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OFERTE SERVICIU
l Firma Globex Tradco angajează stivu-
itorist cu permis de stivuitorist la 
Șieu-Măgheruș, nr. 282, salariul atractiv. 
Tel. nr.0740.328.697.

l Primaria comunei Scânteia, judetul 
Iași, organizeaza concurs pentru recru-
tarea/ocuparea pe durata nedeterminata 
a urmatorului post contractual de 
executie: Cadru tehnic P.S.I., treapta II, 
compartimentul S.V.S.U., din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
comunei Scânteia, judetul Iași;Studii 
medii liceale finalizate cu diploma de 
bacalaureat; Vechime în specialitate 
studiilor necesare ocuparii postului: 5 ani. 
Selectia dosarelor de înscriere: 25 august 
2020 ora 10:00; Proba scrisa se va desfa-
sura în data de 27 august 2020 ora 10:00, 
la sediul Primariei Scânteia, judetul Iași, 
cu sediul în satul Scânteia, comuna Scân-
teia, judetul Iași.Interviul se va desfasura 
la o data ulterioara stabilita de comisia de 
concurs. Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 10 de zile lucratoare 
de la data publicarii anuntului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a 
ora 14:00 la Primaria Scânteia, judetul 
Iași, secretarul comisiei de concurs. 
Conditiile de desfasurare a concursului, 
conditiile de participare la concurs, bibli-
ografia si actele necesare candidatilor 
pentru dosarul de înscriere sunt afisate la 
sediul și pe pagina de internet a Primariei 
Scânteia, judetul Iași și sunt puse la 
dispozitia solicitantilor de catre secretarul 
comisiei de concurs. Relatii suplimentare 
la telefon 0232/229260.

l Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, 
cu sediul în Cluj Napoca, strada Moldo-
veanu, nr. 1, județul Cluj, organizează 
concurs, pentru ocuparea următorului 
post contractual temporar vacant, 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat 
și completat de H.G.nr.1027/2014. Denu-
mirea postului: secretar, pe perioadă 
determinată. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs: -nivelul studiilor: 
superioare; -vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: nu se 
solicită. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anunțului 
în Monotorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul din Cluj Napoca, str. 
Moldoveanu nr. 1. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -proba scrisă 
în data de 19.08.2020, ora 10:00, la sediul 
instituției; -proba practică în data de 
19.08.2020, ora 12:00, la sediul instituției; 
-proba interviu în data de 19.08.2020, ora 
13:00, la sediul instituției. Date contact: 
Daniela Drugas, telefon 0264.459.255.

l Institutul National De Cercetare-Dez-
voltare Pentru Optoelectronica INOE 
2000 cu sediul în str. Atomiștilor, nr. 409, 
Oraș Măgurele, Jud. Ilfov, scoate la 
concurs 1 post de absolvent studii univer-
sitare Ciclul I, cu normă întreagă, pe 
durată determinată de 2 ani (cu durată 

de probă de 30 zile lucrătoare), cu urmă-
toarele cerințe: -Absolvent al ciclului I 
-licență (3-4 ani) conform Bologna sau 
echivalent, cu profil tehnic (chimie/fizică/
inginerie); -Cunoștințe solide de chimie 
organică și anorganică; -Abilități de 
lucru în laborator (cunoștințe despre 
reactivi chimici/echipamente de labo-
rator); -Abilități tehnice generale; 
-Cunoștințe operare PC și MS Office 
suite; -Cunoștințe solide de limba 
engleză; -Cunoștințe de programare 
(MATLAB/MathCAD); -Disponibilitate 
pentru deplasări în țară și străinătate. 
Postul este cuprins în planul de realizare 
a contractelor: -Implementarea și exploa-
tarea rezultatelor cercetării științifice în 
practica restaurării și conservării bunu-
rilor culturale -Implement, Ctr. 55/2018; 
-Metode și tehnici inovative pentru 
evaluarea intervențiilor de conserva-
re-restaurare și urmărirea construcțiilor 
tradiționale-Ctr. 5PS/05.09.2019; -Produs 
pentru corelarea inteligentă a datelor 
GPR și imagistice aeriene într-un pachet 
mult is trat-Pegasus ,  PN-III-P2-
2.1PTE-2019-0492. Locul desfășurării 
concursului: la sediul INOE 2000 din str. 
Atomiștilor, nr. 409, Orașul Măgurele, 
Județul Ilfov. Înscrierea la concurs se 
face în termen de 30 de zile de la data 
publicării anunțului în ziar. Dosarul de 
concurs se depune la Secretariatul INOE 
2000. Relații la tel. 021.457.45.22

l Institutul National De Cercetare-Dez-
voltare Pentru Optoelectronica INOE 
2000 cu sediul în str. Atomiștilor, nr. 409, 
Oraș Măgurele, Jud. Ilfov, scoate la 
concurs 1 post de cercetător științific, cu 
normă întreagă, pe durată nedetermi-
nată, cu următoarele cerințe: -Studii 
superioare de lungă durată, de profil 
tehnic (chimie/fizică/inginerie); -Să fie 
înscris la școală doctorală; -Vechime 
minimă în activitatea de cercetare/învă-
țământul superior de 2 ani sau vechime 
minimă în alte activități -4 ani; -Cunoș-
tințe solide de spectroscopie laser și 
ablație laser; -Abilități de lucru în labo-
rator; -Cunoștințe operare PC și MS 
Office suite; -Cunoștințe solide de limba 
engleză; -Disponibilitate pentru deplasări 
în țară și străinătate. Postul este cuprins 
în planul de realizare a contractelor: 
Implementarea și exploatarea rezulta-
telor cercetării științifice în practica 
restaurării și conservării bunurilor cultu-
rale -Implement, Ctr. 55/2018; -Metode și 
tehnici inovative pentru evaluarea inter-
vențiilor de conservare-restaurare și 
urmărirea construcțiilor tradiționale-Ctr. 
5PS/05.09.2019; -Produs pentru corelarea 
inteligentă a datelor GPR și imagistice 
aeriene într-un pachet multistrat-Pe-
gasus, PN-III-P2-2.1PTE-2019-0492. 
Locul desfășurării concursului: la sediul 
INOE 2000 din str. Atomiștilor, nr. 409, 
Orașul Măgurele, Județul Ilfov. 
Înscrierea la concurs se face în termen de 
30 de zile de la data publicării anunțului 
în ziar. Dosarul de concurs se depune la 
Secretariatul INOE 2000. Relații la tel. 
021.457.45.22

