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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 Gospodărie Ştefaneşti- Ilfov organizează în data de 05.03.2020 concurs
recrutare pentru Şofer. Detalii la
0721.490.200.
l SC Paradise Travel SRL angajează
Specialist în planificarea, controlul,
raportarea performanței economice.
0749.570.016.
l Tucano Coffee SRL angajează
Director cafenea (COR 141118), pentru
sediul din Bucureşti. Programări
interviu la telefon: 0737.852.913.
Candidații trebuie să se prezinte la
interviu cu CV.
l General Cons SRL, cu sediul în sat
Jucu De Mijloc, com.Jucu, nr.F.N., jud.
Cluj, angajează Ajutor bucătar (2) şi
Ajutor ospătar (2). CV-urile se pot
depune la sediul firmei până la data de
29.02.2020. Informații la telefon:
0727.867.801.
l Test Bar SRL, cu sediul în mun.Cluj
Napoca, strada Braduțului, nr.22, ap.5
, jud.Cluj, angajeaza Ajutor bucătar (2)
şi Ajutor ospătar (2). CV-urile se pot
depune la sediul firmei până la data de
29.02.2020. Informații la telefon:
0727.867.801.
l Institutul Naţional de Cercetare
Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cu
sediul în oraşul Măgurele, str. Călugăreni,
nr.12, judeţul Ilfov, cod poştal 077125,
organizează concurs pentru ocuparea
unui număr de trei posturi de Inginer
dezvoltare tehnologică -IDT la următoarele staţii seismice: 1 post la staţia seismică Bucovina; -1 post la staţia seismică
Eforie; -1 post la sediul central. Condiţiile
de concurs şi actele necesare înscrierii
sunt afişate la sediul INCDFP din str.
Călugăreni, nr.12, oraş Măgurele, jud.
Ilfov şi pe pagina web (www.infp.rol.).
Dosarele de înscriere se depun la sediul
INCDFP -Compartimentul Resurse
Umane, în termen de 30 de zile de la data
publicării anunţului. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartimentul
Resurse Umane, tel.021.405.06.70, int.128.
l Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica Bucureşti
-Ilfov, cu sediul în Str. Nerva Traian
nr.3, etaj. 10, sector 3, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea
postului, pe durată nedeterminată:
-Direcția Dezvoltare - 1 post Director
începănd cu data de 06.06.2020. Dosarele de înscriere la concurs, se vor
depune la sediul asociației, până la
data de 16.03.2020 ora 12:00. Condiţiile
de participare la concurs şi bibliografia
sunt precizate în Anunţurile extinse
privind selecţia pentru ocuparea
postului de mai sus şi se găsesc la
sediul asociaţiei si pe site www.aditbi.
ro. Informatii la telefon: 0722.295.558
–Serviciul Resurse Umane.
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l Direcția de Impozite şi Taxe Locale a
Sectorului 5 cu sediul în Bucureşti, Str.
Mihail Sebastian nr.23, bl. S13, Sector
5, organizează concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractuale temporar
vacante pe perioadă determinată, în
conformitate cu prevederile H.G.
nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Biroul Încasări– Direcţia
de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului
5: -1 post -casier- studii medii liceale,
absolvite cu diplomă de bacalaureat,
vechime în specialitatea de casier– nu
este cazul; cerinţe minime de operare
calculator- nivel mediu. Condiţiile de
participare, conţinutul dosarului de
înscriere şi condițiile de desfăşurare a
concursului, bibliografia de concurs,
sunt afişate pe site-ul (www.ditl5.ro) şi
la sediul instituției. Concursul se va
desfăşura la sediul Direcției de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5, str.
Mihail Sebastian nr.23, bl S13, Sector 5.
-depunerea dosarelor se face în perioada 28.02.2020– 05.03.2020 ora 15 la
sediul Direcției de Impozite şi Taxe
Locale a Sectorului 5, Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl S13, Sector 5, Compartimentul Resurse Umane şi SSM; -proba
scrisă se va desfăşura în data de
17.03.2020 ora 10.00 la sediul Direcției
de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului
5, Str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13,
Sector 5, iar data interviului va fi
comunicată ulterior. Informaţii suplimentare la tel. 0724500063 -Compartimentul Resurse Umane şi SSM- inspector
superior Samoila Cristina.
l Primăria Comunei Fruntişeni, cu
sediul în comuna Fruntişeni, sat Fruntişeni, judeţul Vaslui, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: Şef Serviciu
Voluntar pentru Situații de Urgență,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 23 martie 2020,
ora 10.00; -Proba sportivă (evaluarea
aptitudinilor fizice) în data de 25
martie 2020, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: studii medii absolvite cu
diplomă de Bacalaureat; -vechime:
vechime în specialitatea studiilor: nu
este obligatorie; -să posede carnet
conducător auto categoria: B; -să fie apt
din punct de fizic, medical şi psihologic.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Fruntişeni, județul Vaslui.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Fruntişeni, persoană de
contact: Gratziani Rusu, telefon
0235.709.490, e-mail: fruntiseni@
vs.e-adm.ro
l Unitatea Militară 02517, cu sediul în
municipiul Craiova, strada Anul 1848,
nr.98, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea unei funcţii
contractuale vacante de Referent de
specialitate gradul II, în cadrul Biroului Urmărire în Timp a Construcţiilor
şi Instalaţiilor. Concursul se va desfăşura după următorul calendar: Proba
scrisă în data de 23.03.2020, ora 09.00,

