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OFERTE SERVICIU
l Angajăm prelucrător eroziune.
Tel.0744.343.864.
l S.C. Olimpiada Prod Com Impex SRL
CUI 22733240 angajează betonist, fierari
betonisti, montatori elemente din beton
armat. 0732113352.
l SC Fagforest Wood Prod&Trade Co SRL,
cu sediul în Jud.Hunedoara, Com.Pui, sat
Rau Bărbat 75A, având fabrica de cherestea
în Com.Betea Romană, sat Bretea Streiului
45, angajează muncitori Calificați și necalificați, salariu 2.500 Lei în mână, asigurăm
cazare gratis. Relații la tel.0744.665.656,
0254.733.455.
l Centrul Român pentru Pregătirea și
Perfecționarea Personalului din Transporturi
Navale -Ceronav, cu sediul în Constanța, str.
Pescarilor, nr.69A, județul Constanța, organizeazã concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de: -Director studii,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăsura astfel: -Proba scrisă în data de
07.04.2020, ora 10.00; -Proba orală (Interviu)
în data de 07.04.2020, ora 15.00. Această
probă va fi susţinută doar de candidaţii
declaraţi admiși la proba scrisă. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență; b)deţinător de brevet
maritim de comandant sau șef mecanic; c)
vechime de minim 5 ani în funcţii de conducere; d)experiență în domeniul educației și
formării profesionale de minim 10 ani; e)
specializări în domeniul managementului de
proiect. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de:
20.03.2020, ora 14.00, la sediul din str.Pescarilor, Constanța. Relaţii suplimentare la
sediul: CERONAV, str.Pescarilor, nr.69A,
persoană de contact: Pop Ionela, telefon
0241.639.595, e-mail: ionelapop@ceronav.ro.
l Grădinița „Floare de Colț” Băile-Herculane, cu sediul în oraș Băile Herculane, str.
Castanilor, nr.17A, judeţul Caraș Severin,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -îngrijitor grupă
de copii, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 30.03.2020, ora 10.30; -Proba
practică în data de 31.03.2020, ora 10.30;
-Proba interviu în data de 01.03.2020, ora
10.30. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii; -vechime: 2 ani;
-abilități, calități și aptitudini necesare:
persoană serioasă, afectivă și stabilă emoțional, responsabilă și corectă; -domiciliul să fie
în localitate; -să nu aibă cazier judiciar.
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
instituției. Relaţii suplimentare la sediul
instituției, persoană de contact: Berejnic
Amelia Liana, telefon 0762.674.283.
l Primăria Comunei Năsturelu, cu sediul în
comuna Năsturelu, sat Năsturelu, str.Giurgiului, nr.154, județul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea a 3 funcţiei
contractuale vacante pe perioadă determinată, de: Referent debutant în cadrul
compartimentului implementare proiecte
finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform HG nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 31.03.2020, ora 10.00; -Proba
interviu: va fi anunțată după afișarea rezultatelor probei scrise. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: Studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime: fără vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
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termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Năsturelu, județul Teleorman. Relaţii suplimentare la sediul: Primăria Năsturelu,
județul Teleorman, persoană de contact:
Marian Fudulu, telefon 0247.368.807, fax
0247.368.011, e-mail: primarianasturelu@
yahoo.com.
l Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în
Caracal, strada Plevnei, nr.36, județul Olt,
organizează concurs pentru ocuparea, pe
perioadă nedeterminată, conform HG
nr.286/2011, a următorului post vacant
contractual: -Muncitor necalificat I -1 post.
Condiții specifice de participare la concurs:
-fără condiții de studii și vechime. Înscrieri în
perioada: 09.03.2020-20.03.2020, zilnic, între
orele 07.30-09.00 și 13.00-14.30, la sediul
unității. Proba scrisă: 30.03.2020, ora 10.00;
Proba interviu: 02.04.2020, ora 10.00. Informații suplimentare: la sediul unității, la
telefon 0249.512.880, int.190, pe www.smcaracal.webs.com.
l În conformitate cu prevederile Legii-cadru
nr.153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice și a
HG nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul de
Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu, cu
sediul în Sibiu, str.Dr.D.Bagdasar, nr.12,
județul Sibiu, organizează concurs/examen
pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante: -Registrator medical -1 post cu
normă întregă. Condiţiile specifice de participare la concurs: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă,
minim 6 luni; -absolvent al unui curs autorizat de operator introducere, validare și
prelucrare date -Cod COR 413201.
Concursul/examenul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă (test grilă) în data de
30.03.2020, ora 11.00; -Proba practică -de
verificare a abilitățiilor privind introducerea,
validarea și prelucrarea datelor -în data de
02.04.2020, ora 11.00; -Proba interviu în data
de 07.04.2020, ora 11.00. 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 Spitalului de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda”, Sibiu situat în
Sibiu, str. Dr.D. Bagdasar, nr.12, județul
Sibiu. Anunţul, bibliografiile și calendarele de
concurs/examen se afișează la sediul Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda”
Sibiu și se publică pe site-ul spitalului: www.
medicina-psihiatrie.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la numărul de telefon
0269.214.335 interior 164, Biroul Resurse
Umane, persoană de contact ec.Maria
Oancea.
l Unitate de Asistență Medico-Socială
Carmen Sylva, cu sediul în oraș Broșteni, str.
Carmen Sylva, nr.3, judeţul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de asistent medical
generalist, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Depunere
dosare: până în data de 20.03.2020, ora 14.00;
-Proba scrisă în data 30.03.2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 30.03.2020, ora
14.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: Școală Postliceală Sanitară;
-vechime: nu se solicită vechime; -rezistență
fizică și psihică, empatie. Relaţii suplimentare la sediul: Unității de Asistență Medico-Socială Broșteni, str. Carmen Sylva, nr. 3,
persoană de contact: Mandache Ancuța
-economist, telefon 0230.549.944.
l Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci”, cu sediul în str.Perchiului, nr.4, municipiul Onești, judeţul Bacău, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post
contractual, aprobat prin HG nr. 286/2011,
modificat și completat de HG nr.1027/2014.

-Denumirea postului: îngrijitor, post
temporar vacant, contractual pe perioada
determinată. Condiții specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: studii medii/
gimnaziale; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită;
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: -proba scrisă în data de 23.03.2020, ora
10.00, la sediul instituției; -proba practică în
data de 25.03.2020, ora 10.00, la sediul instituției. Data-limită până la care candidații vor
depune actele pentru dosarul de concurs este
de 5 zile lucrătoare de la afișare, la sediului
instituției. Data de contact: secretar Manea
Rodica, telefon 0234.317.743.
l Unitatea Administrativ Teritorială
Grindu, cu sediul în comuna Grindu, str.
Principală, nr.50, județul Tulcea, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post
contractual aprobat prin HG nr. 286/2011,
modificat și completat de HG nr.1027/2014.
Denumirea postului: Șef serviciu SVSU post
vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la
concurs: Nivelul studiilor: -studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licență; -studii universitare de master absolvite cu diplomă; -vechime în specialitate: nu
se solicită. Data, ora și locul de desfășurare a
concursului: -proba scrisă -30.03.2020, ora
10.00 -proba interviu -02.04.2020, ora 10.00,
la sediul instituției. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrătoare de la
afișare, la sediul instituției. Date contact:
telefon 0340.501.001, e-mail: primaria.
grindu@yahoo.com.
l Primăria municipiului Buzău, cu sediul în
Buzău, strada Piaţa Daciei, nr. 1, în baza
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 și a H.G. nr.
611/2008, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor funcţiei

publice de execuţie vacante: - referent, clasa
III, grad profesional superior, Serviciul
Evidenţă-Administrare Patrimoniu și Licitaţii: 1 post; - referent, clasa III, grad profesioanal superior, Compartiment Imobiliar și
Edilitar, Avizări: 1 post; - inspector, clasa I,
grad profesional superior, Birou Comerţ și
Transporturi Locale: 1 post; - inspector, clasa
I, grad profesional superior, Serviciul Prelucrare Date și Încasări, Direcţia Economică: 1
post. Concursul se organizează la sediul
instituţiei din municipiul Buzău, astfel: - data
afișării anunţului: 06.03.2020; - primire
dosare înscriere: 06.03.2020 - 25.03.2020; selecţia dosarelor de înscriere: 26.03.2020 01.04.2020; - proba scrisă: 06.04.2020, ora
10:00; - interviul: 09.04.2020, ora 10:00.
Condiţiile de participare la concurs: 1.
Condiţiile generale de participare la concurs:
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 465, alin. (1) și
alin. (3), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ. 2. Condiţiile specifice
pentru funcţia publică de execuţie, de referent, clasa III, grad profesional superior,
Serviciul Evidenţă-Administrare Patrimoniu
și Licitaţii, în conformitate cu prevederile art.
386, lit. c), art. 465, alin. (1), lit. g), art. 468,
alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: - studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat, profil tehnic; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minimum 7 ani. 3. Condiţiile specifice pentru funcţia publică de execuţie
vacantă, de referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Cadastru
Imobiliar și Edilitar, Avizări, în conformitate
prevederile art. 386, lit. c), art. 465, alin. (1),
lit. g), art. 468, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ: - studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic;
- certificat de calificare profesională/certificat

