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OFERTE SERVICIU
l S o c i e t a t e a Tu r k m e t L o g i s t i c s
S.R.L. angajează: director general cod
COR-112011 și director de vânzări, cod
COR-112018, pentru fiecare poziție există câte
un loc vacant disponibil. Cerințele necesare
pentru ambele poziții sunt: experiență minimă
de 10 ani, disponibilitate pentru detașare în
Turcia, vorbitori avansați de limba engleză.
Salariul brut pentru postul de director general
este de 6.837Lei și de 6.324Lei pentru postul de
director de vânzări.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, Bdul.Revoluţiei, nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în vederea ocupării
următorului post vacant: -1 (un) post de Administrator patrimoniu Gr.I.S, cod COR 263111,
pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului
Achiziţii. -Nivelul studiilor: superioare;
-Domeniul studiilor: -tehnice; -Vechime în
muncă -minim 10 ani; -Alte condiţii -cunoaşterea unei limbii străine -limba engleză, cunoştinţe operare PC, curs expert achiziţii publice,
expert domeniu SSM şi PSI. Data limită de
depunere a dosarelor de concurs 18.09.2020,
ora 14:00. Data susţinerii probei scrise:
29.09.2020, ora 10:00. Data susţinerii interviului: 01.10.2020, ora 10:00. Toate probele se
vor susţine la sediul Universităţii „Aurel
Vlaicu” din Arad, B-dul.Revoluţiei, nr.77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi după caz, tematica se publică pe
portalele www.posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro.
l Primăria Comunei Valea Călugarească,
județul Prahova, organizează concurs de
ocuparea pe perioadă nedeterminată conform
H.G.nr.286/2011, modificată și completată, a
funcției contractuale de execuție vacantă de: -1
post -șofer I. Condiţiile specific pentru
ocuparea postului: -posesor permis conducere,
categoria B, C, D -obligatoriu categoria D;
-atestat profesional transport public de
persoane, eliberat de A.R.R., în termen de
valabilitate; -studii -liceul cu diplomă de absolvire; -vechime -nu este cazul. Concursul se va
desfășura la sediul Primăriei Comunei Valea
Călugarească, după cum urmează: -16 septembrie 2020: termenul de depunere a dosarelor;
-18 septembrie 2020: selecția dosarelor; -24
septembrie 2020: proba scrisă, ora 10:00. Data,
locul și ora pentru proba interviu vor fi stabilite după afișarea rezultatului la proba scrisă.
Relații suplimentare: tel.0244/235.444,
0764.967.077 -Compartiment Resurse Umane
-Viorica Mocanu.
l Primăria Comunei Diosig, cu sediul în Com.
Diosig, str. Livezilor, nr. 32, judeţul Bihor,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacant pe perioadă
determinată, de: Referent de specialitate
financiar-contabil, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 17.09.2020,
ora 10:00; -Proba interviu în data de
17.09.2020, ora 11:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii superioare economice; -cunoştinţe generale de teorie, principii şi
practici economice; -capacitatea de a interpreta informaţii complexe de natură financiară; -capacitate de analiză şi sinteză a
informaţiilor; -capacitate deplină de exerciţiu
şi organizare; -cunoştinţe de operare calculator
(MS Office, Internet Explorer, utilizare baze de
date); -spirit de echipă, disponibilitate, implicare, iniţiativă; -vechime minim 1 an. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
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României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Diosig. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Diosig, persoană de
contact: Karandi Kinga, telefon 0733.056.369,
fax 0259.350.198, e-mail: primăria.diosig@
cjbihor.ro
l Institutul de Filosofie si Psihologie-C.Radulescu-Motru, cu sediul in Bucuresti, strada
Calea 13 Septembrie nr. 13, organizeaza
concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific gradul.III in domeniul Filosofie,
specialitatea Istoria logicii. Logica greaca si
latina. Conditiile pentru concursul de ocupare
a postului de cercetator stiintific gradul.III din
domeniul Filosofie:-activitate de cercetaredezvoltare in specialitate sau in invatamantul
superior de cel putin 6 ani sau de 4 ani, in
cazul candidatilor care detin titlul de doctor;pentru candidatii care provin din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, o
vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidatii care detin titlul de doctor. Concursul se
va desfasura conform Legii nr.319/2003
privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare, la sediul Institutului, Bucuresti,
strada Calea 13 Septembrie nr. 13. Dosarele de
concurs se depun in termen de 30 de zile de la
data aparitiei anuntului in “Jurnalul National” si la avizierul Institutului, la Compartimentul Resurse Umane al Institutului, de luni
pana vineri intre orele 10:00-12:00. Dosarele
care nu corespund specialitatilor si conditiilor
mentionate nu sunt acceptate la concurs.
Informatii suplimentare se pot obtine de la
Compartimentul Resurse Umane al Institutului, la tel.021.3182449

CITAȚII
l Societatea Arcelormittal Purchasing SAS,
cu sediul la Immeuble Le Cezanne, 6 rue
Andre Campra, 93200 Saint Denis, Franța,
înregistrat la Registrul Comerțului cu
numărul 444 574 008, sunteți chemată a vă
prezenta la Tribunalul Galați, camera Sala 11,
Complet c2 civ.II S, în data de 04 Decembrie
2020, ora 09:00, în calitate de pârât în dosarul
nr.2575/121/2017. În caz de neprezentare, se
va putea trimite un înscris, judecata urmând a
se face în lipsă.
l Balla Ioan cu ultimul domiciliu cunoscut in
comuna Crasna , judetul Salaj, este chemat sa
se prezinte in ziua de 17 septembrie 2020 ora
9:00 la Judecatoria Simleu Silvaniei , camera
14,Complet 4, in calitate de parat, in proces cu
Breda Maria in calitate de reclamant in
dosarul cu nr. 988/309/2018 avand ca obiect
Succesiune Si Partaj.
l Numita Iancu Marusia, cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Drobeta Turnu
Severin, jud.Mehedinți, este citată la Judecătoria Craiova pe data de 22 septembrie,
ora 10:00, în calitate de pârât, în dosarul
nr.13343/215/2019, în procesul de divorț cu
reclamantul Zătreanu Vasile.
l Succesibilii defunctei Mihailov Maria,
născută la data de 09.08.1930 în Medgidia,
județul Constanța, fiica lui Octavian și a
Elenei, decedată la data de 11.07.2020, cu
ultimul domiciliu în localitatea Constanța,
Aleea Lalelelor, 2, L4, B, 28, judeţul Constanța,
sunt citați să se prezinte în data de 18.09.2020,
ora 12:00, la sediul SPN Nurciu și Geamalinga
din Constanța, str. I.Gh. Duca, nr. 32, et.1,
județul Constanța, pentru dezbaterea succesiunii.
l Vlase Diana Georgiana, cu ultimul domiciliu în Iaşi, Str. Pădurii, nr. 6, bl. IAS, sc. C, et.
2, ap. 6, jud. Iasi, este chemată personal pentru
a răspunde la interogatoriu, la Judecătoria

