03.2020, ora 14.00 la secretariatul
stațiunii din localitatea Ghioroc, Nr.1,
județul Arad. Informații cu privire la actele
necesare pentru participarea la concurs și
tematica concursului se pot obține la secretariatul stațiunii, compartimentul resurse
umane. Relații suplimentare se pot obține și
la telefon: 0257.461.426.
l Anunţ în conformitate cu prevederile:
-Legii nr.95 Republicată*) din 14 aprilie
2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
cu modificările și completările ulterioare
-Titlul VII -Spitalele, Cap.III -Conducerea
spitalelor -Art.181 -„(1) În cadrul spitalelor
publice se organizează și funcţionează un

comitet director, format din managerul
spitalului, directorul medical, directorul
financiar-contabil, iar pentru spitalele cu
peste 400 de paturi un director de îngrijiri.
(2) Ocuparea funcţiilor specifice comitetului
director se face prin concurs organizat de
managerul spitalului.” -Ordinului nr.284*)
din 12 februarie 2007 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor pentru
ocuparea funcţiilor specifice comitetului
director din spitalele publice -Art.2 -„(1)
Ocuparea posturilor specifice comitetului
director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului pentru fiecare
post în parte.” Spitalul Judeţean de Urgenţă
Buzău organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii specifice comitetului
director: director medical, director financiar-contabil și director de îngrijiri. La
concurs/examen se pot înscrie candidaţii
care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice: 1.Criterii generale pentru
director medical, director financiar-contabil,
director de îngrijiri: a) au domiciliul stabil în
România; b)nu au fost condamnaţi definitiv
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar
face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; d)nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
2.Criterii specifice: a)pentru directorul
medical: 1.sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 3. au
minimum 5 ani vechime în specialitatea
respectivă; b)pentru directorul financiar-contabil: 1.sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în profil economic;
2.au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea
studiilor; 3.deţin certificatul de atestare a
cunoștinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de
cunoaștere a reglementărilor europene în
domeniu*); c)pentru directorul de îngrijiri:
1.sunt asistenţi medicali generaliști principali; 2. au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generaliști principali; 3.sunt
absolvenţi de învăţământ universitar de
lungă sau scurtă durată, cu diplomă de
licenţă/absolvire. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină următoarele
documente: 1)pentru directorul medical: a)
cererea de înscriere; b)copie de pe actul de
identitate; c)copie de pe diploma de licenţă
sau de absolvire, după caz; d)copie de pe
certificatul de medic specialist; e)Curriculum Vitae; f)adeverinţa care atestă
vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz; g)cazierul judiciar; h) declaraţia pe propria răspundere că
nu a desfășurat activităţi de poliţie politică,
așa cum este definită prin lege; i)adeverinţă
medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate; j) proiectul
de specialitate; 2) pentru directorul financi-

ar-contabil: a)cererea de înscriere; b)copie de
pe actul de identitate; c) copie de pe diploma
de licenţă sau de absolvire, după caz; d)
Curriculum Vitae; e)adeverinţa care atestă
vechimea în muncă sau în specialitatea
studiilor, după caz; f) cazierul judiciar; g)
declaraţia pe propria răspundere că nu a
desfășurat activităţi de poliţie politică, așa
cum este definită prin lege; h) adeverinţă
medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate; i) copie de
pe certificatul de atestare a cunoștinţelor
dobândite în domeniul Sistemului european
de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu; j)proiectul
de specialitate; 3) pentru directorul de îngrijiri: a) cererea de înscriere; b) copie de pe
actul de identitate; c) copie de pe diploma de
licenţă sau de absolvire, după caz; d)copia
certificatul de absolvire a examenului de
grad principal; e) Curriculum Vitae; f)
adeverinţa care atestă vechimea în gradul
profesional sau în specialitatea studiilor,
după caz; g)cazierul judiciar; h)declaraţia pe
propria răspundere că nu a desfășurat activităţi de poliţie politică, așa cum este definită prin lege; i)adeverinţă medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate; j) proiectul de specialitate. Taxa de
concurs : 150Lei, plătită la casieria unității.
Concursul va avea loc la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Buzău, str.Stadionului, nr.7, și va consta în următoarele probe
de evaluare: 1.test-grilă/ lucrare scrisă de
verificare a cunoștinţelor din legislaţia specifică postului; 2. susţinerea proiectului de
specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 3.interviul de selecţie.
Calendar de concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director al SJU
Buzău: Denumirea postului: Director
medical. Data, orași locul de desfășurare a
concursului: 16.03.2020 -termen limită de
înscriere a candidaților /depunere dosare,
ora 15.00; 17.03.2020 -verificarea dosarelor
de concurs, ora 11.00; 17.03.2020 -afișare
rezultate selecția dosarelor de concurs, ora
16.00; 18.03.2020 -depunere contestații
verificarea dosarelor, ora 16.00; 19.03.2020
-afișare rezultate contestații selecția dosarelor; 23.03.2020 -proba scrisă, ora 09.00;
23.03.2020 -ora 14.00, susținerea proiectului
de specialitate și a interviului de selecție;
24.03.2020 -ora 16.00, afișarea rezultatelor
concursului; 25.03.2020 -ora 16.00, depunerea eventualelor contestații; 26.03.2020
-soluționarea eventualelor contestații și
afișarea rezultatelor finale ale concursului.
Denumirea postului: Director financiar
-contabil: Data, ora și locul de desfășurare a
concursului: 17.03.2020 -termen limită de
înscriere a candidaților /depunere dosare,
ora 15.00; 18.03.2020 -verificarea dosarelor
de concurs, ora 11.00; 18.03.2020 -afișarea
rezultate selecția dosarelor de concurs, ora
16.00; 19.03.2020 -depunere contestații
verificare dosare, ora 16.00; 20.03.2020
-afișare rezultate contestații selecția dosarelor; 24.03.2020 -proba scrisă, ora 09.00;
24.03.2020 -ora 14.00, susținerea proiectului
de specialitate și a interviului de selecție;
25.03.2020 -ora 16.00 afișarea rezultatelor
concursului; 26.03.2020 -ora 16.00, depunerea eventualelor contestații; 27.03.2020 –
soluționarea eventualelor contestații și
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Citaţie: NELEPCU MARIUS CATALIN, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Craiova, Theodor Aman, nr. 1,
bl. Casa Albă, sc. B, ap. 5, jud Dolj, este chemat la
Judecătoria Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet
Civil 35, în ziua de 27.02.2020, ora 09:00, în calitate
de chemat în garanţie, în proces cu Municipiul Craiova
prin Primar în calitate de pârât pentru fond - pretenţii,
ce face obiectul dosarului nr. 16957/215/2018.
afișareare rezultatelor finale ale concursului.