de competenţe profesionale/certificat de
absolvire/atestat curs AutoCad și/sau cadastru-funciar, și/sau topografie, recunoscute de
Ministerul Muncii și Ministerul Educaţiei; vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
4. Condiţiile specifice pentru funcţia publică
de execuţie vacantă, de inspector, clasa I,
grad profesional superior, Biroul Comerţ și
Transporturi Locale, în conformitate prevederile art. 386, lit. a), art. 465, alin. (1), lit. g),
art. 468, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: - absolvenţi de
studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; - vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 7 ani. 5. Condiţiile specifice pentru funcţia publică de
execuţie vacantă, de inspector, clasa I, grad
profesional superior, Serviciul Prelucrare
Date și Încasări, Direcţia Economică, în
conformitate prevederile art. 386, lit. a), art.
465, alin. (1), lit. g), art. 468, alin. (1), lit. c)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: - absolvenţi de studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul știinţelor economice;
- vechime în specialitate studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în
termen de 20 zile calendaristice de la data
publicării prezentului anunț în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei municipiului Buzău (camera 23,
Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională) și trebuie
să conţină, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei municipiului
Buzău, din Buzău, str. Piaţa Daciei, nr. 1, la
camera nr. 23 și la telefon 0238/721407. Bibli-
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ografia şi condiţiile de participare la concurs
se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei
municipiului Buzău.
l Counsel Group Frankfurt SRL cu sediul
în localitatea Bucureşti, str. Sevastopol, nr.
13–17, judeţul Bucureşti, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de:
Consultant în informatică. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică în data de
27.03.2020; -Proba interviu în data de
27.03.2020. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii (obligatoriu): Superioare
absolvite; -vechime (obligatoriu): min 3 ani;
-Certificări obligatorii: DELL BOOMI:
DevOps Engineer Professional Certification
for AWS, Professional Architect, Professional Developer, Production Administrator.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la adresa de
email: mirela.hampu@cgf-ag.com. Relaţii
suplimentare: persoană de contact: Hampu
Mirela, telefon: 0766682414.
l Școala Gimnazială Vânători cu sediul în
Comuna Vânători, Județul Mehedinți, organizează concurs pentru ocuparea postului
contractual vacant de administrator financiar
grad II -0,25 normă-, în baza H.G. nr.
286/2011, modificat şi completat de H.G. nr.
1027/2014. Concursul se va desfăşura la
sediul Școlii Gimnaziale Vânători, Județul
Mehedinți, în data de 30 martie 2020 ora
12:00 cu proba scrisă si în data de 31 martie
2020 ora 12:00 cu interviul. Condiții specifice
de participare la concurs: -nivelul studiilor:
superioare cu diplomă de licență (facultate în
domeniul economiei); -vechime în exercitarea
funcției specifice de minim 3 ani; -cunoştiințe
de operare programe Edusal, Forexebug,
ExpertBugetar, ELCEB, Finantare.org,
D112. Condiții generale de participare: Sunt
cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G.
nr. 286/2011cu modificările şi completările
ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului– cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale. Dosarele de înscriere pentru
concurs se depun la sediul Școlii din Comuna
Vânători, județul Mehedinți, în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial, partea a
III-a. Bibliografia şi documentele necesare
înscrierii se afişeaza la sediul Școlii începând
cu data publicării prezentului anunț. Informații suplimentare se pot obține la sediul
Școlii sau la nr de telefon 0747977788.
l Școala Gimnazială Salcia, cu sediul în
localitatea Salcia, str. Principală, Jud. Mehedinți organizează conform H.G.
286/23.03.2011, concurs pentru ocupare a 0,5
post contractual vacant de muncitor III, M.
Condiții specifice: -să aibă domiciliul în
Comuna Salcia, Județul Mehedinți; -vechime
necesară ocupării postului: minim 3 luni în
specialitate. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 30.03.2020, ora 14, la
sediul Școlii Gimnaziale Salcia; -Proba practică în data de 31.03.2020, ora 9, la sediul
Școlii Gimnaziale Salcia; Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul Școlii
Gimnaziale Salcia în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț
în Monitorul Oficial, Partea a III-a. Date
contact: Școala Gimnazială Salcia cu sediul
în localitatea Salcia, str. Principală, jud.
Mehedinți, tel. 0763542533.
l Gradiniţa Albinuţa, cu sediul în Bucureşti,
strada Dinu Lipatti, nr. 1, Sectorul 2, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, modificată şi completată de H.G.
nr. 1027/2014. •Denumirea postuluimuncitor calificat bucătar- post vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor– medii, cu liceul absolvit;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului– minim 1,5 ani muncă în
bucătărie privind pregătirea meniurilor
preşcolarilor. -diplomă de bucătar. •Denumirea postului– administrator financiar- post
vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la
concurs: -studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență; -vechime în
specialitatea studiilor– minimum 5 ani;
-cunoştințe operare soft contabilitate bugetară, cunoştințe operare ForExeBug; -cunoştințe foarte bune de operare calculator:

cunoştințe de operare PC: Microsoft Office şi
Excel, Internet Explorer, etc. dovedite cu
documente; -abilități de comunicare şi relaționare; -persoană bine organizată; -disponibilitate la timp de lucru prelungit. Data, ora
şi locul de desfăşurare a concursului: -proba
scrisă în data de 30.03.2020, ora 10.00, la
sediul instituției; -proba practică în data de
30.03.2020, ora 13.30, la sediul instituției;
-proba interviu în data de 30.03.2020, ora
15.00, la sediul instituției. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afişare, la sediul instituției. Date contact:
telefon 021.230.33.77.

