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OFERTE SERVICIU
Antena TV Group
angajează femeie de
serviciu pentru birouri, în
locația Iride Business Park
(langă stația de metrou
Pipera). Program de lucru
în ture.

TEL: 0748.035.750

l Carhaus Spălătorie Auto angajăm spălători
auto, cu/fără experiență, sector 1. Detalii la nr.de
tel.0727.599.929.
l SC Gebaude Burgelich SRL Botoşani angajează
cinci muncitori constructori bârne, chirpici, piatră,
COR 711101, în următoarele condiţii: studii profesionale, vorbit limba germană şi rusă. Relaţii la
telefon: 0755.016.929, zilnic 9- 17. CV-urile se pot
trimite la adresa de mail gebaudeburgelich@gmail.
com
l UM 02132 Constanţa, din Ministerul Apărării
Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea a
unui post pe perioadă nedeterminată de economist
debutant. Condițiile specifice: studii superioare
absolvite cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată în specialitate economică sau financiar contabilă; să aibă curs de calificare în domeniul
achiziţiilor publice; cunoştințe de operare pe calculator: utilizarea în condiții bune a tehnicii de calcul,
a sistemului de operare Windows, a pachetului
Microsoft Office. Probele vor avea loc la sediul UM
02132 Constanța, astfel: 08.01.2020, ora 12.00proba scrisă; 14.01.2020, ora 12.00- proba practică;
20.01.2020, ora 12.00- interviul. Dosarele de
concurs se vor depune în perioada 04.12.201917.12.2019, ora 15.30 la sediul UM 02132
Constanța, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 0241.697.724, int.139.
l La Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a,
numărul 1399 din 26 noiembrie 2019, la anunţul cu
numărul de înregistrare 234.513 al Inspectoratului
Şcolar Judeţean Gorj, adresa: Târgu Jiu, str.Victoriei, nr.132-134, judeţul Gorj, pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante: consilier, studii
superioare, grad profesional I, Compartiment
salarizare-normare, conform HG 286/2011, se face
următoarea rectificare: -în loc de: „-Denumirea
postului -1 post personal contractual de consilier,
Compartiment salarizare-normare, studii superioare economice, gradul profesional I, vechime
minimă 10 ani în specialitatea studiilor.” -se va citi:
„-Denumirea postului -1 post personal contractual
de consilier, Compartiment salarizare-normare,
studii superioare economice, gradul profesional I,
vechime minimă 7 ani în specialitatea studiilor.”
Restul anunţului rămâne neschimbat. (Prezenta
rectificare nu se datorează Redacţiei Monitorului
Oficial al României, Partea a III-a.)
l Primăria Comunei Caraşova, județul Caraş-Severin, organizează, conform HG nr.286/2011,
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de
execuţie vacante: -asistent social debutant, în cadrul
Compartimentului Asistență Socială. Condiţii
specifice: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistență socială; -nu se solicită
vechime în muncă. Abilităţi de comunicare: cunoştinţe de operare pe calculator- nivel mediu.
1.Condiţii de desfăşurare a concursului: a)
Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei
Comunei Caraşova, nr.274, astfel: -Proba scrisă în
data de 07 ianuarie 2020, ora 10.00; -Interviul în
data de 08 ianuarie 2020, ora 14.00; b)Condiţiile de
participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt
afişate la sediul Primăriei Comunei Caraşova.
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului. Pentru
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relaţii suplimentare la telefon: 0255.232.000.
Selecţia dosarelor va avea loc în termen de 5 zile de
la data încetării depunerii dosarelor de înscriere.
l Primăria Comunei Frăteşti, cu sediul în localitatea Frăteşti, str.Gării, nr.9, judeţul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de muncitor calificat (guard),
treapta I -Compartiment Deservire: 1 post, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba practică în data de 30.12.2019, ora
10.00; -Proba interviu în data de 30.12.2019, ora
14.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiţii generale prevăzute la art.3 din Hotărârea
Guvernului nr.286/2011. Condiţii specifice pentru
ocuparea postului: -Cerere participare la concurs;
-studii gimnaziale/medii /profesionale cu diplomă;
-vechimea nu este obligatorie. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Frăteşti. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Frăteşti, persoană de contact:
Viorica Damian, telefon: 0372.755.850.
l Primăria Oraşului Panciu, cu sediul în oraşul
Panciu, județul Vrancea, str.Titu Maiorescu, nr.15,
organizează concurs pentru ocuparea următorului
post vacant, aprobat prin HG nr.286/2011, modificată
şi completată prin HG nr.1027/2014. Denumirea
postului: post vacant contractual, perioadă determinată: inspector de specialitate, grad profesional
debutant. Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în domeniul de studii geografie;
-nu necesită vechime în muncă sau în specialitatea
studiilor. Probele de concurs, data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -Proba scrisă: 27 decembrie 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului
Panciu, str.Titu Maiorescu, nr.15; -Proba interviu: 31
decembrie 2019, ora 14.00, la sediul Primăriei
Oraşului Panciu, str.Titu Maiorescu, nr. 15. Data-limită până la care candidații vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la
afişare, la sediul Primăriei Oraşului Panciu, str.Titu
Maiorescu, nr.15. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Oraşului Panciu, persoană de contact:
Drimba Mihaela, telefon: 0237.275.811, e-mail:
drambamihaela@gmail.com
l Primăria Comunei Şieu, cu sediul în localitatea
Şieu, str.Principală, nr.261, judeţul Bistrița-Năsăud,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de referent, gradul II, studii
medii, perioadă nedeterminată, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 06.01.2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 13.01.2020, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 12 clase,
învățământ liceal finalizat cu diplomă de bacalaureat, profil economic; -vechime: cel puțin 1 an de
zile, în specialitatea studiilor; -cunoştințe operare pe
calculator. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Şieu. Relaţii suplimentare la sediul: Primăria
Comunei Şieu, persoană de contact: Cifor-Tinis
Ioan-Sebastian, telefon: 0744.575.238, fax:
0263.260.159, e-mail: primariasieubn@yahoo.com
l Şcoala Gimnazială Nr.1 Săcădat, cu sediul în
localitatea Săcădat, nr.40, judeţul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de îngrijitor clădiri, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba practică în data de 30.12.2019, ora 13.00;
-Proba interviu în data de 30.12.2019, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: generale
-minim 8 clase; -vechime: nu este cazul. 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 Şcolii Gimnaziale Nr.1 Săcădat.
Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale
Nr.1 Săcădat, persoană de contact: Sotoc Rodica,
telefon: 0259.458.240, fax: 0259.458.240, e-mail:
scoalasacadat@yahoo.com