CITAȚII
l Citație Nr.598/252/2020. Pârâții 
Petru Moise și Petru tiNCa, Cu 
ultiMul doMiCiliu CuNosCut Pe 
raza CoMuNei toPolovățu 
Mare, Județul tiMiș, îN PrezeNt 
Cu doMiCiliul NeCuNosCut, suNt 
Citați la JudeCătoria lugoJ, 
PeNtru terMeNul de JudeCată 
diN 02 sePteMbrie 2020, ora 11:00, 
sala 10, îN ProCes Cu reCla-
MaNții vaNCu daNiel ioNel și 
vaNCu laviNia alexaNdra, avâNd 
Ca obieCt grăNițuire și reCtifi-
Care Carte fuNCiară.

l Se citează pârâta, Agape Larisa Maria, 
pentru data de 04.11.2020, ora 08:30, la 
Judecătoria Iași, str. Anastasie Panu, nr. 
25 Iași, Sala 4, Complet C11M, în contra-
dictoriu cu reclamantul Agape Florin, în 
dosarul nr. 30949/245/2019 având ca 
obiect divorț fără minori.

l Dosar nr.1542/305/2020. Judecătoria Sf.
Gheorghe. Prin prezenta somație se aduce la 
cunoștința celor interesați faptul că recla-
mantul Miklos Gavril, domiciliat în comuna 
Vârghiș nr.305, județul Covasna, solicită 
dobândirea prin uzucapiune conform preve-
derilor art.28 alin.1 din:Decretul-Lege nr. 
115/1938, a dreptului de proprietate asupra 
cotei de 420/720 parte din imobilul situat în 
comuna Vârghiș, nr.305, județul Covasna, 
înscris în CF.nr.24246 Vârghiș, nr.top.1081/6, 
loc de casă în suprafață de 720 mp, proprie-
tate tabulară a numitului Trimfa Istvan. 
Toți cei interesați pot face opoziție, în 
termen de 1 lună de la afișare la Judecătoria 
Sf.Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2, jud.
Covasna. 

l Numitul Cazacu Gheorghe, ultimul 
domiciliu cunoscut în Călărași, str. Năvo-
dari, nr. 1, bl. F9, sc. A, ap. 15, este citat 
la Judecătoria Galați, joi 01.10.2020, ora 
10:00, în calitate de pârât în dosarul 
16498/233/2018, complet 3, în proces cu 
Cazacu Vasile, cu mențiunea că, dacă nu 
acceptă moștenirea în termen de 1 an de 
la deschiderea succesiunii, va fi prezumat 
renunțător.

l Se citează numitul Hostinaru Mihai 
Claudiu, cu ultimul domiciliu faptic 
necunoscut si domiciliul din cartea de 
identitate, în Arad, str. Tarafului bloc 2, 
et. 1, ap. 16, judetul Arad, în calitate de 
pârât, pentru data de 05 august 2020 la 
Judecătoria Arad, sala 144, orele 10:00 în 
dosarul civil nr. 3441/55/2020, reclamant 
Hostinaru Elena, având ca obiect înce-
tare drept locativ.
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SOMAȚII
l Se aduce la cunoștință că pe rolul 
Judecătoriei Chișineu-Criș se af lă 
dosarul nr.968/210/2020 cu termen de 
soluţionare la data de 17 septembrie 
2020, sala 3, ora 10:00, avȃnd ca obiect 
cererea formulată de reclamantul 
Blasko Alexandru, în contradictoriu cu 
pârâta Blasko Maria, pentru constatarea 
dobândirii de către Blasko Alexandru a 
dreptului de proprietate cu titlu de 
uzucapiune asupra cotei de 1/1 din 
imobilul situat în Comuna Olari, nr. 577, 
jud.Arad, constând din teren intravilan 
în suprafaţă de 1.764mp și casă, eviden-
ţiat în CF nr.301303 Olari (provenit prin 
conversia din C.F.vechi nr. 21 Vărșandul 
Nou), proprietar tabular în cotă de 1/1 al 
imobilului fiind Blasko Sandor, decedat 
la data de 14.05.1944. Persoanele intere-
sate pot face opoziţie la numărul de 
dosar indicat mai sus în termen de o 
lună de la data publicării prezentei 
somaţii.

DIVERSE
l Inchiriez 2 camere mari, separate, 
într-un apartament format din 4, zona 
ultracentrala (Calea Victoriei). Detalii la 
telefon 0721542169.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Întorsura, din județul Dolj, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.15, începând cu data de 10.08.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin orice 
alte mijloace decât cele menționate mai 
sus nu vor fi luate în considerare.

l Lichidatorul judiciar Consortiul SGB 
Insolvency Consult SPRL -Dinu, Urse 
Și Asociații SPRL prin Dinu Urse Si 
Asociatii SPRL, notifica creditorii cu 
privire la deschiderea falimentului in 
procedura generala prevazuta de Legea 
nr. 85/2014, impotriva debitoarei Adlog 
FG Logistic Trans S.R.L. cu sediul social 
in Perieţi, Str. Păsărelei, Nr. 11, jud. 
Ialomiţa, avand cod unic de înregistrare: 
30131210, inregistrata la Registrul 
Comertului sub nr. J21/156/2012, Hota-
rarii Intermediare Civile nr. 557/2020 
din 17.07.2020, pronunţată de Tribu-
nalul Ialomita, Secţia Civilă, în dosarul 
nr. 757/98/2019. Termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a crean-
telor asupra averii debitorului - 
24.08.2020, termenul de verificare a 
creantelor suplimentare, de intocmire si 
publicare in BPI a tabelului suplimentar 
de creante - 21.09.2020, termenul de 
intocmire a tabelului definitiv consolidat 
al creantelor - 19.10.2020. Urmatorul 
termen de judecata a fost fixat pentru 
data de 23.10.2020. Pentru relatii: 
021.318.74.25. 