Denumirea postului: Director de îngrijiri:
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 18.03.2020 -termen limită de înscriere
a candidaților/depunere dosare, ora 15.00;
19.03.2020 -verificarea dosarelor de concurs,
ora 11.00; 19.03.2020 -afișare rezultate
selecția dosarelor de concurs, ora 16.00;
20.03.2020 -depunere contestații verificare
dosare, ora 16.00; 23.03.2020 -afișare rezultate contestații selecția dosarelor; 25.03.2020
-proba scrisă, ora 09.00; 25.03.2020 -ora
14.00, susținerea proiectului de specialitate
și a interviului de selecție; 26.03.2020 -ora
16.00, afișarea rezultatelor concursului;
27.03.2020 -ora 16.00, depunerea eventualelor contestații; 30.03.2020 -soluționarea
eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale ale concursului. Temele-cadru
pentru proiectul/lucrarea de specialitate,
bibliografia de concurs și metodologia de
desfășurare a concursului sunt disponibile
pe site-ul unităţii: https://www.spitalulbuzau.ro/ și la Serviciul RUNOS. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzau, Serviciul
Resurse umane, la tel.0238.720.689, int.207.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului Covasna organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din
subunităţile de mai jos: a)Centrul de coordonare Baraolt: -1 șef centru, candidatul(ţii)
pentru ocuparea funcţiei trebuie sa fie
absolvenţi de studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul
psihologie, asistenţă socială sau sociologie,
cu vechime de minimum 2 ani în domeniul
serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă
de licenţă ai învăţământului superior în
domeniul juridic, medical, economic sau al
știinţelor administrative, cu experienţă de
minimum 5 ani în domeniul serviciilor
sociale; -0,5 post de medic, nivel studii superioare; medic confirmat în una din specialităţile: medicină pediatrică, medicină
generală, medicină internă, medicină de
familie, recuperare, etc. b)Centrul de plasament „Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc:
-1 educator, nivel studii superioare, fără
condiţii de vechime în specialitatea studiilor;
c)Centrul de sprijin pentru tinerii peste 18
ani Sfântu Gheorghe: -2 educatori, nivel
studii medii/postliceale, fără condiţii de
vechime în specialitatea studiilor; d)Centrul
de plasament nr.6 Olteni: -1 psiholog practicant, nivel studii superioare, condiţii de
vechime în specialitatea studiilor -minimum
6 luni; e)Casa familială Ilieni: -1 educator,
nivel studii medii/postliceale, fără condiţii
de vechime în specialitatea studiilor.
Concursul va avea loc pe data de 19.03.2020,
ora 09.00 -proba scrisă și pe data de
24.03.2020, ora 09.00 -interviul, la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului Covasna. Dosarul de

înscriere la concurs se poate depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului Covasna, în
perioada 27.02.2020-11.03.2020, între orele
08.00-16.00. Condiţiile de participare la
concurs și bibliografia se afișează la sediul
instituţiei și pe site-ul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului
Covasna: www.protectiasocialacv.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine de la secretarul
comisiei de concurs, Pánczél Rozália, nr.de
telefon 0267.317.464.
l Serviciul Public de Gestionare a Câinilor
fără Stăpân Slatina, cu sediul în str.Prunilor,
nr.8, județul Olt, organizează concurs în data
de 19 martie 2020, ora 10.00 -proba scrisă și
în data de 21 martie 2020, ora 12.00 -interviul, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante,
conform HG nr. 286/2011, după cum
urmează: Compartimentul Achiziții Publice:
Inspector de specialitate - grad II - 1 post;
Compartimentul Contabilitate: Inspector de
specialitate -grad II -2 posturi. Condiții
specifice de participare la concurs: Compartimentul Achiziții Publice, pentru postul de
Inspector de specialitate, gr. II: -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice/economice;
-Perfecţionări (specializări): cursuri de
perfecționare în domeniul studiilor de specialitate, certificat de expert achiziții publice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: minimum 1 an. Compartimentul Contabilitate, pentru postul de
inspector de specialitate grad II: -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în științe economice, specialitatea
finanțe -contabilitate; -vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului:
minimum 3 ani. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în perioada
27.02.2020-11.03.2020 inclusiv, la sediul
Serviciului public de gestionare a câinilor
fără stăpân al municipiului Slatina, judeţul
Olt, din str.Prunilor, nr.8. Bibliografia și
conţinutul dosarului de participare se
afișează la sediul instituţiei și pe site-ul:
www.spgcfs-slatina.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine prin secretarul comisiei de
concurs, la sediul instituţiei și la telefon
0249.707.408 sau mobil 0731.020.602.
l Primăria Comunei Borca, Judeţul Neamţ,
organizează concurs/examen de recrutare
pentru ocuparea unui post vacant de
personal contractual de execuție pe perioadă
nedeterminată de: - șofer autobasculantă,
studii medii, treapta profesională I din
cadrul Serviciului public de administrare a
adrumurilor comunale și vicinale. Pentru a
participa la concurs, candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale, prevăzute
la art.3 al Regulemantului-cadru privind
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stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcției contractuale și a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin H.G.
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Condiții specifice de participare
la concurs: a) - Nivelul studiilor: studii medii
(absolvite cu diploma de bacalaureat); b) Să posede permis de conducere categoria B
și C; c) - Vechime în muncă– cel puțin 3 ani
și 6 luni. Calendarul concursului este următorul; a) - 11 martie 2020, ora 16:00, datalimită până la care se pot depune dosarele de
concurs; b) - selecția dosarelor - în termen
de maximum două zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor; c) - 19 martie 2020, ora 11:00 proba
scrisă; d) - 24 martie 2020 ora 11:00 proba
practică; e) - interviul se susține într-un
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la
susținerea probei practice. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune la
Primăria Comunei Borca, în perioada 27
februarie 2020 - 11 martie 2020, între orele
8,00 - 16,00. Secretariatul comisiei de
concurs este asigurat de Bălăcianu Elena,
consilier superior. Anunțul privind organizarea concursului este afișat la sediul instituției și pe site-ul acesteia www.primariaborca.
ro.
l Centrul Naţional de Calificare și Instruire
Feroviară - CENAFER, cu sediul în localitatea București str. Calea GRIVIȚEI,
nr.343, sector 1, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante, de:
• 2 posturi expert IA cu specialitatile:
Miscare Comercial/ LINII / SCB / IFTE.
Conditii: -studii superioare de specialitate,
-vechime in specialitate 7 ani. Concursul se
va desfasura in data de 19.03.2020 ora 09:00
la sediul CENAFER , din Calea Grivitei nr.
343 sector 1. Data limita de depunere a
dosarelor: 12.03.2020, ora 15:00. Informatii
suplimentare pe pagina de internet: www.
cenafer.ro. Persoana de contact: doamna
Nica Rozalia, tel. 0758.886.009.
l Primăria Orașului Tășnad, județul Satu
Mare, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
a funcției contractuale de execuție vacante
de Inspector IA- Compartimentul Proiecte.