Iaşi- Secția civilă, în ziua de 23.09.2020,
complet C11M, ora 08:30, în calitate de pârâtă,
în dosarul nr.33581/245/2017, în contradictoriu
cu Vlase Alexandru.
l Judecătoria Făgăraș. Județul Brașov. Dosar
nr.3236/226/2019 . Pârâții Cornea Elisabeta
cas.cu Cornea Neculae sunt citați pentru
termenul din 23 septembrie 2020, în proces de
uzucapiune, de reclamanta Stoica Maria domiciliată în Veneția de Jos, nr. 184, com. Părău,
jud.Brașov.
l Se citează numita Gregg Carmen Gabriela
cu ultimul domiciliu cunoscut în USA, în calitate de pârât în dosarul nr.922/333/2019 al
Judecătoriei Vaslui, având ca obiect emiterea
unei hotărâri care să țină loc de act autentic,
pentru termenul de judecată din 16 septembrie
2020, ora 10:30, în contradictoriu cu numitul
Bobârcă Dumitru.
l România. Birou Individual Notarial
„Simescu Gheorghe”. Sediul Caransebeș, str.
N.Bălcescu, nr. 3, et.1, ap.2, jud.Caraș-Severin.
Licență funcționare nr. 274/3371/14.08.2014.
Dosar nr.273/2010, conexat la dosar 318/2011,
repus pe rol în dosar 111/2020. Citație către,
domnul Bolojan Iojika, cu domiciliul cunoscut
în oraș Băile Herculane, strada Trandafirilor,
numar 40, bloc 13, scara F, etaj 1, apartament
4, județ Caraș-Severin, în temeiul art.119 al.2
din Legea 36/1995, vă rugăm sa vă prezentați
la sediul Biroului Individual Notarial Simescu
Gheorghe din Caransebeș, strada Nicolae

Bălcescu, numar 3, etaj 1, apartament 2, județ
Caraș-Severin, în data de 10 Septembrie 2020,
ora 10:00, pentru a vă exprima acordul cu
privire la eliberarea unui Certificat de Moștenitor Suplimentar pentru defunctul Visescu
Ion, CNP 1300703110074, decedat la data de
09.07.2010, cu ultimul domiciliu în comuna
Cornereva, județ Caraș-Severin, în dosar
273/2010 în care s-a eliberat Certificatul de
Moștenitor 185/2010, repus pe rol în dosar
318/2011 în care s-a eliberat Certificatul de
Moștenitor Suplimentar nr.206/2011. În caz de
neprezentare la termen, dezbaterile vor avea
loc în lipsă și se va proceda conform legii.

SOMAȚII
l Avand in vedere ca prin cererea de interventie principala formulata in dosarul nr.
14679/55/2019 al Judecatoriei Arad, intervenienta a solicitat sa se constate ca, alaturi de
petentii Bot Achim, Bot Simion, Bot Amalia,
Farcasa Terezia a dobandit prin uzurpaciune,
dreptul de proprietate asupra imobilului teren
intravilan in suprafata de 424 mp si casa de
locuit, inscris in CF nr. 342163, nr. top. 71.72/b
Muresel, nr.cad. C1 top 71.72/b (nr. CF vechi
33 Muresel), proprietari tabulari Finster
Ferencz, Finster Ianos, Finster Iozsef, Cinta
Elisabeta, Schmidt Iosif, compus din teren
intravilan in suprafata de 496 mp. Invitam pe
toti cei interesati sa faca opozitie fata de
aceasta actiune, in termen de o luna de la
afisarea prezentei somatii, in caz contrar

urmand a se trece la judecarea cauzei. Termen
de judecata fixat in cauza: 6 octombrie 2020,
ora 09.30.
l Prenta somatie este emisa in temeiul art. 130
Decretul-Lege nr. 115/1938 astefel cum s-a
dispus prin rezolutia judecatorului din data de
31 august 2020, cu privire la cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ineu in data de
21.10.2020 in dosar nr. 1329/246/2020 formulata de petentul Popa Constantin, cu domiciliul in sat Bocsig, nr. 743, jud. Arad, cu
domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat
Badea Ioan cu sediul in Ineu, str. Republicii,
nr. 20, jud. Arad, avand ca obiect uzurpaciune
cu termen de judecata la data de 21 octombrie
2020. Petentul sustine ca a folosit imobilul
inscris in CF nr. 307879 Bocsig provenit din
conversia pe hartie a CF 2420 Bocsig cu nr.top.
1149/24 compus din teren intravilan in suprafata de 1439 mp, pe care exista edificata casa
de locuit cu numarul administrativ 743,
comuna Bocsig, jud. Arad, imobil asupra
caruia figureaza ca proprietar tabular intabulat Belean Nicolae sub B1 din CF sus-mentionat, decedat la data de 04.10.1984. Petentul
a solicitat sa se dispuna inscrierea dreptului
sau de proprietar, in cartea funciara, asupra
imobilului mentionat. De asemenea sustine ca
foloseste imobilul, in mod pasnic, public,
continuu si sub nume de proprietar, fara ca
alte persoane sa faca acte de deposedare sau
tulburare, peste 30 de ani de la data intrarii in
posesie asupra terenului.
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l Slavia Pharm S.R.L., titular al activității
2120, 5210 la adresa bld. Theodor Pallady, nr.
44C, sector 3, București, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizaţiei de mediu pentru activitate.
Informaţiile privind potenţialul impact
asupra mediului al activităţii pot fi consultate
la sediul APM București, str. Lacul Morii, nr.
1, sector 6, Bucureşti, Tel/Fax: 021.430.66.77,
021.430.66.75, în zilele de luni-vineri, între
orele 09:00-12:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic, la sediul APM București.
l Popa Simona, având domiciliul în Str. Sever
Bocu, nr. 20A, Municipiul Arad, titular al
Planului Urbanistic de detaliu „Amplasare
clădire spații de cazare pentru muncitori
agricoli”, localitatea Șimand, judetul Arad,
c.f.300111, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul APM Arad, strada
Splaiul Mureșului, FN, localitatea Arad,
judeţul Arad, de luni până joi între orele
09.00-16.00, vineri între orele 09:00-13:00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul APM Arad, în termen de 18 zile
de la data publicării anunţului.
l SC Dolgas SRL, cu sediul în Caracal, str.
Mihail Kogălniceanu, nr. 15, jud. Olt, anunță
public depunerea cererii pentru obținerea
Autorizației de mediu pentru desfășurarea
activității de: Comercializare carburanți și
spălătorie auto la adresa: str. Vornicu Ureche,
nr. 7, Caracal, jud. Olt. Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la
sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.
3, pe durata derulării procedurii.
l Omv Petrom Marketing SRL titular al
planului “PUD-Construire spalatorie auto tip
tunel cu amenajarile aferente in incinta statiei
distributie carburanti MPP Torontal, conform
HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009”
Timisoara, str. Miresei, nr. 1, CF nr.420632,
jud.Timis, aduc la cunostinta publicului ca
decizia etapei de incadrare, din procedura de
reglementare conform H.G. nr.1076/2004, este
cea de adoptare a planului fara aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se
vor transmite in scris, in termen de 10 zile
calendaristice, la sediul A.P.M.Timis, B-dul
Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.
l SC Flagas SRL anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:Construire
(Amenajare) Statie Mixta De Distributie
Carburanti (Benzina, Motorina, Gpl Si Incarcare Electrica) Magazin Propriu Cu Terasa Si
Spalatorie Auto Tip Tunel, Amenajare Accese
Si Incinta, Totem Si Panouri De Informare,
Utilitati, propus a fi amplasat în Jud.Ilfov,
Comuna Corbeanca, str.Sos.Unirii, nr.FN.
Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autoritatii competente
pentru protectia mediului-Ilfov din Aleea
Lacul Morii nr.1, sector 6 și la sediul S.C.
Flagas S.R.L. din str. Andrei Muresan, nr. 4,
spatiul nr. 1, Mun.Caracal, jud. Olt. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului-Ilfov
l Lidl Discount SRL, cu sediul în sat Nedelea,
comuna Ariceștii Rahtivani DN 72, Crângul
lui Bot, KM 73+810, județul Prahova, anunță
public că a depus la Agentia Pentru Protectia
Mediului Buzau, documentația tehnica necesară autorizării din punct de vedere al protectiei mediului a activitatii de: -comerț cu
amănuntul (Retail) -Cod CAEN 4711 –
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun; -desfășurată în
municipiul Râmnicu Sărat, str. Constantin
Brâncoveanu, nr. 36, județul Buzău. Documentația se poate studia la sediul APM.
Buzau, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr.3,
(fostă Democrației, nr. 11), municipiul Buzau,
unde se pot primi sugestii și contestații in
termen de 20 zile lucratoare de la data publicării. A.P.M. Buzau nu este obligat sa ia in
considerare propuneri si contestații care
intervin după termenul de mai sus si nici
contestații și propuneri anonime sau care se
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bazează pe interese străine de fondul problemelor supuse dezbaterii publice.
l Societatea Națională a Apelor Minerale SA
anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru Proiectul „Lucrări de cercetare
(studiu) în interiorul perimetrului de exploatare aferent zăcământului Moara Dracului,
comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava,
în scopul identificării unor eventuale surse de
apă ce ar putea face obiectul unor viitoare
lucrări de introducere într-un circuit
economic”, propus a fi amplasat în localitatea
Dorna Candrenilor, jud. Suceava. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Suceava (Str. Bistriţei, nr. 1A, Suceava, Cod
poștal 720264) și la sediul Societății Naționale
a Apelor Minerale SA (str. Scărlătescu, nr. 15,
sector 1, București), L-V, între orele 08:0016:00. Observațiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Suceava.
l Anunț public privind decizia etapei de
încadrare: S.C. COLY Trans S.R.L., cu sediul
în str. Miraslău, nr.4E, Popeşti Leordeni, Jud.
Ilfov, titular al proiectului, Construire hală
metalică Parter, Birouri, Vestiare şi Grup
Sanitar, anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare: Nu se
supune evaluării de impact asupra mediului/
evaluării adecvate/ evaluării impactului
asupra corpurilor de apă, de către Agenția
pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul, Hala Metalică
Parter, Birouri, Vestiare şi Grup Sanitar,
propus a fi amplasat în Popeşti Leordeni, Str.
Secerişului, nr. 4, Jud. Ilfov. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii,
nr.1, în zilele de Luni- Joi, între orele 9:0012:00, precum și la următoarea adresă de
internet: apmif.anmp.ro. Observațiile/ contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M.
Ilfov -Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii,
nr.1, în termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a autorității
competente pentru protecția mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Către: Sarkis Ilias, Sarkis Pascale, Tohme
Mirna, Laoun Youssef, Berro Sami -asociați ai
Grand Moulin S.R.L. Convocator. Respectând
prevederile Legii societăților nr.31/1990 republicată și completată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului
constitutiv al societății Grand Moulin S.R.L. cu
sediul social în România, loc.Rudeni, Oraș
Chitila, Strada Rudeni, nr. 76, Județ Ilfov,
î n r e g i s t r a t ă l a O . R . C . s u b n r.
J23/2317/13.08.2012, C.U.I. 30012503 (denumită „Societatea”): administratorul societății
Ziad Chidiac, în temeiul art.195 din Legea
societăților nr.31/1990 cu modificările și
completările ulterioare, convoacă Adunarea
Generală a Asociaților a acestei Societăți,
pentru data de 17 Septembrie 2020, ora 11:00,
la sediul social al Societății din Rudeni, Oraș
Chitila, Strada Rudeni, nr. 76, Județ Ilfov. La
adunare sunt îndreptățiți să participe toți
asociații Societății. Pentru această Adunare
Generală a Asociaților, ordinea de zi va fi
următoarea: 1. Prelungirea mandatului de
administrator și de Director general al societății, a dlui Ziad Chidiac, cu puteri depline, pe
o nouă perioadă de 4 ani, începând cu data de
28.09.2020. 2. Actualizarea actului constitutiv
al societății cu modificările ce vor fi adoptate
prin hotărâre. 3. Acordarea de mandat pentru
aducerea la îndeplinire a hotărării. În cazul
neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală
a Asociaților se va întruni, având aceeași
ordine de zi, la data de 18 Septembrie 2020, ora
11.00, la sediul social al Societății din Rudeni,
Oraș Chitila, Strada Rudeni, nr.76, Județ Ilfov.
Prezentul convocator a fost semnat atât în
limba română cât și în limba engleză, și comunicat personal/publicitate asociaților societății
Grand Moulin S.R.L., astăzi, 31.08.2020.
Administrator. Ziad Chidiac.
l To: Sarkis Ilias, Sarkis Pascale, Tohme
Mirna, Laoun Youssef, Berro Sami -Sharehol-