l Anunt nr. iesire: 1396/03.08.2020. 
Subscrisa Dinu Urse Si Asociatii SPRL, 
in calitate de lichidator judiciar al SC 
Nei Guard SRL, CUI 19501312, 
J23/2519/2006, conform Incheierii de 

sedinta din data de 24.11.2016, pronun-
tata in dosarul 376/93/2015 de catre 
Tribunalul Ilfov, Sectia Civila, invita 
toate persoanele (fosti salariati) care au 
de incasat drepturi salariale restante, 
prevazute in Planul de distributie depus 
la dosarul cauzei si publicat in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa, sa contac-
teze lichidatorul judiciar pe email dinu.
urse@gmail.com, sau la telefon 
021.318.74.25, pana la data de 
18.08.2020, intre orele 10:00-18:00, 
pentru a le fi achitate sumele. Prezentul 
anunt se va publica in Buletinul Proce-
durilor de Insolventa, intr-un ziar nati-
onal de larga circulatie si pe site-ul www.
dinu-urse.ro, fiind afisat si la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr.71, etaj 5, cam. 502 - 505, 
sector 1. SC Nei Guard SRL prin lichi-
dator judiciar Dinu Urse si Asociatii 
SPRL.

l C.I.I Tudor Geanina, administrator 
judiciar provizoriu al debitoarei Euro 
Envirotech SRL, conform Incheierii din 
data de 24.07.2020, pronuntata de 
Tribunalul Prahova, sectia a II-a Civila, 
de Contencios Administrativ si Fiscal, in 
dosarul nr. 3284/105/2020, in temeiul art. 
71 din Legea 85/2014 notifica deschi-
derea procedurii generale a insolventei 
impotriva debitorului Euro Envirotech 
SRL, avand J29/255/2002, CUI 
14506092, sediul social in Ploiesti, str. 
Malu Rosu, nr. 126, bl. 10G, etaj 8, ap. 
31, jud. Prahova.Termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si publicarea tabelului preli-
minar al creantelor in BPI este 
28.09.2020. Termenul limita pentru 
definitivarea tabelului creantelor este 
22.10.2020. Termenul limita pentru 
depunerea de catre debitor la dosarul 
cauzei a actelor si informatiilor preva-
zute de art. 67 alin. 1 din lege este 
03.08.2020. Prima adunare a creditorilor 
va avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, Aleea Strunga, nr. 2, bl. 
39, sc. A, ap. 13, jud.Prahova, in data de 
02.10.2020, ordinea de zi urmand a fi 
anuntata prin convocator, ulterior. 

l CII Marius Brănici, administrator 
judiciar, anunță că prin Sentința nr. 189 
din data de 23.06.2020 pronunțată de 
Tribunalul Neamț în dosarul nr. 
323/103/2020 s-a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolvență împo-
triva debitoarei Asociația “Club Sportiv 
Ceahlăul 05”, CUI 1860317,RS NT/
A2/00086/ 2006, cu sediul social în mun. 
Piatra Neamț, Str. Eroilor, nr. 18, jud. 
Neamț. Cererea de creanță se va depune 
în două exemplare la Tribunalul Neamț, 
sub sancțiunea decăderii, până la data 
de 10.08.2020. Termene limită: 
14.08.2020 - afișare tabel preliminar; 
14.09.2020 - soluționare contestații și 
afișare tabel definitiv. Relații la adminis-
tratorul judiciar CII Marius Brănici, tel. 
0745.821.068.

LICITAȚII
l Societatea AS3 -Administrare Străzi 
S3 SRL, intenționează să încheie un 
contract de achiziție publică pentru 
lucrări de proiectare, furnizare și 
execuție fațade ventilate decorative 
exterioare și tâmplării exterioare tip 
perete cortină pentru Clădire C1, din 
cadrul proiectului „Modernizare și 
Reabilitare Parc Pantelimon”. „Docu-

mentația de atribuire” se poate solicita 
la adresa de email: achizitii@as3-strazi.
ro sau la adresa din Șoseaua Gării 
Cățelu, nr. 1M (Parc Pantelimon), Sector 
3, București. Data limită de depunere a 
ofertelor este 07.08.2020, ora 17:00.

l Compania Energopetrol SA, societate 
in reorganizare, prin administrator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin 
licitatie publica, camera vestiar, situata 
in Moreni, Str. Cricovului, nr. 4A, et. 
parter, ap. 2, Judet Dambovita, nr. 
cadastral 72783-C3-U17, suprafata 
construita 26 mp, la pretul de 4.000 
euro, fara TVA. Licitatia se va organiza 
la sediul administratorului judiciar in 
data de 10.08.2020 ora 13:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data 
de 12.08.2020, 14.08.2020, 17.08.2020, 
19.08.2020, 21.08.2020, 24.08.2020, 
26.08.2020, 28.08.2020, 31.08.2020, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in original 
la sediul administratorului judiciar inso-
tite 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 regula-
mentului 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 Publicație De Vânzare SC Agecom 
SA- în insolvenţă, in insolvency, en 
procedure collective, cu sediul social în 
loc. Baia Mare, str. Universităţii, nr. 41, 
jud. Maramureș, nr. de înregistrare la 
RC J24/72/1991 și CUI: 2950279, prin 
administrator judiciar Reoinsolv IPURL 
prin Andrișan Adrian, desemnat de 
Tribunalul Maramureș în Ds nr. 
996/100/2015, vinde la licitație publică, 
la cel mai mare preț oferit, următoarele 
bunuri din averea debitoarei: Imobil 
denumit Teren intravilan imprejmuit în 
suprafață de 8.238 mp, situat în loc. 
Baia Mare, str. Margeanului, jud. Mara-
mureș; identificat în CF 123231 Baia 
Mare, nr. cadastral 123231; evaluat la 
prețul de 247.140 euro + TVA, adică 
1.150.900 lei + TVA conform Raportului 
de evaluare din 13.08.2018 întocmit de 
către evaluator membru ANEVAR; 
Prețul de pornire la licitație este de 
100% din prețul de evaluare - Partici-
panții la licitație vor achita, în contul de 
insolvență al debitoarei, până în ziua 
licitatiei, o garanție de 10% din pretul de 
pornire al licitației; Pasul de licitație este 
de 5% din prețul de pornire la licitație. - 
Dacă un eventual adjudecatar nu 
plătește în termen de 30 de zile diferența 
de preț, pierde avansul plătit, urmând a 
se organiza o nouă licitație. Raportul de 
evaluare poate fi consultat la biroul 
administratorului judiciar. Licitația va 
avea loc în data de 11.08.2020, ora 11:30 
la sediul administratorului judiciar 
Reoinsolv IPURL, din Baia Mare, str. 
George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, cam. 38, 
jud. Maramureș. Informații suplimen-
tare se pot obține la tel: 0745503123, 
0749803941