Concursul constă: -selectarea dosarelor de
înscriere- în maximum cinci zile lucrătoare
de la data expirării termenului de depunere
a dosarelor; -proba eliminatorie- testarea
cunoștințelor la limba engleză este programată în data de 19.03.2020, ora 14.00,
locația Primăria Tășnad; -proba scrisă este
programată în data de 20.03.2020, ora 12.00,
locația Primăria Tășnad; -proba interviu se
va comunica ulterior. Condiţiile specifice
necesare în vederea participării la concurs și
a ocupării funcției contractuale sunt: studii
superioare absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul: Științe Juridice- specializarea Drept, sau studii economice- specializarea management financiar
contabil sau absolvent al Facultății de
Științe Politice și Administrative; nu necesită
vechime. Dosarul de înscriere la concurs se
depune la sediul unităţii începand cu data
de 26.02.2020, timp de 10 zile lucrătoare.
Condițiile de participare la concurs, bibliografia, conținutul dosarului profesional de
înscriere la concurs și data limită de depunere a dosarelor de înscriere se afișează și la

sediul instituției, Str.Lăcramioarelor, Nr.35la Biroul relații cu publicul. Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon
0261.825.860 sau pe wwwprimariatasnad.ro.
l Institutul Național pentru Cercetare și
Formare Culturală organizează, în temeiul
Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicată,
a Regulamentului- cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Legii- cadru
nr.153/2047 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare și a OUG nr.114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice și a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene,
cu modificările și completările ulteriare, la
sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3,
București, în perioada 26.02.202002.04.2020, concursul pentru ocuparea
postului contractual de execuție, vacant, de
Documentarist, gradul I (S), în cadrul Serviciului Cercetare- Compartimentul Analize.
Condiţii specifice postului: 1.Studii de specialitate: studii superioare cu diplomă de
licență în domeniul Artelor vizuale și Filologie/ Istorie; 2. Perfecţionări (specializări):
cursuri de perfecționare în domeniile studiilor de specialitate; 3. Vechimea în muncă/
specialitate necesară: minim 6 ani si 6 luni;
4. Cunoștinţe de operare/ programare pe
calculator: Pachet Microsoft Office, cunoștințe de operare PC, nivel avansat; 5. Limbi
străine: limba engleză și limba franceză,
nivel avansat; 6. Abilităţi, calităţi și aptitudini necesare: capacitate de comunicare,
relaţionare și cooperare în echipă, capacitate
de analiză și sinteză, aptitudini de calcul,
aptitudinea de a lucra cu documente, punctualiate, respectarea instrucțiunilor orale și
scrise, atenție concentrată și distributivă,
memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii
noi, putere de concentrare în condiţii de
stres; bun organizator și capacitate prioritizare sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine,
moralitate, amabilitate, respect faţă de
ceilalţi angajaţi și față de partenerii și colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate
personală, fără antecedente penale. 7.
Cerinţe specifice: prezentări la conferinţe
naţionale și internaţionale, minim 1 la 2 ani;
disponibilitate pentru lucru în program
prelungit în anumite condiţii; disponibilitate
pentru deplasări în interes de serviciu în ţară
și străinătate; cunoașterea metodologiilor,
noţiunilor, conceptelor și teoriilor sociologice
și de management, cunoașterea legislaţiei în
domeniul cercetării și a datelor statistice și
cu caracter personal. Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează
până la data de 12.03.2020, ora 17.00, la
sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii
nr.22, sector 3, București (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd. Mircea
Vodă- etaj 2, camera 219), compartimentul
Resurse Umane. Persoana de contact este
dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410. Calendarul concursului: 1.Proba scrisă, ce va
consta în redactarea unei lucrări, pe baza
bibliografiei date și se va desfășura în data
de 19.03.2020, ora 14.00 (fără a se depăși

durata maxim admisă de 3 ore) la sediul
INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector
3, București (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vodăetaj 2, camera 217). 2.Interviul se se va
desfășura în data 26.03.2020, ora 14.00, la
sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22,
sector 3, București (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vodăetaj 2, camera 217). Rezultatul final al
concursului se afișează la sediu și pe pagina
de internet a INCFC (www.culturadata.ro),
până la data de 02.04.2020.
l Institutul Național pentru Cercetare și
Formare Culturală organizează, în temeiul
Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicată,
a Regulamentului- cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
prin HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Legii- cadru nr.
153/2047 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare și a OUG nr.114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice și a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene,
cu modificările și completările ulteriare, la
sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3,
București, în perioada 26.02.202002.04.2020, concursul pentru ocuparea
postului contractual de execuție, vacant, de
Consilier juridic, gradul IA (S), în cadrul
Compartimentului Juridic. Condiţii specifice postului: 1.Studii de specialitate: studii
superioare de specialitate juridică/ de drept,
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență; 2.Perfecţionări (specializări): cursuri
de perfecţionare/ specializare în domeniul
studiilor de specialitate și în cel putin unul
dintre domeniile principale de activitate al
institutului, master în științe juridice;
3.Vechimea în muncă/ specialitate necesară:
minim 6 ani si 6 luni; 4. Cunoștinţe de
operare/ programare pe calculator: Pachet
Microsoft Office, cunoștințe de operare PC,
nivel avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. program de legislație); 5.Limbi
străine: limba engleză, nivel mediu; 6. Abilităţi, calităţi și aptitudini necesare: capacitate
de comunicare, relaţionare și cooperare în
echipă, capacitate de analiză și sinteză,
aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra
cu documente, punctualiate, respectarea
instrucțiunilor orale și scrise, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situaţii noi, putere de
concentrare în condiţii de stres; bun organizator și capacitate prioritizare sarcini,
ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate,
amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi
și față de partenerii și colaboratorii INCFC,
spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale. 7.Cerinţe specifice:
cunoașterea temeinică a legislaţiei aplicabile
sistemului public în domeniul contabilităţii,
salarizării, legislației muncii, contenciosului
administrativ, dreptul comun, achiziții
publice, respectiv cunoașterea legislației
specifice sectorului ocupațional cultură
(cercetare și formare profesională); capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare; capacitate de
autoorganizare și prioritizare a sarcinilor;
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capacitate de asumare a răspunderii; competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii
rapoartelor; disponibilitate pentru lucru în
program prelungit în anumite condiţii;
disponibilitate pentru deplasări în interes de
serviciu în ţară și străinătate. Depunerea
dosarelor în vederea înscrierii la concurs se
realizează până la data de 12.03.2020, ora
17.00, la sediul Institutului Național pentru
Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul
Unirii nr.22, sector 3, București (în incinta
Ministerului Culturii- intrarea din Blvd.
Mircea Vodă- etaj 2, camera 219), compartimentul Resurse Umane. Persoana de
contact este dna. Bologa Elena, tel.:
0721.286.410. Calendarul concursului:
Concursul va consta într-o probă scrisă și
interviu. 1.Proba scrisă, ce va consta în
redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei
date și se va desfășura în data de 19.03.2020,
ora 14.00 (fără a se depăși durata maxim
admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, București (în
incinta Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, camera 217). 2.
Interviul se se va desfășura în data
26.03.2020, ora 14.00, la sediul INCFC din
Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, București
(în incinta Ministerului Culturii- intrarea
din Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, camera 217);
Rezultatul final al concursului se afișează la
sediu și pe pagina de internet a INCFC
(www.culturadata.ro), până la data de
02.04.2020.