ders of Grand Moulin S.R.L. Nottice to
attend. In accordance with the provisions of
Companies Law nr.31/1990 republished and
supplemented, as subsequently amended and
supplemented, as well as those of the Articles
of Incorporation of the Company Grand
Moulin S.R.L headquartered in Romania,
Rudeni Locality, Chitila City, nr.76, Rudeni
Street, Ilfov County, registered with the TRC
under no.J23/2371/13.08.2012, C.U.I.
30012503 (hereinafter „The Company”): the
Administrator of the Company, Mr.Ziad
Chidiac, as per art.195 of the Companies Law
nr.31/1990, as subsequently amended and
supplemented, hereby calls the General
Meeting Of Shareholders of the Company, to
be held on the September 17th, 2020, at 11.00
a.m., at the Company’s headquarters in
Rudeni, Chitila City, nr. 76, Rudeni Street,
Ilfov County. The meeting may be attended
by all of the Company’s shareholders. The
items to be discussed by this General Meeting
of Shareholders shall be the following: 1. To
extend the mandate of administrator and
General Manager of the Company, respectively Mr.Ziad Chidiac, will full power and for
the duration of 4 (four) years, as from
28.09.2020. 2. To update the Articles of Incorporation of the Company with the modifications that shall be adopted through the
Resolution. 3. To grant power of attorney as to
fulfill the herein Resolution. Should the
quorum not be met, the General Meeting of
Shareholders shall gather, having the same
agenda, on September 18th, 2020, at 11.00
a.m., at the headquarters of the Company in
Rudeni, Chitila City, Nr.76, Rudeni Street,
Ilfov County. The herein Notice to Attend
was signed both in Romanian and English
languages, and personally/advertising
communique to the shareholders of the
Company Grand Moulin S.R.L., today
31.08.2020. Administrator. Ziad Chidiac.
l Saturn S.A., sediu: Str. Zetarilor, Nr. 29-31,
Sector 5, Bucuresti, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti sub nr. J40/1091/1991, Cod unic de
inregistrare 409081, (“Societatea”), Convocator din 01.09.2020: Avand in vedere Hotararea nr. 1 din data de 31.08.2020 a Consiliului
de administratie al Societatii privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, In conformitate cu Articolul XII din
Actul constitutiv al Societatii, precum si Articolul 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990,
Consiliul de administratie al Societatii prin
prezenta convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii in data de
14.10.2020, la ora 10:00, la sediul Societatii
aflat in Strada Zetarilor, Nr. 29-31, Sector 5,
Bucuresti, avand urmatoarea ordine de zi: 1.
Revocarea Dlui. Georgios Vatistas, din calitatea sa de administrator al Societatii si luarea
unei decizii cu privire la descarcarea de
gestiune a acestuia. 2. Numirea Dlui. Sarkis
Devlatian cetatean libanez, nascut in Liban,
Beirut, in data de 22.01.1981, domiciliat in Str.
B.P. Hasdeu, nr. 108, Bloc L2A, Apartament
27, Constanta, Judetul Constanta, posesor al
pasaportului tip P, cod LBN, nr. LR1597579,
emis in data de 11.09.2019 de catre autoritatile
libaneze, valabil pana la data de 10.09.2029, si
al permisului de sedere RO 0593487, emis de
catre autoritatile romane la data de
10.07.2020, valabil pana la data de 09.07.2021,
CNP: 7810122130017, in functia de Presedinte al Consiliului de administratie al Societatii, cu un mandat pe o perioada de 4 ani. 3.
Actualizarea Articolului 20.6 al Actului
constitutiv al Societatii conform celor hotarate
la punctele anterioare precum si actualizarea
datelor de identificarea ale Dlui. Georges
Salame. Prin urmare, Articolul 20.6 al Actului
constitutiv al Societatii va avea urmatorul
continut: „Consiliul de administratie are
urmatoarea componenta: (a) Sarkis Devlatian, Presedinte cetatean libanez, nascut in
data de 22.01.1981 in Liban, Beirut, domiciliat
in Str. B.P. Hasdeu, nr. 108, Bloc L2A, Apartament 27, Constanta, Judetul Constanta,
posesor al pasaportului tip P, cod LBN, nr.
LR1597579, emis la data de 11.09.2019 de
catre autoritatile libaneze, valabil pana la data
de 10.09.2029, si al permisului de sedere RO
0593487, emis de catre autoritatile romane la
data de 10.07.2020, valabil pana la data de
09.07.2021, CNP: 7810122130017, cu o durata
a mandatului de 4 ani, incepand cu data de
14.10.2020 si pana la data de 14.10.2024; (b)