l SCM COM Grup - în reorganizare 
anunta Vanzarea Prin Licitatie Publica a 
bunulu i  imob i l ,  r eprezentand 
constructie/spatiu comercial, situat 
administrativ in Resita, B-dul A.I.Cuza, 

bl.E2, parter, jud. Caras-Severin, bun 
imobil neintabulat in Cartea Funciara, 
in suprafata desfasurata de 28,75 mp si 
o suprafata utila de 25 mp Pretul De 
Pornire Al Licitatiei Este De 100 % Din 
Pretul De Evaluare, Respectiv 42.465 
Lei - T.V.A Conform Cod Fiscal, Caie-
tele de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon 0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 13.08.2020, orele 
10:00, la sediul ales al administratorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Se-
verin. In caz de neadjudecare, se va 
organiza o noua licitatie in data de 
31.08.2020, orele 10:00.

l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1.Renault Clio, nr. 
inmatriculare DB-06-WEL, an fabri-
catie 2007, pret pornire licitatie - 
1.250,00 Euro exclusiv TVA; 2.
CITROEN C5 nr. inmatriculare 
DB-08-EKV, an fabricatie 2001, pret 
pornire licitatie - 550,00 Euro exclusiv 
TVA; Autoturismele se vand in mod 
individual. 3.Bunuri mobile de tip 
mijloce apartinand Tehnofarm Valle-
riana in valoare de 3.617,13 Euro 
exclusiv TVA; -Pretul de pornire al lici-
tatilor pentru autoturisme si pentru 
bunurile mobile de tip mijloace aparti-
nand Tehnofarm Valleriana SRL repre-
zinta 50% din valoarea de piata exclusiv 
TVA, aratata in Raportul de Evaluare, 
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de 
la lichidatorul judiciar cu un telefon in 
prealabil la 021.318.74.25. -Pretul Caie-
tului de sarcini pentru autoturisme si 
pentru bunurile mobile de tip mijloace 
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. Partici-
parea la licitatie este conditionata de: 
- c o n s e m n a r e a  i n  c o n t u l  n r. 
RO76BREL0002001680810100 deschis 
la Libra Internet Bank, cel mai tarziu cu 
o zi inainte de data si ora stabilita pentru 
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei pentru bunurile 
pentru care se liciteaza; -achizitionarea 
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru licitatie a Caietului 
de sarcini, ce poate fi achitat in contul 
lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB 
5514 9999 0051 3726  deschis la ING 
Bank - Sucursala Dorobanti sau in 
numerar la sediul acestuia din Bucuresti 
str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, 
sector 1. Pentru autovehicule si pentru 
bunurile mobile de tip mijloace, prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data 
de 18.08.2020, ora 15:00, iar daca bunu-
rile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 25.08.2020; 01.09.2020; 
08.09.2020; 15.09.2020 ora 15:00. Toate 
sedintele de licitatie se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 
502-505, sector 1. Pentru relatii supli-
mentare sunati la 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

l Licitatie publica 07.08.2020 Debitorul 
SC Tecnogreen SRL - societate în reor-
ganizare judiciara, in judicial reorgani-
sation, en redressement, cu sediul in 
Dr.Tr. Severin, str. George Cosbuc nr. 
3A, Cam. 2, Sc. 1, Et. Subsol, Ap. 3, jud. 

Mehedinti, CIF:15195512, J25/302/2016, 
prin administrator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul 
ales in Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinti, CUI:38704372, 
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
reprezentant asociat coordonator Serban 
Valeriu, scoate la vânzare, la pretul 
diminuat cu 15% fata de pretul stabilit 
prin Raportul  de Evaluare nr. 
52/13.03.2020 conform hotarare 
adunare creditori  din data de 
17.07.2020, urmatorul bun imobil: - 
Teren Extravilan avand S = 52.000 mp, 
nr. CF vechi 9354, Tarlaua 172 Parcela 
1156/2/1/1, la pretul de 34.212,50 Euro 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii), situat in 
extravilanul satului Vinga, comuna 
Vinga, Judeţul Arad. Licitaţia va avea 
loc la biroul administratorului judiciar 
din Timișoara, str.Daliei nr.8, mansardă, 
jud.Timiș la data de 07.08.2020, orele 
14:00. Titlul executoriu în baza căruia 
administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise 
anterior, il reprezinta Sentinta nr. 8 din 
data de 11.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC 
Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal în 
dosarul nr. 2726/101/2018. Participarea 
la licitaţie este condiţionată de consem-
narea în contul unic de insolventa al 
debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la 
data de 06.08.2020 orele 17:00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
pentru bunul imobil pe care intentio-
neaza sa-l achizitioneze precum și achi-
ziţionarea caietului de sarcini in suma 
de 1000,00 lei+TVA. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A. sub nr. 
RO11BRMA0999100083622047. 
Invităm pe toti cei care vor să participe 
la ședinţa de licitaţie să transmita oferte 
de cumpărare și documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație și contrava-
loarea caietului de sarcină la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro. 
Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului Covid 19 (Corona-
virus), precum si a ordonantelor militare 
emise, administratorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa aiba 
loc prin sistem de videoconferinta, iar in 
masura in care se doreste participarea 
fizica se impune prezenta unui singur 
participant care sa respecte masurile 
impune de autoprotectie (masca, 
manusi, etc.). Administratorul judiciar 
mentioneaza faptul ca, bunul mai sus 
mentionat nu este inscris/actualizat in 
Cartea Funciara, tranferul dreptului de 
proprietate in forma autentica urmand 
sa se realizeze ulterior. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunu-
rilor imobile descrise anterior sa anunte 
administratorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183, 0745267676, 0252/354399 , 
email:office@consultant-insolventa.ro. 
Administror judiciar,  Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis, prin Serban 
Valeriu