CITAŢII
l Balla Ioan cu ultimul domiciliu cunoscut
in comuna Crasna, judetul Salaj, este
chemat sa se prezinte in ziua de 14.03.2020
ora 9:00 la Judecatoria Simleu Silvaniei,
camera 14, in calitate de parat, in proces cu
Breda Maria in calitate de reclamant in
dosarul cu nr. 988/309/2018 avand ca obiect
succesiune si partaj.
l Se citează, pentru data de 30 martie 2020,
la sediul Societății Profesionale Notariale
Pop Liviu și Negru Radu, din Rm. Vâlcea,
str. Carol I, nr. 15, județul Vâlcea, moștenitorii defunctei Preda Maria, decedată la
data de 09.05.1993, fostă cu ultimul domiciliu în Mun. Rm. Vâlcea, în vederea dezbaterii procedurii succesorale.
l Se citează Wilcz Mihai și Wilcz Terezia,
cu ultimul domiciliu în Vladimirescu, str.
Ștefan cel Mare, nr.40, jud. Arad, la Judecătoria Arad, în data de 24.03.2020, ora 08.30,
sala 144, în proces cu Lăcătuș Ioan și Ciurar
Floare, dos.nr.16719/55/2019, având ca
obiect radiere uzufruct.

DIVERSE
l Facem cunoscut tuturor persoanelor
interesate că s-a deschis procedura judecătorească a morții numitului Hoffman Herman,
născut în anul 1883, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Baia Sprie, jud.Maramureș. Orice persoană care cunoaște date,
informații despre acesta este rugat să le
ofere organelor de poliție sau Judecătoriei
Baia Mare în dosar nr.16153/182/2019.
l Anunț prealabil privind afișarea publică
a documentelor tehnice ale cadastrului.
Unitatea Administrativ-Teritorială Gălbinași, din județul Buzău, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
pentru sectoarele cadastrale, nr. 4, 6, 7, 8, 9,
10, 25, 43, 48, 49, începând cu data
27.02.2020 pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primaria Gălbinași, 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 primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară:
http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau.
l Anunţ public privind depunerea solicitării
de emitere a Avizului de mediu Dekker Jan
Andries Adriaan Întreprindere Individuală
anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a Avizului de mediu
pentru proiectul „construire spații de depozitare și procesare în cadrul Dekker Jan
Andries Adriaan Întreprindere Individuală.” faza P.U.Z., propus a fi amplasat în
Com. Vinga, Sat Vinga, extravilan,
CAD.301354. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Arad din, Arad,
Splaiul Mureșului f. nr. , în zilele de luni - joi,
între orele 09:00 - 15:00, și vineri, între orele
09:00 - 13:00, și la sediul titularului din sat
Vinga nr. 1384 după același program. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad,din
Arad Splaiul Mureșului f. nr. în termen de
15 zile de la apariția prezentului.
l Leavis Cont IPURL, in calitate de lichidator, notific trecerea la faliment in procedura generale privind pe debitoarea SC
Julmig Auto Interspeed SRL, cu sediul in
Ploiesti, Str. Magurii nr. 4, bl. 33, sc. D, et. 1,
ap. 49, jud. Prahova, CUI 33430101,
J29/1045/2014, dosar 5391/105/2019
TRIBUNAL PRAHOVA. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii privind creantele
nascute dupa deschiderea procedurii
conform art. 146 alin 2 lit. a din legea
85/2014, este 03.04.2020. Se va depune un
exemplar la dosar insotit de taxa de timbru
de 200 lei si un exemplar la lichidator.
Termenul de verificare al creantelor nascute
in cursul procedurii, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului suplimentar al creantelor potrivit disp.art. 146 alin 2 lit b din lg.
85/2014 la 04.05 .2020. Termenul limita
pentru depunerea contestatiilor la creantele
nascute in cursul procedurii 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului suplimentar.
Termenul pentru solutionarea contestatiilor
la creantele nascute in cursul procedurii si
pentru intocmirea tabelului definitiv consolidat al creantelor conf. art. 146 alin 2 lit d
din lg. 85/2014, 04.06.2020. Relatii la telefon
0723880617, e-mail: voichita_onofrei @
yahoo.com
l The Iconic Estate SA, titular al proiectului “Amenajare platforma betonata,
pentru amplasare containere pesticide,
(substante)”, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei << etapei de incadrare
>> de catre Agentia pentru Protectia
Mediului, in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului si de evaluare
adecvata, fara evaluare a impactului pentru
proiectul: “Amenajare platforma betonata,
pentru amplasare containere pesticide,
(substante)”, propus a fi amplasat in
Comuna Gura Vadului, sat Persunari, T 55,
PCc 2863, NC 20395. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul autoritatii compe-
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tente pentru protectia mediului APM
Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni - vineri, intre
orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa
de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul
interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii
competente pentru protectia mediului.
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: Consiliul Local Sânzieni, str. Principală, nr.337, comuna Sânzieni, județul
Covasna, telefon/fax 0267.366.019, e-mail:
primaria.sanzieni@gmail.com, cod fiscal
4201821. Anunță concurs de proiecte în
baza Legii nr.350/2005 pentru proiectele
desfăşurate în anul 2020, pentru programele: sport, cultură şi tineret, susținerea
cultelor, sprijinul financiar acordat unităților de cult, după cum urmează: Solicitanții
trebuie să fie persoane fizice sau persoane
juridice fără scop patrimonial -asociații ori
fundații constituite conform legii -sau culte
religioase, recunoscute conform legii. Sprijinul minim acordat la toate proiectele este
de 1.000 Lei, iar aportul propriu necesar este
de minim 10% din valoarea sumei acordate.
Un solicitant poate sa depună cel mult 3
proiecte. La elaborarea documentațiilor şi la
derularea finanțării se vor avea în vedere
prevederile Legii nr.350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general. La prezentarea
proiectelor privind programele si proiectele
culturale şi de tineret se vor avea în vedere
prevederilor OG nr.51/1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programele si proiectele culturale, aprobată prin
Legea nr. 245/2001 şi modificată şi completată prin OG nr.2/2008, respectiv prevederile
Legii Tinerilor nr. 350/2006. La proiectele
pentru programe şi manifestări sportive se
vor avea în vedere prevederile Legii 69/2000
a Educației fizice şi sportului cu modificările
şi completările ulterioare, Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr.130/2006, a
Hotărârii nr.1447/2007 privind aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea
sportivă. Finanțarea cheltuielilor instituțiilor de cult, se realizează conform prevederilor OG nr.82/2001 aprobată prin Legea
nr.125/2002 şi a HG nr.1470/2002. Data-limită de depunere a propunerilor de
proiecte: 13.03.2020, ora 14.00. În conformitate cu art.20, alin.2 din Legea nr. 350/2005,
din motive de urgență, respectarea termenului prevăzut la alin.(1) ar cauza prejudicii
autorității finanțatoare, aceasta având
dreptul de a accelera aplicarea procedurii de
seleție de proiecte, prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puțin de 15 zile.