OFERTE DE SERVICIU
ACADEMIA TEHNICĂ
MILITARĂ „FERDINAND I”
l În perioada 02.03.-30.04.2020 are loc
concursul pentru selecţia şefului facultății
(decanului) Facultăţii de Sisteme Integrate
de Armament, Geniu şi Mecatronică. Au
dreptul să candideze cadre didactice titularizate în învăţământul superior din cadrul
facultăţii sau academiei, precum şi din alte
facultăţi de profil din ţară sau din străinătate,
care, pe baza audierii în plenul Consiliului
facultăţii, au primit avizul acestuia de participare la concurs. Candidaţii trebuie să
deţină titlul ştiinţific de doctor într-unul din
domeniile în care sunt acreditate sau autorizate provizoriu programele de studiu pe care
le coordonează facultatea. Candidaţii nu
trebuie să fie sub incidenţa unor sancţiuni
disciplinare sau sancţiuni pentru abateri de la
etica universitară şi de la buna conduită în
cercetare. Nu pot candida persoanele care au
împlinit vârsta legală de pensionare. Candidaţii militari trebuie să îndeplinească şi
procedurile/ condiţiile specifice prevăzute de
Legea 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare şi de actele normative emise în aplicarea acestuia pentru ocuparea unei funcţii
de conducere. Candidaturile se depun în
perioada 02.03-02.04.2020, la Consiliul facultăţii, pavilion L, etaj II, camera: L208Secretar şef Facultatea de Sisteme Integrate
de Armament, Geniu şi Mecatronică.
Dosarul de candidat trebuie să conţină:
-cererea de depunere a candidaturii; -curriculum vitae; -lista de lucrări publicate; -copii
ale actelor de studii universitare şi postuniversitare; -adeverinţă de la locul de muncă
din care să rezulte calitatea de cadru didactic,
pentru candidaţii care provin din afara
academiei; -declaraţie, pe propria răspundere
a candidatului în care indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Codul eticii şi
deontologiei universitare în care s-ar afla în
cazul câştigării concursului sau lipsa acestor
situaţii de incompatibilitate; -declaraţie pe
propria răspundere a candidatului că nu se
găseşte sub incidenţa unor sancţiuni disciplinare pentru abateri de la etica universitară
sau de la buna conduită în cercetare; -alte
documente care atestă experienţa şi performanţele didactice, stiinţifice şi manageriale;
-angajament privind efectuarea a cel puţin
15 ore de activitate managerială, pe săptămână, în facultate; -aviz de legalitate de la
Compartimentul juridic al academiei. Candidatul trebuie să depună în aceeaşi perioadă şi
Programul managerial pentru perioada
mandatului. Data afişării candidaturilor
06.04.2020.
l În perioada 02.03.-30.04.2020 are loc
concursul pentru selecţia şefului facultății
(decanului) Facultăţii de Aeronave şi Autovehicule Militare. Au dreptul să candideze
cadre didactice titularizate în învăţământul
superior din cadrul facultăţii sau academiei,
precum şi din alte facultăţi de profil din ţară
sau din străinătate, care, pe baza audierii în
plenul Consiliului facultăţii, au primit avizul
acestuia de participare la concurs. Candidaţii
trebuie să deţină titlul ştiinţific de doctor întrunul din domeniile în care sunt acreditate
sau autorizate provizoriu programele de
studiu pe care le coordonează facultatea.
Candidaţii nu trebuie să fie sub incidenţa
unor sancţiuni disciplinare sau sancţiuni
pentru abateri de la etica universitară şi de la
buna conduită în cercetare. Nu pot candida
persoanele care au împlinit vârsta legală de
pensionare. Candidaţii militari trebuie să
îndeplinească şi procedurile/ condiţiile specifice prevăzute de Legea 80/1995 privind
Statutul cadrelor militare şi de actele normative emise în aplicarea acestuia pentru
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ocuparea unei funcţii de conducere. Candidaturile se depun în perioada 02.0302.04.2020, la Consiliul facultăţii, pavilion L,
etaj II, camera: L201- Secretar şef Facultatea
de Aeronave şi Autovehicule Militare.
Dosarul de candidat trebuie să conţină:
-cererea de depunere a candidaturii; -curriculum vitae; -lista de lucrări publicate; -copii
ale actelor de studii universitare şi postuniversitare; -adeverinţă de la locul de muncă
din care să rezulte calitatea de cadru didactic,
pentru candidaţii care provin din afara
academiei; -declaraţie, pe propria răspundere
a candidatului în care indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Codul eticii şi
deontologiei universitare în care s-ar afla în
cazul câştigării concursului sau lipsa acestor
situaţii de incompatibilitate; -declaraţie pe
propria răspundere a candidatului că nu se
găseste sub incidenţa unor sancţiuni disciplinare pentru abateri de la etica universitară
sau de la buna conduită în cercetare; -alte
documente care atestă experienţa şi performanţele didactice, stiinţifice şi manageriale;
-angajament privind efectuarea a cel puţin
15 ore de activitate managerială, pe săptămână, în facultate; -aviz de legalitate de la
Compartimentul juridic al academiei. Candidatul trebuie să depună în aceeaşi perioadă
Programul managerial pentru perioada
mandatului. Data afişării candidaturilor
06.04.2020.
l În perioada 02.03.-30.04.2020 are loc
concursul pentru selecţia şefului facultății
(decanului) Facultăţii de Sisteme Informatice
şi Securitate Cibernetică. Au dreptul să
candideze cadre didactice titularizate în
învăţământul superior din cadrul facultăţii
sau academiei, precum şi din alte facultăţi de
profil din ţară sau din străinătate, care, pe
baza audierii în plenul Consiliului facultăţii,
au primit avizul acestuia de participare la
concurs. Candidaţii trebuie să deţină titlul
ştiinţific de doctor într-unul din domeniile în
care sunt acreditate sau autorizate provizoriu
programele de studiu pe care le coordonează
facultatea. Candidaţii nu trebuie să fie sub
incidenţa unor sancţiuni disciplinare sau
sancţiuni pentru abateri de la etica universitară şi de la buna conduită în cercetare. Nu
pot candida persoanele care au împlinit
vârsta legală de pensionare. Candidaţii militari trebuie să îndeplinească şi procedurile/
condiţiile specifice prevăzute de Legea
80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi
de actele normative emise în aplicarea acestuia pentru ocuparea unei funcţii de conducere. Candidaturile se depun în perioada
02.03-02.04.2020, la Consiliul facultăţii,
pavilion L, etaj II, camera: L216- Secretar şef
Facultatea de Sisteme Informatice şi Securitate Cibernetică. Dosarul de candidat trebuie
să conţină: -cererea de depunere a candidaturii; -curriculum vitae; -lista de lucrări
publicate; -copii ale actelor de studii universitare şi postuniversitare; -adeverinţă de la
locul de muncă din care să rezulte calitatea
de cadru didactic, pentru candidaţii care
provin din afara academiei; -declaraţie, pe
propria răspundere a candidatului în care
indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi
Codul eticii şi deontologiei universitare în
care s-ar afla în cazul câştigării concursului
sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
-declaraţie pe propria răspundere a candidatului că nu se găseste sub incidenţa unor
sancţiuni disciplinare pentru abateri de la
etica universitară sau de la buna conduită în
cercetare; -alte documente care atestă experienţa şi performanţele didactice, ştiinţifice şi
manageriale; -angajament privind efectuarea
a cel puţin 15 ore de activitate managerială,
pe săptămână, în facultate; -aviz de legalitate
de la Compartimentul juridic al academiei.
Candidatul trebuie să depună în aceeaşi
perioadă şi Programul managerial pentru
perioada mandatului. Data afişării candidaturilor 06.04.2020.
l În perioada 02.03.-30.04.2020 are loc
concursul pentru selecţia şefului facultății
(decanului) Facultăţii de Comunicaţii şi
Sisteme Electronice pentru Apărare şi Securitate. Au dreptul să candideze cadre didactice
titularizate în învăţământul superior din
cadrul facultăţii sau academiei, precum şi din
alte facultăţi de profil din ţară sau din străinătate, care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de
participare la concurs. Candidaţii trebuie să
deţină titlul ştiinţific de doctor într-unul din
domeniile în care sunt acreditate sau autori-

zate provizoriu programele de studiu pe care
le coordonează facultatea. Candidaţii nu
trebuie să fie sub incidenţa unor sancţiuni
disciplinare sau sancţiuni pentru abateri de la
etica universitară şi de la buna conduită în
cercetare. Nu pot candida persoanele care au
împlinit vârsta legală de pensionare. Candidaţii militari trebuie să îndeplinească şi
procedurile/ condiţiile specifice prevăzute de
Legea 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi de actele normative emise în aplicarea
acestuia pentru ocuparea unei funcţii de
conducere. Candidaturile se depun în perioada 02.03-02.04.2020, la Consiliul facultăţii,
pavilion L, etaj II, camera: L215 Secretar şef
Facultatea de Comunicaţii şi Sisteme Electronice pentru Apărare şi Securitate. Dosarul de
candidat trebuie să conţină: -cererea de depunere a candidaturii; -curriculum vitae; -lista
de lucrări publicate; -copii ale actelor de studii
universitare şi postuniversitare; -adeverinţă
de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de cadru didactic, pentru candidaţii
care provin din afara academiei; -declaraţie,
pe propria răspundere a candidatului în care
indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi
Codul eticii şi deontologiei universitare în
care s-ar afla în cazul câstigării concursului
sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
-declaraţie pe propria răspundere a candidatului că nu se găseste sub incidenţa unor
sancţiuni disciplinare pentru abateri de la
etica universitară sau de la buna conduită în
cercetare; -alte documente care atestă experienţa şi performanţele didactice, ştiinţifice şi
manageriale; -angajament privind efectuarea
a cel puţin 15 ore de activitate managerială,
pe săptămână, în facultate; -aviz de legalitate
de la Compartimentul juridic al academiei.
Candidatul trebuie să depună în aceeaşi
perioadă şi Programul managerial pentru
perioada mandatului. Data afişării candidaturilor 06.04.2020.

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

CITAŢII
l Se citează paratul Dumitriu (Hammami)
Zounair la Judecătoria Moineşti, dosar
3381/260/2018, termen 07.04.2020, obiect
divorţ, reclamanta Dumitriu Alexandrina.
l Succesiunea defunctei Ursu Floarea, CNP
2401020352621, decedată la data de
20.10.2016, cu ultimul domiciliu în sat Tapia,
numărul 49, județul Timiş, se află pe rolul
Biroului Notarului Public Irina Verginica
Petrescu, cu sediul în Lugoj, str.20 Decembrie
1989 nr.9, sc.B, ap.33, jud.Timiş (tel.
0256.359.642). Eventualii moştenitori sunt
rugaţi să se prezinte la data de 30.03.2020,
ora 11.00, la sediul Biroului Notarial
sus-menţionat, pentru dezbaterea succesiunii.
l Pârâtul Alexe -Costel Mihăiță este chemat
la Judecătoria Slatina, în data de 27 martie
2020, în procesul de divorț cu reclamanta
Alexe Georgeta-Mihaela, în dosarul
nr.13063/311/2019.
l Bogye Iuonas, Szabo Alexandru, Morovan
Ilie, Hilma Gligor, Csortya Simion, Csortya
Gligor, Csortya Gergely, Csortya Peter,
Csortya Gabor, Csortya Paraska, Popa Todorika, Popa Victoria, sotia lui Kicsinas Simion,
Popa Gyorgy, Popa Vazul, Popa Danja,
Dregan Mariuka, sotia lui Kaluger Niculai
sunt citati in 17.03.2020 la Judecatoria Turda
in dosar civil nr.7141/328/2019 pentru uzucapiune.
l Domnul Grigoriu Florin, cu ultimul domiciliu în Ștefăneştii de Jos, str.Făgăraş, nr.110,
jud.Ilfov, este chemat la sediul Judecătoriei
Sectorului 4, în ziua de 06.04.2020, ora 09.00,
Sala 312, Complet C15 (2020), în calitate de
pârât, în Dosarul nr.27311/4/2019, în proces
cu Tudosa Ștefania-Daniela, în calitate de
reclamantă, în dosarul mai sus menționat, ce
are ca obiect actiunea de tăgadă paternitate.

DIVERSE
l Dragă Sanda, sau sora ta, aţi lucrat la
Electro- Mureş, sunt Mugurel -Botoşani.
0744.692.146.
l Anunţ prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului.