l Licitatie publica 07.08.2020 Debitorul 
SC Tecnogreen SRL - societate în reor-
ganizare judiciara, in judicial reorgani-
sation, en redressement, cu sediul in 
Dr.Tr. Severin, str. George Cosbuc nr. 
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3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap. 3, 
jud.  Mehedint i ,  CIF:15195512, 
J25/302/2016, prin administrator judi-
ciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala 
Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, scoate la vânzare, 
la pretul diminuat cu 20% fata de pretul 
stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 
56/13.03.2020 conform hotararii adunarii 
creditorilor din data de 17.07.2020, 
urmatoarele bunuri imobile: - Teren 
Extravilan avand S = 38.900 mp cu 
numar cadastral provizoriu 103, Tarlaua 
14 Parcela 48/5, nr. CF 4052/P, la pretul 
de 24.772 Euro - Teren Extravilan avand 
S = 22.000 mp cu numar cadastral provi-
zoriu 101, Tarlaua 15 Parcela 41/1, la 
pretul de 14.008 Euro - Teren Extravilan 
avand S = 18.900 mp cu numar cadastral 
provizoriu 102, Tarlaua 15 Parcela 44/2, 
la pretul de 12.036 Euro situate in extra-
vilanul satului Şimand, comuna Şimand, 
Judeţul Arad. Total suprafata valorifi-
cata in bloc 79.800 mp. Valoarea totala a 
bunurilor imobile este de 50.816 EURO 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Licitaţia va avea 
loc la biroul administratorului judiciar 
Timişoara, str.Daliei nr.8, mansardă, jud.
Timiş la data de 07.08.2020, orele 14:00. 
Titlul executoriu în baza căruia adminis-
tratorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile descrise anteror, il 
reprezinta Sentinta nr. 8 din data de 
11.05.2020, de confirmare a planului de 
reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen 
SRL, pronunţată de Tribunalul Mehe-
dinti Secţia a II - a Civilă de Contencios 
Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 
2726/101/2018. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debitoarei 
SC Tecnogreen SRL, pana la data de 
06.08.2020 orele 17:00 a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire pentru bunul 
imobil pe care intentioneaza sa-l achiziti-
oneze precum şi achiziţionarea caietului 
de sarcini in suma de 1000,00 lei+TVA. 
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A., 
sub nr. RO11BRMA0999100083622047.
Invităm pe toti cei care vor să participe la 
şedinţa de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare şi documentele în copie xerox 
din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro.Admi-
nistratorul judiciar mentioneaza faptul 
ca, bunurile mai sus mentionat nu sunt 
inscrise/actualizate in Cartea Funciara, 
tranferul dreptului de proprietate in 
forma autentica urmand sa se realizeze 
ulterior. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului Covid 
19 (Coronavirus), precum si a ordonan-
telor militare emise, administratorul 
judiciar recomanda ca participarea la 
licitatie sa aiba loc prin sistem de video-
conferinta, iar in masura in care se 
doreste participarea fizica se impune 
prezenta unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autopro-
tectie (masca, manusi, etc.). Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor imobile descrise anterior sa 
anunte administratorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0756482035, 0742592183, 0745267676, 
0252/354399, email:office@consultant-in-

solventa.ro Administror judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin 
ec. Serban Valeriu

l Licitatie publica 28.07.2020 Debitorul 
SC D&G Agricolture Enterprise SRL - 
societate în reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redressement, 
cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. Eroii de la 
C e r n a  n r.  5 ,  j u d .  M e h e d i n t i , 
J25/272/2006, CIF:18704890, prin admi-
nistrator judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.
Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in 
RFO II sub nr. 0918, prin asociat coordo-
nator Serban Valeriu, scoate la vânzare, 
la preturile stabilite prin Raportul de 
Evaluare nr. 20/24.02.2020 si Raportul de 
Evaluare nr. 21/24.02.2020, urmatoarele 
bunuri imobile: Teren si vita de vie in 
suprafata de 36.933 mp situate in 
comuna Patulele, jud. Mehedinti, nr. CF 
50046 si nr cadastral 50046 la pretul de 
pornire a licitatie de 114.290,00 Euro.  
Teren si vita de vie in suprafata de 
212.500 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadas-
tral 50225 la pretul de pornire a licitatie 
de 650.250,00 Euro. Teren si vita de vie in 
suprafata de 60.938 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50171 si nr cadastral 50171 la pretul 
de pornire a licitatie de 186.470,00 Euro. 
Teren si vita de vie in suprafata de 66.000 
mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 
50175 la pretul de pornire a licitatie de 
201.960,00 Euro. Teren si vita de vie in 
suprafata de 84.000 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50173 si nr cadastral 50173 la pretul 
de pornire a licitatie de 257.040,00 Euro. 
Teren si vita de vie in suprafata de 
320.546 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadas-
tral 50092 la pretul de pornire a licitatie 
de 980.870,00 Euro. Teren si vita de vie in 
suprafata de 56.600 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50267 si nr cadastral 50267 la pretul 
de pornire a licitatie de 173.195,00 Euro. 
Teren si vita de vie in suprafata de 90.834 
mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 50072 si nr cadastral 
50072 la pretul de pornire a licitatie de 
277.950,00 Euro. Total suprafata de 
teren si vita de vie valorificata in bloc - 
928.351 mp; Total valoare stabilita prin 
Raportul de Evaluare nr. 20/24.02.2020 si 
Raportul de evaluare nr. 21/24.02.2020 
pentru suprafata de teren si vita de vie de 
928.351 mp este in suma de 2.842.025 
Euro, pret neafectat de TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitaţia va avea loc la biroul 
administratorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti la data de 14.08.2020, orele 
14:00. Titlul executoriu în baza căruia 
administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise ante-
rior, il reprezinta Incheierea de sedinta 
din data de 20.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinti 
Secţia a II - a Civilă de Contencios 
Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 
1726/101/2019. Creditori ipotecari:D-
GRFP Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. 
Com Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. 
si Cabinet Av. Predescu Daniela. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de 

consemnarea în contul unic de insolventa 
al debitoarei SC D&G Agricolture Enter-
prise SRL, pana la data de 13.08.2020 
orele 17:00 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunul imobil pe 
care intentioneaza sa-l achizitioneze 
precum şi achiziţionarea caietului de 
sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. 
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A, 
sub nr. RO11BRMA0999100087949896. 
Invităm pe toti cei care vor să participe la 
şedinţa de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare şi documentele în copie xerox 
din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro. Avand 
in vedere măsurile de prevenire a răspân-
dirii virusului Covid 19, administratorul 
judiciar recomanda ca participarea la 
licitatie sa aiba loc prin sistem de video-
conferinta, iar in masura in care se 
doreste participarea fizica se impune 
prezenta unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autopro-
tectie (masca, manusi, halat, etc.). 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor imobile descrise 
anterior sa anunte administratorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii suplimentare la tele-
foanele: 0756482035, 0742592183 
0252/354399, email office@consultant-in-
solventa.ro, Administror judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis, prin Serban Valeriu

