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OFERTE SERVICIU
l Gospodărie Stefăneşti- Ilfov organizează în data de 
11.06.2020 concurs recrutare pentru 2 Îngrijitori 
spaţii verzi. Detalii la 0721.490.200.

l SC Seda Stil SRL, cu sediul social în Mun.Craiova, 
Str.Ardeal, nr.43, jud.Dolj, J16/317/2014; CUI 
32831334, angajează Lucrător comercial - cod COR 
522303 -2 posturi vacante, Secretar administrativ 
-cod COR 334301 -2 posturi vacante. Pentru CV, la 
adresa de e-mail contact@immigrations.ro

l Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticul-
tura si Vinificatie Dragasani (SCDVV Dragasani) 
organizeaza in data de 22.06.2020. concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor posturi: asistent de cercetare 
stiintifica, oenologie - 1 post, asistent de cercetare 
stiintifica, agrotehnica - 1post, cercetator stiintific, 
ameliorare - 1 post, tehnician horticol - 1 post, econo-
mist 1A  - 1 post, economist 1A, auditor - 1 post, 
consilier juridic - 1 post, mecanizatori agricoli, tracto-
risti - 2 posturi. Relatii suplimentare se pot obtine la 
sediul SCDVV Dragasani in mun. Dragasani, jud. 
Valcea, str. Regel Ferdinand, nr. 64, telefon: 
0250810640, e-mail: scdvv_2009@yahoo.com.

l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dridu, 
cu sediul în comuna Dridu, str. Teiului, nr. 47, judeţul 
Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante pe perioadă determinată, de: 
coordonator proiect ID 127266, conform HG nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 30 iunie 2020, ora 12:00; - 
Proba interviu în data de 03 iulie 2020, ora 12:00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: a) Studii superi-
oare - 3 ani; b) Permis de conducere categoria B; c) 
Experiență -minim 10 ani coordonare activități 
parteneri, clienți/manager de cont parteneri, clienți/
relații comerciale parteneri/clienți; d)Disponibilitate 
pentru deplasări în teritoriu. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul UAT 
Comuna Dridu, strada Teiului, nr. 47, comuna Dridu, 
județul Ialomița. Relaţii suplimentare la sediul: UAT 
Comuna Dridu, persoană de contact: Dumitru Nico-
leta, telefon 0243.282.941, fax: 0243.282.701, E-mail: 
primaria.dridu@yahoo.ro

l Sanavita Am Medical Point SRL organizează 
concurs pentru ocuparea postului Agent de vânzări - 
Galați, în domeniul turismului medical. Cerințe: - 
experiență în vânzări cel puțin 5 ani; - experiență 
internațională în consultanță servicii medicale cel 
puțin 2 ani, - experiență în marketing digital; - foarte 
bune cunoştinţe de limba engleză; - abilități de comu-
nicare şi negociere; - disponibilitate la program 
încărcat şi călătorii internaționale; - permis condu-
cere. Candidații pot trimite un CV până pe data de 5 
iunie 2020 la adresa de mail: sanavitapoint@gmail.
com. Compania îşi rezervă dreptul de a testa cunoş-
tințele declarate de către candidați.

l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Optoelectronică Inoe 2000- Filiala Institutul de 
Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică, cu sediul 
în Bucureşti, str.Cuțitul de Argint, nr. 14, sector 4, 
scoate la concurs în cadrul proiectului “Crearea unui 
nucleu de competență de înalt nivel în domeniul 
creşterii randamentului de conversie a energiilor 
regenerabile şi a autonomiei energetice prin utilizarea 
combinată a resurselor (CONVENER)”, POC 2014-
2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.4, cod MySMIS: 
103396-768, contract nr. 37/2016, cu finanțare până la 
30.11.2020 din proiectul menționat, un post de Cerce-
tător Științific, cu normă întreagă, pe perioadă 
determinată. Nivel de competență: absolvenți cu 
diplomă de master (conform domeniilor de activitate 
ale filialei şi ale proiectului), îndeplinind cerințele 
art.33 şi 34 din Regulamentul pentru Ocuparea 
Posturilor Vacante (ROPOVA) Revizia 6/2019. Desfă-
şurarea concursului: la sediul filialei, în maxim 15 zile 
de la finalizarea termenului de înscriere la concurs. 
Înscrierea se face în termen de 30 zile de la data 
publicării anunţului. Dosarul de concurs se depune la 
Secretariatul filialei, strada Cuțitul de Argint, nr.14, 
sector 4. Documentele necesare, precum si condițiile 
specifice se găsesc afişate pe site-ul www.ihp.ro/
noutati. Informații suplimentare la telefon: 
021.336.39.91.

CITAȚII
l Numita Popescu Mariana este chemată în data de 
10 iunie 2020 la Judecătoria Craiova în dosarul nr. 
10546/215/2019, în calitate de pârâtă, reclamant fiind 
Dragu Paul Alin.

l Numitul Nicolae Ion, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Com.Coteana, str.Drumul 
Comunal, nr. 92, nr. 128, jud.Olt, este citat la Judecă-
toria Slatina pe data de miercuri, 01.07.2020, ora 
12:00, complet CC7, camera 3, în calitate de pârât, în 
Dosarul civil nr.9213/311/2019, în procesul de divorț 
cu reclamanta Nicolae Maria-Silvia.

l Numitul Dobre Nicolae, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Milcov, sat Milcov Deal, județul 
Olt, este citat la Judecătoria Slatina pe data de 
02.07.2020, ora 09:00, completul CC3, Sala 2, în cali-
tate de pârât, dosarul civ. nr.7463/311/2019, în proces 
cu reclamanta Mihai Gheorghița, în dosarul civil 
având ca obiect ”acțiune în constatare”.