Unitatea administrativ-teritorială Vâlcelele,
din judeţul Buzău, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.2, 7, 8, 10 ,11, 14, 15,
32, 34, 37, 39, începând cu data 10.03.2020,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăria
Vâlcelele, conform art.14, alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară:
http://ancpi.ro docs/?dir=Buzau.
l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de administrator judiciar
provizoriu în dosarul nr. 531/111/2020 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a
Civilă, privind pe debitoarea Interexpres
SRL, CUI 16985951, număr de înregistrare
în Registrul Comerțului J05/2209/2004, îi
notifică pe toți creditorii debitoarei privind
faptul că prin hotărârea nr.71/F/2019 din
data de 02.03.2020 pronunțată de Tribunalul
Bihor în dosarul nr. 531/111/2020 s-a dispus
deschiderea procedurii generale de insolvență
față de societatea debitoare mai sus menționată, în temeiul art.71 alin.(1) din Legea
85/2014. Prin hotărârea amintită s-au fixat
termenul limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanțelor la data de
17.04.2020, termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea şi publicarea
tabelului preliminar 08.05.2020, termenul
limită de întocmire a tabelului definitiv
03.06.2020. Administratorul judiciar provizoriu a convocat şedința adunării creditorilor
pe data de 20.05.2020, la ora 14:00, la sediul
acestuia din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, ordinea de zi urmând a fi:
1.confirmarea administratorului judiciar
provizoriu, 2.aprobarea onorariului administratorului judiciar provizoriu şi 3.stabilirea
componenței comitetului creditorilor.
l S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul social
în comuna Ariceştii Rahtivani, DN 72,
Crângul lui Bot, KM 73+810, sat Nedelea,
județul Prahova, anunţă public solicitarea de
obținere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Supermarket Lidl” amplasat în sat
Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, strada
Mălinului, nr. 11, județul Iaşi. Eventualele
propuneri şi sugestii din partea publicului
privind activitatea menţionată vor fi transmise în scris şi sub semnătură la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi,
municipiul Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 43, tel:
0232.215.497, E-mail: office@apmis.anpm.ro
în zilele de luni–joi, între orele 8.00 -16.30,
vineri 8.00 - 14.00.
l S.C. Real Teco S.R.L., cu sediul social în
Bucureşti, Sector 5, Str. Progresului nr.
134-138, corp B, parter, Camera 4 si punctul
de lucru in Bucureşti, Sector 5, Str. Progresului nr. 134-138, avand numar de ordine in
Registrul Comertului J40/4801/1992, cod
unic de inregistrare 363472, reprezentată
legal prin domnul Alexei Dumitru Dionisie
-Administrator, informează pe cei interesați
că s-a depus solicitarea pentru obținerea
autorizației de mediu pentru activitățile
“Colectarea deşeurilor nepericuloase” -cod
CAEN 3811, “Furnizarea de abur şi aer
condiţionat” -cod CAEN 3530, “Colectarea
şi epurarea apelor uzate” -cod CAEN 3700,
desfăşurate în Bucureşti, Sector 5, Str.
Progresului nr. 134-138. Informații se pot
solicita la sediul Agenției pentru protecția
mediului Bucureşti din Aleea Lacul Morii 1,
Bucureşti, de luni până vineri, în intervalul
orar 9.00-12.00. Propuneri sau contestatii se
pot depune la sediul A.P.M. Bucureşti în
termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Comuna Valea Măcrişului, judeţul Ialomiţa,
anunţă publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 1
începând cu data de 09.03.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
comunei Valea Măcrişului, strada Principală, nr. 65, judeţul Ialomiţa, conform art.
14, alin. 1 şi 2 din Legea Cadastrului şi
Publicităţii Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Publicarea
se va face şi pe site-ul instituţiei: www.
valeamacrisului.ro. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară.

ANUNȚURI
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ADUNĂRI GENERALE
l SCM Invalizi Munca organizareaza
Adunarea Generala Ordinara, in data de
06.04.2020, ora 10.30, la sediul societatii din
Str. vatra Luminoasa, nr. 108, sector 2, Bucuresti.
l Administratorul unic al Instalații SA, cu
sediul în Constanța, Str.Jiului, Nr.3, Jud.
Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J13/635/1991, CUI: 1890330, în
temeiul Legii 31 din 1990 actualizată, și al
actului constitutiv al societății, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății, pentru data de 06.04.2020, ora
15.00, la sediul din Constanța, Str. Jiului, Nr.
3, jud.Constanța, cu următoarea ORDINE
DE ZI: 1) Prezentarea și aprobarea Raportului administratorilor pe baza de bilanț
pentru exercițiul financiar 2019. 2) Prezentarea și aprobarea Raportului comisiei de
cenzori pentru exercițiul financiar 2019. 3)
Prezentarea și aprobarea bilanțului, a
contului de profit și pierdere realizat în anul
2019. 4) Stabilirea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2020. 5) Alegerea
administratorului și a cenzorilor pentru un
nou mandat ca urmare a expirării acestuia.
Se menționează că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de
domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând
fi consultată și completată de aceștia. 6)
Diverse. În cazul neîndeplinirii condițiilor
statutare de cvorum, următoarea Adunare
generală este convocată în data de
07.04.2020, ora 09.00, cu aceeași ordine de zi,
la sediul din Constanța, str. Jiului, nr.3, Jud.
Constanța.
l Consiliul de Administraţie al S.C.M.
„IGIENA„ în baza Actului Constitutiv,
art.24, alin.5, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a cooperatorilor în ziua de 09
Aprilie 2020, ora 8,30 în Sala de ședinţe „
Alexandru Ioan Cuza „ a Camerei de
Comerţ și Industrie a României și a Municipiului București, din B-dul Octavian Goga
nr. 2, sector 3 (intrarea E, colţ cu str. Mircea
Vodă) având următoarea Ordine de zi : 1).
Raportul privind activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2019, aprobat
de Consiliul de Admninistraţie și realizarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2019. Aprobarea bilanţului pentru anul
2019; 2). Contul de profit și pierderi și repartizarea profitului net pe anul 2019; 3).
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
4). Aprobarea programelor de măsuri pentru
realizarea bugetului pe anul 2020; 5). Aprobarea sistemului de salarizare al societăţii
pentru anul 2020 și a clauzelor generale
privind raporturile de muncă dintre S.C.M.
Igiena și cooperatori, în conformitate cu
Legea nr.1/2005, Actul Constitutiv al S.C.M.
Igiena și Hotărârea nr. 11/2006, Hot.3/2011
precum și Convenţia colectivă de muncă
pentru anul 2020-2021; 6). Raportul comisiei
de cenzori; 7). Raportul Consiliului social;
8). Aprobarea nivelului de participare la
capitalul social pe anul 2020, conform prevederilor Actului Constitutiv și aprobarea
diminuării capitalului social cu contravaloarea părţilor sociale a persoanelor cărora
le-a încetat calitatea de membru cooperator
și restituirea contravalorii acestora conform
situaţiei anexate; 9). Ratificarea cererilor de
cooptare în SCM IGIENA pe perioada
anului 2019, cât și a excluderilor în perioada
menţionată; 10). Ratificarea contractelor de
închiriere în conformitate cu Actul Constitutiv; 11.) Acordarea diplomelor ,,Top
Cooperatori pe Meserii’’, pe anul 2019 și
,,Top Unităţi’’; 12.) Alegerea Consiliului
Social ; 13). Aprobarea efectuării formalităţilor pentru înscrierea la Registrul Comerţului a modificărilor privind radierea
punctelor de lucru desfiinţate, conform
legii;14.) Delegarea competenţei Consiliului
de Administraţie al SCM Igiena cu privire la
eventualitatea vânzării unor spaţii, în funcţie
de necesităţile economice ale societăţii și cu
privire la încetarea activităţii unor saloane în
care se prestează servicii în meseriile specifice societăţii noastre; 15.) Aprobarea Proiectului de hotărâri.

LICITAŢII
l SC ROVIT SA, societate aflata in reorganizare judiciara, prin administrator judiciar
anunta vanzarea la licitatie a unor bunuri
aflate in patrimoniul debitoarei, in sensul ca