Proba practică în data de 26.03.2020,
ora 09.00, Proba interviului în data de
30.03.2020, ora 09.00. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.
286/23.03.2011, precum şi Condiţii
specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale astfel: Nivelul studiilor:
universitare cu diplomă de licenţăINGINER în unul din domeniile: inginerie civilă, inginerie electrică,
inginerie energetică, ingineria instalaţiilor şi arhitectură într-una din specializările: Construcţii civile, industriale şi
agricole; Inginerie civilă, Căi ferate,
drumuri şi poduri; Amenajări şi
construcţii hidrotehnice; Ingineria
instalațiilor; Inginerie electrică în
construcţii; Sisteme electrice; Electrotehnică. Este necesară autorizarea
acestuia ca diriginte de şantier în
domeniile de autorizare minim 2.2
categoria de importanţă normală.
Vechime în muncă: minim 3 ani şi 6
luni. Vechime în specialitate: minim 3
ani şi 6 luni. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs până
la data de 13.03.2020, ora 16.00, la
sediul Unităţii Militare 02517 Craiova.
Relaţii suplimentare la sediul Unităţii
Militare 02517 Craiova. Persoană de
contact: Căpitan Daniel Stoichin,
telefon servicu: 0251.522.375, int.114,
telefon mobil 0761.698.075.
l Clubul Sportiv Chimia Rm.Vâlcea,
anunță scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a doua posturi
vacante cu ½ norma, corespunzator
functiilor contractuale, cu modificarile
şi completarile ulterioare, astfel:
-postul contractual vacant de antrenor
asistent handbal ½ norma; -postul
contractual vacant antrenor atletism ½
norma, în cadrul Compartimentului
Sport. Condiții de participare la
concurs pentru postul: a) vacant de
antrenor asistent handbal ½ norma.
Conditii de studii:-studii medii ,
diploma de bacalaureat,Calificare:
Carnet de antrenor de handbal.
Vechime: nu se solicita vechime. b)
vacant de antrenor atletism ½ norma.
Conditii de studii:-studii medii ,
diploma de bacalaureat, Calificare:
Carnet de antrenor de atletism.
Vechime: nu se solicita vechime. Tipul
probelor de concurs, locul, data si ora
desfasurarii acestora se vor afisa la
sediul Clubului Sportiv Chimia Rm.
Vâlcea, str. Nicolae Bălcescu, nr. 24,
jud. Vâlcea. Termen depunere dosare
de concurs: 28.02.2020-12.03.2020 ora
14.00; Proba scrisa: 23.03.2020 ora
09.00; Proba practica 25.03.2020 ora
09.00. Condițiile de participare la
concurs şi bibliografia sunt afisate la
sediul C.S Chimia Rm.Vâlcea. Acest
anunt respecta prevederile
OUG90/2017.

PRESTĂRI SERVICII
l Montam acoperisuri din tigla metalica si ceramica BILKA. Reducere 15%.
0723.454.409.

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr puncte ANRP, decizii emise
în baza legii 165. Tel. 0734.685.829.

CITAŢII
l Cojocaru Stelică este citat la Judecătoria Săveni în 05.03.2020 dosarul nr.
602/ 297/ 2019 în calitate de pârât.
l Kozaridis Anastasios, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Grecia, Ammovouno, nr. 3, este chemat la Tribunalul
Timiş, sala 174, în data de 19 martie
2020, ora 9.00, în calitate de pârât, în
dosarul nr. 2238/30/2018/a1, având ca
obiect antrenare răspundere în contradictoriu cu Direcția Fiscală a Municipiului Timişoara.
l Dena Aloi Lazaridou, cu ultimul
domiciliul cunoscut în Cipru, Potamos
Yermasoyias, str.Vasileos Constantin
cel dintai, nr.4, este chemat la Tribunalul Timiş, sala 174, în data de 19
martie 2020, ora 9.00, în calitate de
pârât, în dosarul nr.2238/30/2018/a1,
având ca obiect antrenare răspundere
în contradictoriu cu Direcția Fiscală a
Municipiului Timişoara.
l Vasileiadi Anna, cu domiciliul
cuoscut în Cipru, Pareklisia 4520, str.
Melina Mercouri, nr.3, este chemat la
Tribunalul Timiş, sala 174, în data de
19 martie 2020, ora 9.00, în calitate de
pârât, în dosarul nr. 2238/30/2018/a1,
având ca obiect antrenare răspundere
în contradictoriu cu Direcția Fiscală a
Municipiului Timişoara.
l Bagnoli Mario, cu domiciliul domiciliu cunoscut în Spania, Monforte del
Cid, Alicante, Av. Del Mediterraneo,
nr.39, este chemat la Tribunalul Timiş,
sala 174, în data de 19 martie 2020, ora
9.00, în calitate de pârât, în dosarul
nr.2238/30/2018/a1, având ca obiect
antrenare răspundere în contradictoriu
cu Direcția Fiscală a Municipiului
Timişoara.
l Aducem la cunoştința pârâtului
Trbanos Nicolae, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Timişoara, str.Izlaz, bl. 52,
sc.E, ap.10, județul Timiş, că este
chemat în judecată de către reclamanta
Direcția Fiscală a Municipiului Timişoara în dosarul nr.29611/325/2019
pentru înlocuire amendă cu muncă în
folosul comunității pentru termenul de
judecată din data de 18.03.2020, la
Judecătoria Timişoara, p-ța Țepeş
Vodă, nr.2, secția I civilă, sala 329,
complet c10c. Totodată se precizează că
s-a numit şi un curator pe seama acestuia.
l Greta Dumitru, Greta Dumitru
Senior, Vana Vasile lui Iounas toti cu
domiciliul necunoscut sunt citati la
J u d e c a t o r i a Tu r d a i n d a t a d e
06.04.2020 in calitate de parati in dosar
C.Nr.8179/328/2019.
l Fagadar Maria, Presecan Silvestru,
Girbovan Ana, Bichis Nastasia,
Presecan Melintia, Presecan Vasile,
Todea Alexandru lui Vasile, Rus Maria,
Todea Nicolae lui Vasile, Budai Anas-