Georges Eid - Membru, cetatean Canadian,
nascut in data de 02.01.1984 in Jbeil, Liban,
domiciliat in Beirut, Gemmayzeh, Hermes
Building, Etaj 4, Liban, posesor al pasaportului nr. GA332529, emis la data de 18.11.2014
de catre autoritatile canadiene din Beirut,
valabil pana la data 18.11.2024, durata
mandatului 4 ani, prelungit de la data de
30.01.2019 pana la data de 30.01.2023; (c)
Georges Salame - Membru, cetatean francez,
nascut in data de 06.01.1975 in Beirut, Liban,
domiciliat in IMM 613 Rue Abdel Wahab
Inglizi Achrafieh, Beirut, Liban posesor al
pasaportului nr. 18CF05600 emis de Republica Franceza in data de 26.03.2018, valabil
pana la data de 25.03.2028 durata mandatului
4 ani, prelungit de la data de 30.01.2019 pana
la data de 30.01.2023; 4. Numirea Ijdelea
Mihailescu SPARL prin: (i) dna. Oana-Alexandra Ijdelea, cetatean roman, posesoare a
CI seria RD nr. 681616, emisa de S.P.E.C.E.P.
Sector 1 in data de 21.10.2010, (ii) dna. AncaMaria Mihailescu, cetatean roman, posesor al
CI seria AZ nr. 150771, emis de S.P.C.L.E.P.
Pitesti in data de 13.01.2020, (iii) dna. IoanaOlivia Basescu, cetatean roman, posesoare a
CI seria RX nr. 819618, emis de S.P.C.E.P.
Sector 6 la data de 23.11.2015 si (iv) dna.
Diana-Maria Bejenaru, cetatean roman, posesoare a CI seria RK nr. 026031 emisa de
S.P.C.E.P. Sector 4, Bucuresti in data de
10.01.2017, fiecare separat, cu puteri depline si
autoritate, in scopul: (a) reprezentarii Societatii cu puteri si autoritate depline precum si
efectuarea tuturor celor necesare in vederea
aprobarii si aducerii la indeplinire a celor de
mai sus, inclusiv semnarea actului constitutiv
actualizat al Societatii; (b) depunerii la Registrul Comertului Bucuresti a tuturor documentelor necesare inregistrarii schimbarilor
specificate mai sus; (c) corectarii oricarei erori
de orice natura (inclusiv eroare materiala)
care ar putea aparea; (d) semnarii, predarii si
primirii oricaror si tuturor documentelor,
actelor si inscrisurilor si efectuarii acelor
actiuni si intreprinderii acelor masuri dupa
cum poate fi necesar si potrivit in conformitate cu legea romana pentru aducerea la
indeplinire a celor de mai sus. Actionarii pot
participa la sedinta direct sau prin intermediul unui reprezentant conform Articolului
XIII din Actul Constitutiv. Accesul actionarilor in sala se face pe baza actului de identitate precum si procura daca este cazul, depuse
la sediul social al Societatii cu 48 de ore
inainte de data desfasurarii AGA. In cazul
neintrunirii cvorumului necesar in data de
14.10.2020, AGA se va intruni la o a doua
convocare, cu aceeasi ordine de zi, in data de
15.10.2020, la ora 10:00, la sediul Societatii
aflat in Str. Zetarilor, Nr. 29-31, Sector 5,
Bucuresti. Saturn S.A. prin Georges Eid,
Administrator imputernicit conform Hotararii
nr. 1 din data de 31.08.2020 a Consiliului de
administratie.

LICITAȚII
l SC Vie Vin Podgoria Valea Calugareasca
SRL, prin administrator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica, a terenului extravilan cu destinatie agricol vie pe spalieri si
drum in suprafata de 54.213 mp situat in com.
Bucov, sat Chitorani jud. Prahova, inscris in
CF 21129 Bucov, nr. Cad. 21129 la pretul de
108.426 euro, ce urmeaza a se achita in lei la
cursul stabilit de BNR in ziua efectuarii platii
conform hotararii Adunarii Creditorilor din
26.08.2020. Garantia de participare la licitatie
este in cuantum de 10.842,60 euro, ce urmeaza
a se achita in lei la cursul stabilit de BNR in
ziua efectuarii platii si se plateste in contul
debitoarei. Licitatiile publice vor avea loc pe
data de: 10.09.2020, 15.09.2020, 17.09.2020,
22.09.2020, 24.09.2020, orele 12:00, la sediul
administratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile
de participare si relatii suplimentare in caietul
de sarcini intocmit de administratorul judiciar
la pretul de 7.000 lei plus TVA si la tel.
0344104525.
l Debitorul Universal Comprod Gheorghita
SRL societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate
la vanzare: 1.Proprietate imobiliara ”Minihotel Cu Restaurant Si Crama„ situata in
Comuna Blejoi, Sat Blejoi, DN1 KM 5, Judet
Prahova. Pret pornire licitatie – 292.500,00

Euro exclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini
pentru proprietatea imobiliara aflata in patrimoniul debitoarei Universal Comprod Gheorghita SRL este de 5.000,00 Lei exclusiv TVA.
-Pretul de pornire al licitatilor pentru proprietatea imobiliara apartinand societatii debitoare Universal Comprod Gheorghita SRL
reprezinta 75% din valoarea de piata exclusiv
TVA, aratata in Raportul de Evaluare. Participarea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in cont nr. RO89 BACX 0000
0017 0811 1000 deschis la UniCredit Bank
SA, pana la orele 14:00 am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei; -achizitionarea pana la
aceeasi data a Caietului de sarcini pentru
proprietatea imobiliara, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliara,
prima sedinta de licitatie a fost fixata in data
de 09.09.2020, ora 11:00, iar daca imobilul nu
se adjudeca la aceasta data, urmatoarea
sedinta de licitatie va fi in data de 16.09.2020,
ora 11:00. Sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din
Municipiul Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4,
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare
si vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l SC Sticla Prahova SRL, prin lichidator
judiciar, anunta vanzarea la licitatie publica la
pretul de 197.600 lei, a imobilului situat in
com. Magurele, pe drumul DN 1A spre
Gornet, intabulat in CF 20542 Magurele
format din teren intravilan in suprafata de
1.479 mp si cladire spatiu de productie cu
SCD = 409,75 mp, din care un corp cladire cu
SCD = 146,20 mp in stare satisfacatoare, din
caramida pe stalpi de beton, acoperis cu
sarpanta din lemn, invelitoare din tabla ondulata cu instalatii sanitare /apa /electrice si un
alt corp de cladire cu SCD 263,55 mp fara
utilitate intr-o stare tehnica nesatisfacatoare.
Garantia de participare la licitatie este in
cuantum de 19.760 lei si se plateste in contul
debitoarei. Licitatiile publice se organizeaza in
baza hotararii Adunarii Creditorilor din
01.09.2020 si vor avea loc pe data
de: 10.09.2020, 17.09.2020, 24.09.2020,
30.09.2020, 08.10.2020, 15.10.2020,
22.10.2020, 29.10.2020, 05.11.2020, 12.11.2020
orele 12:00, la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1
Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de participare si
relatii suplimentare in caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar la pretul de
2.000 lei plus TVA si la tel. 0344104525.
l Anunţ privind: închirierea prin licitaţie
publică a unor terenuri disponibile din domeniul privat al comunei, situate în intravilanul
comunei Scorţaru Nou, jud. Brăila. Primăria
comunei Scorţaru Nou cu sediul în localitatea
Scorţaru Nou, str. Administraţiei, nr.10,
județul Brăila, organizează licitație publică în
vederea închirierii suprafeței de: S1=7067mp,
Cvartal 12, Parcela 223/1, sat Gurguieţi, com.
Scorţaru Nou, jud. Brăila; S2=4034mp,
Cvartal 13, Parcela 98, sat Pitulaţi, str. Principală, nr.6, com. Scorţaru Nou, jud. Brăila;
S3=1915mp, Cvartal 5, Parcela 36, sat Scorţaru Nou, str. Zambilelor, nr.27, com. Scorţaru
Nou, jud. Brăila; S4=2226mp, Cvartal 21,
Parcela 248/1, sat Scortaru Nou, com. Scorţaru Nou, com. Scorţaru Nou, jud. Brăila;
S5=679mp, Cvartal 24, Parcela 257/1, sat
Scortaru Nou, str. Buzăului, nr. 1A, com.
Scorţaru Nou, jud. Brăila. S6=2072mp,
Cvartal 6, Parcela 44/1, sat Pitulaţi, Str. Iasomiei, nr. 9, com. Scorţaru Nou, jud. Brăila,
terenuri intravilane, proprietate privată a
comunei Scorţaru Nou situate în intravilanul
comunei Scorţaru Nou, jud. Brăila. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 15
Septembrie 2020. Data limită de depunere a
ofertelor: 23 Septembrie 2020, ora 09:00. Data
şi locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 23 Septembrie 2020,
ora: 10:00, la sediul Căminului Cultural Scortaru Nou din localitatea Scorţaru Nou, str.
Administraţiei, nr. 1, județul Brăila. Informaţii suplimentare privind documentaţia de
atribuire se pot obține la nr. tel. 0239/697.519persoană de contact Oprea Daniela.
l Lichidator judiciar, societăți profesionale de
insolvență, asociate prin contract, Yna
Consulting SPRL şi Consultant Insolvență