urmatoarele bunuri, respectiv: Teren intravilan in suprafata de 440 mp situat in com.
Bucov, sat Valea Orlei, jud. Prahova, la
pretul de 14.080 lei + TVA si Teren intravilan
in suprafata de 43 mp situat in com. Bucov,
sat Valea Orlei, jud. Prahova, la pretul de
1.376 lei + TVA. Licitatia publica are loc in
baza hotararilor Adunarii Creditorilor din
09.03.2011, 30.05.2013, 05.08.2013
12.08.2013, 29.07.2014, 29.07.2014,
22.01.2015 si a regulamentului de participare
la licitatie. Pretul de pornire al licitatiei este
redus cu 50 % din pretul stabilit in raportul
de evaluare. Sedintele de licitatii vor avea loc
pe data de: 12.03.2020, 19.03.2020,
16.03.2020, 23.03.2020, 26.03.2020,
31.03.2020, 02.04.2020, 07.04.2020,
09.04.2020, 14.04.2020, orele 12.00, la sediul
administratorului judiciar din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Detalii in caietul de sarcini si la telefon
0344104525.
l Compania Energopetrol SA, societate in
reorganizare, prin administrator judiciar
Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie
publica, camera nr. 4, in bloc P+4, situata in
Moreni, Str. Cricovului, nr. 4A, bloc, parter,
Judet Dambovita, la pretul de 6.000 euro,
fara TVA. Licitatia se va organiza la sediul
administratorului judiciar in data de
11.03.2020 ora 12:00, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 13.03.2020,
16.03.2020, 18.03.2020, 20.03.2020,
23.03.2020, 25.03.2020, 27.03.2020,
30.03.2020, 01.04.2020, la aceeasi ora si
aceeasi adresa. Cererile de inscriere la licitatie se depun in original la sediul administratorului judiciar insotite de toate
documentele prevazute in regulamentul de
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii
licitatiei, mai multe relatii, precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot
obtine de la administratorului judiciar, la
numerele de telefon 0723357858/0244597808,
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l S.C. Lux Agra SRL, prin lichidator judiciar Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I.
Pohrib Ionela), anunţă scoaterea la vânzare,
a activelor societăţii debitoare, după cum
urmează: activul nr.1: imobilului teren în
suprafaţă totală de 50.510 mp, compus din
urmatoarele parcele: 1. Parcela de teren
arabil - situată în intravilanul satului
Zăicești, com Bălușeni, jud. Botoșani în p.c.
1/35, 2, 4/1 și 5/1, suprafaţă totală de 8.284,00
mp, înscris în CF 295/N a com. Bălușeni, nr.
topo 432. 2. Parcela de teren arabil - situată
în extravilanul com Bălușeni, jud. Botoșani
în sola 1, p.c. 1/35, suprafaţă totală de
17.616,00 mp, înscris în CF 294/N a com.
Bălușeni, nr. topo 431. 3. Parcela de teren
arabil - situată în intravilanul și extravilanul
satului Zăicești, com Bălușeni, jud. Botoșani
în p.c. 1/37,1/38 și 1/44, suprafaţă totală de
24.610,00 mp (din care 5.919 mp teren intravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44 și 18,691 mp teren
extravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris în
CF 507/N a com. Bălușeni, nr. topo 246/2555-492. cu preţul de pornire de 247.477,30
lei ( fara TVA). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi
scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt
până înainte cu minim 5(cinci) zile raportat
la data stabilită pentru vânzare sub sancţiunea decăderii, la sediul lichidatorului judiciar din Iași, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași.
Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Iași, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud.
Iași, în data de 12.03.2020 ora 16:00, și se va
desfășura în conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei și
ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de 28.09.2012.
Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie de participare la licitatie in procent de 10% din pretul
de incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să se
înscrie la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Iași, Str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași,
până la data de 12.03.2020 ora 15:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine: C.I.I. Pohrib
Ionela la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890.
l S.C. Miluxin ENB SRL, prin lichidator
judiciar Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I.
Pohrib Ionela), anunţă scoaterea la vânzare,

a activelor societăţii debitoare, după cum
urmează: ACTIVUL NR.1: Spaţiu comercial
din Broșteni, jud. Suceava, Adresa: Imobil cu
nr. 427 pt teren si nr. 427-C1 pt cladire inscris
in CF 30479 Brosteni Format din: -teren cu
suprafata de 160 mp; -constructie P+E+M
vânzarea se va face prin licitatie publica cu
strigare, cu preţul de pornire de 80% din
prețul evaluat, de 178.400lei (fara TVA).
Persoanele care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare
au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt, înainte cu minim 5
(cinci) zile raportat la data stabilită pentru
vânzare sub sancţiunea decăderii, la sediul
lichidatorului judiciar din Iași, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iași. Licitaţia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Iași, Str.
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iași, în data de
12.03.2020 ora 16:30, și se va desfășura în
conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei și ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de 29.01.2015. Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și
desfășurare a licitaţiei, Regulament ce poate
fi consultat atat la dosarul cauzei cat si la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi
ţinut la plata preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare și desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii
sunt obligati sa depuna, pana la termenul de
vanzare, o garantie de participare la licitatie
in procent de 10% din pretul de incepere a
licitatiei. Garantia se va depune in numerar,
prin plata in contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Iași, Str.
Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iași, până la data de
12.03.2020 ora 15:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine: - Evoplan Insolv IPURL (fosta
C.I.I. Pohrib Ionela) la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890.
l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în
Dr. Tr. Severin, str. B - dul Carol I, nr. 73,
judeţul Mehedinţi, înregistrată în Registrului
Comerţului sub nr. J25/173/1996, având cod
fiscal nr. 8347596, aflata în procedură de
faliment in bankruptcy, en faillite în dosar
nr. 5772/101/2013 prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL reprezentata de
asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul
în localitatea Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului,
nr.7A, judeţul Mehedinţi in dosarul nr.
5772/101/2013 afalat pe rolul Tribunalului
Mehedinti, anunta vanzarea prin negociere
directa urmata de supraoferta, in conditiile
prevazute de art. 118 din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolventei si a Regulamentului de vanzare aprobat de Adunarea
creditorilor din data de 20.02.2020, a bunului
imobil proprietate imobiliară de tip rezidenţial (casa de locuit) compusa din casă cu
regim de înălţime S+P nr. cadastral 1272-C1,
în suprafaţă construită de 467,88 mp si
suprafata utila in suprafata de 339.47 mp
formată din subsol avand 2 camere, 2 debarale, hol si casa scării in suprafata utilă de
65,05 mp, parter:4 camere, vestibul, salon, 2
debarale, hol, cămară, bucătărie, logie, birou,
degajament și 2 grupuri sanitare, și teren in
suprafata de 758,00 mp, situată în localitatea
Dr. Tr. Severin, str. B - dul Carol I, nr. 73,
judeţul Mehedinţi; Carte Funciara nr. 52433
- Dr.Tr.Severin, nr. cadastral 1272, Nr. CF
vechi 9476. Creditori bugetari prioritari:
Statul Roman prin Agentia Nationala de
Administrare Fiscala – AJFP Mehedinti cu
sediul in Dr.Tr. Severin str. Piat Radu Negru,
nr. 1, jud. Mehedinti , conform Deciziei
penale nr. 751/17.05.2018 pronuntata in
dosarul nr. 7078/101/2015 de Curtea de Apel
Craiova. Creditori garantati: Serraghis Loan
Management LTD, prin reprezentant Asset
Recovery Debts SRL (succesor de drept a
Intesa Sanpaolo Bank - Sucursala Dr. Tr.
Severin) cu sediul in Bucuresti, str. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1, PC Center building nr. 9-13,
et. 6. Pretul ofertat si negociat in mod direct
cu cumparatorul identificat, pentru bunul
imobil descris anterior este de 600.000 lei,
pret neafectat de TVA.(aprobat de adunarea
creditorilor din data de 20.02.2020). Pasul de
supraofertare va fi în cuantum de 10.000 lei
pret neafectat de TVA, prețul total oferit cu
titlu de supraofertă fiind 610.000 lei pret
neafectat de TVA (600.000 lei pret neafectat
de TVA + 10 %), crescând în mod succesiv
pentru fiecare supraoferta cu 10 % din prețul
cel mai mare oferit în condițiile din regulamentul de vanzare (cu pași de supraofertare
de 10 %). Pretul de evaluare, respectiv pretul