l Şcoala Gimnazială „Boloni Farkas Sandor”, cu
sediul în localitatea Belin, str.Principală, nr.378,
judeţul Covasna, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante de şofer
microbuz, normă întreagă, perioadă nedeterminată,
conform HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Concursul constă în 3 etape
succesive, după cum urmează: -Proba scrisă, în
data de 30.12.2019, ora 12.00; -Proba practică, în
data de 30.12.2019, ora 14.00; -Proba interviu, în
data de 30.12.2019, ora 16.00. Pentru participarea
la concurs, candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -Absolvent de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau şcoală generală;
-Posesor permis de conducere categoria „D”; -Să
aibă atestat pentru transportul rutier de persoane,
eliberat de ARR; -Cunoştințe temeinice de legislație
rutieră; -Aviz psihologic; -Adeverință care să ateste
vechimea în muncă şi vechimea de conducător
auto; -Să posede cunoştințe de mecanică auto;
-Abilități de relaționare-comunicare; -Abilități
pentru munca în echipă; -Disponibilitate la un
program flexibil. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale
„Boloni Farkas Sandor”, localitatea Belin, str.Principală, nr.378, judeţul Covasna. Relații suplimentare privind conținutul dosarului de înscriere la
concurs, tematică şi bibliografie se obțin la sediul
Şcolii Gimnaziale „Boloni Farkas Sandor”, localitatea Belin, persoană de contact: Olah Katalin
(secretar şcoală), Pacurar Dorel (director), telefon:
0267.355.828, fax: 0267.355.828, e-mail: scoala.
belin@yahoo.ro
l Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede,
cu sediul în strada Aviaţiei, nr.1, municipiul
Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, organizează
concurs, conform HG 286/23.03.2011, pentru
ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante:
-îngrijitor curățenie în cadrul Laboratorului de
Analize Medicale. Concursul se va desfăşura astfel:
-îngrijitor curățenie: -proba scrisă în data de 30
decembrie 2019, ora 10.00; -proba interviu în data
de 06 ianuarie 2020, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -îngrijitor curățenie: -absolvent de şcoală generală; -nu se solicită vechime.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 17 decembrie 2019, ora
12.00, la sediul spitalului din strada Aviaţiei, nr.1,
municipiul Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman,
împreună cu taxa de concurs în valoare de
100RON. Pentru relaţii suplimentare şi bibliografia
de concurs, informațiile se obțin la sediul spitalului
din str.Aviaţiei, nr. 1, municipiul Roşiorii de Vede,
judeţul Teleorman, persoană de contact: Luta
Daniela, telefon: 0247.406.085, interior: 114,
0785.222.139 (între orele 08.00-15.00), fax:
0247.406.095, e-mail: pnfrosiori@yahoo.com
l Şcoala Gimnazială Recea, cu sediul în localitatea
Recea, str.Principală, nr.314, județul Braşov, organizează concurs, conform temeiului legal HG nr.
286/2011, modificată şi completată de HG
nr.1027/2014, pentru ocuparea funcției contractual
vacante de secretar, 1 normă, perioadă nedeterminată. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 15.01.2020, ora 8.30; -Proba practică, operare PC (Word, Excel) în data de
15.01.2020, ora 12.30; -Interviul în data de
15.01.2020, ora 14.00. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; b)vechime în conditii specifice
postului: minim 1 an; c)cunoştințe de operare PC.
Candidații vor depune dosarele de participare la
concurs din data de 04.12.2019 până la data de
17.12.2019, ora 14.00, la sediul Şcolii Gimnaziale
Recea. Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala
Gimnazială Recea, persoană de contact: Boeriu
Aurora Elena, telefon: 0786.027.101, e-mail: sc_
recea@yahoo.com
l Clubul Sportiv Şcolar Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, str.N.Titulescu, nr.22A, județul
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale temporar vacante de muncitor II
(şofer), conf.HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
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18.12.2019, ora 11.00; -Proba interviu în data de
18.12.2019, ora 13.00. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -Studii medii; -Vechime: minim 5
ani; -Posesor carnet conducere categoriile B şi D.
Candidații vor depune dosarele de partipare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul CSS Craiova, până pe data
de 10.12.2019. Relații suplimentare la CSS Craiova,
persoană de contact: Dumitrescu Angelica, telefon:
0769.836.603.
l Spitalul Filişanilor, cu sediul în localitatea Filiaşi,
str.Bld.Racoţeanu, nr.200, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de: -1 post de asistent medical
specialitatea radiologie- perioadă determinată,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
19.12.2019, ora 09.00; -Proba interviu în data de
23.12.2019, ora 09.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -diplomă de licenţă în specialitate/
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997- specialitatea
radiologie; -vechime: 6 luni vechime în specialitatea
radiologie. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Spitalului Filişanilor. Relaţii suplimentare la sediul: Filiaşi, str.Bld.
Racoţeanu, nr.200, județul Dolj, persoană de
contact: Maican Denisa, telefon: 0765.137.171, fax:
0251.441.234, e-mail: spitalul_filiasi@yahoo.com
l Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, Filiala
Timis,cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI:38704372, RFO II
nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator
Serban Valeriu, în calitate de administrator judiciar
al debitoarei SC Tecnogreen SRL, cu sediul in Dr.
Tr. Severin, str.Eroii de la Cerna nr.5, jud.Mehedinti, CIF:15195512, J25/302/2016, conform
Incheierii de sedinta din data de 28.12.2018 in
dosarul nr. 2726/101/2018, în temeiul dispozițiilor
art. 61 din Legea 85/2014 angajeaza expert evaluator membru ANEVAR care sa efectueze procedurile de evaluare a patrimoniului debitoarei Sc
Tenogreen SRL. Lista bunurilor imobile: -136,50 ha
teren si vita de vie cu spalieri in proprietate situate
in judetul Mehedinti dupa cum urmeaza: localitatea Punghina: 132,81 ha teren si vita de vite cu
spalieri, localitatea Patulele:3,69 ha teren si vita de
vite cu spalieri. -140,14 ha vita de vie si spalieri
situate in judecatul Mehedinti dupa cum urmeaza:localitatea Punghina: 140,14 ha (terenul pe care
este plantata vita de vie nu este in proprietatea
debitoarei si nu face obiectul evaluari). Administratorul judiciar precizează faptul că ofertele cu
privire la efectuarea procedurilor de evaluare
trebuie să cuprindă: -onorariul solicitat pentru
efectuarea procedurilor de evaluare (inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, impozite şi contribuții);
-perioada de timp de efectuare a procedurile de
evaluare din momentul desemnarii. Ofertele pot fi
transmise pe fax 0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau direct la sediul din
Dr.Tr. Severin, str. Zabrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinți până la data de 09.12.2019 orele 12:00. Administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, ec. Serban Valeriu
l Palatul Copiilor Galați, cu sediul în strada Mihai
Bravu, nr.28, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant de îngrijitor IM, cu normă
întreagă, pe perioadă nedeterminată, la Clubul
Copiilor Tecuci. Condiții generale: -să aibă cetățenie română sau a altor state membre UE şi
domiciliul stabil în România; -să cunoască limba
română scris şi vorbit; -vârsta minimă reglementată
de prevederile legale; -să aibă capacitate deplină de
exercițiu; -să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; -să nu
prezinte antecedente penale. Cerințele specifice:
-studii medii; -diplomă de bacalaureat şi studiile
postliceale constituie un avantaj; -să dețină cunoştințe teoretice şi practice de utilizare a substanțelor
chimice (curs de igienă); -corectitudine, seriozitate,
atitudine principială în relaţiile cu personalul sau
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terţe persoane; capacitatea de organizare; receptivitate, spirit de echipă; disponibilitate la program
prelungit; rezistenţă la stres. Concursul constă în
parcurgerea următoarelor etape: -Selecție dosare=
3 decembrie 2019; -Probă scrisă pe baza bibliografiei de concurs= 18 decembrie 2019; -Interviul= 20
decembrie 2019. Cei interesați vor putea depune
dosarele la secretariatul Palatului Copiilor Galați
până la data de 2 decembrie 2019. Informații suplimentare se pot obține direct la avizierul instituției
sau la telefon: 0236.415.028.
l Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central
“Dr. Carol Davila” Bucureşti organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi: -1 post
vacant de asistent medical licenţiat în nutriţie şi
dietetică, conform H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii- superioare; diplomă de licenţă
în specialitatea nutriţie si dietetică, însoţită de
suplimentul descriptiv; diplomă de bacalaureat;
certificat de membru OAMGMAMR- asistent
medical licenţiat în nutriţie si dietetică, avizat şi
valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit
de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, avizat şi valabil la data concursului, sau de
adeverinţa pentru participare la concurs- valabilă,
eliberată de OAMGMAMR (asistent medical licenţiat în nutritie şi dietetică); nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate, în cazul în care acesta
este declarat „admis”; vechime: minim 6 luni ca
asistent medical- specialitatea nutriţie şi dietetică
(să nu deţină gradul principal ca asistent medicalspecialitatea nutriţie şi dietetică). Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă –07.01.2020 ora 09.00,
interviu- 14.01.2020 ora 09.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 04.12.2019 - 17.12.2019.
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- telefon 021.319.30.51–61
interior 142. -1 post vacant de arhivar debutant,
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel
de studii -minim generale; act doveditor al studiilor
absolvite; nivel de acces la informaţii clasificate sau
acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate;
vechime: -. Concursul se va desfăşura astfel: proba
scrisă– 07.01.2020 ora 09.00, interviu– 14.01.2020
ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este: 04.12.2019– 17.12.2019. Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica
“Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila” cu
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88,
sector 1- telefon 021.319.30.51–61 interior 158. -1
post vacant de muncitor calificat IV (bucătar)treapta profesională muncitor calificat IV - califi-
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carea bucătar, conform H.G. nr.286/2011. Condiţii
specifice: nivel de studii– minim generale; curs/
certificat de calificare în meseria de bucătar; act
doveditor de absolvire a studiilor şi a calificării;
nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul
scris al candidatului privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime: -.
Concursul se va desfăşura astfel: proba practică09.01.2020 ora 09.00, interviu - 16.01.2020 ora
09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă
Militar Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de
depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:
04.12.2019 – 17.12.2019. Relaţii suplimentare pe
site-ul www.scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- telefon
021.319.30.51–61 interior 594. -2 posturi vacante de
muncitor calificat IV (lăcătuş)- treapta profesională
muncitor calificat IV- calificarea lăcătuş, conform
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii–
minim generale; curs/ certificat de calificare în
meseria de lăcătuş; act doveditor de absolvire a
studiilor şi a calificării; nivel de acces la informaţii
clasificate sau acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces
la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime: -. Concursul se va desfăşura astfel:
proba practică- 07.01.2020 ora 09.00, interviu–
14.01.2020 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 04.12.2019– 17.12.2019.
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- telefon 021.319.30.51–61
interior 801. -1 post vacant de muncitor calificat IV
(zugrav)- treapta profesională muncitor calificat
IV- calificarea zugrav, conform H.G. nr.286/2011.
Condiţii specifice: nivel de studii- minim generale;
curs/ certificat de calificare în meseria de zugrav;
act doveditor de absolvire a studiilor şi a calificării;
nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul
scris al candidatului privind verificarea în vederea
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime: -.
Concursul se va desfăşura astfel: proba practică–
08.01.2020 ora 09.00, interviu- 15.01.2020 ora 09.00,
la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere
a dosarelor de înscriere la concurs este: 04.12.201917.12.2019. Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea
Vulcănescu nr.88, sector 1- telefon 021.319.30.51–61
interior 801. -3 posturi vacante de îngrijitor,
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel
de studii- generale; act doveditor de absolvire a
studiilor; nivel de acces la informaţii clasificate sau
acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate;
vechime: nu e cazul. Concursul se va desfăşura
astfel: proba practică- 06.01.2020 ora 09.00,
interviu- 13.01.2020 ora 09.00, la sediul Spitalului
Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 04.12.2019- 17.12.2019.
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon 021.319.30.51–61
interior 594. -2 posturi vacante de infirmieră debutant, conform H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice:
nivel de studii– minim generale; act doveditor al
studiilor absolvite; nivel de acces la informaţii
clasificate sau acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces
la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime: -. Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă– 06.01.2020 ora 09.00, interviu13.01.2020 si 14.01.20120 ora 09.00, la sediul
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central
“Dr.Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este: 04.12.201917.12.2019. Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea
Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon 021.319.30.51–
61 interior 108. -4 posturi vacante de îngrijitoare,
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel
de studii – minim generale; act doveditor al studiilor absolvite; nivel de acces la informaţii clasificate
sau acordul scris al candidatului privind verificarea
în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate;
condiţii de vechime: nu e cazul. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă– 06.01.2020 ora 09.00,
interviu– 13.01.2020 şi 14.01.2020 ora 09.00, la
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar
Central “Dr. Carol Davila”. Perioada de depunere
a dosarelor de înscriere la concurs este: 04.12.2019–
17.12.2019. Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr.
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea

Vu l c ă n e s c u n r. 8 8 , s e c t o r 1 – t e l e f o n
021.319.30.51–61 interior 108. -1 post temporar
vacant de economist gr.II, conform H.G.
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de studii–
superioare– studii economice; act doveditor de
absolvire a studiilor– diploma de licenţă însoţită de
suplimentul descriptiv (foaia matricolă); diplomă
de bacalaureat; nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime: minim 6 luni- maxim 3 ani vechime
în specialitate. Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă– 06.01.2020 ora 09.00, interviu–
13.01.2020 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 04.12.2019– 10.12.2019.
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- telefon 021.319.30.51–61
interior 560. -2 posturi vacante de inginer gr.II,
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel
de studii -superioare în ştiinţe inginereşti; act doveditor de absolvire a studiilor– diploma de licenţă
însoţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă);
diplomă de bacalaureat; nivel de acces la informaţii
clasificate sau acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces
la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime : minim 6 luni– maxim 3 ani
vechime în specialitate. Concursul se va desfăşura
astfel: proba scrisă– 08.01.2020 ora 09.00, interviu15.01.2020 şi 16.01.2020 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.
Carol Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 04.12.2019– 17.12.2019.
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon 021.319.30.51–61
interior 167. -1 post vacant de inginer specialist IA,
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel
de studii– superioare în ştiinţe inginereşti; act doveditor de absolvire a studiilor – diploma de licenţă
însoţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă);
diplomă de bacalaureat; nivel de acces la informaţii
clasificate sau acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces
la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime : minim 6 ani şi 6 luni în specialitate.
Concursul se va desfăşura astfel: proba scrisă–
08.01.2020 ora 09.00, interviu- 15.01.2020 şi
16.01.2020 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 04.12.2019– 17.12.2019.
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- telefon 021.319.30.51–61
interior 167. -1 post vacant de referent de specialitate debutant, conform H.G. nr.286/2011. Condiţii
specifice: nivel de studii– superioare în ştiinţe inginereşti; act doveditor de absolvire a studiilor–
diploma de licenţă însoţită de suplimentul
descriptiv (foaia matricolă); diplomă de bacalaureat; nivel de acces la informaţii clasificate sau
acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate;
vechime: -. Concursul se va desfăşura astfel: proba
scrisă– 08.01.2020 ora 09.00, interviu– 15.01.2020 şi
16.01.2020 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este: 04.12.2019– 17.12.2019. Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica
“Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila” cu
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88,
sector 1– telefon 021.319.30.51– 61 interior 167. -1
post vacant de referent de specialitate debutant,
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel
de studii- superioare în studii administrative, limbi
străine; act doveditor de absolvire a studiilor–
diploma de licenţă însoţită de suplimentul
descriptiv (foaia matricolă); diplomă de bacalaureat; nivel de acces la informaţii clasificate sau
acordul scris al candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate;
vechime: -. Concursul se va desfăşura astfel: proba
scrisă- 08.01.2020 ora 09.00, interviu- 15.01.2020 şi
16.01.2020 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 04.12.2019– 17.12.2019.
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C “Dr. Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- telefon 021.319.30.51–61
interior 167. -1 post vacant de referent de specialitate debutant, conform H.G. nr.286/2011. Condiţii
specifice: nivel de studii- superioare economice/
juridice/ ştiinţe administrative; act doveditor de
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absolvire a studiilor superioare- diploma de licenţă
însoţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă);
diplomă de bacalaureat; nivel de acces la informaţii
clasificate sau acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces
la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime: -. Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă - 07.01.2020 ora 09.00, interviu14.01.2020 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 04.12.2019- 17.12.2019.
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon 021.319.30.51-61
interior 227. -1 post vacant de statistician medical
debutant, conform H.G. nr.286/2011. Condiţii
specifice: nivel de studii- medii de specialitate sau
studii medii; diplomă de bacalaureat; act doveditor
al studiilor absolvite; nivel de acces la informaţii
clasificate sau acordul scris al candidatului privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces
la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate; vechime: -. Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă- 07.01.2020 ora 09.00, interviu14.01.2020 ora 09.00, la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol
Davila”. Perioada de depunere a dosarelor de
înscriere la concurs este: 04.12.2019– 17.12.2019.
Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. Carol
Davila” cu sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1– telefon 021.319.30.51–61
interior 227.

pentru depunerea cererilor suplimentare de creanţă
la 20.12.2019; Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor la 11.01.2020;
Termen pentru depunerea eventualelor contestații
este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL

obiectul vânzării. Licitaţia va avea loc în 06.12.2019,
ora 15/30 la sediul administratorului judiciar din
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare în suma de 1.000 lei +
TVA de la sediul administratorului judiciar şi vor
depune taxa de garanţie de 10% din prețul de
pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei.

l SC Marian Cristrans SRL, titular al activitatii
“Servicii pentru colectarea apelor uzate” anunta
publicul interest asupra depunerii solicitarii de
obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate.
Informatiile privind potentialul impact asupra
mediului al activitatii pot fi consultate la sediul
APM Ilfov strada Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, Tel/Fax 021/4301577, 021/4301523,
021/430.14.02/0746248440 in zilele de luni-joi intre
orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic,
la sediul APM Ilfov.