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, precum: denumirea, codul fiscal, 
adresa, datele de contact, persoană de 
contact: Oraşul Horezu; C.I.F.2541479; 
Strada 1 Decembrie, nr. 7, Horezu, 
judeţul Vâlcea, telefon: 0250.860.190, fax: 
0250.860.481, email :  primaria@
orasul-horezu.ro. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren intra-
vilan în suprafață de 5.000mp, proprie-
tatea publică a U.A.T.Oraşul Horezu, 
s i t u a t  î n  O r a ş u l  H o r e z u , 
str.T.Vladimirescu, nr.40, județul Vâlcea, 
înscris în C.F.nr.35144, număr cadastral 
35144, în vederea construirii de bunga-
louri destinate turiştilor, un spațiu pentru 
realizarea unei saline artificiale, pistă 
biciclete, o tiroliană, un modul de joacă 
pentru copii, alei pietonale, precum şi 
plantarea de pomi/arbuşti ornamentali. 
Concesionarea se face conform O.U.G. 
nr.57 /2019  ş i  conform H.C.L . 
nr.56/30.07.2020. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Documen-
tația de atribuire se poate ridica, pe bază 
de solicitare, de la sediul Primăriei 
Oraşului Horezu. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Comparti-
mentul Administrație Publică Locală din 
cadrul Primăriei Oraşului Horezu, 
Strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 
6. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 10Lei şi se achită la casieria Primă-
riei oraşului Horezu. 3.4. Data limită 
p e n t r u  s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c ă -
rilor: 13.08.2020, ora 15:00. 4. Informaţii 

privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 21.08.2020, ora 
11:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:  Primăria Oraşului Horezu, 
strada 1 Decembrie, nr.7, județul Vâlcea, 
Secretariat. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un 
exemplar original în plic sigilat. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
24.08.2020, ora 12:00, în Sala de Confe-
rinţe a Casei de Cultură „Constantin 
Brâncoveanu” Horezu, str. 1 Decembrie, 
nr. 11, județul Vâlcea. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Vâlcea, Scuarul Revoluției, nr. 1, 
județul Vâlcea, telefon 0250.739.120, fax 
0250.732.207, adresă email: tribuna-
lul-valcea@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului licitației către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 31.07.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Primăria 
Comunei Biled, cu sediul în Comuna 
Biled, nr. 359, județul Timiş, cod poştal 
307060, telefon 0256.377.001, fax 
0256.377.300, e-mail: secretariat@prima-
riabiled.ro, cod fiscal 4847432. 2. Infor-
mații  generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 4 parcele de teren, 
proprietate privată a Comunei Biled, 
identificate astfel: - Parcela A, 512mp, 
nr.cadastral: CF 400512 Biled, nr.top 
269/a-270/a/2, situată în intravilanul 
comunei Biled, cu acces direct la drum; - 
Parcela B, 604mp, nr.cadastral: CF 
401133 Biled, intravilanul comunei 
Biled, cu acces direct la drum; - Parcela 
C, 892mp, nr.cadastral: CF 401048 Biled, 
intravilanul comunei Biled, cu acces 
direct la drum; - Parcela D, 604mp, nr.ca-
dastral: CF 401113, intravilanul comunei 
Biled, cu acces direct la drum, conform 
H.C.L.22 din 26.02.2020 şi temeiului 
legal: OUG 57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției, Compar-
timent Secretariat-Registratură şi Relații 
publice sau se poate consulta pe site-ul: 
www.primaria-biled.ro, secțiunea: lici-
tații. 3.2. Denumirea şi datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot obține 
un exemplar din documentația de atri-
buire: Compartiment Secretariat-Regis-
tratură şi Relații publice din cadrul 
Primăriei Comunei Biled, comuna Biled, 
nr. 359, județul Timiş. 3.3. Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 50Lei/
exemplar, ce se achită la caserie. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 21.08.2020, ora 10:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 25.08.2020, ora 
10:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Biled, 
Comuna Biled, nr.359, județul Timiş, 
Secretariat-Registratură şi Relații 

publice. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
25.08.2020, ora 12:00, Primăria Comunei 
Biled, Comuna Biled, nr. 359, județul 
Timiş, Sala de şedințe. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Timiş, Palatului Dicasterial, etajul I, 
Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă, nr. 2, 
judeţul Timiş, cod poştal 300055, telefon/
fax 0256.221.990, e-mail: tr-timis-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.08.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna 
Gârbova, cu sediul în comuna Gârbova, 
str.Văii, nr.452, județul Alba, telefon 
0258.748.118, fax 0258.748.101, e-mail: 
girbova@ab.e-adm.ro, cod fiscal 4562044. 
2. Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 2 bunuri proprie-
tate privată ale Comunei Gârbova, iden-
tificate astfel: - casă 166,55mp şi teren 
250mp, nr.cadastral: CF.71448, situate în 
intravilan, str.I. Creangă, nr. 509, cu 
acces direct de la drum, conform H.C.L. 
45/31.07.2020; -cabană 124mp şi teren 
aferent 1.000mp, nr.cadastral: CF.76263, 
situate în extravilan, cu acces direct de la 
drum, conform HCL 46/31.07.2020 şi 
temeiului legal : O.U.G. 57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul institu-
ției, Secretariat. 3.2. Denumirea şi datele 
de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la care 
pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Secretariatul Primăriei 
Comunei Gârbova, Comuna Gârbova, 
str. Văii, nr. 452, județul Alba. 3.3. Costul 
şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ: 150Lei/
exemplar, ce se achită numerar la caseria 
instituției. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 18.08.2020, ora 10:00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 25.08.2020, 
ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Gârbova, Comuna Gârbova, Str. Văii, nr. 
452, județul Alba, Birou Secretariat. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: într-un exemplar, în două 
plicuri sigilate. 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 25.08.2020, ora 12:00, 
Primăria Comunei Gârbova, Comuna 
Gârbova, str. Văii, nr. 452, județul Alba, 
Sala de şedințe, la parter. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Alba, Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 
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24, județul Alba, cod poștal 510111, 
telefon 0258.813.510, fax 0258.811.184, 
e-mail: tribunalul.alba@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
03.08.2020. 