ANUNȚURI
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SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărășești, nr.18, jud.
Mehedinți, anunţă licitație publică cu strigare
pentru vânzarea bunurilor imobile existente în
proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan
SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin,
str.I.C.Brătianu, nr. 11, parter, camera 2,
judeţul Mehedinți, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului Mehedinți sub nr.
J25/276/2012, având cod de identificare
fiscală nr.6633311, aflată în procedură de
faliment, conform sentinței nr.177/2016 din
şedința publică din data de 16.05.2016
pronunțată de Tribunalul Mehedinți în dosar
nr.6902/101/2012, după cum urmează:
1.*Teren Extravilan cu S =510.100mp (cu
destinația de Exploatare Balastieră), situat în
Zona Vladimirescu-Alunis-Terasa, Județul
Arad*, având următoarele numere de carte
funciară și numere cadastrale: nr. crt./Carte
Funciara/ Nr. cadastral/Suprafata mp:
1/305261/ 305261/7700; 2/307700/
307700/5000; 3/304783/ 304783/4300;
4/305582/ 305582/4400; 5/307678/
307678/6300; 6/306920/ 306920/2700;
7/307126/ 307126/1900; 8/306911/
306911/1900; 9/306029/ 306029/4200;
10/306929/ 306929/1800; 11/305424/
305424/2300; 12/303591/ 179/981/ 2/51/1800;
13/306934/ 306934/2400; 14/305241/
305241/3200; 15/306910/ 306910/8500;
16/307740/ 307740/4100; 17/307714/
307714/8400; 18/307698/ 307698/10000;
19/305255/ 305255/6100; 20/305377/
305377/1400; 21/300147/ 300147/1500;
22/307708/ 307708/6800; 23/300218/
300218/3000; 24/307732/ 307732/1200;
25/305434/ 305434/2200; 26/305248/
305248/4700; 27/307693/ 307693/5000;
28/305266/3593; 179.981/ 2/9/3900; 29/307684/
307684/2200; 30/307722/ 307722/3600;
31/307706/ 307706/900; 32/305263/
305263/1500; 33/305382/ 305382/2000;
34/307757/ 307757/8800; 35/300142/
300142/2700; 36/307657/ 307657/1600;
37/305276/ 305276/1400; 38/305410/
305410/2800; 39/305245/ 305245/3000;
40/307730/ 307730/4700; 41/307789/
307789/5400; 42/300150/ 300150/2300;
43/307736/ 307736/2800; 44/305436/
305436/3300; 45/305281/ 305281/2800;
46/305254/ 305254/1200; 47/307696/
307696/7700; 48/307711/ 307711/5200;
49/305270/ 305270/3900; 50/307682/
307682/6800; 51/301152/ 301152/4100;
52/307680/ 307680/3100; 53/307119/
307119/2600; 54/306030/ 306030/1900;
55/306928/ 306928/9200; 56/307127/
307127/2400; 57/303800/ 303800/1300;
58/304793/ 304793/2300; 59/305646/
305646/1700; 60/307109/ 307109/5600;
61/301154/ 301154/4400; 62/305661/
305661/10000; 63/306908/ 306908/3200;
64/305648/ 305648/6400; 65/304799/
304799/5200; 66/300136/ 300136/1800;
67/305251/ 305251/5400; 68/303797/
303797/1200; 69/311485/ 311485/3600;
70/311550/ 311550/2600; 71/300398/
300398/10000; 72/311493/ 311493/1500;
73/300391/ 300391/3100; 74/303602/
303602/5400; 75/311488/ 311488/2300;
76/311492/ 311492/2400; 77/311507/
311507/3500; 78/307750/ 307750/1700;
79/311548/ 311548/2500; 80/305594/
305594/2000; 81/304797/ 304797/2600;
82/304784/ 304784/2900; 83/311484/
311484/1500; 84/311541/ 311541/5000;
85/311547/ 311547/1900; 86/303978/
303978/1400; 87/311514/ 311514/12500;
88/307803/ 307803/2900; 89/305239/
305239/2200; 90/306932/ 306932/3900;
91/305381/ 305381/7500; 92/305244/
305244/3800; 93/300198/ 300198/3100;
94/305257/ 305257/4200; 95/306915/
306915/1500; 96/307676/ 307676/3800;
97/306909/ 306909/4800; 98/306916/
306916/3800; 99/300139/ 300139/9900;
100/300155/ 300155/7400; 101/305649/
305649/5000; 102/305380/ 305380/10000;
103/311549/ 311549/4300; 104/304796/
304796/2600; 105/303783/ 303783/5900;
106/303785/ 303785/2000; 107/307159/
307159/3300; 108/300405/ 300405/2500;
109/300149/ 300149/9400; 110/306912/
306912/2100; 111/306924/ 306924/1700;
112/305279/ 305279/5600; 113/307738/
307738/1000; 114/307686/ 307686/1300;
115/305383/ 305383/4300; 116/300234/
300234/13800; 117/307688/ 307688/1300;