Proiectele pot fi depuse personal la Registratura Primăriei Comunei Sânzieni, sau
expediate prin poştă cu sosire până la data
şi ora depunerii. Informații suplimentare
pot fi obținute la Primăria Comunei
Sânzieni, Compartimentul Registratură,
comuna Sânzieni, str.Principală, nr. 337,
telefon/fax 0267.366.019, e-mail: primaria.
sanzieni@gmail.com. Documentația poate fi
descărcată de pe site-ul: www.sanzieni.ro
din meniul „Proiecte”. Bugetul finanțării
nerambursabile aprobat prin Hotărârea
Consiliul Local nr. 6/19.02.2020 este de
103.500Lei, defalcat pe domenii de activi-

tate astfel: 45.000Lei pentru sport, 35.500
Lei pentru cultură şi tineret, 23.000Lei
pentru susținerea cultelor. Finanțarea
nerambursabilă acordată din fonduri
publice unui beneficiar se va face în baza
unui contract de finanțare nerambursabilă
încheiat între Comuna Sânzieni şi beneficiar,
în urma aplicării procedurii selecției publice
de proiecte. Selecția ofertelor se realizează
de către comisia de selecție constituite la
nivelul Consiliului Local Sânzieni, respectiv
Comisia Buget-finanțe şi Compartimentul
Proiecte, conform legislației în vigoare.
Perioada de selecție şi evaluarea a propunerilor de proiecte: 16.03.2020-18.03.2020.
l Anunț public. Stațiunea de Cercetare
-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti
anunță publicul interesat privind depunerea
solicitării în vederea emiterii autorizației de
mediu pentru Stațiunea de Cercetare
-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, cu
sediul în comuna Voineşti, str.Principală,
nr.387, județul Dâmbovița. Informații
privind potențialul impact asupra mediului
al activității, consultarea documentației
tehnice sau contestarea deciziei de emitere a
autorizației de mediu, se pot efectua pe
toată perioada derulării procedurii de autorizare, la Agenția pentru Protecția Mediului
Dâmbovița, din municipiul Târgovişte, str.
Calea Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița, în
zilele de luni-joi, între orele 09.00-15.00 şi
vineri, între 09.00-13.00. Persoană de
contact -Dr.Ing.Comănescu Daniel -director,
telefon 0723.631.080.
l Tripon Mircea PFA, titular al proiectului
„Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire
pensiune agroturistică S+P+E, foişor,
împrejmuire, bazin vidanjabil, platformă şi
parcări, racorduri şi branşamente la utilități”, anunță publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului Cluj, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Elaborare documentație pentru autorizarea executării
lucrărilor de construire pensiune agroturistică S+P+E, foişor, împrejmuire, bazin
vidanjabil, platformă şi parcări, racorduri şi
branşamente la utilități”, propus a fi
amplasat în comuna Beliş, sat Beliş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Cluj, din mun.Cluj-Napoca, strada Dorobanților, nr.99, în zilele de luni-joi, între orele
09.00-14.00 şi vineri, între orele 09.00-12.00,
precum şi la următoarea adresă de internet:
www.apmcj.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 autorității competente
pentru protecția mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administraţie al Societătii
Cooperative de Consum Chitila, întrunit în
şedinţa din data de 21.02.2020, convoacă:
Adunarea generală ordinară şi extraordinară a membrilor cooperatori pe data de
20.03.2020, ora 10.00, respectiv 11.00, la
sediul cooperativei din str.Aurel Vlaicu,
nr.2A, Judeţul Ilfov, cu următoarele:
ORDINEA DE ZI a Adunării Generale
Ordinare: 1.Raportul Consiliului de administraţie, prezentarea situaţiei financiare

privind activitatea desfăşurată în anul 2019;
2.Raportul cenzorului; 3. Aprobare descărcare de gestiune a administratorilor pentru
activitatea desfăşurată în anul 2019; 4.
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2019; 5.Aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi a
programului de activitate; 6.Aprobare excludere membrii cooperatori; 7.Pierderea calităţii de membru cooperator (cesionare,
retragere, sau decedaţi); 8.Ratificarea deciziilor luate de către Consiliul de administraţie
în anul 2019 şi până în prezent; 9.Alegerea
cenzorului (plin şi supleant); 10. Alegerea
delegatului la Adunarea Generală a UJCC
Ilfov, respectiv a reprezentantului societății
cooperative; 11.Aprobare privind împuternicirea preşedintelui Societatii Cooperative de
Consum Chitila pentru semnarea hotărârii
adunării generale ordinare; 12.Diverse.
ORDINEA DE ZI a Adunării Generale
Extraordinare: 1.Aprobare majorare-reducere a valorii nominale a părţilor sociale;
2.Aprobare privind majorare-reducere a
capitalului social; 3.Aprobare transmitere în
folosinţă imobilizări corporale aparținând
societății cooperative de consum Chitila
(aprobare contracte închiriere, contracte
asociere, casări de bunuri, reevaluări de
bunuri etc); 4.Aprobare privind modificarea
Actului constitutiv, conform aprobării
adunării generale; 5.Aprobare privind
împuternicirea preşedintelui Societatii
cooperative de consum pentru semnarea
hotărârii adunării generale extraordinare şi
a Actului adiţional la Actul constitutiv.
6.Diverse. În cazul în care nu vor fi întrunite
condiţiile statutare (jumătate plus unu,
respectiv trei pătrimi din membrii cooperatori), a doua Adunare Generală Ordinară şi
Extraordinară se convoacă pentru data de
27.03.2020, ora 10.00, respectiv 11.00, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Consiliul de administraţie.
l Convocare: Administratorul Unic al
SETUM S.A. Bucuresti convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor SETUM
SA în data de 30.03.2020, ora 8.00, la sediul
societăţii din str. Preciziei nr. 32, sector 6,
Bucureşti. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SETUM SA: 1.
Prezentarea şi aprobarea Bilanţului
Contabil pe anul 2019; 2. Prezentarea şi
aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori
la Bilanţul Contabil pe anul 2019; 3. Prezentarea şi aprobarea Raportului Administratorului Unic pe anul 2019; 4. Prezentarea şi
aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020; 5. Prezentarea şi aprobarea Programului de Investiţii pe anul
2020; 6. Remuneraţia Administratorului
Unic; 7. Remuneraţia Comisiei de Cenzori;
8. Aprobarea scoaterii din funcţiune a unor
mijloace fixe; 9. Aprobarea împuternicitilor
societăţii pentru derularea operaţiunilor
bancare; 10. Aprobarea efectuării, în funcţie
de oportunităţile pieţei, de investiţii financiare în limita a 1.000.000 euro; 11. Împuternicirea Administratorului Unic şi a
secretariatului Adunării Generale Ordinare
a Acţionarilor pentru semnarea şi îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a hotărârilor Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor; 12. Diverse. În
cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare
pentru desfăşurarea Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor, se convoacă o a
doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 31.03.2020, ora 8.00,
la sediul societăţii SETUM SA din str.