l Numitul Dobre Eugen, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Milcov, sat Milcov Deal, județul 
Olt, este citat la Judecătoria Slatina pe data de 
02.07.2020, ora 09:00, completul CC3, Sala 2, în cali-
tate de pârât, dosarul civ. nr.7463/311/2019, în proces 
cu reclamanta Mihai Gheorghița, în dosarul civil 
având ca obiect „acțiune în constatare”. 

l Societatea Nes Shipping and Trading Corporation 
Ltd, cu sediul în Marbolla, str.Aquilino de la Guardia, 
nr. 19, Panama, este citată în fața Tribunalului Bucu-
reşti, Secția a VI-a Civilă, completul C8 Fond, sala E 
27, pentru data de 12.11.2020, ora 09:00 (interval orar 
de apelare a pricinii 09:00-10:00), în calitate de 
pârâtă, în proces cu reclamanta Generali România 
Asigurare Reasigurare SA şi pârâta Merillville Inter-
nat iona l  Corpora t ion ,  în  dosaru l  c iv i l 
nr.12012/3/2008*, având ca obiect acțiune în consta-
tare, aflat în faza procesuală fond rejudecare.

l Vaduva lui Popa Ioan, este citata in 2.07.2020, orele 
11:30, la Judecatoria Turda, in dosar Civil 
Nr.7140/328/2019 pentru prestatie tabulara.

l Ignat Crucita, Ignat Veronica, Ignat Petre, 
Petrityan Maria, Petrityan Vazul, Petrityan Gabor, 
Petrityan Aniko, Moisa Vasile, Moisa Arsente, Moisa 
Arion, Brad Ioachim, Moisa Ioan, Moisa Miron, sunt 
citati in 23.06.2020, orele 9:00 la Judecatoria Turda, 
in dosar civil 5588/328/2018, pentru succesiune.

l Pataki Iuliu, Pataki Elisabeta, casatorita Gergely,-
Pataki-Maria, casatorita Fodor, Incze Iosif, Incze 
Paul, Incze Ludovic, Ratiu Ida, casatorita cu 
Tulburran Carol, sunt citati in 22.06.2020, orele 12:00, 
la Judecatoria Turda, in dosar civil nr.6762/328/2019 
pentru uzucapiune si prestatie tabulara.

l Tyorean Kosztantin, Kicsinas Maria,Kicsinas 
Szuszana, Kicsinas Maria, sotia lui Krisan Ioan,va-
duva lui Kicsinas Petre, Kicsinas Susana si Krisan 
Maria, nascuta Kicsinas, sotia lui Krisan Iuon sunt 
citati in 16.07.2020, orele - 9:00 la Judecatoria Turda, 
in dosar civil Nr. 4418/328/2018 pentru uzucapiune si 
succesiune.

l Vaduva lui Ferenczi Bakri Marton, Ferenczi Bakri 
Anna, Ferenczi Bakri Ferenc, Ferenczi Bakri Ferencz, 
Ferenczi Petru, Samoila Moise si sotia, nascuta 
Ciorga Parasca sunt citati in 9.07.2019, orele 9:00, la 
Judecatoria Turda, in dosar civil Nr.5309/328/2019 
pentru succesiune.

l Numita Popoiu Doiniţa domiciliată în sat 
Havârna, comuna Havârna, judetul Botoşani la 
familia Sodringa Constantin - tatăl, este citată la 
Judecătoria Dorohoi în dosarul de divorţ nr. 
2469/222/2019, reclamant fiind Popoiu Viorel pentru 
termenul din data de 6 iulie 2020.

l Se citează SC Pinto Pack SRL, cu sediul în Loc.
Roznov, Str.Tineretului, nr. 654, Jud.Neamț, la Jude-
cătoria Piatra Neamț, în ziua de 24 Iunie 2020, ora 
9:00, pentru Dosarul Nr.4391/279/2010*, în proces cu 
SC Moldoplast SRL, pentru Fond- plângere împo-
triva încheierii de carte funciară.

l Se citeaza numitii Biringher Iuliana,Schmadl 
Elisabeta si Dambaker Elisabeta, cu domiciliu necu-

noscut la Judecatoria Arad, sectia civila pentru data 
de 17.07.2020 , ora 9:30, in calitate de parati in proces 
de uzucapiune, in dosar nr. 12447/55/2019 cu recla-
mantii DraghicI Aurel si Bogdan Florica.

SOMATII
l Judecătoria Ineu. Dosar nr.1074/246/2019*. 
Somație. Prin cererea înregistrată sub dosar 
nr.1074/246/2019* privind pe petentul Coraş Dorin, 
care solicită înscrierea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului situat în Stoineşti, nr. 
70 (nr. adm. vechi 37) identificat în CF 302789 Craiva 
(CF vechi 141 Sotineşti), nr. top 112, 113, 114 compus 
din 1.651mp, intravilan cu casa asupra căreia figu-
rează ca proprietar tabular sub B1 Pinte Ioan decedat 
la data de şi sub B2 Trînc Maria. În urma acesteia, în 
baza art.130 din Decretul-Lege nr. 115/1938 sunt 
somați toți cei interesați De Îndată să înainteze 
opoziție la Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar, 
în termen de o lună de la această ultimă publicare se 
va proceda la soluționarea cererii. Prezenta somație 
se va publica timp de o lună la avizierul Judecătoriei 
Ineu şi la Primăria Comunei Craiva. Judecător Pătru 
Lavinia-Gabriela, Grefier Kis Lăcrimioara.