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Consiliul 
Local Joiṭa, strada Calea București, nr. 
156, Comuna Joiṭa, județul Giurgiu, 
telefon/fax 0246.252.250, 0246.252.168, 
e-mail: primariajoita@yahoo.com, cod 
fiscal 5718320. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat: spaṭiu cu destinaṭia de Cabinet 
medical individual -medicină de familie, 
53mp, situat în Comuna Joiṭa, sat Joiṭa, 
strada Calea București, nr. 252A, spaṭiu 
ce aparține domeniului public al Consi-
liului Local Joiṭa, județul Giurgiu, 
conform H.C.L. nr.32/30.07.2020 și teme-
iului legal: O.U.G. 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 institu-
ției, Compartimentul Achiziṭii Publice. 
3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Achiziṭii, din cadrul 
Primăriei Comunei Joiṭa, strada Calea 
București, nr. 156, județul Giurgiu. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 10Lei/
exemplar, se achită numerar la casieria 
P r i m ă r i e i  C o m u n e i  J o i ṭ a . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 19.08.2020, ora 14:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 26.08.2020, ora 
15:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Joiṭa, strada 
Calea București, nr. 156, județul Giurgiu, 
Compartimentul Achiziții. 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: 27.08.2020, ora 
11:00, Primăria Comunei Joiṭa, strada 
Calea București, nr. 156, județul Giurgiu. 
6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Giurgiu, 
Giurgiu, Strada Episcopiei, nr. 13, 
județul Giurgiu, telefon 0246.212.725, 
fax 0374.093.347, e-mail: registratu-
ra-tr@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 03.08.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Giera, cu sediul în Comuna 
Giera, nr.192, județul Timiș, cod poștal 
307215, telefon 0256.415.401, fax 

0256.415.401, e-mail: primariagiera@
gmail.com, cod fiscal 4483684. 2. Infor-
mații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 4 parcele de teren, 
proprietate privată a Comunei Giera, 
identificate astfel: -Parcela 5, 649mp, 
nr.cadastral: CF403301, situată în intra-
vilan, strada Liliacului, nr. 15, comuna 
Giera; -Parcela 6, 1.439mp, nr.cadastral: 
CF400743, situată în intravilan, strada 
Orhideii, nr. 5, comuna Giera; -Parcela 7, 
1.439mp, nr.cadastral: CF400742, situată 
în intravilan, strada Orhideii, nr. 33, 
comuna Giera; -Parcela 8, 1.439mp, 
nr.cadastral: CF400739, situată în intra-
vilan, strada Crizantemelor, nr. 42, 
comuna Giera,  conform H.C.L. 
23/28.05.2020 și temeiului legal: O.U.G. 
57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de 
la sediul instituției, Compartimentul 
Dezvoltare Locală sau se poate consulta 
pe site-ul: www.comunagiera.ro, secți-
unea: 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: Compartimentul Dezvoltare 
Locală din cadrul Primăriei Comunei 
Giera, nr. 192, județul Timiș. 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: Gratuit, se 
poate ridica de la sediul primăriei sau se 
poate descărca de pe site-ul instituției. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 28.08.2020, ora 10:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04.09.2020, ora 
14:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Giera, nr. 
192, județul Timiș, Compartimentul 
Dezvoltare Locală. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 
într-un singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 07.09.2020, ora 10:00, Primăria 
Comunei Giera, nr. 192, județul Timiș, 
Sala de Ședințe a Consiliului Local 
Giera. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Timiș, 
Timișoara, Palatul Dicasterial, Piața 
Țepeș Vodă, 2, județul Timiș, telefon 
0256.498.054, fax 0256.221.990, e-mail: 
tr-timis-reg@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abil itate,  în vederea publicării : 
03.08.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Bezdead, comuna 
Bezdead, strada Principală, nr. 247A, 
județul Dâmbovița, cod poștal 137035, 
telefon 0245.663.011, fax 0245.663.011, 
e-mail: primaria_bezdead@yahoo.com, 
cod fiscal 4280191. 2. Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 

fie închiriat: teren în suprafață de 
15.083mp, situat în satul Costișata, nr. 
113A, „Ulița Badea” (intravilan: 
13.046mp și extravilan: 2.037mp), 
proprietate din domeniu privat al 
Comunei Bezdead, conform H.C.L. 
62/30.07.2020 și temeiului legal: O.U.G. 
57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Achiziții Publice sau 
prin email. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Se poate obține 
de la Compartimentul Achiziții Publice 
din cadrul Primăriei Comunei 
Bezdead, strada Principală, nr. 247A, 
județul Dâmbovița. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 50Lei/
exemplar, se achită numerar la casieria 
Primăriei Comunei Bezdead sau prin 
virament în contul: RO81TREZ 
2755006XXX000271. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
17.08.2020, ora 10:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 26.08.2020, ora 
15:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Bezdead, 
Strada Principală, nr.247A, județul 
Dâmbovița. 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 deschi-
dere a ofertelor: 27.08.2020, ora 12:00, 
Primăria Comunei Bezdead, Strada 
Principală, nr. 247A, județul Dâmbo-
vița. 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 Dâmbo-
vița, Târgoviște, str. Calea București, 
nr. 3, județul Dâmbovița, telefon 
0245.612344, fax 0245.216622, e-mail: 
tr-dambovita-arh@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării : 03.08.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Bezdead, comuna Bezdead, 
Strada Principală, nr.247A, județul 
Dâmbovița, cod poștal 137035, telefon 
0245.663.011, fax 0245.663.011, e-mail: 
primaria_bezdead@yahoo.com, cod 
fiscal 4280191. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie 
vândut: teren extravilan, categoria de 
folosință „fânețe”, în suprafață de 
1 .588mp,  sat  Măgura,  punctul 
„Belciuga”, proprietate aparținând 
domeniu privat al Comunei Bezdead, 
conform H.C.L. 61/30.07.2020 și teme-
iului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 

care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul institu-
ției sau prin email. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Se poate obține de 
la Compartimentul Achiziții Publice din 
cadrul Primăriei Comunei Bezdead, 
Strada Principală, nr. 247A, județul 
Dâmbovița. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 50Lei/exemplar, se achită 
numerar la casieria Primăriei Bezdead 
s a u  p r i n  v i r a m e n t  î n  c o n t u l : 
RO81TREZ2755006XXX000271. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 17.08.2020, ora 10:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 26.08.2020, ora 
15:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Bezdead, Strada Prin-
cipală, nr.247A, județul Dâmbovița. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: 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: 27.08.2020, ora 
10:00, Primăria Comunei Bezdead, 
Strada Principală, nr. 247A, județul 
Dâmbovița. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Dâmbovița, Târgoviște, str.Calea Bucu-
rești, nr. 3, județul Dâmbovița, telefon 
0245.612.344, fax 0245.216.622, e-mail: 
tr-dambovita-arh@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 
03.08.2020.