118/305386/ 305386/3100; 119/307727/
307727/10000; 120/307724/ 307724/5400;
121/307765/ 307765/5700; 122/307763/
307763/2300; 123/304797/ 304797/2600;
124/304796/ 304796/2600; 125/303398/
303398/10000, la prețul de pornire a licitației
de 816.160,00Euro (echivalentul în lei la
cursul BNR din ziua plății), valoarea nu
include TVA; 2.*Teren extravilan cu S
=303.770mp (cu destinația de Exploatare
Balastieră), situat în Zona Criciova- Jdioara,
Județul Timis*, având următoarele numere
cadastrale: Nr. Crt./Nr. cadastral/ Suprafata
mp: 1/400575/ 8.700; 2/400520/ 9.700;
3/400591/ 3.846; 4/400603/ 4.812; 5/400593/
5.800; 6/400594/ 5.800; 7/400588/ 5.800;
8/400580/ 5.800; 9/400581/ 11.547; 10/400613/
2.900; 11/400579/ 4.300; 12/400595/ 11.283;
13/400515/ 5.800; 14/400590/ 20.399;
15/400651/ 5.800; 16/400571/ 5.800;
17/400582/ 8.700; 18/400576/ 6.100;
19/400583/ 5.800; 20/400650/ 5.800;
21/400577/ 2.900; 22/400587/ 11.550;
23/400585/ 2.760; 24/400584/ 4.270;
25/400596/ 11.600; 26/400194/ 17.400;
27/400635/ 83.078; 28/400573/ 5.800;
29/400578/ 11.541; 30/400572/ 5.624;
31/400615/ 2.760, la prețul de pornire a licitației de 413.120,00Euro (echivalentul în lei la
cursul BNR din ziua plății), valoarea nu
include TVA. Licitația va avea loc la la
punctul de lucru al lichidatorului judiciar
Yna Consulting SPRL, situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4,
sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, la data de
08.09.2020, ora 13:00, iar în cazul în care
bunurile nu vor fi valorificate, licitația va fi
reluată, în aceleași condiții, la data de
22.09.2020, ora 13:00, la data de 06.10.2020,
ora 13.00, la data de 20.10.2020, ora 13:00, la
data de 03.11.2020, ora 13:00, respectiv la
data de 17.11.2020, ora 13:00. Participarea la
licitație este condiţionată de achiziționarea
caietului de sarcini și consemnarea unei
cauțiuni de 10% din prețul de pornire al licitației, până la începerea licitației în contul unic
de insolvență deschis la BRD GSG SA Dr.
Tr.Severin, sub nr.RO 94 BRDE 260 SV 576
5840 2600. Invităm pe toți cei care vor să se
prezinte la ședința de licitație la termenul de
vânzare, la locul fixat în acest scop și până la
acel termen să depună oferte de cumpărare.
Somăm pe toți cei care pretind vreun drept
asupra imobilelor să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în
termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.
Informații suplimentare privind bunurile
scoase la licitație, la telefoanele: 0252.328.293,
0744.528.869, 0252.354.399, 0742.592.183,
0256.220.827 sau 0745.267.676 si pe site-urile:
www.ynaconsulting.ro și www.consultant-insolventa.ro.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Pârjol, comuna Pârjol,
str. Vasile Lupu, nr. 78, județul Bacău, telefon/
fax 0234/384.016 /0234/384.024, e-mail:
contact@primaria-pirjol.ro, cod fiscal
4455498. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Spațiu din imobilul
Dispensar Uman Pârjol, în suprafață totală
de 102,62mp, situat în Dispensarul Medical
Uman Pârjol, str. Vasile Lupu, nr. 87, localitatea Pârjol, ce aparține domeniului public al
Consiliului Local Pârjol, județul Bacău,
conform H.C.L. nr.54/27.08.2020 și temeiului
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Urbanism și
Achiziții Publice. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Se
poate obține de la Compartimentul Urbanism
și Achiziții Publice din cadrul Primăriei
Comunei Pârjol, str. Vasile Lupu, nr. 78,
județul Bacău. 3.3. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ: 200Lei /

exemplar, se achită cash la Casieria Primăriei
Comunei Pârjol. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.09.2020, ora 12:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 23.09.2020, ora 14:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Pârjol, Compartimentul
Secretariat, str.Vasile Lupu, nr. 78, județul
Bacău. 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: 24.09.2020, ora 10:00, Primăria
Comunei Pârjol, str.Vasile Lupu, nr.78, județul
Bacău. 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
Bacău, Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, judeţul
Bacău, telefon 0234/207.606, fax
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
31.08.2020.
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 Brâncovenești, str. Principală, nr. 303, județul Mureș, telefon/fax
0265/550.112, 0265/550.320, email: brincovenesti@cjmures.ro, cod fiscal 4591465. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Imobilul situat în localitatea Vălenii
de Mureș, nr. 44, comuna Brâncovenești,
judeţul Mureş, construcție tip P, edificată în
anul 1996 cu suprafața construită de 438mp,
aparținând domeniului privat al Comunei
Brâncovenești, conform Caietului de sarcini și
a Documentației de licitație, aprobate prin
H.C.L. nr.47 din data 28.08.2020 și conform
O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul
Administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul Primăriei Comunei
Brâncovenești, strada Principală, nr. 303,
județul Mureș. 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 Financiar Contabil, Impozite și Taxe, Achiziții Publice, din cadrul
Primăriei Brâncovenești, str. Principală, nr.
303, județul Mureș. 3.3. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20Lei
/exemplar, care se va achita numerar la Casieria Primăriei Comunei Brâncovenești. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
15.09.2020, ora 10:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23.09.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei
Comunei Brâncovenești, strada Principală, nr.
303, județul Mureș -Registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 23.09.2020, ora
11:00, la sediul Primăriei Comunei Brâncovenești, strada Principală, nr.303, județul Mureș.
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 Mureș,
Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.250254, judeţul Mureş, cod poştal 540471, telefon
0265/260.323, fax 0265/267.856, email: tribunalul.mures@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 01.09.2020.
l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organizează în data de 07.10.2020, ora 11:00, la
sediul Unităţii Administrativ Teritoriale, licitaţie publică deschisă pentru concesionarea
suprafeței de teren de 3.000mp aflată în
domeniul privat al comunei Aroneanu şi
identificată cu nr.cadastral 64556, în vederea

amenajării unui siloz pentru cereale, garaj și
rampă pentru utilaje agricole, precum și
construire anexă gospodărească a exploatației
agricole. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul comunei Aroneanu, la prețul
de 100Lei. Persoanele interesate vor depune
documentaţia de participare la licitaţie până
în data de 07.10.2020, ora 09:00, la sediul
comunei Aroneanu, Compartiment Ghişeu
Unic. Relaţii suplimentare la telefon/fax:
0232/299.255.
l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organizează în data de 07.10.2020, ora 10:00, la
sediul Unităţii Administrativ Teritoriale, licitaţie publică deschisă pentru închirierea
suprafeței de 20mp din incinta Școlii generale
Rediu Aldei, în vederea înființării unui punct
de lucru pentru desfășurare activități referitoare la sănătatea umană. Caietul de sarcini
poate fi achiziționat de la sediul Comunei
Aroneanu, la prețul de 20Lei. Persoanele
interesate vor depune documentaţia de participare la licitaţie până în data de 07.10.2020,
orele 09:00, la sediul comunei Aroneanu,
Compartiment Ghişeu Unic. Relaţii suplimentare la telefon/fax: 0232/299.255.
l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organizează în data de 07.10.2020, ora 12:00, la
sediul Unităţii Administrativ Teritoriale, licitaţie publică deschisă pentru concesionarea
suprafețelor de teren de 959mp şi 1.197mp,
aparţinând domeniului privat al comunei
Aroneanu, identificate cadastral cu nr.65993 şi
66000, în vederea edificării unei construcţii cu
destinaţia evenimente private, club, restaurant, sală de conferinţe şi întâlniri. Caietul de
sarcini poate fi achiziționat de la sediul
comunei Aroneanu, la prețul de 100Lei.
Persoanele interesate vor depune documentaţia de participare la licitaţie până în data de
07.10.2020, ora 09.00, la sediul comunei
Aroneanu, Compartiment Ghişeu Unic.
Relaţii suplimentare la telefon/fax:
0232/299.255.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Municipiului Vatra
Dornei, municipiul Vatra Dornei, str.Mihai
Eminescu, nr. 17, județul Suceava, telefon/fax
0230/375.229, 0230/375.170, email: primaria@
vatra-dornei.ro, cod fiscal 7467268. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
spațiu în suprafață de 46,67mp, situat în
incinta Casei de Cultură, str.Gării, nr.1, ce
aparține domeniului public al Municipiului
Vatra Dornei, județul Suceava, conform
H.C.L. nr.133/21.08.2020 și temeiului legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Juridic. 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 Juridic din
cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei,
str. Mihai Eminescu, nr. 17, județul Suceava.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: 200 de lei, iar
suma se achită la Casieria Primăriei Municipiului Vatra Dornei. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 16.09.2020, ora 12:00.
4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 24.09.2020, ora
09 :00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Vatra Dornei,
str.Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava,
cod poștal 725700. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 24.09.2020, ora 11:00, Primăria
Municipiului Vatra Dornei, str. Mihai
Eminescu, nr. 17, cod poștal 725700, județul
Suceava. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și