GATA!
Simplu, nu?

tasia, Crisan Vasile lui Iacob, Maris
Gheorghe, Rettegi Anna, Chiorean
Vasile, Neag Uliana, Murasan Ioan,
Simoca Maria, Todea Ilie, Danis Maria,
Todea Aurel, Crisan Maria, Rus Maria,
Crisan Saveta, Crisan Dani, Pop
Dochita, Oltean Vasile, Chintovan
Anna, Simoca Maria, Maritata
Muresan Ioan, Simoca Iosif, Girbovan
Vasile, Vad. Presecan Susana nasc.
Presecan, Preseca Adrian, Presecan
Veronica nasc. Crisan, Girbovan Vasile
l u i Va s i l e , To d e a I o a n , To d e a
Alexandru, sunt citati la Judecatoria
Turda, Sala 1, in data de 06.04.2020, in
calitate de parati in dosar
nr.1507/328/2017.
l Pârâtul Pupaza Ion Robert, cu
ultimul domiciliu cunoscut în comuna
Runcu, sat Runcu, jud.Gorj, este citat
în data de 12.03.2020, în dosarul nr.
2890/318/2019, la Judecătoria Tg-Jiu,
reclamantă fiind Jugravu Cristina
Alexandra.
l Numitul Crețu Constantin, cu domiciliul în județul Neamț, oraş Bicaz,
strada Barajului, bloc 81, scara E,
apartament 4, este chemat la Judecătoria Bicaz, în data de luni, 6 aprilie
2020, camera A, ora 9.30, în calitate de
reclamat, în dosarul de divorț
nr.2366/188/2019, cu numita Crețu
Mihaela.
l Se citează numitul Spiridon Marinel,
cu ultimul domiciliu cunoscut în mun.
Galați, Bd. Siderurgiştilor, nr. 44, bl.
M5A, sc. 1, ap. 1, jud.Galați, în calitate
de pârât, la Judecătoria Sectorului 5,
Bucureşti, pentru termenul din
1 6 . 0 3 . 2 0 2 0 , î n d o s a r u l n r.
22625/302/2019, ora 09.00, Cam.P.01,
având ca obiect divorț cu minori.

PROPUNERI AFACERI
l Dinu Urse si Asociatii SPRL, desemnata lichidator judiciar prin Hotararea
Intermediara nr. 1390 din data de
16.09.2016, de Tribunalul Tulcea, Sectia
Civila, de Contencios in dosarul nr.
943/88/2014 pentru debitoarea SC
Drum Design Consult SRL, invita
firmele interesate sa depuna oferte la
sediul ales al acestuia din Bucuresti,
Str. Buzesti, nr. 71, Etaj 5, Sector 1, Tel./
Fax: (+40) 21.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com, in vederea selectiei de
oferte pentru casarea bunurilor mobile
(telefon Iphone 4, Laptop Acer, Ipad 2
Apple, Ipad 2 Apple) aflate in patrimoniul debitoarei. Ofertele pot fi transmise si pe fax-ul sau email-ul
mentionat in anunt, pana in data de
13.03.2020.

SOMAȚII
l Se aduce la cunoştință că pe rolul
Judecătoriei Arad se află dosarul nr.
775/55/2020, cu termen de judecată la
data de 01 aprilie 2020, având că obiect
cererea petentei Konczos Ileana cu
domiciliul în Pecica, str. 112 nr. 55, jud.
Arad, pentru: constataea dobândirii de
către petentă a imobilului situat în
extravilanul oraşului Pecica, teren
arabil de 5800 mp, înscris în CF nr.
316173 Pecica, nr. cadastral-topografic
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316173 proprietatea tabulară a numitului Cara-Ioan, decedat la 22.04.1992.
Persoanele interesate pot face opoziție
la numărul de dosar indicat mai sus în
termen de o lună de la data publicării
prezenței somații.