DIVERSE
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 
desfăşurarea activității de: Comerț cu amănuntul al 
carburanților pentru autovehicule în magazine speciali-
zate stație GPL la adresa: str. Traian, nr. 2, Corabia, jud. 
Olt. Observațiile şi sugestiile din partea cetățenilor se 
depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str.Ion Moro-
şanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.  

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 
desfăşurarea activității de: Comerț cu amănuntul al 
carburanților pentru autovehicule în magazine speciali-
zate la adresa: str.Traian, nr. 73, Piatra Olt, jud. Olt. 
Observațiile şi sugestiile din partea cetățenilor se depun 
în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 
3, pe durata derulării procedurii.  

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Parafilm SRL desemnat prin hotararea 
nr. 725 din data de 26.05.2020, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
33998/3/2019, notificã deschiderea procedurii insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva PARA-
FILM SRL, cu sediul social in Bucureşti, Sectorul 2, Str. 
Pictor Luchian, Nr. 5, CUI  6242674, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/17233/1994. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de creanta impotriva 
PARAFILM SRL vor formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia 
a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 33998/3/2019, in 
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 10.07.2020; b) termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 30.07.2020; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabelului definitiv la 
24.08.2020; d) data primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 04.08.2020, ora 14:00; e) adunarea generala 
a asociatilor la data de 15.06.2020, ora 14:00 la sediul 
administratorului judiciar.

l SC Xpress Auto Spa SRL cu sediul în Șos. Giurgiului 
nr. 16, etaj 1, sector 4, Bucureşti, anunţă că a depus la 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti documen-
taţia tehnică necesară autorizării din punct de vedere al 
protecţiei mediului a activităţii de: -Întreţinere şi repa-
rare a autovehiculelor, obiectivul principal: Spălătorie 
auto în regim autoservire- Cod CAEN 4520; -Desfăşu-
rată în punctul de lucru din Bucureşti, Str. Anghel 
Moldoveanu nr.2, sector 4. Documentaţia se poate 
studia la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti din Aleea Lacul Morii nr.1A, sector 6, de luni 
până joi între orele 9:00-13:00. Observaţii/ comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul APM Bucureşti, sau 
la Telefon: 021/430.66.77 , Fax: 021/430.66.75 în termen 
de 15 zile de la data publicării anunţului.

l SC Xpress Auto Spa SRL cu sediul în Șos. Giurgiului 
nr. 16, etaj 1, sector 4, Bucureşti, anunţă că a depus la 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti documen-
taţia tehnică necesară autorizării din punct de vedere al 
protecţiei mediului a activităţii de: -Întreţinere şi repa-
rare a autovehiculelor, obiectivul principal: Spălătorie 
auto în regim autoservire- Cod CAEN 4520; -Desfăşu-
rată în punctul de lucru din Bucureşti, Șos. Giurgiului 
nr.293 C, sector 4. Documentaţia se poate studia la 
sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Bucureşti din 
Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni până joi între 
orele 9:00-13:00. Observaţii/ comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul APM Bucureşti, sau la telefon: 
021/430.66.77, Fax: 021/430.66.75 în termen de 15 zile de 
la data publicării anunţului.

l Se comunică numiţilor Ciufu Florin - Ionuţ, prin 
reprezentant legal Dumitrescu Corina şi Ciufu Ana - 
Maria - Alexandra, prin reprezentant legal Dumitrescu 
Corina, cu ultimul domiciliu cunoscut în Germania, 
localitatea Lubeck Kucknitz, strada Huderstrabe, bl. 4, 
parter, dispozitivul sentinţei civile nr.259/19-02-2020, 
dosar nr.1454/207/2018, Judecătoria Caracal, jud.Olt, 
admite acţiunea formulată de Sîrbuleasa Ilenuţa în 
sensul că, numitul Ciufu Florin, fiul lui George şi Ana, 
născut la data de 10-04-1979, decedat la data de 12-08-
2014, este tatăl minorului Sîrbuleasa Marian -Mihai, 
născut la data de 24-04-2014, încuviinţează ca pe viitor 
Sîrbuleasa Marian -Mihai, născut la data de 24-04-2014, 
să poarte numele tatălui său, acela de „Ciufu”, iar la 

rubrica tată să fie consemnat Ciufu Florin. Dispune 
efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul de stare 
civilă al municipiului Roşiori de Vede, jud.Teleorman. 
Aceloraşi pârâţi, Ii se comunică dispozitivul încheierii 
din camera de consiliu din data de 17-03-2020, dosar nr. 
1454/207/2018/a1 prin care se admite cererea de îndrep-
tare eroare materială strecurată în sentinţa civlă nr. 
259/19-02-2020 pronunţată în dosar nr. 1454/207/2018, 
având ca obiect stabilire paternitate, în sensul că 
îndreaptă eroarea materială strecurată atât în minută, 
cât şi în cuprinsul sentinţei civile în sensul că, se va 
consemna corect numele mamei numitului Ciufu 
Florin, ca fiind Ana în loc de Aiva. Celelalte dispoziţii 
rămânând neschimbate. Se vor face cuvenitele menţiuni 
în ambele exemplare originale ale hotărârii.

l Petrache Ion, Petrache Alina Ștefania, Petrache 
Marian, Petrache Florentina anunț publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul Construire Hală Industrială 
Pentru Confecții Metalice Din Inox, propus a fi 
amplasat în județul Ilfov, comuna Glina, sat Manolache, 
str.Căminului (De61), T5, P10. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului APM Ilfov din 
Bucureşti, sector 6, aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9.00-13.00. Observațiile publicului 
se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru 

LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE
Subscrisa S.C. Truck Continental BSB Auto S.R.L. – în procedură simplificată, cu sediul în 
loc. Reșița, str. Fântânilor, nr.1, Biroul nr.5, jud. Caraş-Severin, vă face cunoscut faptul ca 
în data de 16.06.2020 ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar LICEV GRUP 
SPRL din Reșița, str. Horea bl .A2, parter, licitația publică cu strigare privind vânzarea 
bunurilor mobile:
- Container transport la prețul de 1.620 lei +TVA reprezentând 100 % din prețul de 
evaluare;
- Container transport la prețul de 1.620 lei +TVA reprezentând 100 % din prețul de 
evaluare;
- Autoutilitară vidanjă Fiat Iveco la prețul de 45.000 lei +TVA reprezentând 100 % din 
prețul de evaluare;
În cazul în care bunurile scoase la licitație nu se vând la data stabilită, următoarele licitații 
vor avea loc în data de 30.06.2020,14.07.2020,28.07.2020, 11.08.2020, 25.08.2020, 
08.09.2020, 22.09.2020, 06.10.2020, 20.10.2020, 03.11.2020 şi 17.11.2020 ora 13,00 
la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi preț. Caietul de sarcini se poate achiziționa de 
la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 100 lei +TVA pentru fiecare bun. Înscrierea 
la licitație și achiziționarea caietului de sarcini se poate face în fiecare zi de luni până 
vineri cu cel puțin o zi înainte de data la care are loc licitația.  Garanția de participare la 
licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației. Prezenta constituie somație pentru 
toți cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitație, sunt obligați să anunțe 
lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. 
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940 sau la sediul lichidatorului 
judiciar. 

Citaţie: IONESCU DAN cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Craiova, str. Făgăraş, bl. D21, sc. 1, ap. 18, jud. Dolj, 
este citat la Judecătoria Craiova, din str. A.I. Cuza, nr. 
30, complet Civil 9, în ziua de 20.07.2020, ora 12:00, 
în calitate de chemat în garanţie, în proces cu 
Municipiul Craiova prin Primar, în calitate de pârât 
pentru fond - pretenţii, ce face obiectul dosarului nr. 
9523/215/2018.

ANUNȚ licitație pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din vehicule abandonate și fără 
stăpân. Consiliul Local al Municipiului Galați prin Primăria Municipiului Galați - Comisia de licitație numită prin 
Dispoziția Primarului nr. 3146/17.07.2018, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează licitație 
publică, cu strigare, pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din vehicule abandonate și fără stăpân, 
care au trecut în domeniul privat al Municipiului Galați. 1. Denumirea și adresa instituției publice 
organizatoare a licitației: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, Comisia de Licitație Numită prin 
Dispoziția Primarului nr. 3146/17.07.2018, telefon: 0236/307.718, cod fiscal: 3814810. 2. Locul unde pot fi 
văzute bunurile: Galați, depozitele Primăriei - str. Zimbrului, str. Tunelului și Parcarea de Tiruri din str. Macului. 
Bunurile pot fi văzute până la data organizării licitației publice deschise, cu strigare. 3. Adresa, data și ora 
ținerii ședinței de licitație, pentru vânzarea bunurilor: Ședința de licitație publică, deschisă, cu strigare, va 
avea loc în data de 25.06.2020, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54. 4. Data 
de desfășurare a următoarei licitații, în caz de neadjudecare: - Data de 02.07.2020; - Data de 09.07.2020. 5. 
Informații suplimentare despre bunurile care fac obiectul vânzării: - Tel: 0236/307.718 - Mardare Petru 
Eugen. 6. Documente necesare pentru înscrierea la licitație: - Dovada achitării garanției de participare la 
licitație, în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la Trezoreria Municipiului Galați; - Copie Certificat 
de Înmatriculare la Registrul Comerțului, pentru persoanele juridice române, din care să rezulte vechimea 
societății participante, de minim 5 ani; - Certificat de atestare fiscală, emis de Administrația Finanțelor  Publice, 
din care să rezulte faptul că participantul nu are datorii la bugetul de stat; - Certificat de atestare fiscală, emis de 
Direcția de Taxe și Impozite Locale, prin care să se ateste faptul că participantul nu are datorii la bugetul local; - 
Autorizație de mediu, referitoare la colectarea, dezmembrarea și tratarea mașinilor uzate, valabilă la data 
licitației. Documentele de participare la licitație se vor depune în plic sigilat, începând cu data de 05.06.2020, 
până la data de 24.06.2020 la Registratura Generală a Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54.
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protecția mediului APM Ilfov, precum și la următoarea 
adresă de internet: http:// apmif.anpm.ro

l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Autoritatea finanțatoare, Comuna 
Cernat, prin Consiliul Local Cernat, cu sediul în 
comuna Cernat, sat Cernat nr. 456, județul Covasna, 
telefon/fax 0267.367.501, email: achizitii.cernat@gmail.
com, cod fiscal 4404338. Programul pentru acordarea 
finanțărilor nerambursabile valabil pentru anul 2020. 
Acordă finanțări nerambulsabile pentru activități 
nonprofit de interes general, în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit 
de interes general. Domeniile de intervenție selectate 
sunt: sport și tineret, cultură, culte. Beneficiari direcți: 
-persoane fizice sau persoane juridice fără scop patri-
monial; -asociații ori fundații constituite conform legii 
- sau culte religioase recunoscute conform legii. Proce-
dura aplicată: finanțarea nerambursabilă acordată din 
fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui 
contract de finanțare nerambursabilă încheiat între 
Comuna Cernat, județul Covasna și beneficiar, în urma 
aplicării procedurii selecției publice de proiecte. 
Bugetul finanțării nerambursabile aprobat prin Hotă-
rârea Consiliul Local nr. 9/14.02.2020 este de 
200.000Lei, din care se alocă 100.000Lei, defalcat pe 
domenii de activitate astfel: 25.000Lei pentru sport și 
tineret, 25.000Lei pentru cultură și 50.000Lei pentru 
culte. Prevederile finale: Programul anual și Anunțul 
de participare la selecția de proiecte vor fi publicate în 
Monitorul Oficial al României și într-un cotidian 
central și în două cotidiene locale și pe site-ul autorității 
publice finanțatoare: www.csernaton.ro.