III

termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, Suceava, str. Ștefan cel Mare,
nr. 62, județul Suceava, cod poştal 720062,
telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296,
e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
01.09.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Municipiului Vatra
Dornei, municipiul Vatra Dornei, str. Mihai
Eminescu, nr. 17, județul Suceava, telefon/fax
0230/375.229, 0230/375.170, email: primaria@
vatra-dornei.ro, cod fiscal 7467268. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
două spații în suprafață de 36,65mp, respectiv
40,91mp, situate în incinta Casei de Cultură
din str.Gării, nr.1, ce aparțin domeniului
public al Municipiului Vatra Dornei, județul
Suceava, conform H.C.L. nr.134/21.08.2020 și
temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul Juridic.
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
Juridic din cadrul Primăriei Municipiului
Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr. 17,
județul Suceava. 3.3. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 200
de lei, iar suma se achită la Casieria Primăriei
Municipiului Vatra Dornei. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 16.09.2020,
ora 12:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
24.09.2020, ora 11:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Vatra Dornei, str.Mihai Eminescu, nr.
17, cod poștal 725700, județul Suceava. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 24.09.2020, ora
13:00, Primăria Municipiului Vatra Dornei,
str.Mihai Eminescu, nr.17, cod poștal 725700,
județul Suceava. 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 Suceava, Suceava, str.
Ștefan cel Mare, nr. 62, județul Suceava, cod
poştal 720062, telefon 0230/214.948, fax
0230/522.296, e-mail: trsv-registratura@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 01.09.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Municipiului Vatra
Dornei, municipiul Vatra Dornei, str. Mihai
Eminescu, nr. 17, județul Suceava, telefon/fax
0230/375.229, 0230/375.170, email: primaria@
vatra-dornei.ro, cod fiscal 7467268. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Spațiu în suprafață de 17,05mp situat în
incinta Casei de Cultură din str.Gării, nr.1, ce
aparține domeniului public al Municipiului
Vatra Dornei, județul Suceava, conform
H.C.L. nr.135/21.08.2020 și temeiului legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Juridic. 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 Juridic din
cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei,
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str.Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 200 de lei, iar suma se achită la
Casieria Primăriei Municipiului Vatra Dornei.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
16.09.2020, ora 12:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25.09.2020, ora 09:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului
Vatra Dornei, str.Mihai Eminescu, nr. 17, cod
poștal 725700, județul Suceava. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 25.09.2020, ora 11:00,
Primăria Municipiului Vatra Dornei, str.Mihai
Eminescu, nr. 17, cod poștal 725700, județul
Suceava. 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 Suceava, Suceava, str. Ștefan cel Mare,
nr. 62, județul Suceava, cod poştal 720062,
telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail:
trsv-registratura@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 01.09.2020.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Giurgiu,
Bdul Bucureşti, nr. 49-51, județul Giurgiu,
telefon 0246/213.588, 0246/213.747, fax
0246/215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia
Patrimoniu. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: imobil compus din construcție în
suprafață de 221,83mp și teren în suprafață de
221,83mp, identificat cu număr cadastral
36197, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului,
FN, conform O.U.G. 57/03.07.2019 și HCL.
nr.333/27.08.2020. 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:
Documentaţia de atribuire se va obţine de
persoane juridice de drept privat român interesate si persoane fizice autorizate române interesate, pe suport de hârtie de la sediul Primăriei
Municipiului Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.
49-51, în baza unei solicitări depuse la Registratură și achitarea contravalorii. 3.2. Denumirea şi 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, Bdul Bucureşti, nr.
49-51, județul Giurgiu. 3.3. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Valoarea documentaţiei este
de 100Lei la care se adaugă TVA si se poate
achita în numerar la Direcția de Taxe și Impozite Locale Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 15.09.2020, ora 16:00.
4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun
în plic, în limba română. 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 23.09.2020, ora 16:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele
se depun la sediul Primăriei Municipiului
Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.49-51, Registratură, județul Giurgiu. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant depune o singură ofertă în
original. 5. Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
24.09.2020, ora 13:00, Primăria Municipiului
Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr. 49-51, sala Parter,
județul Giurgiu. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, județul Giurgiu, telefon
0246/212.725, fax 0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 01.09.2020.

l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Consiliul Local al
Municipiului Giurgiu, Giurgiu, Bdul Bucureşti,
nr.49-51, județul Giurgiu, telefon 0246/213.588,
0246/213.747, fax 0246/215.405, email:
primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal
4852455, cont IBAN RO04TREZ 32121300205
XXXXX -Direcţia Patrimoniu. 2. Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: spațiu comercial, identificat
cu număr cadastral 36341, în suprafață de
14.88mp, aparținând domeniului public al
Municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului din strada Ierusalim 3000, nr.5-9,
conform O.U.G. nr.57/03.07.2019 și H.C.L.
nr.324/27.08.2020. 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:
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, Bdul Bucureşti, nr.
49-51, în baza unei solicitări depuse la Registratură și achitarea contravalorii. 3.2. Denumirea
şi 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, Bdul Bucureşti, nr. 49-51, județul
Giurgiu. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Valoarea documentaţiei este de 100Lei la care
se adaugă TVA și se poate achita în numerar la
Direcția de Taxe și Impozite Locale Giurgiu.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
15.09.2020, ora 16.00. 4.Informaţii privind
ofertele: Ofertele se depun în plic, în limba
română. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 24.09.2020, ora 16:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la
sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, Bdul
Bucureşti, nr.49-51, Registratură, județul
Giurgiu. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare participant depune o singură ofertă în original. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 25.09.2020,
ora 13:00, Primăria Municipiului Giurgiu, Şos.
Bucureşti, nr. 49-51, sala Parter, județul
Giurgiu. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Giurgiu -Secţia Contencios Administrativ
Fiscal, Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, județul
Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax
0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
01.09.2020.
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:
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Giurgiu,
Bdul Bucureşti, nr. 49-51, județul Giurgiu,
telefon 0246/213.588, 0246/213.747, fax
0246/215.405, email: primarie@primariagiurgiu.
ro, cod fiscal 4852455, cont IBAN
RO04TREZ32121300205 XXXXX -Direcţia
Patrimoniu. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie vândut: teren în suprafață de 40,00mp,
identificat cu număr cadastral 37170, aparținând
domeniului privat al Municipiului Giurgiu,
situat în Fundătura Vânătorilor, nr. 12, conform
H . C . L . n r. 2 8 2 / 3 0 . 0 7 . 2 0 2 0 ș i O . U . G .
nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ. 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: Documentaţia de atribuire se va
obţine de persoane juridice de drept privat
român interesate și persoane fizice române interesate, pe suport de hârtie de la sediul Primăriei
Municipiului Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.49-51,
în baza unei solicitări depuse la Registratură, la
cerere și achitarea contravalorii. 3.2. Denumirea
și datele de contact ale serviciului/compartimen-