DIVERSE
l Ministerul Fondurilor Europene prin
Direcţia Generală Programe Europene
Infrastructura Mare, cu sediul în Șos.
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria
Office sector 1, București, în calitate de
titular al Programului Operațional
Infrastructura Mare 2014-2020, anunţă
publicul interesat asupra modificărilor
acestuia, potrivit cerintelor Hotărârii de
Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri și programe.
Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 și modificările
propuse pot fi consultate pe site-ul
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014 și
la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe
Europene Infrastructura Mare din Șos.
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria
Office sector 1, București, secretariat,
de luni până vineri, între orele 9.0014.00. Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul din Șos.
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria
Office sector 1, București și/sau pe
adresele de email secretariat.dgpim@
fonduri-ue.ro și srp@mmediu.ro în
termen de 15 zile de la data prezentului
anunț.
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC Company L.S. SRL, CIF:
6475661, J25/1388/1994, dosar nr.
663/101 anul 2020 -Tribunalul Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 08.04.2020; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afișarea și comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor la
22.04.2020; Termen pentru depunerea
eventualelor contestații este de 7 zile de
la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar și
pentru afișarea tabelului definitiv al
creanţelor la 13.05.2020. Administrator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ: Sibiu.
Denumire UAT: Nocrich. Sectoare
cadastrale: 21, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 51,
110, 111, 115, 116, 117, 120 și 128.
Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Sibiu anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr. 21, 22,
23, 24, 32, 36, 37, 51, 110, 111, 115, 116,
117, 120 și 128 pe o perioadă de 60 de
zile calendaristice, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea Cadastrului și a
Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Data de început a afișării:
05.03.2020. Data de sfârșit a afișării:
04.05.2020. Adresa locului afișării
publice: localitatea Nocrich, strada
Principală, nr. 274, județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației:
Primăria Comunei Nocrich. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Nocrich, de luni până joi,
între orele 09.00-15.00 și vineri, între
orele 09.00-12.00 și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară. I nformații privind
Programul național de cadastru și carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe
site-ul ANCPI la adresa: http://www.
ancpi.ro/pnccf/.
l Cabinet Individual de Insolventa
Radulescu Florin, anunta deschiderea
procedurii generale de insolventa
impoteriva SC Fin Asigurari SRL, cu
sediul in Rm-Valcea, str. Cocorilor nr. 4,
Bl. 20. sc. A, Ap.6, jud Valcea, CUI
32399482, J38/446/2013. Termenul
limită inscriere la masa credala a creditorilor: 09.03.2020, termenul de verificare si intocmire a tabelului preliminar:
23.03.2020, termenul de intocmire a
tabelului definitiv: 27.04.2020.
Termenul limita de efectuare opozabilitate notificare: 23.03.2020. Cererea de
inscriere la masa credala va fi insotita
de dovada platii taxei judiciare de
timbru in suma de 200 lei.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Autoritatea finanţatoare, Comuna
Zimbor, cu sediul în str.Principală,
n r. 1 1 6 , j u d e ț u l S ă l a j , t e l e f o n
0260.627.605, fax 0260.627.605, e-mail:
primariazimbor@yahoo.com, cod fiscal
4637643. În baza Legii 350/2005
privind regimul finanţărilor nermabursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes
general și OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din
România, aprobată cu modificări și
completări ulterioare, face cunoscute
domeniile pentru care acordă finanţări
nerambursabile pentru anul în execuţie
financiară 2020. Domeniile pentru care
se acordă finanţări nerambursabile și
suma de 40.000Lei sunt cele pentru
activităţi nonprofit de interes local,
respectiv 13.000Lei pentru cultele religioase, aprobate pentru anul 2020,
conform bugetului comunei Zimbor pe
anul 2020, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Zimbor
nr.7/2020, sunt prezentate în Programul
anual al finanţărilor nerambursabile: 1.
Domeniul de activitate finanţat: Activităţi nonprofit de interes local (culturale,
educaţie civică, social, de implementare
a programelor sportive de utilitate
publică); Valoarea finanţării: 40.000Lei.
2.Domeniul de activitate finanţat:
Cultele religioase; Valoarea finanţării:
13.000Lei. Total: 53.000Lei.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Administraţie din cadrul societăţii TIN Management Grup S.A., în conformitate cu
prevederile art. 117 din Legea 31/1990
- republicată, precum și în baza art.32

din Actul Constitutiv al societăţii,
convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor în data de 08.04.2020,
orele 12.00 la sediul societăţii din Mun.
București, Calea Șerban Vodă nr.
213-217, etaj 1, sector 4, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea Situaţiilor
Financiare anuale la 31.12.2019 ce
includ bilanţul contabil, contul de profit
și pierdere, repartizarea rezultatului
exerciţiului financiar și situaţia activelor imobilizate, însoţite de Raportul
de Gestiune al Administratorilor și
Raportul Comisiei de Cenzori; 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2020; 3. Completarea
Consiliului de Administraţie al TIN
Management Grup S.A., stabilirea
indemnizaţiei și încheierea Contractului de Administrare. În situaţia în
care, la data și la ora mai sus precizate,
nu va fi întrunit cvorumul statutar și
legal, ședinţa se reconvoacă în data de
09.04.2020, orele 12.00 în același loc, cu
aceeași ordine de zi.
l Convocator: Societatea Faberrom
SA, prin Președintele Consiliului de
Administraţie convoacă, în baza Legii
31/1990, ședinţa Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor în data de
30.03.2020, ora 15.00, la sediul din
București, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, Sector
6, clădirea Corp N. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor: 1. Prezentarea, dezbaterea și
aprobarea situaţiilor financiare
aferente anului 2019; 2. Prezentarea
Raportului Consiliului de Administraţie aferent anului 2019; 3. Prezentarea Raportului auditorului financiar
aferent anului 2019; 4. Prezentarea
Raportului auditorului intern aferent
anilor 2018-2019; 5. Prezentarea și
aprobarea Planului de audit intern
aferent anilor 2019-2020; 6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de
Administraţie pentru exerciţiul financiar 2019; 7. Prezentarea, analiza și
aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2020 și a Bugetului de investiţii pentru anul 2020; 8.
Punerea în discuţie privind distribuirea
de dividende brute aferente profiturilor
obţinute și reportate din anii precedenţi; 9. Diverse. În cazul în care la
data de 30.03.2020, ora 15.00 nu se
întrunesc condiţiile de cvorum necesare, se fixează cea de-a doua Adunare
Generală Ordinară a Acţionarilor
Societăţii pentru data de 31.03.2020,
ora 15.00, în același loc și cu aceeași
ordine de zi. Președintele Consiliului de
Administraţie, Daniela Schoppmeyer.
l Convocator: Societatea Faberrom
SA, prin Președintele Consiliului de
Administraţie convoacă, în baza Legii
31/1990, ședinţa Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor în data de
30.03.2020, ora 16.00, la sediul din
București, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, Sector
6, clădirea Corp N. Ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor: 1.
Înființarea a unei
societăți cu răspundere limitată cu
denumirea de Faber Buildings S.R.L, în
care Faberrom S.A. va fi asociatul
majoritar și va deține toate părțile
sociale, cu excepția unei părți, ce va
reveni dnei. Daniela Schoppmeyer,
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aceasta urmând să îndeplinească și
funcția de administrator a societății ce
se va înființa. În cazul în care la data de
30.03.2020, ora 16.00 nu se întrunesc
condiţiile de cvorum necesare, se
fixează cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor
Societăţii pentru data de 31.03.2020,
ora 16.00, în același loc și cu aceeași
ordine de zi. Președintele Consiliului de
Administraţie, Daniela Schoppmeyer.