de pornire a primei licitatii publice cu strigare pentru bunul imobil descris anterior
aprobat de adunarea creditorilor debitoarei
SC Ortoptimed SRL din data de 27.06.2014,
a fost in cuantum de 1.147.500 lei, pret
neafectat de TVA. Titlurile executorii în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil * proprietate imobiliară de tip rezidenţial * descris anterior:
-decizia penala nr. 751/17.05.2018 pronuntata in dosarul nr. 7078/101/2015 de Curtea
de Apel Craiova. - sentinta nr. 21/2019
pronuntata de Tribunalul Mehedinti la data
de 06.02.2019 in dosarul nr. /a51. - sentinta
nr. 707/2014 din data de 10.06.2014 de
deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr.5772/101/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Mehedinti. Supraofertele se vor
depune in plicuri sigilate la biroul lichidatorului judiciar situat in Dr.Tr. Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
sau direct cu primirea numarului de inregistrare al supraofertei, cel mai tarziu pana la
data de 08.04.2020 orele 17.00, fiind insotite
in mod obligatoriu de dovada achitarii in
contul unic de insolventa a garantiei de participare in valoare de 10% din pretul oferit de
supraofertant si dovada achitarii caietului de
sarcini. Participarea la sedinta de supraofertare este conditionata de achizitionarea
caietului de sarcini in suma de 1000 lei,
depunerea garantiei de participare in valoare
de 10% din pretul oferit de supraofertant in
contul unic de insolventa al SC Ortoptimed
SRL nr. RO11 BRMA 0999 1000 8382 9142
deschis la Banca Romaneasca Suc. Dr Tr
Severin si a actelor de identificare ale supraofertantului si ale reprezentantului acestuia
pana la termenul limita de depunere a ofertelor. Sedinta de supraofertare va avea loc la
data de 09.04.2020, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, in
prezenta tuturor ofertantilor, ocazie cu care
acestia fie isi mentin oferta pentru bunul
imobil oferit spre vanzare, fie supraoferteaza.
Invitam pe toti cei care vor sa se prezinte la
sedinta de supraofertare la termenul de
vanzare stabilit, la locul si ora fixate in acest
scop si pana la acel termen sa depuna oferte
de cumparare. Precizam faptul că, în ipoteza
în care nu vor exista supraoferte, cu respectarea condițiilor din prezentul anunț, bunul
imobil descris anterior va fi adjudecat la
pretul de 600.000 lei, pret neafectat de
TVAde catre ofertantul identificat. Somam
pe toti cei care pretind vreun drept asupra
imobilului sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vanzare in
termen, sub sanctiunea prevazuta de lege.
Precizăm faptul că bunul imobil descris mai
sus se vinde conform dispozițiilor art. 53 din
Legea 85/2006 privind procedura insolventei
- “Bunurile instrainate de administratorul
judiciar sau lichidator, in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt
dobandite libere de orice sarcini, precum
ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi
de retenție, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau
masurilor preventive specifice, instituite in
cursul procesului penal”. Informatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar din
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti sau la tel. 0252.354.399,
0742.592.183, email:office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar Consultant
Insolvenţă SPRL reprezentat prin practician
coordonator ec. Emil Popescu.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Direcția Servicii Publice, Sport și
Agrement, strada Codrului, nr.16, Botoșani,
județul Botoșani, telefon/fax 0331.710.613,
0331.710.614, e-mail: info@dspsabotosani.ro,
cod fiscal RO25973921. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: suprafață de înot de 100mp, în piscină interioară,
din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbană a
Parcului Regional de Agrement, Turistic și
Sportiv Cornișa din Municipiul Botoșani,
pentru activitatea de cursuri de înot, t, aparținând domeniului public al Municipiului
Botoșani, conform HCL 380/29.11.2019 și
temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
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documentației de atribuire: la cerere, prin
intermediul Biroului Încasări (obiectiv
piscină) Parcului Regional de Agrement,
Turistic și Sportiv Cornișa, str.Neculai
Sofian, nr.1, Botoșani, de luni până vineri,
între orele 10.00-14.00 și informatți la telefon
0723.658.540. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului /compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: se
poate obține de la Biroul Încasări (obiectiv
piscină) din Parcul Regional de Agrement,
Turistic și Sportiv Cornișa, str.Neculai
Sofian, nr.1, Botoșani. 3.3. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 100
Lei/ exemplar, se achită numerar la casieria
Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement
Botoșani, la Biroul Încasări (obiectiv piscină)
din Parcul Regional de Agrement, Turistic și
Sportiv Cornișa, str. Neculai Sofian, nr.1,
Botoșani, județul Botoșani. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificarilor: 18.03.2020,
ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
31.03.2020, ora 14.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Biroul Încasări
(obiectiv piscină) din Parcul Regional de
Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa, str.
Neculai Sofian, nr.1, Botoșani, județul Botoșani. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior și unul interior. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 01.04.2020, ora 12.00, Sala de
audiții, piscină acoperită, Parcul Regional de
Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa, str.
Neculai Sofian, nr. 1, Botoșani, județul Botoșani. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului
Botoșani, strada Maxim Gorki, nr. 8, Botoșani, județul Botosani, telefon 0231.511.739,
fax 0231.531.832, e-mail: tr-botosani@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 04.03.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Comuna Ciofrângeni, str.Principală, nr.341A, județul Argeș, telefon
0248.747.155, fax 0248.747.066, e-mail:
primarie@ciofrangeni.cjarges.ro, cod fiscal
4121943. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Suprafață
totală de 181,72ha pășuni disponibile, aflate
în proprietatea publică a comunei Ciofrângeni, județul Argeș, astfel: -terenul în suprafață măsurată de 96,83ha, situat în punctul
„Valea Mare” din comuna Ciofrângeni,
județul Argeș; -terenul în suprafata măsurată de 15,02ha, situat în punctul „Cigoaia”
din comuna Ciofrângeni, județul Argeș;
-terenul în suprafață măsurată de 6,23ha,
situat în punctul „Durla” din comuna
Ciofrangeni, județul Argeș; -terenul în suprafață măsurată de 10,17ha, situat în punctul
„Poiana cu Meri” din comuna Ciofrângeni,
județul Argeș; -terenul în suprafață măsurată de 9,29ha, situat în punctul „Dealul cu
Mesteacăn” din comuna Ciofrângeni, județul
Argeș; -terenul în suprafață măsurată de
18,05ha, situat în punctul „Branu” din
comuna Ciofrângeni, județul Argeș; -terenul
în suprafață măsurată de 26,13ha, situat in
punctul „Timoc” din comuna Ciofrângeni,
j u d e ț u l A r g e ș , c o n f o r m H C L n r.
12/28.02.2020, modificată prin HCL
nr.15/03.03.2020 și temeiului legal OUG
57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitațile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea
și datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartimentul Secretariat din
cadrul Primăriei Comunei Ciofrângeni, str.
Principală, nr.341A, județul Argeș. 3.3.Costul
și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10 Lei/ exemplar, se achită în
numerar la casieria Primăriei Comunei
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Ciofrângeni. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2020, ora 12.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 27.03.2020, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Compartimentul Secretariat din cadrul
Primăriei Comunei Ciofrângeni, str.Principală, nr.341A, județul Argeș. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate -unul exterior și unul
interior. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
27.03.2020, ora 12.00, Primăria Comunei
Ciofrângeni, str.Principală, nr.341A, județul
Argeș. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Argeș, Bulevardul I.C. Brătianu, nr.7,
municipiul Pitești, județul Argeș, telefon
0248.224.019, 0248.216.599, fax 0248.212.410,
e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 04.03.2020.
l Erată la anunțul Municipiului Baia Mare
publicat în data de 28.02.2020, privind organizarea licitației publice în vederea închirierii a
8 chioșcuri pentru difuzarea presei și a terenului aferent, cu suprafața unitară de 5mp,
proprietate publică a municipiului, având
locațiile următoare: -Bd.București, -Bd.
Decebal, -strada George Coșbuc, -strada
Victoriei, -Bd.Unirii, -strada Gheorghe Șincai,
-strada Hortensiei, -strada Vasile Alecsandri,
nr.91. Prin prezenta erată se modifică data de
depunere a ofertelor după cum urmează:
„Ofertele vor fi depuse la sediul organizatorului procedurii, Baia Mare, str.Gheorghe
Șincai, nr. 37, Centrul de Informare a Cetățenilor, până cel târziu la 26.03.2020, ora 10.00”,
respectiv se modifică data la care va avea loc
ședința publică de deschidere a ofertelor
astfel: „Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei
Municipiului Baia Mare, situat pe strada
Gheorghe Șincai, nr. 37, în data de 26.03.2020,
ora 12.00”.
l Spitalul Municipal Câmpulung, cu sediul
în municipiul Câmpulung, județul Arges,
strada Doctor Costea, nr. 8, cod de identificare
fiscală 4756466, reprezentat prin manager
ec.Alexe Nicolae, în temeiul OUG nr. 57/2019,
organizează licitație publică pentru închirierea: -Suprafeței de teren de 9mp, situată în
incinta Spitalului Municipal Câmpulung, în
vederea desfășurării de activități comerciale
cu produse alimentare. Documentația de
atribuire poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate contra cost, respectiv 20Lei,
pe bază de chitanță, achitată la serviciul
financiar contabilitate, la sediul Spitalului
Municipal Câmpulung, județul Argeș, strada
Doctor Costea, nr.8. Relații suplimentare la
compartiment juridic/achiziții contractare,
telefon 0248.510.100, interior 130, persoană
de contact: consilier juridic Florea Petrina,
inginer Stoica Virgil. Data-limită de solicitare
a clarificărilor de către ofertanți este
16.03.2020. Data-limită de depunere a ofertelor este 26.03.2020, ora 12.00, la sediul
Spitalului Municipal Câmpulung, județul
Arges, strada Doctor Costea, nr.8. Ofertele se
depun într-un singur exemplar, semnat de
către ofertant. Ședința publică se va desfășura
în data de 26.03.2020, ora 13.00. Soluționarea
eventualelor litigii se vor face în conformitate
cu legislația în vigoare privind contenciosul
administrativ.
l Consiliul Local al orașului Vălenii de
Munte, cu sediul în Orașul Vălenii de Munte,
str.Berevoești, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870,
tel.0244.280.816, fax 0244.280.631, organizează în data de 27.03.2020, ora 10.00, licitație
publică privind vânzarea următoarelor terenuri ce aparțin domeniului privat al orașului
Vălenii de Munte: -teren str.Primăverii, nr.6,
suprafață 42mp, nr.cadastral: 24194, conform
HCL nr. 209/28.11.2019; -teren str. G.Enescu,
nr.40, suprafață 591mp, nr. cadastral: 24347,
conform HCL nr. 204/28.11.2019; -teren str.
Bratocea, nr.f.n., suprafață 708mp, nr. cadastral: 24385, conform HCL nr. 32/28.02.2020;
-teren str. Bratocea, nr.f.n., suprafață 1953mp,
nr. cadastral: 24208, conform HCL nr.
33/28.02.2020; -teren str. B-dul N.Iorga, f.n.,
suprafață 159mp, nr. cadastral: 24205,
conform HCL nr. 26/28.02.2020; -teren str.
Miron Costin, nr.f.n., suprafață 243 mp, nr.
cadastral: 24347, conform HCL nr.
204/28.11.2019; -teren str. Zorelelor, nr.5,
suprafață 103mp, nr. cadastral: 24335,
conform HCL nr. 29/28.02.2020; -teren str.