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 70%:
Copiator Ricoh MP2000 = 531,05 lei, Notebook
Lenovo Ipad+mouse=439,59 lei, Birou=145,16 lei,
Hard extern Verbatim 1 TB = 70,09 lei, Telefon
Vodafone Smaert Speed 6 = 38,14 lei, Telefon
IPHONE 4 16GB=332,75 lei, 2 Telefon Samsung
Galxy S6=609,83 lei. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de
05.12.2019, 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
12.12.2019, 19.12.2019, 06.01.2020 si 13.01.2020
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

CITATII

l SC La Cherhana SRL, având sediul social în
localitatea Bucureşti, Sector 2, str. Aleea Lunca
Florilor nr.4, tel. 0769.153.614, anunţă depunerea la
Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta
Dunării” a cererii pentru obţinerea autorizaţiei de
mediu pentru SC La Cherhana SRL „Punct colectare peşte” amplasat în localitatea Feriteasca, com.
Murighiol, jud. Tulcea, în scopul desfăşurării activităţilor de colectare condiţionare primară şi livrare
peşte, cod CAEN 1020. Informaţii suplimentare se
pot obţine la sediul A.R.B.D.D. Tulcea, str. Portului
nr. 34A, telefon 0240.518.924, 0240.518.925, fax
0240.518.975. Documentaţia se poate consulta la
sediul A.R.B.D.D. Tulcea, în zilele de luni- joi între
orele 8.30- 16.00 şi vineri între orele 8.30- 13.30.
Contestaţiile, sugestiile, propunerile se primesc în
scris sub semnătură şi cu date de identificare la
sediul A.R.B.D.D. Tulcea în termen de 20 zile
lucrătoare de la data apariţiei anunţului publicitar.

l Barbu Alexandru Dumitru Nicolae, te rog trimite-mi adresa unde te-ai mutat pentru a-ţi trimite
pensia alimentară. Barbu Aurel Florin 0758.865007.
l Tureatcă D. Ilie chem în instanţă pe Ciuclea
Stelian, cu domiciliul necunoscut, la Judecătoria
Săveni, dosar nr. 1431/297/2016, în data de
19.12.2019, având ca obiect fond funciar.
l Pălimariu Gheorghe-Mihai, din comuna Bivolari, sat Bivolari, judeţul Iaşi este chemat la Judecătoria Iaşi, str. Anastasie Panu nr.25, Secţia Civilă,
sala 5, în dosarul nr. 27472/245/2018, obiectul
dosarului: divorţ cu minori, exercitarea autorităţii
părinteşti, stabilire domiciliu minor, pensie de
întreţinere, complet 19M, în data de 31.01.2020, ora
08.30, în calitate de pârât, de către reclamanta
Pălimariu Irina-Marcela.
l Kolozsvari Estera, casatorita Bruzadeli, Kolozsvari Sofia, casatorita cu Rigo Iosif, Nagy Ileana,
casatorita Horvath, Kolozsvari Ana, casatorita
Barbos sunt citati in 12.12.2019, la Judecatoria
Turda, in dosar civil nr.8518/328/2018 pentru
uzucapiune si succesiune.
l Vulpe Pompiliu este citat în calitate de pârât în
dosarul civil nr.5266/254/2018 la Judecătoria
Mangalia la data de 16.12.2019. Reclamantă este
Eftimie Luminița, obiect: acțiune constatare unic
moştenitor.
l Numitul Nkemjika James Raymond este citat la
Judecătoria Sfântu Gheorghe, camera Sala 2,
complet cm1, în data de 16 ianuarie 2020, ora 9.00,
în calitate de pârât, în proces cu Zsigmond
Erzsebet, în calitate de reclamant, dos.
nr.5951/305/2019, având ca obiect divorţ.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii de
depozitare şi servicii conexe. Detaliile complete pot
fi găsite pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea „Anunţuri” - „Anunţuri de achiziţie de bunuri şi servicii”.
l Subscrisa SC Dedeman SRL, identificata prin
CUI 2816464 cu sediul in Jud. Bacau, Municipiul
Bacau, strada Alexei Tolstoi nr.8, titular al PUZ
„Extindere magazin Dedeman”- amplasat in Str.
Actiunii nr.2-4 si Drumul Bercenarului nr.1, Sect.4,
Bucuresti anunta publicul interesat parcurgerii
etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului
Special Constituit din data de 28.11.2019 urmand
ca planul/ programul sa fie supus procedurii de
adoptare fara aviz de mediu. Observatii privind
decizia etapei de incadrare se primesc in scris la
sediul A.P.M.B., in termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului.
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii de faliment a
debitorului Cooperativa de Consum Consumcoop
Şimian Societate Cooperativa de gradul I, CIF:
1 6 1 0 3 0 9 , C 2 5 / 1 2 / 2 0 0 5 , d o s a r n r.
7945/101/2014-Tribunalul Mehedinţi. Termen

l Comunicat privind disponibilitatea raportului
aferent trimestrului III, 2019. UPRUC CTR SA, cu
sediul în Făgăraş, str.Negoiu, nr.1, jud.Braşov, înregistrată la ORC Braşov sub nr.J08/1094/1999,
având CUI: 12527609, informează investitorii şi
acționarii societății că Raportul aferent trimestrului
III 2019, întocmit potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 şi aprobat de conducerea
societății este disponibil pentru cei interesați în
formă scrisă, la cerere, la sediul societății din
Făgăraş, str.Negoiu, nr.1, jud.Braşov şi în format
electronic pe website-ul societății: www.uprucctr.
com, secțiunea Relații cu investitorii, începând cu
data de 29.11.2019.

l SC LIDL Discount SRL, cu sediul în sat
Nedelea, comuna Ariceşti Rahtivani, DN 72
Crângul lui Bot, km 73+810, județul Prahova,
anunță public solicitarea de obținere a autorizației
de mediu pentru obiectivul „Supermarket LIDL”
amplasat în Târgovişte, str. I.C. Brătianu, nr.13E,
județul Dâmbovița. Eventualele propuneri şi
sugestii din partea publicului privind activitatea
menționată vor fi transmise în scris şi sub semnătură la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Dâmbovița, din municipiul Târgovişte, Calea
Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni
- joi, între orele 8:00 - 16:30 şi vineri între orele 8:00
- 14:00.

SOMATII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei
Arad se afla dosarul nr. 16113/55/2019, cu termen
de judecata la data de 11 decembrie 2019, avand ca
obiect cererea petentei Vinat Cormelia, cu domiciliul in sat Viadimirescu, com. Viadimirescu, str.
Mures, nr. 9, jud. Arad, cu domiciliul procesual ales
in Arad, str. Praporgescu, nr. 8, ap. 8, jud. Arad,
pentru: constatarea dobandirii de catre petenta a
dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra
imobilului situat in sat Vladimirescu, com. Vladimirescu, str. Mures, nr. 9, jud. Arad, inscris in CF
317305 Vladimirescu, top 8230/2365, proprietatea
tabulara a numitilor Gaudi Catita, nascuta Iovanovici, - decedata la data de 25.07.1924 si Gaudi
Pascu, decedat la data de 28.09.1961. Persoanele
interesate pot face opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de o luna de la data
publicarii prezentei somatii.