LICITAŢII
l NO LIMIT AMF Speed SRL prin
lichidator judiciar Via Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie publică
bunuri mobile pornind de la valoarea
de inventar fara TVA redus cu 80%:
Copiator Ricoh MP2000 = 354,03 lei,
Notebook Lenovo Ipad + mouse =
293,06 lei, Birou =96,77 lei, Hard
extern Verbatim 1 TB =46,73 lei,
Telefon Vodafone Smaert Speed 6 =
25,43 lei, Telefon IPHONE 4 16GB =
221,83 lei, 2 Telefon Samsung Galxy S6
= 406,56 lei. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare și vor
depune documentele de participare la
licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în data de
04.03.2020, ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
ziua de 11.03.2020, 18.03.2020,
25.03.2020 si 01.04.2020 aceeași oră, în
același loc.
l Anunţ de participare la licitaţia
publică deschisă cu oferta în plic sigilat
pentru : “ Concesionarea unei suprafeţe de 10500 mp.teren aparţinînd
domeniului privat al Comunei Brăești,
în vederea concesionări unor suprafeţe
de teren pentru construirea unor case
de locuit și anexe în com. Brăești, jud.
Iași. 1. Denumirea, adresa: Primăria
comunei Brăești, tel: 0232320300; fax :
0232320300, e-mail: contact@primariabraesti Iasi.ro. 2. Procedura de atribuire
aplicată : licitaţie deschisă cu ofertă în
plic sigilat. 3. Locul desfășurări.
Primăria comunei Brăești, tel:
0232320300; fax : 0232320300. 4. Biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Primăria
comunei Brăești, tel: 0232320300; fax :
0232320300. Compartimentul urbanism. 5. Costul documentaţiei de atribuire: 20 lei, chitanţa Primăria Brăești.
a) Termenul limită de primire a ofertelor 09.04.2020, ora 10. b) Adresa la
care se transmit ofertele; Primăria
comunei Brăești, tel: 0232320300; fax :
0232320300. c) Limba sau limbile în
care trebuie redactate ofertele; română.
6) Data, ora și locul deschiderii ofertelor 10.04.2020 ora 12:00. 7) Garanţia
de participare în suma de : 50 lei.
Documente care dovedesc eligibilitatea
: 1. Copie C.I. 2. Declaraţie pe propria
răspundere. 8. Perioada de timp în care
ofertantul trebuie să își menţină oferta
valabilă 30 de zile. 9. Criteriul de atribuire a contractului: Oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere
economic ( preţul cel mai mare). 10.
Alte informaţii. Cerinţe minime de
calificare inpuse de autoritatea contrac-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
tantă: Preţul de pornire al licitaţiei va fi
trecut în caietul de sarcini 9 lei/ mp./
an, lei/ha care se va indexa anual cu
indicile oficial al inflaţiei, conform
prevederilor Hotării Consiliului Local
al Comunei Brăești, jud.Iași.
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL,
prin lichidator judiciar Just Insolv
SPRL, anunta vanzarea la licitatie
publica a urmatoarelor bunuri mobile
aflate in patrimoniul debitoarei: calculator Pentium - 85 lei,- , expresor - 175
lei, lada frigorifica Zanussi - 190 lei,
masina spalat Whirlpool - 85 lei, vitrina
profesionala - 300 lei, masina spalat si
uscat rufe - 85 lei, aspirator I.nte - 30
lei, casa marcat Datecs, 4 buc la pretul
de 55 lei/buc, combina frigorifica Bosch
310 L - 90 lei, dulap - 30 lei, fier calcat
si masa Whirlpool - 30 lei, frigider - 9
buc, la pretul de 105 lei buc, masina
spalat Gorenje - 95 lei, mese mici - 24
buc, 10 lei/ buc, mese mari - 11 buc, la
pretul de 90 lei/buc, minibar Samsung
– 22 buc, la pretul de 70 lei/ buc, scaune
- 4 buc. la pretul de 45 lei buc., televizoare - 25 buc, la pretul de 50 lei/ buc,
uscator par Valera - 42,5 lei, uscator
rufe - 135 lei, uscator rufe Whirlpool 135 lei, cafetiera Philips - 22,5 lei, televizor Funai - 140 lei, Sony mp3 - 85 lei,
uscator maini Ino Elise - 180 lei,
uscator maini Valera - 60 lei, vitrina vin
Klisman - 675 lei. La preturile de mai
sus se adauga TVA. Licitatiile publice
au loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 29.05.2018. Pretul de pornire
al licitatiei este redus cu 50% din cel
stabilit in raportul de evaluare. Sedintele de licitatie vor avea loc pe data de:
04.03.2020, 06.03.2020, 10.03.2020,
12.03.2020, 16.03.2020, 18.03.2020,
20.03.2020, 24.03.2020 , 26.03.2020,
31.03.2020 orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab.
7B. Relatii suplimentare la telefon
0344104525.
l Orașul Videle, cod fiscal 6853155, în
condiţiile prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind
Codul administrativ, Partea a-V-a,
organizează licitaţie publică deschisă în
vederea închirierii spaţiului format
dintr-o încăpere în suprafaţă utilă de
16,12 mp, cu destinaţia de Servicii
Imagistică Medicală din incinta
Centrului Medical Videle, str. Parcului,
nr. 31. Documentaţia de atribuire poate
fi achiziţionată contra sumei de 30 lei,
de la sediul Primăriei orașului Videle,
Compartiment A.D.P.P, începând cu
data de 01.03.2020, zilnic între orele
9.00 -16.00, persoană de contact:
Ivanov Tanţa. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.03.2020. Data
limită de depunere a ofertelor este
24.03.2020, ora 16.00. Locul de depunere a ofertelor -sediul Primăriei
orașului Videle, str. Republicii, nr. 2,
jud. Teleorman, E-mail: primariavidele@yahoo.com, tel: 0247.453017, fax:
0247.453015. Fiecare ofertă se depune
într-un singur exemplar. Ședinţa
publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura la sediul Primăriei orașului
Videle, Sala de Ședinţe, în data de
25.03.2020, ora 10.00. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apăru-
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te:Tribunalul Teleorman -secţia de
contencios administrativ, cu sediul în
municipiul Alexandria, str. Ion
Creangă, nr. 53, tel. 0247.406016, fax:
0247.317322, e-mail: tribunaltr@just.
ro.
l Anunt licitație publică deschisă cu
strigare pentru vânzarea unui autovehicul scos din funcțiune. Penitenciarul
Bucuresti Jilava cu sediul în localitatea
Jilava, str. Sabarului nr. 1, județul Ilfov,
telefon 021.457.01.82/int. 108, fax
021.457.01.64, e-mail pjilava@anp.gov.
ro organizează: licitație publică
deschisă cu strigare pentru vânzarea
unui autovehicul după cum urmează:
1. Autobuz Grivbuz G 12 TP -Preț de
pornire 4924 lei, Garanția de participare solicitată 10% – 492 lei. Caietul de
sarcini al licitației care cuprinde documentele și condițiile de participare la
licitație poate fi procurat, contra cost,
de la sediul Penitenciarului Bucuresti
Jilava, astfel: -Pentru prima licitație, în
perioada 11.03.2020 -12.03.2020, intre
orele 09:00-14:00; -Pentru a doua licitație, în perioada 18.03.2020
-19.03.2020, intre orele 09:00-14:00;
-Pentru a treia licitație, în perioada
25.03.2020 - 26.03.2020, intre orele
09:00-14:00. Prețul caietului de sarcini
este de 200 lei. Nu se percepe altă taxă
de participare. Pentru participarea la
licitație, ofertanții vor depune documentele conform pct. 6.5 din Caietul
de sarcini, la sediul unității, în termenele stabilite. Licitația va avea loc în
data de 16.03.2020 ora 09:00, la sediul
Penitenciarului Bucuresti Jilava. În caz
de neadjudecare, următoarea licitație
deschisă cu strigare va avea loc în data
de 23.03.2020, ora 09:00. Daca nici de
această dată nu va avea loc adjudecarea, următoarea licitație va avea loc
în data de 30.03.2020, ora 09:00. Vehiculul poate fi vizionat la sediul Penitenciarului Bucuresti Jilava în perioada și
în intervalul orar de depunere a documentelor. Alte relații referitoare la licitație se pot obține la telefon
021.457.01.82, int. 108, persoana de
contact Ing. Cernea Mihai.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Dâmboviţa, având sediul în Târgoviște,
B-dul Regele Carol I, nr.64, organizează licitaţie publică cu strigare, în
data de 19.03.2020, ora 10.00, pentru
atribuirea contractului de închiriere a 9
spaţii cu suprafaţa utilă de câte 4mp
fiecare, pentru amplasarea a 9 distribuitoare de băuturi calde la următoarele
sedii de poliţie: -Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Dâmboviţa, B-dul
Regele Carol I, nr.64, Punct control I;
-Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Dâmboviţa, B-dul Regele Carol I,
nr.64, Pavilionul B; -Poliţia Municipiului Târgoviște, str.Gen.I.E.Florescu,
nr.8; -Poliţia Municipiului Moreni, str.
22 Decembrie 1989, nr.8A; -Poliţia
Orașului Fieni, str.C-tin.Popescu, nr.2;
-Poliţia Orașului Pucioasa, B-dul Trandafirilor, nr.3; -Poliţia Orașului Titu, str.
Pictor Nicolae Grigorescu, nr.25;
-Poliţia Orașului Răcari, str.Aleea
Pompierilor, nr.1; -Poliţia Orașului
Găești, str.Nicolae Titulescu, nr.9.
Persoanele interesate se vor adresa la
sediul inspectoratului din Târgoviște,