Mihai Bravu, nr.20, suprafață 851mp, nr.
cadastral: 10655, conform HCL nr.
30/28.02.2020; -teren str.M.R.Parashivescu,
nr.f.n., suprafață 1291mp, nr.cadastral: 24205,
conform HCL nr. 31/28.02.2020. Procurarea
documentației de atribuire în vederea participării la licitație se va face în perioada
10-26.03.2020, de la sediul Primăriei Orașului
Vălenii de Munte, camera 22, et.II, compartiment Buget-Finanțe, informații suplimentare
puteți obține la tel.0244.280.816, int.21. Participanții la licitație au obligația de a achiziționa documentația de atribuire contra sumei
de 50Lei. Data-limită pentru depunerea ofertelor este 27.03.2020, ora 09.00. Ședința
publică de deschidere a ofertelor se va desfașura la sediul Primăriei Orașului Vălenii de
Munte, str.Berevoiești, nr.3A, în data de
27.03.2020, ora 10.00. Data publicării anunțului de licitație este 06.03.2020. Instanța
competentă în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Prahova, strada Văleni, nr.44, Ploiești, telefon:
0244.544.781, 0244.544.598, fax 0244.529.107,
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.
l Anunț /Invitație de participare la licitația
publică deschisă cu strigare pentru închirierea
unor suprafețe de teren și a unui spațiu, în
cadrul Direcției Complex Turistic de Natație
Târgoviște. 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și /sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Direcţia
Complex Turistic de Nataţie, cu sediul în
Târgoviște, Calea lalomiţei, nr.9, judeţul
Dâmboviţa, telefon/fax: 0245.708.713, cod
unic de înregistrare 35671211, telefon/fax
0245.708.713, e-mail: dctntargoviste@gmail.
com. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Închirierea pe o
durată de 3 (trei) luni a 7 terenuri, în suprafaţă totală de 385mp, situate în Municipiul
Târgoviște, Calea lalomiţei, nr.9, în incinta
Complexului Turistic de Nataţie -zona de
Ștrand, respectiv 20 (douăzeci) luni în vederea
închirierii a unui spaţiu de 5 mp, situat în
Municipiul Târgoviște, Calea lalomiţei, nr.9, în
incinta Complexului Turistic de Nataţie -zona
de Interior a Bazinului Olimpic, pentru desfășurarea activităţii de comerţ. Terenurile fac
parte din domeniul public al Municipiului
Târgoviște. Acestea vor fi prezentate în rândurile de mai jos: A.Terenurile disponibile situate
în Municipiul Târgoviște, la Direcția Complex
Turistic de Nataţie, str.Calea lalomiţei, nr.9,
pentru zona de Ștrand sunt următoarele: -2
zone cu suprafața de 50mp fiecare; -1 zonă cu
suprafața de 140mp; -1 zonă cu suprafața de
70mp; -1 zonă cu suprafața de 15mp; -1 zonă
cu suprafața de 20mp; -1 zona cu suprafața
de 40mp. B.Spațiile disponibile situate în
Municipiul Târgoviște, la Direcţia Complex
Turistic de Nataţie, str.Calea lalomiţei, nr.9,
pentru zona de Interior sunt următoarele: -1
spațiu de 5mp. Închirirea se face conform
O.U.G.nr.57/2019 și Hotârârii Consiliului
Local nr.70/27.02.2020. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: personal la sediul Direcției
Complex Turistic de Natație Târgoviște. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului
/compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Marketing, loc.
Târgoviste, Calea lalomiţei, nr.9, judeţul
Dâmboviţa, telefon/fax: 0245.708.713.
3.3.Costul și condițiile de plată pebtru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ: Contravaloare caiet de
sarcini -300Lei, care se achită la caseria Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.03.2020, ora 16.30. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere
a ofertelor: 31.03.2020, ora 16.30. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Direcţia
Complex Turistic de Nataţie, cu sediul în
Târgoviște, Calea lalomiţei, nr. 9, judeţul
Dâmboviţa. 4.3. Numărul de exemplare la
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: sediul Direcţiei Complex Turistic de
Nataţie, Târgoviște, Calea lalomiţei, nr.9,
judeţul Dâmboviţa, în data de 02.04.2020, ora
11.00. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de email ale instanței
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competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Dâmbovița, Secţia Contencios Administrativ, Calea București, nr.3, Târgoviște,
judeţul Dâmboviţa, telefon 0245.612.344, fax:
0245.216.622, e-mail: tr-dambovita-arh@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate în vederea publicării:
05.03.2020.
l 1.Denumirea și sediul organizatorului licitației, număr de telefon/fax: Primăria Comunei
Izvoarele, județul Tulcea, cod fiscal 4508568,
adresa: str. Școlii, nr.1, tel.0240.548.794, fax
0240.548.792, e-mail: primariaizvoareletl@
yahoo.com. 2.Informaţii generale privind
obiectul procedurii de licitaţie publică:
Obiectul licitației constă în vânzarea unui
număr de 38 de loturi de teren, proprietate
privată a comunei Izvoarele, având următoarele date de identificare: 1. Com. Izvoarele
-T46, CC1421/20, 115mp, nr. cadastral 32416,
valoare pornire lot 1.090 ron; 2.Com. Izvoarele
-T46, CC1421/20/1, 31mp, nr. cadastral 32430,
valoare pornire lot 294 ron; 3. Com. Izvoarele
-T46, CC1421/20/2 , 62mp, nr.cadastral 33457,
valoare pornire lot 587ron; 4.Com Izvoarele
-T46, CC1421/19/1, 120mp, nr.cadastral
32441, valoare pornire lot 1.136ron; 5. Com.
Izvoarele -T46, CC1421/19, 72mp, nr.cadastral
32432, valoare pornire lot 682ron; 6.Com.
Izvoarele -T30, CC915/1, 188 mp, nr.cadastral
32403, valoare pornire lot 1.780 ron; 7. Com.
Izvoarele -T46, CC1421/26/1, 640 mp, nr.
cadastral 32469, valoare pornire lot 6.060 ron;
8. Com. Izvoarele -T46, CC1421/30, 843 mp,
nr. cadastral 32472, valoare pornire lot
7.982ron; 9.Com Izvoarele -T46, CC1421/31,
1.100 mp, nr.cadastral 32473, valoare pornire
lot 10.415ron; 10. Com. Izvoarele -T46,
CC1421/32, 1.029 mp, nr.cadastral 32461,
valoare pornire lot 9.743ron; 11. Com. Izvoarele -T46, CC1421/33, 1.000 mp, nr.cadastral
32466, valoare pornire lot 9.468ron; 12.Com.
Izvoarele -T46, CC1421/34, 1.079 mp, nr.
cadastral 32506, valoare pornire lot 10.215
ron; 13.Com.Izvoarele -T46, CC1421/36, 389
mp, nr.cadastral 32464, valoare pornire lot
3.683 ron; 14.Com. Izvoarele -T46,
CC1421/37, 375 mp, nr.cadastral 32467,
valoare pornire lot 3.550 ron; 15.Com. Izvoarele -T46, CC1421/28, 1.125 mp, nr. cadastral
32476, valoare pornire lot 10.651 ron; 16.Com.
Izvoarele -T46, CC1421/22, 58mp, nr.cadastral
33460, valoare pornire lot 549ron; 17. Com.
Izvoarele -T46, CC1421/22/1, 45 mp, nr.
cadastral 32427, valoare pornire lot 425ron;
18.Com.Izvoarele -T46, CC1421/22/2, 101mp,
nr. cadastral 32422, valoare pornire lot 956ron;
19.Com.Izvoarele -T46, CC1421/21, 115mp,
nr.cadastral 33460, valoare pornire lot
1.090ron; 20. Com. Izvoarele -T46,
CC1421/21/1, 30mp, nr.cadastral 32435,
valoare pornire lot 284ron; 21.Com.Izvoarele
-T46, CC1421/21/2, 56mp, nr. cadastral 32431,
valoare pornire lot 530ron; 22.Com.Izvoarele
-T46, CC1421/41, 917 mp, nr.cadastral 32465,
valoare pornire lot 8.682 ron; 23. Com. Izvoarele -T46, CC1421/42, 798mp, nr.cadastral
32471, valoare pornire lot 7.555ron; 24. Com.
Izvoarele -T46, CC1421/44, 1.059mp, nr.
cadastral 32468, valoare pornire lot 10.027ron;
25. Com. Izvoarele -T46, CC1421/46, 842mp,
nr.cadastral 32475, valoare pornire lot 7.972
ron; 26. Com. Izvoarele -T46, CC1421/47,
1.125 mp, nr. cadastral 32486, valoare pornire
lot 10.651 ron; 27. Com. Izvoarele -T46,
CC1421/48, 978 mp, nr. cadastral 324861,
valoare pornire lot 9.260 ron; 28. Com. Izvoarele -T46, CC1421/49, 978 mp, nr. cadastral
32484, valoare pornire lot 9.260 ron; 29. Com.
Izvoarele -T46, CC1421/50, 978 mp, nr. cadastral 32482, valoare pornire lot 9.260 ron; 30.
Com. Izvoarele -T46, CC1421 /51, 978 mp, nr.
cadastral 32485, valoare pornire lot 9.260 ron;
31. Com. Izvoarele -T46, CC1421/52, 978 mp,
nr. cadastral 32480, valoare pornire lot 9.260
ron; 32. Com. Izvoarele -T46, CC1421/53, 979
mp, nr. cadastral 32483, valoare pornire lot
9.269 ron; 33. Com. Izvoarele -T46,
CC1421/8/1,58 mp, nr.cadastral 33405, valoare
pornire lot 549ron; 34. Com. Izvoarele -T46,
CC1421/38, 445mp, nr. cadastral 32460,
valoare pornire lot 4.213ron; 35. Com. Izvoarele -T46, CC1421/35/1, 581mp, nr. cadastral
32436, valoare pornire lot 5.500 ron; 36. Com.
Izvoarele -T46, CC1421/25/1, 587mp, nr.
cadastral 33458, valoare pornire lot 5.558 ron;
37. Com. Izvoarele -T30, CC915/2, 54 mp, nr.
cadastral 32400, valoare pornire lot 511ron;
38. Com. Izvoarele -T30, CC915, ST =807 mp,
SC=SCD = 53mp, nr. cadastral 32402, valoare
pornire lot 13.820 ron. Vânzarea se face
conform art. 363 din OUG 57/2019, și conform
Hotărârii Consiliului Local nr.64/25.10.2019. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se găsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: se poate obţine de
la Primăria Comunei Izvoarele. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/ compartimentului
din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartiment resurse umane, registratură,
relații cu publicul din cadrul Primăriei Izvoarele, județul Tulcea. 3.3.Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei,
se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Izvoarele. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.03.2020, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită
pentru depunerea ofertelor: 12.03.2020, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Izvoarele, din comuna
Izvoarele, județul Tulcea. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: 1
exemplar. 5.Data și locul la care se va desfașura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
12.03.2020, ora 12.00, Primăria Comunei
Izvoarele, județul Tulcea. 6. Denumire, adresă,
nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Tulcea –
Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal,
str.Toamnei, nr.15, Tulcea, cod postal: 820127,
tel.0240.504.276, fax: 0240.518.544, e-mail:
tribunalul-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate:
14.02.2020.
l Primaria Comunei Simian; NR.
5413/05.03.2020. Anunt de licitatie. 1. Informatii generale privind proprietarul: 2.
Comuna Simian, cu sediul in comuna Simian,
Str. DE 70, nr. 64, judetul Mehedinti, tel/ fax
0252/338693, e-mail: clsimianmh@gmail.com,
organizeaza in data de 30.03.2020, ora 10:00,
licitatie publica pentru inchirierea apartamentului situat in sat Simian, Comuna Simian,
bloc A24, scara 1, parter, apartamentul 3, in
suprafata de 42.55 mp, judetul Mehedinti.
Informatii generale privind obiectul inchirierii. A) Procedura aplicata privind atribuirea
contractului de inchiriere:licitatie publica. B)
Tipul contractului pentru care se solicita
oferte:contract de inchiriere. C) Obiectul
inchirierii: apartament situat in sat Simian,
Comuna Simian. D) Durata inchirierii: 5 ani.
3. Informatii privind documentatia de atribuire. A) Relatii privind licitatia si documentatia de atribuire se pot obtine de la Primaria
Comunei Simian, comuna Simian, Str. DE 70,
n r. 6 4 , j u d e t u l M e h e d i n t i , t e l / f a x
0252/338693-Compartiment Urbanism, incepand cu data de 09.03.2020 in urma unei
solicitari scrise. Data limita de solicitare a
clarificarilor este de 15.03.2020, ora 09:00. B)
Cheltuieli privind participarea la licitatie:
-Caiet de sarcini: 20 lei; -Garantie de participare: 30 lei; C) Pretul minim de pornire al
licitatiei este de 22 lei/ luna. 4. Informatii
privind ofertele: A) Data limita pentru depunerea ofertelor 27.03.2020,ora 15:00; B)
Adresa la care trebuie depuse ofertele:Primaria Comunei Simian, Comuna Simian, str.
DE 70, nr. 64 -Registratura, et. 1, judetul
Mehedinti. 5. Data si locul unde se va desfasura licitatia: Primaria Comunei Simian,
Comuna Simian, str. DE 70, nr. 64 -Comp.
Juridic, et. 2, judetul Mehedinti, in data de
30.03.2020, ora 10:00. 6. Instanta competenta
in solutionarea eventualelor litigii este Tribunalul Mehedinti-Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, situat in Dr. Tr. Severin,
B-dul Carol I, nr. 14, judetul Mehedinti. 7.
Data transmiterii anuntului de licitatie
publica catre institutiile abilitate: 05.03.2020.
l Municipiul Piatra-Neamţ anunţă organizarea licitaţiei publice pentru închirierea bazei
sportive ce aparține Stadionului Municipal
Ceahlăul Piatra-Neamț pentru echipe de
până la liga a 3-a, inclusiv liga 1 și liga a 2-a.
1. Denumirea și sediul autorității administrației publice: Municipiul Piatra-Neamț, C.U.I.
2612790, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, PiatraNeamț, telefon 0233/218991; fax0233/215374,
e-mail infopn@primariapn.ro; primariapn@
yahoo.com. 2. Licitație publică pentru închirierea bazei sportive ce aparține Stadionului
Municipal Ceahlăul Piatra-Neamț pentru
echipe de până la liga a 3-a, inclusiv liga 1 și
liga a 2-a; 3. Documentația de atribuire
pentru elaborarea ofertei se obține de la sediul
Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel
Mare, nr.6-8, registratură - Direcția Patrimoniu; - costul unui exemplar din documentație este de 100 lei și se poate achita direct la
Casieria Municipiului Piatra-Neamț din str.
Ștefan cel Mare, nr.6-8, sau în contul Munici-