l Anunţ Prealabil Privind Afișarea Publică A Docu-
mentelor Tehnice Ale Cadastrului: Unitatea Adminis-
trativ Teritorială comuna Sinești, judeţul Ialomiţa, 
anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr. 2, începând cu data 
de 11 iunie, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei comunei Sinești, strada Primăriei, nr. 29, 
judeţul Ialomiţa, conform art. 14, alin (1) și (2) din 
Legea Cadastrului și Publicităţii Imobiliare nr. 7/ 1996, 
c u  m o d i f i c ă r i l e  ș i  c o m p l e t ă r i l e 
ulterioare. Publicarea se va face pe site-ul Primăriei 
comunei Sinești. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
comunei Sinești și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Anunț privind lucrarea “Construcție Stație Distri-
buție Carburanți și Spălătorie Auto“ pe strada Caraca-
lului, nr. 12-14, Corabia, jud.Olt, privind obținere PUZ 
la adresa mai sus menționată. Beneficiar: SC Dolgas 
SRL.

l Immo Casa SRL, Iosif Ionel Toma, cu domiciliul în 
Giroc, strada Trandafirilor, nr. 31, jud.Timiș, anunţă 
elaborarea primei versiuni a PUZ- „PUZ- Locuințe 
Colective și Funcțiuni Complementare”, propus în 
Giroc, extravilan, Nr. Cad. 413403, CF. nr. 416404, jud.
Timiș și declanșarea etapei de încadrare pentru obţi-
nerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a 
Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul 
proiectantului, Timișoara, str.Intrarea Vișinului, nr. 8, 
ap. 22. Comentariile și sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul APM Timiș, b-dul.Liviu Rebreanu, nr. 
18-18A, în termen de 18 zile calendaristice de la data 
prezentului anunţ.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Ialomița anunță publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru UAT Scânteia, sectoarele cadastrale 
0-22 (cu imobile amplasate atât în intravilan, cât și în 
extravilan), începând cu data de 16 iunie 2020, pe o 
perioadă de 60 zile calendaristice, conform art.14 alin.1 
din Legea 7/1996, a cadastrului și publicității imobi-
liare, republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare, în cadrul contractului “Servicii de înregistrare 
sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte 
Funciară a imobilelor situate în 6 UAT din județele 
Călărași și Ialomița” (UAT Scânteia și UAT Valea 
Ciorii, județul Ialomița). Afișarea documentelor 
tehnice ale cadastrului se va realiza în locaţiile puse la 
dispoziţie de către Primăria comunei Scânteia, precum 
și pe pagina de internet a autorităţii administraţiei 
publice locale, respectiv pe pagina de internet a 
ANCPI. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Scânteia 

și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară. Informații privind Programul național 
de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe 
site-ul ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/

l Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC 
Taurus Constur SRL, titular al proiectului “Construire 
Pensiune Turistica S+P+2E+Er-Corp 1,Corp 2-Centru 
Spa cu Sala multifunctionala P+E” anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre Agentia pentru Protectia mediului de a nu se 
supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se 
supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii 
impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul “Construire Pensiune Turistica S+P+2E+Er-
Corp 1,Corp 2-Centru SPA cu Sala multifunctionala 
P+E”, propus a fi amplasat in Orasul Busteni, str.
Clabucet nr.6. 1.Proiectul deciziei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru protectia mediului 
A.P.M.Prahova din Ploiesti, str.Gh.Gr.Cantacuzino, 
nr.306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum 
si la urmatoarea adresa de internet:http://apmph.
anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen 
de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente pentru protectia 
mediului.

l Daac Uberand Residence SRL, Conin Dragan și 
Conin Simina, cu domiciliul în Giarmata Vii, strada 
Parcului, nr.58, jud.Timiș, anunţă elaborarea primei 
versiuni a PUZ- „PUZ- Dezvoltare Zonă Locuințe 
Colective și Funcțiuni Complementare”, propus în 
Giarmata Vii, intravilan, Nr. Cad. 409521; 409730; 
409729; 409728; 405929, jud.Timiș și declanșarea 
etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic 
Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, Timi-
șoara, str.Intrarea Vișinului, nr. 8, ap. 22. Comentariile 
și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM 
Timiș, b-dul.Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 
18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. 
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, 
București, în calitate de titular al Programului Operați-
onal Regional București-Ilfov, anunţă publicul inte-
resat asupra iniţierii procesului de elaborare a primei 
versiuni a acestuia, potrivit cerintelor Hotărârii de 
Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe.Prima versiune a Programului Operațional 
Regional București-Ilfov propus poate fi consultată pe 
site-ul http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-progra-
mare/perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului 
Fondurilor Europene, din Șos. București-Ploiești, nr. 
1-1B, Victoria Office sector 1, București, secretariat, de 
luni până vineri, între orele 9:00-14:00. Comentariile si 
sugestiile publicului se primesc la sediul din Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, Bucu-
rești și/sau pe adresa de email valentina.niculae@
fonduri-ue.ro în termen de 18 zile de la data prezen-
tului anunț.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. 
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, 
București, în calitate de titular al Programului Operați-
onal Regional Centru, anunţă publicul interesat asupra 
iniţierii procesului de elaborare a primei versiuni a 
acestuia, potrivit cerintelor Hotărârii de Guvern nr. 
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri și programe. Prima 
versiune a Programului Operațional Regional Centru  
propus poate fi consultată pe site-ul   http://mfe.gov.ro/
minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, din Șos. 
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, 
București, secretariat, de luni până vineri, între orele 
9:00-14:00. Comentariile si sugestiile publicului se 
primesc la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, 
Victoria Office sector 1, București și/sau pe adresa de 
email valentina.niculae@fonduri-ue.ro în termen de 18 
zile de la data prezentului anunț.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. 
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, 
București, în calitate de titular al Programului Operați-
onal Regional Nord-Est, anunţă publicul interesat 
asupra iniţierii procesului de elaborare a primei 
versiuni a acestuia, potrivit cerintelor Hotărârii de 

Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe. Prima versiune a Programului Operațional 
Regional  Nord-Est propus poate fi consultată pe 
site-ul http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-progra-
mare/perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului 
Fondurilor Europene, din Șos. București-Ploiești, nr. 
1-1B, Victoria Office sector 1, București, secretariat, de 
luni până vineri, între orele 9:00-14:00. Comentariile si 
sugestiile publicului se primesc la sediul din Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, Bucu-
rești și/sau pe adresa de email valentina.niculae@
fonduri-ue.ro în termen de 18 zile de la data prezen-
tului anunț.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. 
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, 
București, în calitate de titular al Programului Operați-
onal Regional Nord-Vest, anunţă publicul interesat 
asupra iniţierii procesului de elaborare a primei 
versiuni a acestuia, potrivit cerințelor Hotărârii de 
Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe. Prima versiune a Programului Operațional 
Regional Nord-Vest propus poate fi consultată pe 
site-ul http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-progra-
mare/perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului 
Fondurilor Europene, din Șos. București-Ploiești, nr. 
1-1B, Victoria Office sector 1, București, secretariat, de 
luni până vineri, între orele 9:00-14:00. Comentariile si 
sugestiile publicului se primesc la sediul din Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, Bucu-
rești și/sau pe adresa de email valentina.niculae@
fonduri-ue.ro în termen de 18 zile de la data prezen-
tului anunț.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. 
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, 
București, în calitate de titular al Programului Operați-
onal Regional Sud Muntenia, anunţă publicul interesat 
asupra iniţierii procesului de elaborare a primei 
versiuni a acestuia, potrivit cerintelor Hotărârii de 
Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe. Prima versiune a Programului Operațional 
Regional Sud Muntenia propus poate fi consultată pe 
site-ul http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-progra-
mare/perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului 
Fondurilor Europene, din Șos. București-Ploiești, nr. 
1-1B, Victoria Office sector 1, București, secretariat, de 
luni până vineri, între orele 9:00-14:00. Comentariile si 
sugestiile publicului se primesc la sediul din Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, Bucu-
rești și/sau pe adresa de email valentina.niculae@
fonduri-ue.ro în termen de 18 zile de la data prezen-
tului anunț

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. 
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, 
București, în calitate de titular al Programului Operați-
onal Regional Sud - Est, anunţă publicul interesat 
asupra iniţierii procesului de elaborare a primei 
versiuni a acestuia, potrivit cerintelor Hotărârii de 
Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe. Prima versiune a Programului Operațional 
Regional  Sud - Est propus poate fi consultată pe site-ul 
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/
perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului Fondu-
rilor Europene, din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, 
Victoria Office sector 1, București, secretariat, de luni 
până vineri, între orele 9:00-14:00. Comentariile si 
sugestiile publicului se primesc la sediul din Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, Bucu-
rești și/sau pe adresa de email valentina.niculae@
fonduri-ue.ro în termen de 18 zile de la data prezen-
tului anunț

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. 
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, 
București, în calitate de titular al Programului Operați-
onal Regional Sud-Vest Oltenia, anunţă publicul inte-
resat asupra iniţierii procesului de elaborare a primei 
versiuni a acestuia, potrivit cerintelor Hotărârii de 
Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe. Prima versiune a Programului Operațional 
Regional Sud -Vest Oltenia propus poate fi consultată 
pe site-ul http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-pro-
gramare/perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului 
Fondurilor Europene, din Șos. București-Ploiești, nr. 
1-1B, Victoria Office sector 1, București, secretariat, de 

luni până vineri, între orele 9:00-14:00. Comentariile si 
sugestiile publicului se primesc la sediul din Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, Bucu-
rești și/sau pe adresa de email valentina.niculae@
fonduri-ue.ro în termen de 18 zile de la data prezen-
tului anunț.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. 
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, 
București, în calitate de titular al Programului Operați-
onal Regional Vest, anunţă publicul interesat asupra 
iniţierii procesului de elaborare a primei versiuni a 
acestuia, potrivit cerintelor Hotărârii de Guvern nr. 
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri și programe. Prima 
versiune a Programului Operațional Regional Vest 
propus poate fi consultată pe site-ul http://mfe.gov.ro/
minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 
și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, din Șos. 
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, 
București, secretariat, de luni până vineri, între orele 
9:00-14:00. Comentariile si sugestiile publicului se 
primesc la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, 
Victoria Office sector 1, București și/sau pe adresa de 
email valentina.niculae@fonduri-ue.ro în termen de 18 
zile de la data prezentului anunț.