B-dul Regele Carol I, nr.64, telefon
0245.207.200, int. 20230, 20232, de
unde, în perioada 02.03-06.03.2020,
orele 09.00-15.00, pot solicita în scris
fișa de date a achiziţiei, care se obţine
contra sumei de 10Lei. În cazul neîndeplinirii condițiilor de desfășurare, licitația se va repeta pe data de
26.03.2020, ora 10.00.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Unitatea de Asistență Medico Socială,
str.Calea Unirii, nr.57, oraș Boldești
Scăeni, județul Prahova, telefon/fax
0244.211.383, e-mail: uams.conta@
opticnet.ro, cod fiscal 15572949. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
spațiu amplasat în clădirea situată pe
str.Calea Unirii, nr. 57, alcătuit din 2
încăperi cu suprafața totală de 24,56
mp, proprietate publică a Orașului
Boldești Scăeni, având destinația de
cabinet stomatologic, conform HCL
18/20.02.2020 și temeiul legal OUG
57/03.07.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitațile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Achiziții publice. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului /compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartimentul Achiziții
publice, din cadrul Unității de Asistență Medico Socială, oraș Boldești
Scăeni, str.Calea Unirii, nr.57, județul
Prahova. 3.3. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 15 Lei /exemplar, se
achită numerar la casieria unității. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.03.2020, ora 12.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 20.03.2020, ora
10.00; 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Unitatea de Asistență
Medico Socială, str. Calea Unirii, nr. 57,
oraș Boldești Scăeni, județul Prahova.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 20.03.2020, ora 12.00, Unitatea
de Asistență Medico Socială, str.Calea
Unirii, nr.57, oraș Boldești Scăeni,
județul Prahova. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada Văleni, nr.44,
Ploiești, județul Prahova, telefon
0244.511.110, fax 0244.529.107, e-mail:
tr-ph-contencios@just.ro. În termen de
20 de zile de la data apariției unui