piului Piatra-Neamț: RO82TREZ
4915006XXX000150 deschis la Trezoreria
municipiului Piatra-Neamț; - data limită
pentru depunerea cererii în vederea obținerii
Documentației de atribuire este 30.03.2020,
ora 14.00; - data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 19.03.2020, ora 16.30; 4.
Termenul de depunere a ofertelor: 30.03.2020,
ora 16.30; - adresa la care se transmit ofertele:
Municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare
nr.6-8, registratură - Direcția Patrimoniu, în
doua exemplare (unul original și unul în
copie); - perioada de valabilitate a ofertelor:
120 de zile; 5. Data, ora și locul deschiderii
ofertelor: 31.03.2020, ora 14.00, la sediul
Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel
Mare, nr.6-8; 6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Judecătoria
municipiului Piatra-Neamț.

PIERDERI
l Pierdut câine bichon alb, de talie mare,
Bragadiru, Ilfov. Are microcip, e sterilizat și
răspunde la numele Oscar. 0728.726.203.
l Societatea Smart Tracking Systems SRL,
cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Straja, nr. 18,
jud. Cluj, J12/456/2014, CUI 32784160 declar
pierdut Certificatul constatator de la sediul
societății nr. 14868/07.03.2014. Îl declarăm
nul.
l Pierdut documente de control pt.transportul rutier de persoane prin servicii ocazional-național cu numerele: 0042284, 0042285,
0042286, 0042287, 0042288, 0042338,
0042339, 0042340, 0042341, 0042342,
0042343, 0042344, 0042348, 0042349,
0042350, 0042351, 0042352, 0042354,
0042355, 0042356, 0042357, 0042358,
0042359, 0042360, 0060930, 0073651,
0080508, 0080509, 0098553, 0098554,
0098545.
l Declar pierdut Certificat de înregistrare al
societății Maroon Bistro Café SRL, cu sediul
social în București, Sector 3, strada Nerva
Traian, nr.11, bl.M68, Tronson 1, Parțial
Magazin 2, Parter Parțial din Ansamblul
Mărășești, având cod unic de înregistrare
32682178, nr.de ordine în Registrul Comerțului J40/548/21.01.2014. Îl declar nul.
l Societatea Gala Com SRL, CUI 19088330,
a pierdut Certificatul constatator, emis la data
16.10.2007. Îl declar nul.
l Subsemnatul Man Ionel Dorinel domiciliat
in localitatea Vama, Str.Avram Iancu, nr.354,
jud.Satu Mare, pierdut certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier
de marfa (manager transport) eliberat de
A.R.R. Satu Mare. Se declara nul.
l Pierdut atestat CPC marfă nr.041955501 pe
numele Plangu Florin. Îl declar nul.
l Subscrisa Bioeel SRL, cu sediul social în
Târgu Mureș, str.Bega, nr.5, Jud.Mureș, înregistrată la ORC sub nr. J26/1928/1992, CUI:
1199107, Tel. 0265.246.335, reprezentată legal
prin Administrator dl.Albert Attila, declarăm
că s-a pierdut Certificatul Unic de înregistrare
al societății Bioeel SRL, seria B, nr. 3064001,
emis de Oficiul Registrului Comerțului Mureș
și îl declarăm nul.
l Pierdut Atestat ADR tip card,eliberat de ARR
Arad pe numeie Versan Stefan. Il declar nul.
l Pierdut carnet si legitimatie student Facultatea de Peisagistica pe numele Halaicu
Andrei Tiberiu. Le declar nule.
l P i e r d u t a c t d e c o n c e s i u n e n r.
302/04.02.2000, pe numele Ionescu Zamfira,
Popescu Elena, Buzoianu Gheorghe, Buzoianu Teodor, pentru locul din cimitirul Eternitatea Râmnicu Sărat, jud. Buzău, parcela D,
rând 4, lot 74, cls. I-a. se declară nul.
l Pierdut atestat taxi numărul 0054197
eliberat la data de 26.08.2008 de ARR Tulcea
pe numele Zgură Iancu. Se declară nul.
l Pierdut certificat membru Colegiul Medicilor, Seria CUIM nr. 2791480671 eliberat de
Colegiul Medicilor în anul 2020 pe numele:
Ciuhodaru Mădălina - Irina. Se declară nul.
l Declar pierdut și nul Certificat de înmatriculare motociclu Lle marca Jonway, nr. identificare ZJKAA05F98Y078969, proprietar
Matache Niculae.