l În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea 85/2014 comu-
nicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului 
SC Navi - Pocsip SRL, CIF: 39515479, J25/341/2018, 
dosar nr. 1965/101 anul 2019 - Tribunalul Mehedinţi. 
Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 
27.06.2020; Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor la 06.07.2020; Termen pentru 
depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului suplimentar și pentru afișarea tabelului defi-
nitiv consolidat al creanţelor la 24.07.2020. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 85/2014 comu-
nicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului 
SC Repede SRL, CIF: 17052039, J25/625/2004, dosar 
nr. 4822/101/2016 - Tribunalul Mehedinţi. Termen 
pentru depunerea cererilor suplimentare de creanţă la 
29.06.2020; Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor la 06.07.2020; Termen pentru 
depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului suplimentar și pentru afișarea tabelului defi-
nitiv consolidat al creanţelor la 20.07.2020. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

l Anunţ public. S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul în 
sat Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul 
lui Bot, km 73+810, județul Prahova, anunţă public 
solicitarea de obținere a autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul “Supermarket Lidl” amplasat în municipiul 
Suceava, Calea Unirii, nr. 24, județul Suceava. Persoa-
nele fizice sau juridice interesate, pot depune eventua-
lele contestații sau sugestii, la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Suceava, Str. Bistriței, nr. 1A, jud. 
Suceava, Telefon: 0230.514.056, e-mail: office@apmsv.
anpm.ro.        

l Anunţ public. S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul în 
sat Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul 
lui Bot, km 73+810, județul Prahova, anunţă public 
solicitarea de obținere a autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul „Supermarket Lidl” amplasat în municipiul 
Suceava, Cuza Vodă, nr. 59, județul Suceava. Persoa-
nele fizice sau juridice interesate, pot depune eventua-
lele contestații sau sugestii, la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Suceava, Str. Bistriței, nr. 1A, jud. 
Suceava, Telefon: 0230.514.056, e-mail: office@apmsv.
anpm.ro.                                  

ADUNARI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Administraţie al SC 
Industria Iutei SA cu sediul în București, str. Intr. 
Ferentari A, nr.72, Bl.12A, sector 5 convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data 
de 08.07.2020, ora 12:00 la sediul societăţii. În cazul în 
care adunarea nu este statutară, a doua convocare 
este pentru data de 09.07.2020 ora 12:00, la sediul 
societăţii. -Ordinea de  zi este următoarea: 1. Prezen-
tarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de Gestiune 
al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul 

financiar 2019. 2. Prezentarea Raportului Comisiei de 
Cenzori cu privire la verificarea și certificarea bilan-
ţului contabil încheiat la 31.12.2019. 3. Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea bilanţului contabil, a contului 
de profit și pierdere aferent exerciţiului financiar 
2019. 4. Descărcarea de gestiune a administratorilor 
pentru exerciţiul financiar 2019. 5. Stabilirea remune-
raţiei membrilor Consiliului de Administraţie pentru 
exerciţiul financiar 2020. 6. Prezentarea, dezbaterea și 
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 
2020. 7. Diverse. Președinte Consiliul de Adminis-
traţie, Ing. Vlad Niculae Dan.

l Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acți-
onarilor Certasig -Societate De Asigurare Și Reasigu-
rare SA. București, Str.Nicolae Caramfil nr. 61B, 
Sector 1, J40/9518/2003, CUI 12408250. În atenția 
acționarilor Certasig - Societate de Asigurare și Reasi-
gurare SA, Consiliul de Administrație al Certasig 
-Societate de Asigurare și Reasigurare SA („Socie-
tatea”), în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
Societății pentru data de 09.07.2020, ora 11:00, la 
sediul social sau pe data de 10.07.2020, la aceeași oră 
și în același loc, în cazul în care la prima convocare nu 
se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, cu 
următoarea: Ordine de zi a Adunării Generale Ordi-
nare: 1. Aprobarea încetării Contractului de audit 
financiar nr. 20634/25.10.2019 încheiat între Deloitte 
Audit SRL în calitate de Prestator și Certasig - Socie-
tate de Asigurare și Reasigurare SA în calitate de 
Beneficiar. 2. Desemnarea 3B Expert Audit SRL în 
calitate de auditor statutar al Certasig -Societate de 
Asigurare și Reasigurare SA, respectiv aprobarea 
termenilor contractuali (inclusiv durata minimă), 
precum și ratificarea contractului încheiat cu aceștia. 
3.Numirea și împuternicirea unui reprezentant pentru 
a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea 
la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acți-
onarilor convocate prin prezenta și efectuarea tuturor 
formalităților aferente necesare. Toate documentele 
relevante cu privire la sus-menționata ordine de zi vor 
fi disponibile pentru a fi consultate la sediul Societății.