litigiu. 7. Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 26.02.2020.
l SC Compania Regională de Apă
Bacău SA, cu sediul în Bacău, str.Henri
C o a n d a , n r. 2 , j u d . B a c ă u , t e l .
0372.401.301, fax: 0234.551.175, organizează licitație publică, conform HG
nr.841/1995 -modificată și actualizată,
în scopul valorificării următoarelor
bunuri: 1.autoturism de teren Aro
244-T, prețul de pornire este 1.920Ron
fără TVA. Licitația va avea loc la sediul
companiei, în ziua de 16.03.2020, ora
10.00. Aceste bunuri se găsesc la sediul
societății. Relații se pot obține la
tel.0372.401.301, fax: 0234.551.175.
Documentele de participare la licitație
vor fi prezentate la secretariatul
companiei până la data de 13.03.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
UAT Brădești, str.Mihai Viteazul, nr.3,
Comuna Brădești, județul Dolj,
telefon/fax 0251.444.206, e-mail:
office@primariabradesti.com, cod fiscal
4553747. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
-spațiu în suprafată de 24mp din
imobilul Dispensar Uman, bun proprietate publică, situat în str.Mihai
Viteazul, nr. 100, Comuna Brădești,
județul Dolj, pentru amenajarea unui
laborator de analize, conform H.C.L.
61/31.10.2019 și 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: prin solicitarea
scrisă, transmisă cu cel puțin 4 zile
înainte, de la sediul Primăriei Comunei
Brădești, de luni până vineri, între
orele 10.00-14.00. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Secretariatul Primăriei Comunei Brădești, str.
Mihai Viteazul, nr. 3, județul Dolj. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
50Lei, ce se achită numerar la casieria
instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.03.2020, ora
12.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20.03.2020, ora 12.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: la
Primăria Comunei Brădești, str.Mihai
Vi t e a z u l , n r. 3 , j u d e ț u l D o l j .
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23.03.2020, ora 10.00,
la Primăria Comunei Brădești, str.
Mihai Viteazul, nr.3, județul Dolj.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
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litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalului Dolj,
str.Brestei, nr.12, Craiova, județul Dolj,
telefon 0251.418.612, fax 0251.410.140,
e-mail: inregistraredosare.dj@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 27.02.2020.
l Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local în calitate de autoritate
contractantă, cu sediul pe strada
Gheorghe Șincai nr.37, având cod de
identificare fiscală 3627692, organizează licitație publică în vederea închirierii a 8 chioșcuri pentru difuzarea
presei și a terenului aferent cu suprafața unitară de 5mp, proprietate
publică a municipiului având locațiile
următoare: -Bd.București, -Bd.
Decebal, -strada George Coșbuc,
-strada Victoriei, -Bd.Unirii, -strada
Gheorghe Șincai, -strada Hortensiei,
-strada Vasile Alecsandri nr. 91. Licitația se va desfășura în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local
nr.419 din 31 octombrie 2019. Procedura de închiriere se face individual
pentru fiecare locaţie. Documentația de
atribuire se va pune la dispoziția solicitantului contra cost, la valoarea de
20Lei, care trebuie achiziționată de
către potențialul ofertant pentru
fiecare locație în parte și se poate
obține de la Centrul de Informare a
Cetățenilor de pe strada Gheorghe
Șincai nr.37. Ofertele vor fi depuse la
sediul organizatorului procedurii, Baia
Mare, Str.Gheorghe Șincai nr.37,
Centrul de Informare a Cetățenilor
până cel târziu la 23.03.2020, orele
14.00, în două plicuri sigilate, unul
exterior și unul interior și se înregistrează de autoritatea contractantă, în
ordinea primirii lor, în registrul Oferte.
Oferta (care conține plicul exterior și
plicul interior) va fi depusă în 2 exemplare. Ședința publică de deschidere a
ofertelor se va desfășura la sediul
Primăriei Municipiului Baia Mare
situat pe strada Gheorghe Șincai nr.37
în data de 24.03.2020, ora 12.00. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de închiriere se vor
soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în
care acest lucru nu este posibil litigiul
va fi transmis spre soluţionare instanţei
judecătorești competente teritorial și
material (Tribunalul Maramureș
-Secția Contencios administrativ și
fiscal). Informaţii suplimentare sau
clarificări privind modul de desfãșurare a procedurilor de licitație se pot
obține de la¬¬ persoană de contact
Gligan Vasile Cameliu -Direcția Patrimoniu, str.Vasile Lucaciu nr.2, parter,
telefon: 0733.055.737. Data limită
pentru solicitare clarificări este
18.03.2020. Data transmiterii anunțului spre publicare 28.02.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Bârsești, județul
Vrancea, telefon 0237.273.410, fax
0237.273.428, e-mail: lbouros@yahoo.
com, cod fiscal: 4350777. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de