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Preciziei nr. 32, s.6, Bucureşti. Administrator Ing. Enache Constantin.
l Convocare: Administratorul Unic al
SETUM S.A. Bucureşti convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor
SETUM SA în data de 30.03.2020, ora
10.00, la sediul societăţii din str. Preciziei nr.
32, sector 6, Bucureşti. Ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SETUM SA: 1. Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al
Societăţii SETUM SA, respectiv art. 3, prin
adaugarea obiectului de activitate al societăţii, după cum urmează: „370 Colectarea şi
epurarea apelor uzate: -3700 Colectarea şi
epurarea apelor uzate”. 2. Împuternicirea
Administratorului Unic şi a secretariatului
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru semnarea şi îndeplinirea
formalităţilor de publicitate şi înregistrare a
hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 3. Diverse. În cazul
neîndeplinirii condiţiilor statutare pentru
desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare, se convoacă o a doua Adunare Generală Extraordinară pentru data de
31.03.2020, ora 10.00, la sediul societăţii
SETUM SA din str. Preciziei nr. 32, s.6,
Bucureşti. Administrator Ing. Enache
Constantin.

LICITAŢII
l BEJ Aldea Diana Elena vinde în
26.03.2020, ora 10.00, prin licitație publică,
la sediul din Bacău, str. Energiei 8/B/3,
apartament 3 camere, în suprafață de
82,12mp şi boxă de 10,66mp, situat în
Bacău, str. Cornisa Bistriței, bl.14, sc.A,
ap.18, proprietate a debitorului Husovschi
Ionuț Răzvan, cu acelaşi domiciliu, care
datorează suma de 158.608,3Lei reprezentând sulta, onorariu avocat, onorariu şi
cheltuieli de executare silită, conform
s.c.2788/14.05.2019. Prețul de pornire este
178.700Lei, cauțiunea de participare 10%.
l SC Corydob Impex SRL, societate aflata
in faliment, prin lichidator judiciar anunta
vanzarea la licitatie a terenului intravilan
neproductiv in suprafata de 6400 mp,
inscris in CF nr. 20950 a loc. Poiana
Campina, situat in loc. Poiana Campina,
jud. Prahova, la pretul de 100 000 lei
inclusiv TVA. Pretul de pornire al licitatiei
este cel aprobat de Adunarea Creditorilor
din 20.02.2020. Sedintele de licitatii vor avea
loc pe data de: 03.03.2020, 19.03.2020,
02.04.2020, 16.04.2020, 30.04.2020,
14.05.2020, 28.05.2020 , 11.06.2020,
25.06.2020 si 09.07.2020 orele 13.00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Conditiile de participare la licitatie sunt
mentionate in caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar, a carui valoare este de
3000 lei + TVA. Relatii suplimentare la
telefon 0344104525.
l Municipiul Petroşani - prin Serviciul
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cu
sediul administrativ pe str. 1 Decembrie
1918, nr.93, județul Hunedoara, telefon
0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903,
cod fiscal 4468943, adresa de e-mail serv_
urbanismpetrosani@yahoo.com organizează: - licitaţie publică în vederea atribuirii
contractului de închiriere al terenului în
suprafață de 100,0 mp, situat în Masivul
Parâng, zona C, în vederea amplasării unui
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apre-ski, notat în C.F. 65814 Petroşani, nr.
cadastral 65814. Ofertele se depun într-un
exemplar până la data de 17.03.2020, ora
9.00 şi se vor deschide în şedinţa publică din
data de 17.03.2020, ora 11.00, în sala de
şedinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, detalii,
clarificări cât şi documentaţia de atribuire se
pot obţine până la data de 09.03.2020, de la
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului
Petroşani, camera 37, telefon 0254541220(1), int. 131. Instanţa competentă în
soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul
Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr.35,
Deva, telefon 0254/211574, fax 0254/216333,
e-mail tribunalul.hunedoara@just.ro; termenele pentru sesizarea instanţei: conform
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare. Costul documentaţiei de atribuire este de 30 lei şi se va achita
la casieria din cadrul Primăriei municipiului
Petroşani, parter. Ofertele se depun la sediul
instituţiei, biroul de registratură, camera 5
sau 7.
l Francigrin SRL - în faliment anunta
vanzarea prin licitatie publica a bunului
imobil, reprezentand teren intravilan cu
construcție P+E+M, situat în Reşița, str.
Calea Caransebeşului, FN, jud. Caraş-Severin, înscris în C.F. nr. 36279/Reşița, nr.
cadastral: 36279, C.F. vechi nr. 15315/
Câlnic, nr. cadastral vechi: 2375, nr. topografic: 982/1, aflată în patrimoniul debitoarei Francigrin S.R.L. - in faliment. Pretul
de pornire al licitatiei este de 50% din
pretul de evaluare, respectiv 447.343,56 LEI
+ T.V.A, conform cod fiscal. 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 11.03.2020,
orele 12.00, la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin,
respectiv in data de 25.03.2020, orele 12.00
si in data de 08.04.2020, orele 12:00, in caz
de neadjudecare la licitatiile anterior organizate.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al G.S.C. Eco Construct SRL, desemnat
prin incheierea de sedinta din data de
20.06.2017 pronuntata in dosar nr.
17679/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti - Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in
proprietatea G.S.C. Eco Construct SRL,
constand mijloc de transport compus din
autoturism Peugeot 307,
VF33CNFUK83874116, 2004, benzina,
1587 CC/ 80 Km, in valoare de 660 euro
fara TVA. Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data
de 06.03.2020 ora 14.00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care bunul
mobil nu se vor adjudeca la termenul de
licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua)
licitatii saptamanale in datele de 13.03.2020,
20.03.2020, 27.03.2020, 03.04.2020,
10.04.2020, 24.04.2020, 08.05.2019,
15.05.2020, 22.05.2020 la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
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sector 3, unde se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei,
ora 12.00. Date despre starea bunului, pretul
acestuia, conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 200 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l SC Drumuri si Poduri Prahova SA societate aflata in faliment prin lichidator judiciar
anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor imobile, astfel cum sunt identificate si
evaluate in rapoartele de evaluare a imobilelor: constructiile industriale respectiv
constructie hala atelier Scaeni, constructie
grup social, cabina poarta zidari, cabina
electrocompresor, magazine - bloc BCA, pod
rulant monogrinda, etc., situate in loc.
Boldesti Scaieni, str. Paraului nr. 3, jud.
Prahova, la pretul de 365.600 lei + TVA
(constructiile sunt amplasate pe un teren care
nu este proprietatea societatii); cladirea
P+2E situata in localitatea Filipestii de
Padure, jud. Prahova, la pretul de 61.110 lei
+ TVA (constructia este amplasata pe un
teren care nu este proprietatea societatii);
terenul intravilan in suprafata de 4613 mp
situat in loc. Draganesti, sos. DJ 101 F, Km.