miercuri / 2 septembrie 2020
tului din cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment
Urmărire, Executare Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B.dul Bucureşti, nr. 49-51,
județul Giurgiu. 3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: Valoarea documentaţiei este de 100Lei la care se adaugă TVA și se
poate achita în numerar la Direcția de Taxe și
Impozite Locale Giurgiu. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 15.09.2020, ora 16:00.
4.Informații privind ofertele: Ofertele se depun
în plic, în limba română. 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 23.09.2020, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se
depun la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu,
Bdul Bucureşti, nr.49-51, Registratură, județul
Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: Fiecare participant
depune o singură ofertă în original. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 23.09.2020, ora 13:00,
Primăria Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti,
nr. 49-51, sala Parter, județul Giurgiu. 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 Giurgiu -Secţia
Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu, str.
Episcopiei, nr. 13, județul Giurgiu, telefon
0246/212.725, fax 0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 01.09.2020.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Giurgiu,
Bdul Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu,
telefon 0246/213.588, 0246/213.747, fax
0246/215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455, cont IBAN
RO04TREZ32121300205XXXXX -Direcţia
Patrimoniu. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: imobil compus din construcție în
suprafață de 224,00mp și teren în suprafață de
224,00mp, identificat cu număr cadastral
36159, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului,
FN, conform O.U.G. nr.57/03.07.2019 și H.C.L.
nr.334/27.08.2020. 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:
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, Bdul Bucureşti, nr.4951, în baza unei solicitări depuse la Registratură și achitarea contravalorii. 3.2. Denumirea
şi 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, Bdul Bucureşti, nr. 49-51, județul
Giurgiu. 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Valoarea documentaţiei este de 100Lei la
care se adaugă TVA și se poate achita în
numerar la Direcția de Taxe și Impozite Locale
Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 15.09.2020, ora 16:00. 4. Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun în
plic, în limba română. 4.1 .Data-limită de
depunere a ofertelor: 23.09.2020, ora 16:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele
se depun la sediul Primăriei Municipiului
Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr. 49-51, Registratură, județul Giurgiu. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant depune o singură ofertă în
original. 5. Data şi locul la care se va desfăşura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
24.09.2020, ora 13:30, Primăria Municipiului
Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr. 49-51, sala Parter,
județul Giurgiu. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Giurgiu -Secţia Conten-

cios Administrativ Fiscal, Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, județul Giurgiu, telefon
0246/212.725, fax 0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 01.09.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Municipiului Oradea, cu
sediul în municipiul Oradea, Piața Unirii, nr.1,
județul Bihor, cod poștal 410100, telefon
0259/408.887, 0259/437.000, +126, fax
0259/436.276, e-mail: primarie@oradea.ro,
spatii@oradea.ro, cod fiscal RO 5372589. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 16 spații cu altă destinație decât aceea de
locuință /spații comerciale după cum urmează:
-13 spații comerciale, proprietate privată a
Statului Român, în suprafață totală de
1.189,60mp, conform caietului de sarcini; -3
spații comerciale, proprietate privată a municipiului Oradea, în suprafață totală de
436,97mp, conform caietului de sarcini;
conform O.U.G. nr.57 din 03.07.2019, H.C.L.
nr.40 din 28.01.2020, H.C.L. nr.295 din
27.04.2020, H.C.L. nr.486 din 25.06.2020,
H.C.L. nr.485 din 25.06.2020 și H.C.L. nr.579
din 24.07.2020. 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: la
cerere de la sediul instituției, Serviciul Locuințe, Spații Comerciale sau se poate consulta
site-ul www.oradea.ro, secțiunea -licitații. 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 obtine de la Serviciul
Locuințe, Spații Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1,
județul Bihor. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: Dacă se ridică de
la sediul instituției, 40Lei /exemplar, ce se
achită la Casierie sau se poate descărca de pe
site gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 16.09.2020, ora 09:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 24.09.2020, ora 09:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.
1, județul Bihor, parter, ghișeele 1-2. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar, într-un plic sigilat format A4. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 24.09.2020, ora 14:00,
Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii,
nr.1, județul Bihor, Sala Mică, etaj 1. 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 Bihor, Oradea,
Parcul Traian, nr. 10, județul Bihor, cod poștal
410033, telefon 0259/414.896, fax
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
01.09.2020.
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: Municipiul Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor,
cod poștal 410100, telefon 0259/408.887,
0259/437.000, +126, fax 0259/436.276; e-mail:
primarie@oradea.ro, spatii@oradea.ro, cod
fiscal RO 35372589. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: imobilul compus
din: -Corpul A: cu suprafața utilă de 695,64mp,
suprafața construită de 888mp; -Corpul B: cu
suprafață utilă de 220,84mp, suprafața
construită de 279mp; -Corpul C: cu suprafața
utilă de 20,20mp, suprafața construită de 31mp
și terenul în suprafață de 2.525mp; proprietate
privată a Municipiului Oradea, situat în municipiul Oradea, str.George Enescu, nr.14, înscris

în CF nr.172748 -Oradea, având nr.cadastral
10898, conform O.U.G. nr.57 din 03.07.2019 și
a H.C.L. nr.860 din 31.10.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: La cerere, de la sediul instituției,
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale sau se
poate consulta site-ul www.oradea.ro, secțiunea
-licitații. 3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Se poate obtine de la
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale din
cadrul Primăriei Municipiului Oradea, Piața
Unirii, nr. 1, județul Bihor. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ: Dacă
se ridică de la sediul instituției, 40Lei /exemplar,
ce se achită la Casierie sau se poate descărca de
pe site: gratuit. 3.4 .Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.09.2020, ora 09:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 24.09.2020, ora 09:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul
Bihor, parter, ghișeele 1-2. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: Se
depun într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat format A4. 5. Data și locul la care se va
desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24.09.2020, ora 13:00, în Sala de ședințe a
Primăria Municipiului Oradea -Direcția Patrimoniu Imobiliar (sala 201), P-ța Unirii nr.1,
et.II, județul Bihor. 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 Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr. 10,
județul Bihor, cod poștal 410033, telefon
0259/414.896, fax 0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 01.09.2020.

PIERDERI
l Pierdut CPC marfă și card ADR pe numele
Averiți Ștefan, eliberate de ARR Constanța. Le
declar nule.
l Pierdut Atestat profesional Taxi emis pe
numele Ilie Emanuel Ovidiu. Se declara nul.
l Nedelca Roxana Ionela Intreprindere Individuală pierdut Certificat înregistrare seria B,
nr.3142798, CUI:35098654. Îl declar nul.
l Pierdut Autorizație de funcționare farmacie
nr.11530/NB8710 din 14-10-2014 Farmacia
Gentiana Danes.
l Declar pierdute și nule Certificatele constatatoare nr.17636/08.09.2011 şi nr.503878/
12.03.2012, emise de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea ale Neagu
Cătălin-Marius PFA, cu sediul în Mun. Tulcea,
Aleea Ciocîrliei, Nr. 2, Bloc U10, Scara B, Ap.
1, Jud. Tulcea, număr de ordine în Registrul
Comerțului F36/577/2011, cod unic de înregistrare 29089058.
l Subscrisa Vasadat S.R.L., CUI 25269285,
J05/393/2009 și sediul în Oradea, Str. Nufărului, Nr. 63, Bloc Pb63, Sc. B, Ap.10, Județ
Bihor, declar pierdute și nule certificatul de
înregistrare și certificatele constatatoare emise
pentru sediul social și pentru punctul de lucru
ale societății eliberate de către ORCT Bihor.

DISPARIȚII
l Anunţ privind deschiderea procedurii dispariţiei şi declarare judecătorească a morţii
tatălui meu Caimacan St. Dumitru. Subsemnatul Caimacan Constantin, în calitate de fiu,
public prezentul anunţ de deschidere a procedurii de dispariţie şi declarare judecătorească a
morţii tatălui meu Caimacan St. Dumitru, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat Sarighiol de
Deal, com. Beidaud, jud. Tulcea, şi rog pe
oricine are vreo informaţie despre această
persoană să o comunice la dosarul nr.
5789/327/2019, aflat pe rol la Judecătoria
Babadag jud. Tulcea.