GATA!
Simplu, nu?

licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: Spațiu în suprafață de
98,89mp, categoria de folosință cabinet
medic de familie, situat în domeniul
public al Comunei Bârsești, județul
Vrancea, T12, P341-345, nr.cadastral
50865, conform HCL 14/17.02.2020 și
temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul Primăriei Bârsești, Compartimentul Achiziții Publice.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: de la Compartimentul
Achiziții Publice, din cadrul Primăriei
Comunei Bârsești, județul Vrancea.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei/exemplar, se achită cash la
casieria Primăriei Comunei Bârsești.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 13.03.2020, ora 16.00. 4.
Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 20.03.2020, ora 14.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Bârsești, Compartimentul Achiziții Publice, județul
Vrancea. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate -unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 24.03.2020, ora 12.00, Primăria
Comunei Bârsești, județul Vrancea. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vrancea, Bulevardul Independenței, nr.19-21,
Focșani, județul Vrancea, telefon
0237.232.092, fax 0237.232.094, e-mail:
tr-vrancea-comercial@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 27.02.2020.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul
fiscal, adresa, datele de contact,
persoana de contact: Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Horezu,
CIF 2541479, strada 1 Decembrie, nr.7,
Horezu, judeţul Vâlcea, telefon:
0250.860.190, fax: 0250.860.481,
e-mail: primaria@orasul-horezu.ro,
Orleanu Cristina Elena. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea terenului intravilan în suprafață de 313mp,
proprietatea publică a orașului Horezu,
situat în strada Al.I.Cuza, nr.2, din
orașul Horezu, județul Vâlcea, pentru
„Construire agenție de turism și
exploatarea construcției existentă cu
destinația de grup sanitar cu regim de
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înălțime P”, aprobată prin HCL
nr.89/19.12.2019, conform OUG
nr.57/2019. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se pot obține de
la Primăria Orașului Horezu, strada 1
Decembrie, nr.7, orașul Horezu, județul
Vâlcea, camera 6. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: Prin
cumpărare de la Primăria Orașului
Horezu, camera 6. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartiment Administrație locală din
cadrul Primăriei Orașului Horezu,
strada 1 Decembrie, numărul 7, camera
6, tel.0250.860.190, int.112. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
Costul este de 0,20 bani/pag. Se va
prezenta dovada achitării sumei totale
prin chitanță sau OP. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
12.03.2020, ora 12.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 20.03.2020, ora

10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Orașului Horezu,
strada 1 Decembrie, nr. 7, județul
Vâlcea. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele trebuie depuse în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 20.03.2020, ora 12.00, Primăria
Orașului Horezu, strada 1 Decembrie,
numărul 7, camera 6, județul Vâlcea.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea,
Scuarul Revoluției, nr.1, județul Vâlcea,
telefon 0250.739.120, Fax 0250.732.207,
adresă e-mail:tribunalul-valcea@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului licitației
publice către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 27.02.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoana de contact:

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. Criteriile utilizate pentru determinarea
ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel
al chiriei. 4.Numărul ofertelor primite
și al celor declarate valabile: 2 oferte
primite, 2 oferte declarate valabile. 5.
Denumirea /numele și sediul/ adresa
ofertantului a cărui ofertă a fost
declarată câștigătoare: Asociația
Mircea cel Bătrân, str. Gib Mihăescu,
nr.8, sc.A, ap.2, municipiul Rm.Vâlcea,
județul Vâlcea. 6.Durata contractului:
7 ani. 7.Nivelul chiriei: 6.094,44Lei/an.
8.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Vâlcea, strada Scuarul Revoluției, nr.1,
Vâlcea, județul Vâlcea, telefon

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
0250.739.120, fax 0250.732.207,
e-mail: tr.valcea.civil2@just.ro. 9.Data
informării ofertanților despre decizia
de stabilire a ofertei câștigătoare:
19.02.2020. 10.Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
27.02.2020.

PIERDERI
l Pierdut Registru Unic Zilieri aparţinând SC Way Cup Coffee Roastery
SRL Slobozia, CUI: 38874156,
J21/91/2018. Se declară nul.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Facultatea de Automatică și Calculatoare,
pe numele Gengiu Robert-Constantin.
l Pierdut Legitimație de student pe
numele Scumpu Cristina Nicoleta,
UMF Iași. 0749.048.086.
l Pierdut Certificat constatator nr.50672
din 13.09.2017 al MOB DAL SRL, Tg.
Neamț, Jud.Neamț, J27/35/2002, CUI:
14412133. Îl declar nul.
l Borza Sanda, declara pierdut carnet
expert contabil nr 21248 si legitimatie
de expert judiciar nr. 0100/2011 emise
de CECAR Arad. Le declar nule.

l Firma Padicode SRL, sediul București, sector 5, CUI 26368830,
J40/11/2010, declară pierdută 1 bucată
ștampilă rotundă. O declară nulă.

l Pierdut Certificat manager transport
marfă, pe numele Neagu Florin, eliberat
de ARR Dolj. Se declară nul.

l Pierdut legitimație student Universitatea Dimitrie Cantemir, numele Lou
Alicia Denisa.

l Pierdut Atestat marfă și Atestat
ADR, pe numele Ilie Mircea, eliberate
de ARR Dolj. Se declară nule.

l Am pierdut legitimație de student
pentru reducere transport, emisă de
Universitatea Politehnica din București,

l Pierdut Atestat Taxi în Dăbuleni pe
numele Ștefănel Ionuț Alin. Ofer
recompensă. Tel. 0754.313.785.