20 + 130 jud. Prahova, la pretul de 48.400 lei
+ TVA. Licitatia publica are loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 12.02.2020 si a
regulamentului de participare la licitatie
pentru bunurile imobile. Sedintele de licitatii
vor avea loc pe data de: 05.03.2020,
12.03.2020, 19.03.2020, 26.03.2020,
02.04.2020, 09.04.2020, 16.04.2020,
23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, orele
12.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr. 12, bl. 33S1, et.
7, cab 7B. Caietul de sarcini pentru imobilul
– constructii industriale situate in loc.
Boldesti Scaeni este in cuantum de 5.000 lei
plus TVA; caietul de sarcini pentru cladirea
P+2E situata in localitatea Filipestii de
Padure este in cuantum de 1.000 lei + TVA;
caietul de sarcini terenul intravilan situat in
loc. Draganesti este in cuantum de 2.000 lei +
TVA. Relatii suplimentare la telefon
0344104525.
l SC Drumuri Si Poduri Prahova SA societate aflata in faliment prin lichidator judiciar
anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor mobile, astfel cum sunt evaluate in
raportul de evaluare a bunurilor mobile:
masina gaurit cu coloana la pretul de 70 lei +
TVA; strung normal la pretul de 480 lei +
TVA; strung SNA la pretul de 720 lei +TVA;
autogreder AG180 la pretul de 8400 lei /
bucata + TVA; banc centicubat pompe la
pretul de 300 lei + TVA; finisor MF 321
Marini la pretul de 6.000 lei + TVA; masina
frezat asfalt 2.400 lei + TVA; masina
imprastiat emulsie 35 lei +TVA; motocompresor portabil la pretul de 400 lei + TVA;
lama zapada pentru raba la pretul de 190 lei
+ TVA; raspanditor mat. antiderapante la
pretul de 540 lei + TVA; masina fabricat
borduri la pretul de 4.100 lei + TVA; repartizor asfalt la pretul de 20.800 lei + TVA;
cilindru vibrocompactor la pretul de 4.000 lei
+ TVA; freza asfalt la pretul de 5.600 lei +
TVA; cilindru compactor la pretul de 1.800

lei + TVA; autocuratitor zapada la pretul de
8.100 lei + TVA; tractor U 650 la pretul de
2.600 lei + TVA; autodist. criblura la pretul
de 3.800 lei + TVA; autospeciala Lea la pretul
de 2.900 lei + TVA; autoutilitara TV la pretul
de 960 lei + TVA; auto Daewoo Espero la
pretul de 600 lei + TVA; cisterna transport
combustibil la pretul de 4.700 lei + TVA;
Renault Laguna la pretul de 1.200 lei + TVA;
Dacia autoutilitara la pretul de 570 lei +
TVA; Dacia double la pretul de 680 lei +
TVA; remorca basculabila la pretul de 1.800
lei + TVA; autotractor cu sa la pretul de 4.700
lei + TVA; semiremorca la pretul de 3.700 lei
+ TVA; Daewoo matiz la pretul de 700 lei +
TVA; automacara la pretul de 11.000 lei +
TVA; incarcator frontal la pretul de 2.600 lei
+ TVA,etc. Licitatia publica are loc in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din
12.02.2020 si a regulamentului de participare
la licitatie pentru bunurile mobile. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data de:
03.03.2020, 05.03.2020, 10.03.2020,
12.03.2020, 17.03.2020, 19.03.2020,
24.03.2020, 26.03.2020, 31.03.2020,
02.04.2020, orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu
nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Pentru participarea la licitatie se va achita o taxa de 10%
din valoarea bunului mobil licitat. Relatii
suplimentare la telefon 0344104525.
l SC Atol Prod Construct SRL societate
aflata in faliment prin lichidator judiciar
anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor mobile, astfel cum sunt evaluate in
raportul de evaluare a bunurilor mobile:
autoutilitara Opel Combo la pretul de 7.743
lei + TVA; autoutilitara Mercedes Vito la
pretul de 7.551 lei + TVA; chiosc PVC la
pretul de 1.701 lei + TVA. Licitatia publica
are loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 06.02.2020 si a regulamentului de
participare la licitatie pentru bunurile mobile.
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de:
03.03.2020, 05.03.2020, 10.03.2020,
12.03.2020, 17.03.2020, 19.03.2020,
24.03.2020, 26.03.2020, 31.03.2020,
02.04.2020, orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu
nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Pentru participarea la licitatie se va achita o taxa de 10%
din valoarea bunului mobil licitat. Relatii
suplimentare la telefon 0344104525.
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, prin
lichidator judiciar Just Insolv SPRL, anunta
vanzarea la licitatie publica a Complexului
Restaurant cu spatii de cazare Pensiune
„Hanul Gazarilor” situat in Ploiesti, str. M.
Bravu, nr. 45, jud. Prahova, (zona Stadion
Petrolul, la circa 600 m distanta de Palatul
Administrativ, de Tribunalul si Parchetul
PH) inscris in CF nr. 123740 a Mun. Ploiesti,
finalizat in 2003, compus din teren in suprafata de 720 mp in acte, respectiv 719 mp
masurata si constructii: C1 - Hotel + restaurant (Subsol – Crama, o bucatarie, 3 vestiare
cu wc-uri, magazie, camera frigorifica si
doua holuri, Parter: restaurant, bar, receptie,
bucatarie, terasa, etaj 1: 7 camere duble si 1
single, fiecare cu gr. sanitar, debara, hol si
casa scarii, etaj 2: 7 camere duble si 1 single
fiecare cu grup sanitar, casa scarii, hol, culoar,
etaj 3: 5 camere duble si o camera single,
spalatorie, camera centralei termice, 2 holuri,
casa scarii, C2 – Anexa + beci, la pretul de
250.000 euro (la care se adauga TVA dupa
caz), ce se va achita in lei la cursul euro de la
data efectuarii platii. Daca cumparatorul
este o persoana inregistrata in scopuri de
TVA, se va aplica taxarea inversa si pretul nu

va fi purtator de TVA. Pensiunea dispune de
22 de camere de cazare, restaurantul de
aprox. 60 locuri, crama de aprox. 80 de
locuri, teresa de aprox. 44 locuri, iar in curte
este amenajat loc pentru fumat, foisor cu
masa si scaune si un gratar. Imobilul este
racordat la toate utilitatile avand instalatii de
apa, instalatie electrica, instalatie de incalzire
- centrala termica proprie pe gaz, retea canalizare. Licitatiile publice pentru imobilul
Hanul Gazarilor au loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 30.09.2019 si a
Caietului de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Sedintele de licitatie vor avea loc pe
data de: 03.03.2020, 10.03.2020, 17.03.2020,
24.03.2020, 31.03.2020, 02.04.2020,
09.04.2020, 16.04.2020, 23.04.2020 si
30.04.2020 orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab.7B. Relatii suplimentare se obtin de la lichidatorul judiciar la
telefon 0344104525 si din caietul de sarcini ce
se poate procura de la sediul acestuia la
pretul de 5.000 lei fara TVA.
l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ
anunţă organizarea licitației publice pentru
concesionarea terenului în suprafaţă de 3.756
mp, situat în Piatra-Neamţ, str. Izvoare, nr.