l 1.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, numărul de fax și adresa de 
e-mail ale autorităţii contractante: Consi-
liul Local Vărăști, comuna Vărăști, Șos. 
Principală, nr. 75, județul Giurgiu, telefon 
0246.237.121, fax 0246.237.205, e-mail: 
primariavarasti@yahoo.com, cod fiscal 
5026710. 2. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, numărul de fax și adresa de 
e-mail ale biroului de la care se poate 
solicita documentaţia de atribuire. Dacă 
este cazul, costul și condiţiile de plată în 
vederea obţinerii documentaţiei de atri-
buire: Biroul Achiziții Publice din cadrul 
Consiliului Local Vărăști, comuna 
Vărăști, Șos. Principală, nr. 75, județul 
Giurgiu, cod poștal 087245, telefon 
0246.237.121, fax 0246.237.205, e-mail: 
primariavarasti@yahoo.com. Costul 
documentației de atribuire: Gratuit. 3. a) 
Locul prestării serviciilor: conform docu-
mentației de atribuire. b) Obiectul conce-
sionării ;  natura și  dimensiunea 
prestărilor: Serviciul de utilitate publică 
de distribuție a gazelor naturale în locali-
tățile Vărăști și Dobreni, aparținătoare 
Comunei Vărăști, județul Giurgiu. c) 
Termenul de finalizare sau durata 
contractului: 49 ani. 4.a) Termenul de 
depunere a ofertelor: 22.09.2020, ora 
10:00. b) Adresa la care trebuie transmise 
ofertele: Primăria Comunei Vărăști, 
comuna Vărăști, Șos.Principală, nr. 75, 
județul Giurgiu, telefon 0246.237.121, fax 
0246.237.205, e-mail: primariavarasti@
yahoo.com. c) Limba sau limbile în care 
trebuie redactate ofertele: română. d) 
Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 

22.09.2020, ora 11:00, la sediul Consi-
liului Local Vărăști, comuna Vărăști, Șos. 
Principală, nr. 75, județul Giurgiu. 5. 
Condiţiile personale, tehnice și financiare 
pe care trebuie să le îndeplinească ofer-
tanţii: conform documentației de atri-
buire. 6.Criterii utilizate la atribuirea 
contractului: Oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic, conform 
Hotărarii de Guvern nr. 209/2019 pentru 
aprobarea cadrului general privind 
regimul juridic al contractelor de conce-
siune a serviciului de utilitate publică de 
distribuție a gazelor naturale. 7. După 
caz, procentajul minim din lucrări care 
trebuie acordat părţilor terţe: conform 
documentației de atribuire. 8. Data trimi-
terii spre publicare a anunţului de partici-
pare: 03.08.2020. 9. Denumirea și adresa 
organismului competent de rezolvare a 
contestaţiilor și, după caz, de mediere. 
Informaţii exacte privind termenele de 
depunere a contestaţiei și, după caz, 
denumirea, adresa, numărul de telefon, 
numărul de fax și adresa de e-mail ale 
biroului de la care se pot obţine aceste 
informaţii: Consiliul Național de Soluțio-
nare a Contestațiilor, Str. Stravropoleos, 
nr. 6, sector 3, București, cod poștal 
030084, telefon 021.310.46.41, fax 
021.310.4642, e-mail: office@cnsc.ro, 
adresa de web: http://www.cnsc.ro. Proce-
dura de constatare și precizări privind 
termenul (termenele) pentru procedurile 
de constatare: conform prevederilor art.8 
din Legea nr.101 din 2016.

PIERDERI
l Pierdut Diploma manager transport 
marfă. Nume: Bogdan Lucian.

l SC Hitech SRL, cu sediul în Iași, str. 
C.Negri, nr. 62, scara C, etaj 3, ap. 12, 
înreg i s t ra tă  la  ONRC sub  nr.
J22/863/17.09.1998, CUI:11021483, 
declară pierdute: Certificatul de Înregis-
trare și Certificatul constatator.

l Noromex Transport SRL, J5/437/2017, 
CUI 37178970, declară piedut și nul 
C e r t i f i c a t  C o n s t a t a t o r  n r. 
10736/08.03.2017.

l Declar pierdut și nul Atestat profesi-
onal marfă și cartela tahograf, eliberate 
de ARR Dolj, pe numele Dorîngă Marin. 

l Se declară pierdut și nul Atestat trans-
port  persoane  ș i  marfă ,  ser ia 
V00186588N, nr.0461111000, eliberat de 
ARR Bacău, pe numele Iordache Florin.

l  Market-Spaller  S.R.L. ,avand 
J 0 6 / 8 1 5 / 0 8 . 1 1 . 2 0 0 4 ,  C U I 
RO16915697,reprezentat prin adminis-
trator Spaller Doina Aurelia,declar 
pierdut certificat constatator, nr. 
17726/14.07.2008 al punctului de lucru 
situat in Nasaud,str. Granicerilor, nr. 11, 
in curtea Scolii Generale M.Eminescu.

l Pierdut cartelă tahograf (în Rm. 
Vâlcea, la data de 25.06.2020) eliberată 
de ARR Valcea pe numele Tîrcob 
Adrian. Se declară nulă. 

l Pierdut Certificat Constatator eliberat 
de O.R.C. Arad, privind autorizarea 
activităţilor desfășurate la sediul Puka 
Transcom S.R.L., societate înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr.  J 
02/958/2009, având C.U.Î. 26045561. Îl 
declar nul.