LICITAŢII
l SCM Tromet prin administrator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică
proprietate imobiliară compusă din constructia C3
Hala turnatorie in regim de P+1E cu Sc = 806,26
mp, Sd = 1.038,73 mp, Su = 938,54 mp, situată in
Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 348, jud.
Prahova la prețul de 100.000 euro (scutit de TVA,
ce se va achitat în lei la cursul din data plății).
Terenul intravilan pe care se află amplasată
construcția este proprietate de stat şi nu face

l Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, Filiala
Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI: 38704372, RFO
II nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator
Serban Valeriu, în calitate de administrator judiciar
al debitoarei SC Tecnogreen SRL, cu sediul in Dr.
Tr. Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. Mehedinti, CIF: 15195512, J25/302/2016, conform
Incheierii de sedinta din data de 28.12.2018 in
dosarul nr. 2726/101/2018, în temeiul dispozițiilor
art. 61 din Legea 85/2014 angajeaza expert evaluator membru ANEVAR care sa efectueze procedurile de evaluare a patrimoniului debitoarei Sc
Tenogreen SRL. Lista bunurilor imobile: -136,50 ha
teren si vita de vie cu spalieri in proprietate situate
in judetul Mehedinti dupa cum urmeaza: localitatea Punghina: 132,81 ha teren si vita de vite cu
spalieri, localitatea Patulele: 3,69 ha teren si vita de
vite cu spalieri. -140,14 ha vita de vie si spalieri
situate in judecatul Mehedinti dupa cum urmeaza:
localitatea Punghina: 140,14 ha (terenul pe care
este plantata vita de vie nu este in proprietatea
debitoarei si nu face obiectul evaluari). Administratorul judiciar precizează faptul că ofertele cu
privire la efectuarea procedurilor de evaluare
trebuie să cuprindă: -onorariul solicitat pentru
efectuarea procedurilor de evaluare (inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, impozite şi contribuții);
-perioada de timp de efectuare a procedurile de
evaluare din momentul desemnarii. Ofertele pot fi
transmise pe fax 0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau direct la sediul din Dr.
Tr. Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți
până la data de 09.12.2019 orele 12:00. Administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala
Timis, ec. Serban Valeriu.
l Debitorul SC Competent Serv SRL, cu sediul în
Dr.Tr.Severin, str.Walter Maracineanu, nr.110, jud.
Mehedinţi, CIF: 6098138, J25/932/1994 aflata în
procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în
dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil
Popescu, cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
nr.7A, jud.Mehedinti, scoate la vânzare urmatoarele
bunuri: Proprietate imobiliara Teren+Constructii
situat in loc. Malovat, str. Calea Targu Jiului, nr.6,
jud.Mehedinti, nr. C.F. 50145 (Nr. CF vechi 292) la
pretul de 189.703,00 EURO formata din: • Teren
intravilan in suprafata totala de 16833 mp. nr.
cadastral – 50145; • Ateliere (2buc.) cu o suprafata
utila de 559,50 mp, nr. cadastral 50145-C1; •
Magazie Materiale (2 buc.) cu o suprafata
construita de 367,03 mp, nr. cadastral 50145-C2; •
Birou si Loborator cu o suprafata construita de
297,15 mp, nr. cadastral 50145-C3; • Sopron cu o
suprafata construita de 387,65 mp, nr. cadastral
50143-C4; • Magazie cu o suprafata construita de
87,35 mp. Apartament cu 2 camere situat in Dr.Tr.
Severin, str. Slt. Eugen Mares, nr.10, bl.U4, sc.3,
parter, ap.1, jud.Mehedinti, cu o suprafata utila de
35,82 mp, o suprafata construita de 43,5 mp, avand
numar cadastral 51514-C1-U3, nr. C.F. 51514C1-U3 (Nr. CF vechi 4392) la pretul de 23.630
EURO. Apartament cu 3 camere situat in Dr.Tr.
Severin, str.Slt. Eugen Mares, nr.10, bl.U4, sc.3,
parter, ap.2, jud.Mehedinti, cu o suprafata utila de
43,73 mp, o suprafata construita de 54,34 mp,
avand numar cadastral 51514-C1-U8, nr. C.F.
51514-C1-U8 (nr. CF vechi 10159) la pretul de
26.775 EURO. Bunurile imobile descrise anterior
sunt diminuate cu 15% fata de pretrile stabilite prin
rapoartele de evaluare depuse la dosarul cauzei si se
afla în garanția rang I a creditorului G-Trust MH
SRL (succesor de drept al Invest Capital Malta
LTD), cu rangul I conform contract de ipoteca nr.
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Alexandra si contract de cesiune creanta. Teren
intravilan situat in loc. Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti (intre str. Iazului si Centura Noua, la aproximativ 300 mp de intersectia cu drumul spre
Cerneti) cu o suprafata de 5.265 mp avand numar
cadastral 63112, nr. C.F. 63112 (nr. CF vechi 15131)
la pretul de 80.554,50 EURO , pret diminuat cu
15% fata de pretul stabilit prin raportul de
evaluare. Preturile nu includ TVA.(echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua plati). Licitaţia va avea
loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la
data de 12.12.2019 orele 14:00. Informăm toți
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o
garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al
licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină in
suma de 1000 lei pana pe data de 11.12.2019 orele
17.00. Nr. cont: RO11BRMA0999100085359511
deschis la Banca Romaneasca. Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o
reprezinta incheierea din data de 19.12.2016 de
deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.
2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Invităm pe toti cei care vor să participe la
ședinţa de licitaţie să depună oferte de cumpărare
și documentele în copie xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină la adresa
menționată anterior respectiv localitatea Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor imobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. In masura in care creditorul urmaritor doreste
sa achizitioneze bunurile afalate in garantia acestuia rang I, in cuantumul creantei acesta va fi
obligat la plata cheltuielilor de procedura dupa
cum urmeaza: ■Cheltuieli privind onorariu administrator/lichidator judiciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata la valoarea de evaluare a
bunului imobil Apartament cu 2 camere situat. Dr.
Tr. Severin, str. Slt. Eugen Maresi, nr.10, bl. U4, sc.
3, jud.Mehedinti 27.270,07 lei; ■Cheltuieli privind
onorariu administrator/lichidator judiciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata la valoarea de
evaluare a bunului imobil Apartament cu 3 camere
situat. Dr. Tr. Severin, str. Slt. Eugen Maresi, nr.10,
bl. U4, sc. 3, jud.Mehedinti - 30.891,08 lei; ■Cheltuieli privind onorariu administrator/lichidator
judiciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata
la valoarea de evaluare a bunului imobil Proprietatea imobiliarra situata in loc. Malovat, str. Tg.
Jiului nr.6 ,jud Mehedinti – 218.872,59 lei. Relaţii la
sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, telefon
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau: office@
consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL prin ec. Emil Popescu.
l Debitorul SC My Lady SRL cu sediul in Dr.
Tr.Severin, str.Eroii de la Cerna nr.49, jud.Mehedinti, J25/202/1999, CUI 12109568, aflată în
procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite,
dosar nr. 910/101/2018, prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu
sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A,
jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO
II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la pretul
diminuat cu 10% fata de pretul de evaluare, bunul
imobil: • Proprietate imobiliara compusa din: teren intravilan cu S = 417 mp (390mp din acte),
avand nr. cadastral 50365; - spatiu comercial cu Sc
= 118,04 mp si Su = 95,34 mp, avand nr. cadastral
50365-C1; - magazie, cu Sc = 19,78 mp si Su =
15,01 mp, avand nr. cadastral 50365-C2; - garaj, cu
Sc = 49,10 mp si Su = 40,94 mp, avand nr.cadastral
50365-C3. situata in Dr.Tr. Severin, str. Eroii de la
Cerna nr.49, jud.Mehedinti, aflata in garantia
creditorului Eurobank Ergasias S.A. Valoarea
totala a proprietatii imobiliare este de 87165 euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). Licitatia va avea loc în Dr.Tr. Severin,
str. Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul Mehedinţi la data
de 12.12.2019 orele 10:00. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunului imobil, conform Raportului de evaluare nr.
49/04.04.2019, o reprezinta Sentința nr. 175 din
data de 03.10.2019 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul sindic în
dosarul de insolvență nr. 910/101/2018. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea
în contul unic de insolventa al debitoarei SC My
Lady SRL pana la data de 11.12.2019 orele 17.00, a
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru
bunul imobil și achiziţionarea caietului de sarcini in
suma de 500,00 lei. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Dr.Tr.Severin, sub nr.
RO11BRMA0999100083383621. Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra bunului imobil sa

anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0252/354399 sau la sediul profesional
al lichidatorului din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului,
nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin Asociat
coordonator ec. Serban Valeriu.
l Anunț de licitație. Primaria Orasului Santana
organizeaza licitatie in vederea vanzarii terenului
situat in Santana, evidentiat in cf nr.312193, nr. top.
312193, in suprafata de 281 mp., apartinand domeniul privat al orasului Santana. 1. Informații generale privind autoritatea contractanta, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei
de contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
județul Arad, telefon: 0357/100074, fax
0357/100075, e-mail: contact@primariasantana.ro.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitatie publica, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vandut: terenul situat
in Santana, evidentiat in CF nr. 312193, nr. Top.
312193, in suprafata de 281 mp., aprobata prin
H.C.L. nr. 157/17.10.2019 a Orasului Santana,
apartinand domeniului privat al orasului Santana,
jud.Arad, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. 3. Informații privind documentația
de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul
Arad, de catre persoanele interesate, care transmit
o solicitare in acest sens prin: mijloace electronice,
e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
vanzatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment
Fond locativ din cadrul Primăriei Orașului
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3
Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentatiei de atribuire, unde este cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către
persoanele interesate, care transmit o solicitare în
acest sens prin: - mijloace electronice, e-mail
(pentru care în solicitare este necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără costuri; - pe suport de
hârtie, contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata
poate fi achitata la casieria Primăriei Orașului
Sântana
sau
în
contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2019, ora 10:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 24.12.2019, ora 10:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Orașul Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 30.12.2019, ora 11:30, sala de ședințe a
Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, Secția
a III - a contencios-administrativ – fiscal, litigii de
munca si asigurari sociale, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, in termen 30
zile de la data publicarii anuntului. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.12.2019.
l Anunț de licitație primaria orasului Santana
organizeaza licitatie in vederea vanzarii terenului
situat in Santana, Str.Muncii FN, evidentiat in cf
nr. 308531, in suprafata de 93.561 mp., apartinand
domeniul privat al orasului Santana cu destinatia
zona de agrement. 1. Informații generale privind
autoritatea contractanta, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraș
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad,
telefon: 0357/100074, fax 0357/100075, e-mail:
contact@primariasantana.ro. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitatie publica,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vandut: terenul situat in Santana,
str. Muncii FN, evidentiat in CF nr.308531, in
suprafata de 93.561 mp., aprobata prin H.C.L. nr.
165/17.10.2019 a Orasului Santana, apartinand
domeniului privat al orasului Santana, jud.Arad,
conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul
Arad, de catre persoanele interesate, care transmit
o solicitare in acest sens prin: mijloace electronice,
e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și

adresa serviciului/compartimentului din cadrul
vanzatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment
Fond locativ din cadrul Primăriei Orașului
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3
Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentatiei de atribuire, unde este cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către
persoanele interesate, care transmit o solicitare în
acest sens prin: - mijloace electronice, e-mail
(pentru care în solicitare este necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără costuri; - pe suport de
hârtie, contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata
poate fi achitata la casieria Primăriei Orașului
Sântana
sau
în
contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 11.12.2019, ora 10:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 24.12.2019, ora 10:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Orașul Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 30.12.2019, ora 10:00, sala de ședințe a
Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, Secția
a III - a contencios-administrativ - fiscal, litigii de
munca si asigurari sociale, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, in termen 30
zile de la data publicarii anuntului. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.12.2019.
l Anunț de licitație primaria orasului Santana
organizeaza licitatie in vederea vanzarii terenului
situat in Santana, evidentiat in cf nr.312189, nr. top.
312189, in suprafata de 259 mp., apartinand domeniul privat al orasului Santana. 1. Informații generale privind autoritatea contractanta, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei
de contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
județul Arad, telefon: 0357/100074, fax
0357/100075, e-mail: contact@primariasantana.ro.
2. Informații generale privind obiectul procedurii
de licitatie publica, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vandut: terenul
situat in Santana, evidentiat in CF nr. 312189, nr.
Top. 312189, in suprafata de 259 mp., aprobata
prin H.C.L. nr. 155/17.10.2019 a Orasului Santana,
apartinand domeniului privat al Orasului Santana,
jud.Arad, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. 3. Informații privind documentația
de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul
Arad, de catre persoanele interesate, care transmit
o solicitare in acest sens prin: mijloace electronice,
e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
vanzatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment
Fond locativ din cadrul Primăriei Orașului
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3
Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentatiei de atribuire, unde este cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către
persoanele interesate, care transmit o solicitare în
acest sens prin: - mijloace electronice, e-mail
(pentru care în solicitare este necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără costuri; - pe suport de
hârtie, contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata
poate fi achitata la casieria Primăriei Orașului
Sântana
sau
în
contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2019, ora 10:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 24.12.2019, ora 10:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Orașul Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 30.12.2019, ora 10:30, sala de ședințe a
Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, Secția
a III - a contencios-administrativ – fiscal, litigii de
munca si asigurari sociale, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, in termen 30
zile de la data publicarii anuntului. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.12.2019.
l Anunț de licitație primaria orasului Santana
organizeaza licitatie in vederea concesionarii imobi-