82, în vederea construirii unei hale cu destinația de fabrică de ambalaje 100% biodegradabile. 1. Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Municipiului Piatra-Neamț, Strada
Ștefan cel Mare, nr.6-8, Piatra-Neamț,
județul Neamț, telefon: 0233218991, fax:
0233 215374, e-mail: infopn@primariapn.ro,
primariapn@yahoo.com, C.U.I.: 2612790. 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
Concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 3.756 mp, aparținând
domeniului privat al municipiului Piatra
Neamț, situat in str.Izvoare nr.82, conform
O.U.G. 57/2019 si HCL nr.40 din 30.01.2020.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel puțin
4 zile înaintea termenului de depunere a
ofertei, de la sediul Primăriei Municipiului
Piatra-Neamț. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Direcția Patrimoniu a Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.
6-8, Piatra-Neamț, județul Neamț, telefon
0233218991- interior 207, fax 0233215375,
adresa de e-mail puiu.fecic@primariapn.ro.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 100 lei şi se poate
achita direct la casieria Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, sau prin ordin de plată
în contul Municipiului Piatra-Neamț
RO82TREZ4915006XXX000150, deschis la
Trezoreria municipiului Piatra-Neamț. 3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
19.03.2020, ora 16.30. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 23.03.2020, orele 16.30. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Municipiul
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8,
județul Neamț, Direcția Patrimoniu. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 2 exemplare - original
şi copie. 5. Data şi locul la care se va desfă-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
şura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.03.2020, ora 13.00, la sediul
Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, Strada
Ștefan cel Mare, nr.6-8, județul Neamț. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanţei: secția
de contencios administrativ a Tribunalului
Neamț, B-dul Decebal, nr.5, municipiul
Piatra-Neamț, cod 610012, judetul Neamț,
telefon: 0233212717, fax: 0233232363, e-mail:
tr-neamț@just.
l Consiliul Local al Municipiului Giurgiu,
cu sediul în Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51,
tel. 0246.213.588/213.747, fax 0246.215.405,
cod fiscal R4852455, organizează în data de
17.03.2020, ora 13.30, licitație deschisă cu
strigare, în vederea valorificării prin vânzare
a navei de pasageri „Valahia”, ce aparține
domeniului privat al municipiului Giurgiu.
Licitația publică deschisă se va face conform
prevederilor legale cu respectarea condiţiilor
cerute prin H.G.nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor
publice şi având în vedere HCLM nr.
538/19.12.2019. Prețul minim de începere al
licitației este de 353.644,97Lei potrivit HCL.
538/19.12.2019. În cazul în care nu se
prezintă cel puțin doi participanți şi nu se
oferă cel puțin prețul de pornire, vor fi organizate noi şedințe de licitație, unde prețul va
fi diminuat cu până la 30%, după cum
urmează: -24.03.2020, ora 13.30, prețul inițial
va fi diminuat cu 20% față de prima licitație;
-31.03.2020, ora 13.30, prețul inițial va fi
diminuat cu 30% față de prima licitație.
Participanții au obligația să prezinte următoarele documente: -Ceritficatul de înregistrare; -Certificatul constatator de la ORC;
-Certificatul fiscal de la ANAF din care să
reiasă că nu figurează cu datorii la bugetul de
stat; -Certificatul fiscal eliberat de Direcția de
Impozite şi Taxe Locale din care să reiasă că
nu figurează cu datorii la bugetul local;
-Autorizația de mediu; -Dovada achitării
taxei de participare în valoare de 500 de lei
(se achită la casieria Primăriei Municipiului
Giurgiu); -Dovada achitării garanției de
participare la licitație în valoare de 15.000
Lei. Câştigătorul licitației are obligația ca în
termen de 10 zile de la data licitației să achite
integral prețul adjudecat, conform contractului. Ofertele se depun în plic la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, Șos.
Bucureşti nr.49-51, cu 5 zile înainte de data
stabilită pentru ținerea şedinței de licitație.
Eventualele litigii se vor soluţiona la instanţa
competentă de pe raza municipiului Giurgiu.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul
0246.213.588, int.150, Compartimentul
Urmărire Executare Contracte.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Primăria Comunei Hoghilag, cu
sediul în str.Principală, nr.305, Comuna
Hoghilag, județul Sibiu, telefon
0269.866.801, 0269.866.804 interior 205, fax
0269.865.181, e-mail: secretarhoghilag@
gmail.com, cod fiscal 4241230. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:
1.Imobil înscris în C.F.101155 Hoghilag, nr.
cadastru/top 101015 (61,62), identificat ca
teren intravilan în suprafață totală de
1.417mp, situat în Satul Prod, nr.84,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Comuna Hoghilag, aflat în domeniul privat
al Comunei Hoghilag, conform
H.C.L.25/08.08.2019 şi temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019; 2.Imobil înscris în
C.F.101157 (100385) Hoghilag, nr.cadastru/
top 101157 (133, 134), identificat ca teren
intravilan în suprafață totală de 1.949mp,
situat în Satul Prod, nr.48, Comuna
Hoghilag, af lat în domeniul privat al
Comunei Hoghilag, conform
H.C.L.25/08.08.2019 şi 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, Secretariat general sau se poate
consulta pe website: www.hoghilag.ro.
3.2.Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Secretariatul
general din cadrul Primăriei Comunei
Hoghilag, str.Principală, nr.305, județul
Sibiu. 3.3.Costul şi condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.nr. 57/2019
privind Codul administrativ: Fără costuri de
la sediul instituției, sau se poate descărca de
pe site-ul instituției: gratuit. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 18.03.2020,
ora 10.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
19.03.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Hoghilag, str.Principală, nr.305, Comuna
Hoghilag, județul Sibiu. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: Se
vor depune în două plicuri, din care oferta va
fi introdusă într-un plic mic, iar acesta va fi
introdus într-un plic mai mare. 5.Data şi
locul la care se va desfaşura şedința publică
de deschidere a ofertelor: 20.03.2020, ora
10.00, Primăria Comunei Hoghilag, str.Principală, nr.305, județul Sibiu, Sala de şedințe,
parter. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului
Sibiu, str.Calea Dumbrăvii, nr.30, Sibiu,
județul Sibiu, telefon 0269.217.104, fax
0269.217.702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 25.02.2020.
l Comuna Strunga, județul Iaşi, având CUI
4541041, Tel/Fax 0232714260, organizează licitație publică în conformitate cu OUG 57/2019 şi
HCL nr. 13/28.02.2019 în data de 18.03.2020,
orele 11:00, în vederea concesionării suprafeței
de 383,78 ha teren păşune comunală. Ofertele se
depun la registratura Primăriei Comunei
Strunga, în plic închis, până pe data de
18.03.2020, ora 9,00 în două exemplare. Sedința
publică de deschidere a ofertelor va fi în data de
18.03.2020, ora 11:00. 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. Iaşi, începând
cu data de 03.03.2020.

PIERDERI
l Pierdut Certificat CMDR, pe numele
Maioru Magdalena Ileana, având seria AAX,
nr.27, eliberat la data de 15.02.2007. Se
declară nul.