lului (apartamentele si teren) situat in orasul
Santana, Str.Pacii nr.67, jud.Arad, apartinand
domeniul public al orasului Santana cu destinatia
de spatii medicale. 1. Informații generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Oraș Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, telefon:
0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: contact@
primariasantana.ro. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
concesionarea prin licitație publica a cladirii si
terenului aferent de pe str.Pacii nr.67, ap.1 evidentiat in CF nr. 304082-C1-U1 în suprafață de 85 mp
si ap.2 evidentiat in CF nr. 304082-C1-U2 în suprafață de 85 mp si teren evidentiat in CF nr. 304082
în suprafață de 1.452 mp, apartinand domeniului
public al Orasului Santana, jud.Arad, aprobata
prin H.C.L. nr. 146/20.09.2019 si H.C.L. ntr.
188/19.11.2019, in conformitate cu O.U.G. nr.
57/2019 privind codul administrativ. 3. Informații
privind documentația de atribuire, se regasesc in
caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau modalitățiile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul
Primăriei Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
județul Arad, de catre persoanele interesate, care
transmit o solicitare in acest sens prin: mijloace
electronice, e-mail sau pe suport de hartie. 3.2
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate obține
un exemplar din documentația de atribuire:
compartiment Fond locativ din cadrul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea
documentatiei de atribuire, unde este cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către
persoanele interesate, care transmit o solicitare în
acest sens prin: - mijloace electronice, e-mail
(pentru care în solicitare este necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără costuri; - pe suport de
hârtie, contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata
poate fi achitata la casieria Primăriei Orașului
Sântana
sau
în
contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2019, ora 10:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 24.12.2019, ora 10:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Orașul Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 30.12.2019, ora 8:30, sala de ședințe a
Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, Secția
a III - a contencios-administrativ - fiscal, litigii de
munca si asigurari sociale, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, in termen 30
zile de la data publicarii anuntului. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.12.2019.
l Anunț de licitație. Primaria orasului Santana
organizeaza licitatie in vederea vanzarii terenului
situat in santana, evidentiat in cf nr.312191, nr. top.
312191, in suprafata de 285 mp., apartinand domeniul privat al orasului Santana. 1.
Informații generale privind autoritatea contractanta, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei
de contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
județul Arad, telefon: 0357/100074, fax
0357/100075, e-mail: contact@primariasantana.ro.
2. Informații generale privind obiectul procedurii
de licitatie publica, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vandut: terenul
situat in Santana, evidentiat in CF nr. 312191, nr.
Top. 312191, in suprafata de 285 mp., aprobata
prin H.C.L. nr. 158/17.10.2019 a Orasului Santana,
apartinand domeniului privat al orasului Santana,
jud.Arad, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. 3. Informații privind documentația
de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul
Arad, de catre persoanele interesate, care transmit
o solicitare in acest sens prin: mijloace electronice,
e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și
adresa serviciului /compartimentului din cadrul
vanzatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment
Fond locativ din cadrul Primăriei Orașului
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3
Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentatiei de atribuire, unde este cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către
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persoanele interesate, care transmit o solicitare în
acest sens prin: - mijloace electronice, e-mail
(pentru care în solicitare este necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără costuri; - pe suport de
hârtie, contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata
poate fi achitata la casieria Primăriei Orașului
Sântana
sau
în
contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2019, ora 10:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 24.12.2019, ora 10:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Orașul Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 30.12.2019, ora 12:00, sala de ședințe a
Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, Secția
a III - a contencios-administrativ – fiscal, litigii de
munca si asigurari sociale, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, in termen 30
zile de la data publicarii anuntului. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.12.2019.
l Anunț de licitație. Primaria orasului Santana
organizeaza licitatie in vederea vanzarii terenului
situat in Santana, evidentiat in cf nr.312190, nr.
Top. 312190, in suprafata de 289 mp. Apartinand
domeniul privat al orasului Santana. 1. Informații
generale privind autoritatea contractanta, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei
de contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
județul Arad, telefon: 0357/100074, fax
0357/100075, e-mail: contact@primariasantana.ro.
2. Informații generale privind obiectul procedurii
de licitatie publica, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vandut: terenul
situat in Santana, evidentiat in CF nr. 312190, nr.
Top. 312190, in suprafata de 289 mp., aprobata
prin H.C.L. nr. 159/17.10.2019 a Orasului Santana,
apartinand domeniului privat al orasului Santana,
jud.Arad, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. 3. Informații privind documentația
de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul
Arad, de catre persoanele interesate, care transmit
o solicitare in acest sens prin: mijloace electronice,
e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
vanzatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment
Fond locativ din cadrul Primăriei Orașului
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3
Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentatiei de atribuire, unde este cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către
persoanele interesate, care transmit o solicitare în
acest sens prin:- mijloace electronice, e-mail
(pentru care în solicitare este necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără costuri; - pe suport de
hârtie, contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata
poate fi achitata la casieria Primăriei Orașului
Sântana
sau
în
contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2019, ora 10:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 24.12.2019, ora 10:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Orașul Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 30.12.2019, ora 12:30, sala de ședințe a
Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, Secția
a III - a contencios-administrativ – fiscal, litigii de
munca si asigurari sociale, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, in termen 30
zile de la data publicarii anuntului. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.12.2019.
l Anunț de licitație. Primaria orasului Santana
organizeaza licitatie in vederea vanzarii terenului
situat in Santana, evidentiat in cf nr.312194, nr. top.
312194, in suprafata de 293 mp., apartinand domeniul privat al orasului Santana. 1. Informații generale privind autoritatea contractanta, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul
Arad, telefon: 0357/100074, fax 0357/100075, e-mail:
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contact@primariasantana.ro. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitatie publica, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vandut: terenul situat in Santana,
evidentiat in CF nr. 312194, nr. Top. 312194, in suprafata de 293 mp., aprobata prin H.C.L. nr.
160/17.10.2019 a Orasului Santana, apartinand
domeniului privat al orasului Santana, jud.Arad,
conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire:
se regasesc in caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau
modalitățiile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de
la sediul Primăriei Orașului Sântana, str. Muncii, nr.
120 A, județul Arad, de catre persoanele interesate,
care transmit o solicitare in acest sens prin: mijloace
electronice, e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din
cadrul vanzatorului, de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: compartiment Fond locativ din cadrul Primăriei Orașului
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3 Costul și
condițiile de plată pentru obținerea documentatiei de
atribuire, unde este cazul: documentaţia de atribuire
poate fi obţinută, de către persoanele interesate, care
transmit o solicitare în acest sens prin: - mijloace electronice, e-mail (pentru care în solicitare este necesar a
ne comunica adresa de e-mail) fără costuri; - pe suport
de hârtie, contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata
poate fi achitata la casieria Primăriei Orașului
Sântana
sau
în
contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2019, ora 10:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
24.12.2019, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 30.12.2019, ora 13:00, sala de
ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța
competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad,
Secția a III - a contencios-administrativ – fiscal, litigii
de munca si asigurari sociale, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, in termen 30 zile
de la data publicarii anuntului. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 03.12.2019.
l Anunț de licitație. Primaria orasului Santana
organizeaza licitatie in vederea vanzarii terenului
situat in Santana, Str.Zarandului Nr.6, evidentiat in
cf nr.308846, in suprafata de 230 mp., apartinand
domeniul privat al orasului Santana. 1. Informații
generale privind autoritatea contractanta, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul
Arad, telefon: 0357/100074, fax 0357/100075, e-mail:
contact@primariasantana.ro. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitatie publica, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vandut: terenul situat in Santana, str.
Zarndului nr.6, evidentiat in CF nr.308846, in suprafata de 230 mp, aprobata prin H.C.L. nr.
164/17.10.2019 a Orasului Santana, apartinand
domeniului privat al orasului Santana, jud.Arad,
conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul
Arad, de catre persoanele interesate, care transmit o
solicitare in acest sens prin: mijloace electronice,
e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
vanzatorului, de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: compartiment Fond
locativ din cadrul Primăriei Orașului Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3 Costul și condițiile
de plată pentru obținerea documentatiei de atribuire, unde este cazul: documentaţia de atribuire
poate fi obţinută, de către persoanele interesate, care
transmit o solicitare în acest sens prin: - mijloace
electronice, e-mail (pentru care în solicitare este
necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără
costuri; - pe suport de hârtie, contravaloarea acesteia
fiind de 50 lei. Plata poate fi achitata la casieria
Primăriei Orașului Sântana sau în contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2019, ora 10:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
24.12.2019, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120
A, jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 30.12.2019,

ora 13:30, sala de ședințe a Primăriei Orașului
Sântana. 6. Instanța competenta în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Arad, Secția a III - a contencios-administrativ – fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraș Arad,
județul Arad, telefon 0257/250114, fax: 0257/251700,
e-mail: tr-arad@just.ro, in termen 30 zile de la data
publicarii anuntului. 7. Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 03.12.2019.
l Anunț de licitație. Primaria orasului Santana
organizeaza licitatie in vederea vanzarii terenului
situat in Santana, Str.Ghioceilor Nr.6, evidentiat in
cf nr.312183, nr. cad. 312183 in suprafata de 600
mp., apartinand domeniul privat al orasului
Santana. 1. Informații generale privind autoritatea
contractanta, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Oraș Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, telefon:
0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: contact@
primariasantana.ro. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitatie publica, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie vandut: terenul situat in Santana, str.Ghioceilor
nr.6, evidentiat in CF nr. 312183, nr. cad. 312183, in
suprafata de 600 mp., aprobata prin H.C.L. nr.
161/17.10.2019 a Orasului Santana, apartinand
domeniului privat al orasului Santana, jud.Arad
conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul
Arad, de catre persoanele interesate, care transmit o
solicitare in acest sens prin: mijloace electronice,
e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
vanzatorului, de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: compartiment Fond
locativ din cadrul Primăriei Orașului Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3 Costul și condițiile
de plată pentru obținerea documentatiei de atribuire, unde este cazul: documentaţia de atribuire
poate fi obţinută, de către persoanele interesate, care
transmit o solicitare în acest sens prin: - mijloace
electronice, e-mail (pentru care în solicitare este
necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără
costuri; - pe suport de hârtie, contravaloarea acesteia
fiind de 50 lei. Plata poate fi achitata la casieria
Primăriei Orașului Sântana sau în contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2019, ora 10:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
24.12.2019, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120
A, jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 30.12.2019,
ora 14:00, sala de ședințe a Primăriei Orașului
Sântana. 6. Instanța competenta în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Arad, Secția a III - a contencios-administrativ - fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraș Arad,
județul Arad, telefon 0257/250114, fax: 0257/251700,
e-mail: tr-arad@just.ro, in termen 30 zile de la data
publicarii anuntului. 7. Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 03.12.2019.
l Anunț de licitație. Primaria orasului Santana
organizeaza licitatie in vederea concesionarii imobilului (apartamentele nr.2 si nr.4 si terenul aferent)
situat in orasul Santana, Str.Muncii Nr.73, Jud.Arad,
apartinand domeniul public al orasului Santana cu
destinatia de spatii medicale. 1. Informații generale
privind concedentul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraș
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, telefon:
0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: contact@
primariasantana.ro. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
concesionarea prin licitație a imobilului (apartamentele nr.2 si nr.4 si terenul aferent) situat in orasul
Santana, str.Muncii nr.73, apartinand domeniului
public al Orasului Santana, aprobata prin H.C.L. nr.
187/19.11.2019 a Orasului Santana, jud.Arad, in
conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind codul
administrativ. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei Orașului Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de catre persoanele
interesate, care transmit o solicitare in acest sens prin:

marți / 3 decembrie 2019
mijloace electronice, e-mail sau pe suport de hartie.
3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire:
compartiment Fond locativ din cadrul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea
documentatiei de atribuire, unde este cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către
persoanele interesate, care transmit o solicitare în
acest sens prin: - mijloace electronice, e-mail (pentru
care în solicitare este necesar a ne comunica adresa de
e-mail) fără costuri; - pe suport de hârtie, contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata poate fi achitata la
casieria Primăriei Orașului Sântana sau în contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2019, ora 10:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
24.12.2019, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120
A, jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 30.12.2019, ora 14:30, sala
de ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța
competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad,
Secția a III - a contencios-administrativ – fiscal, litigii
de munca si asigurari sociale, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, in termen 30
zile de la data publicarii anuntului. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 03.12.2019.
l Anunț de licitație . Primaria orasului Santana
organizeaza licitatie in vederea vanzarii terenului
situat in Santana, evidentiat in cf nr.312192, nr. top.
312192, in suprafata de 277 mp., apartinand domeniul privat al orasului Santana. 1. Informații generale
privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax
și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraș
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, telefon:
0357/100074, fax 0357/100075, e-mail: contact@
primariasantana.ro. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitatie publica, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vandut: terenul situat in Santana, evidentiat in CF nr.
312192, nr. Top. 312192, in suprafata de 277 mp.,
aprobat prin H.C.L. nr. 156/17.10.2019 a Orasului
Santana, apartinand domeniului privat al Orasului
Santana, jud.Arad, conform OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire
poate fi obținută, de la sediul Primăriei Orașului
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de catre
persoanele interesate, care transmit o solicitare in
acest sens prin: mijloace electronice, e-mail sau pe
suport de hartie. 3.2 Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care
se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: compartiment Fond locativ din cadrul
Primăriei Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud.
Arad. 3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea
documentatiei de atribuire, unde este cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către persoanele
interesate, care transmit o solicitare în acest sens prin:
- mijloace electronice, e-mail (pentru care în solicitare
este necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără
costuri; - pe suport de hârtie, contravaloarea acesteia
fiind de 50 lei. Plata poate fi achitata la casieria Primăriei Orașului Sântana sau în contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2019, ora 10:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
24.12.2019, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 30.12.2019, ora 11:00, sala de
ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța
competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad,
Secția a III - a contencios-administrativ – fiscal, litigii
de munca si asigurari sociale, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, in termen 30 zile
de la data publicarii anuntului. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 03.12.2019.
l Anunț de licitație. Primaria orasului Santana
organizeaza licitatie in vederea vanzarii terenului
situat in Santana, Str.Ghioceilor nr.27, evidentiat in cf
nr. 304699, nr. top. 2056 in suprafata de 1044 mp.,
apartinand domeniul privat al orasului Santana. 1.
Informații generale privind autoritatea contractanta,
în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei

de contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
județul Arad, telefon: 0357/100074, fax 0357/100075,
e-mail: contact@primariasantana.ro. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitatie
publica, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vandut: terenul situat in Santana,
str.Ghioceilor nr.27, evidentiat in CF nr.304699, nr.
top. 2056, in suprafata de 1044 mp., aprobata prin
H.C.L. nr. 162/17.10.2019 a Orasului Santana, apartinand domeniului privat al orasului Santana, jud.
Arad, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei Orașului Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de catre persoanele
interesate, care transmit o solicitare in acest sens prin:
mijloace electronice, e-mail sau pe suport de hartie.
3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire:
compartiment Fond locativ din cadrul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea
documentatiei de atribuire, unde este cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţinută, de către
persoanele interesate, care transmit o solicitare în
acest sens prin: - mijloace electronice, e-mail (pentru
care în solicitare este necesar a ne comunica adresa de
e-mail) fără costuri; - pe suport de hârtie, contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata poate fi achitata la
casieria Primăriei Orașului Sântana sau în contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2019, ora 10:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
24.12.2019, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120
A, jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 30.12.2019, ora 10:00, sala
de ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța
competenta în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad,
Secția a III - a contencios-administrativ - fiscal, litigii
de munca si asigurari sociale, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4,
oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, in termen 30
zile de la data publicarii anuntului. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 03.12.2019.
l Anunț de licitație. Primaria orasului Santana
organizeaza licitatie in vederea vanzarii terenului
situat in Santana, Str.L.Rosu nr.2, evidentiat in cf
nr.309033, in suprafata de 650 mp. apartinand
domeniul privat al orasului Santana. 1. Informații
generale privind autoritatea contractanta, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul
Arad, telefon: 0357/100074, fax 0357/100075, e-mail:
contact@primariasantana.ro. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitatie publica, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vandut: terenul situat in Santana,
str.L.Rosu nr. 2, evidentiat in CF nr.309033, in suprafata de 650 mp., aprobata prin H.C.L. nr.
163/17.10.2019 a Orasului Santana, apartinand
domeniului privat al orasului Santana, jud.Arad,
conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la sediul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul
Arad, de catre persoanele interesate, care transmit o
solicitare in acest sens prin: mijloace electronice,
e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
vanzatorului, de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: compartiment Fond
locativ din cadrul Primăriei Orașului Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3 Costul și condițiile
de plată pentru obținerea documentatiei de atribuire,
unde este cazul: documentaţia de atribuire poate fi
obţinută, de către persoanele interesate, care
transmit o solicitare în acest sens prin: - mijloace
electronice, e-mail (pentru care în solicitare este
necesar a ne comunica adresa de e-mail) fără costuri;
- pe suport de hârtie, contravaloarea acesteia fiind de
50 lei. Plata poate fi achitata la casieria Primăriei
Orașului Sântana sau în contul
RO53TREZ0215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2019, ora 10:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
24.12.2019, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120
A, jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-

plar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 30.12.2019, ora
9:30, sala de ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 6.
Instanța competenta în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Arad, Secția a III - a contencios-administrativ –
fiscal, litigii de munca si asigurari sociale, Bd. Vasile
Milea, nr. 2-4, oraș Arad, județul Arad, telefon
0257/250114, fax: 0257/251700, e-mail: tr-arad@just.
ro, in termen 30 zile de la data publicarii anuntului.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.12.2019.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, telefon: 0246.213.588, 0246.213.747, fax:
0246.215.405, e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro, cod
fiscal: 4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului ce
urmează să fie concesionat: terenul în suprafață de
618mp, aparținând domeniului public al Municipiului
Giurgiu, situat în strada Unirii, FN, conform HCL
54/28.02.2019 și OUG 57/03.07.2019. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se va obţine de persoane juridice de drept privat
român interesate și persoane fizice autorizate române
interesate, pe suport de hârtie de la sediul Primăriei
Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, în
baza unei solicitări depuse la Registratură, la cerere și
achitarea contravalorii. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmărire, Executare Contracte, Primăria Municipiului
Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, Giurgiu, județul
Giurgiu. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări
prin Legea nr.22/2007: 100Lei, la care se adaugă TVA și
se poate achita la Direcția de Taxe și Impozite Locale
Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
13.12.2019, ora 16.00. 4.Informaţii privind ofertele:
Ofertele se depun în plic, în limba română.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 18.12.2019, ora
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu,
B-dul București, nr.49-51, Registratură, Giurgiu,
județul Giurgiu. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare participant
depune o singură ofertă în două exemplare (original și
copie). 5. Data și locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă: 19.12.2019, ora
13.30, Primăria Municipiului Giurgiu, Şos. București,
nr.49-51, sala Parter, Giurgiu, județul Giurgiu. 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 Giurgiu- Secţia Contencios Administrativ
Fiscal, str. Episcopiei, nr.13, Giurgiu, județul Giurgiu,
telefon: 0246.212.725, fax: 0337.819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului
negocierii către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 02.12.2019.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator
nr.275243/28.06.2016, pentru sediul social al SC
Vector Aesthetic SRL, cu J40/13641/2008 și CUI:
RO24327175. Se declară nul.
l Pierdut atestat marfă emis de ARR Dolj pe
numele Odagiu Florin-Alin. Se declară nul.
l Potcovaru Stela -declar pierdut și nul avizul anual
pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent
medical generalist -grad principal pe baza certificatului de membru B28922 în specialitatea medicină
generală, emis de O.A.M.G.M.A.M.R. București.
l Subscrisa S.C. Vegas Style S.R.L., C.U.I.
32982566 Bragadiru, Ilfov, declar nule biletele la
ordin cu seriile 829856 până la 829865 emise de
Carpatica Bank actuala Patria Bank.
l Declar pierdut și nul certificat de membru al
Colegiului Medicilor Dentiști din România pe
numele Frăţiloiu Toma Cristian, seria ANY nr. 07,
din data emiterii 10.02.2010, eliberat de către Colegiul Medicilor Dentiști Ilfov.
l P.F.A. Pătrașcu Annemary cu sediul Strada
Salcâmilor nr.11, Tulcea, declară pierdute: certificat
constatator 19930/19.10.2016 cerere modificată nr.
4488/07.03.2013; -certificat constatator 21.10.2016.
Le declarăm nule.