l În baza actului constitutiv al SC Jiul SA Craiova și 
a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, Președin-
tele Consiliului de Administrație al SC Jiul SA, cu 
sediul în Craiova, str. Calea București, nr. 1, jud.Dolj, 
având număr de ordine în Registrul Comerțului Dolj 
J16/19/1991 și având Cod Unic de inregistrare 
2308342, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor SC JIUL SA Craiova, pentru data de 
08.07.2020, ora 10.00, la sediul societații din Craiova, 
Str.Calea București, nr.1, jud.Dolj, adunare care va 
avea următoarea: ORDINE DE ZI: 1. Prezentarea și 
aprobarea raportului consiliului de administrație pe 
anul 2019; 2. Prezentarea și aprobarea raportului 
auditorului financiar extern pentru anul 2019; 3. 
Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a 
contului de profit și pierdere pe anul 2019; 4. Discu-
tarea și aprobarea gestiunii consiliului de adminis-
trație pe anul 2019; 5. Aprobarea înlocuirii la cerere a 
unui membru al consiliului de administrație. 6. 
Stabilirea remunerației consiliului de administrație. 7. 
Prezentarea și aprobarea  bugetului de  venituri și 
cheltuieli pentru anul 2020. 8.Diverse. La Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor SC JIUL SA 
Craiova vor putea participa și vor putea vota toți 
acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la 
sfârșitul zilei de 30.06.2020, care este considerată data 
de referință, conform dispozițiilor art. 123 alin. 2 din 
Legea nr. 31 /1990 rep. Acționarii vor paricipa la 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC JIUL 
SA Craiova personal, prin reprezentanții lor legalii 
sau prin reprezentanții mandatați prin procură 
speciată, procuri care vor fi depuse în original la 
sediul societății comerciale până la data de 
05.07.2020. Modelul procurilor se pot procura de la 
sediu SC Jiul SA Craiova, începând cu data de 
20.06.2020. În vederea participarii la ședință, acțio-
narii și reprezentii lor legali se vor legitima cu carte de 
identitate, buletin de identitate sau cu pașaport, 
potrivit dispoziților legale în vigoare. În situația în 
care la data de 08.07.2020, nu se vor întruni condițiile 
de validare pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor SC JIUL SA din cauza neîndeplinirii 
condițiilor de cvorum prevăzute în actul constitutiv, se 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
SC JIUL SA Craiova pentru data de 09.07.2020, ora 
10.00, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi, data 
de referință rămânând aceeași. Informații despre 
documentele și materialele referitoare la problemele 
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incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 
a Acționarilor  SC Jiul SA Craiova se pot obține la 
sediul societății sau la telefon: 0351.100.200.

LICITAȚII
l 1.Informaţii generale privind proprietarul bunurilor 
închiriate, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Oraşul Eforie, str.Progresului nr. 
1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241.748.149, 
fax 0241.748.979, email secretariat@primariaeforie.ro. 
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în 
special descrierea şi identificarea bunurilor care 
urmează să fie închiriate: module cu suprafața de 5mp 
pentru desfăşurarea de activități comerciale temporare, 
situate în Eforie Nord, str. Panselelor, închiriate în baza 
Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr.60 din 
28.05.2020, nr. 29 din 28.03.2019 şi a Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare 
verbală. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul proprietarului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Direcția Economică, compartimentul Taxe şi Impozite, 
str.Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud. 3.3. Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.54/2006: 100Lei/exemplar, care se 
achită la casierie. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25.06.2020, ora 12:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: Actele doveditoare privind calitățile şi 
capacitățile cerute ofertanților, precum şi durata prin 
care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertei lor, 
vor fi conforme cu prevederile instrucțiunilor pentru 
ofertanți. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
26.06.2020, ora 12:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Oraşului Eforie, localitatea Eforie 
Sud, str.Progresului, nr. 1, la Registratură. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
singur exemplar, conform caietului de sarcini. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 29.06.2020, ora 15:00, în sala de şedințe 
a Consiliului Local, str.Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios şi 
administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr. 31, 
tel. 0241.606.597, int. 247, Fax: 0241.617.413, E-mail: 
tr-ct-contencios-reg@just.ro

l Primăria Comunei Priboieni, Comuna Priboieni, 
sat  Priboieni, nr. 47, judeţul Argeş, telefon 
0248.656.001, fax 0248.656.004, scoate la licitație 
publică: închiriere spațiu în suprafață de 45,31mp, 
situat în comuna Priboieni, județul Argeş, aparținând 
domeniul public al Comunei Priboieni, cu destinația 
farmacie, număr CF 80066, număr cadastral 80066. 
Documentația de atribuire se poate procura prin 
mijloace electronice sau pe suport de hârtie de la sediul 
Primăriei Priboieni, compartiment secretar general, 
comuna Priboieni, sat Priboieni, nr. 47, județul Argeş, 
începând cu data de 04.06.2020, ora 08:00.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în mun.
Slatina, str. Bld.Sf. Constantin Brâncoveanu, nr. 1, jud. 
Olt, organizează, în conformitate cu prevederile Hotă-
rârii Consiliului Local al mun. Slatina nr.83/28.04.2020, 
la data de 18.06.2020, ora 10:00, licitație publică pentru 
închirierea spațiului destinat comerț alimentație 
publică din incinta Clubului Nautic şi de Agrement 
„Plaja Olt” reprezentând foişor din lemn în suprafață 
construită la sol de 27,35mp, iar suprafața utilă de 
23,65mp. Procurarea documentației pentru partici-
parea la licitație se face de la Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun.Slatina, str. Bld.Sf. Constantin 
Brâncoveanu, nr. 1, jud.Olt, persoană de contact Cirstea 
Lidia, telefon/fax: 0349.881.148, e-mail: csmslatina@
yahoo.com. Depunerea ofertelor se face la sediul 
Clubului Sportiv Municipal Slatina până la data de 
17.06.2020, ora 12:00.

l Concesionare Teren Aparținând Domeniului Public 
Al Comunei Miroslava. 1. Informaţii Generale Privind 
Concedentul: denumire: Uat- Comuna Miroslava, cod 
fiscal: 4540461, adresa: Sat Miroslava, str. Constantin 
Langa, Nr. 93, Comuna Miroslava, Cod 707305, Jud. 

Iaşi, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro. 2. 
Informaţii Generale Privind obiectul concesiunii: teren 
in suprafata de 44.724mp, NC90803, intravilan sat 
Miroslava, comuna Miroslava, jud.Iasi in vederea:Infi-
intarii Centrului regional de Tenis Miroslava care va 
cuprinde cel putin 420 locuri parcare subterane si 
supraterane, 3-6 terenuri indoor, Sali conferinte, 
birouri, teren central indoor, teren multisport, parcare 
autocare, teren central de 2000-3000 locuri, restaurant, 
spatii cazare jucatori si antrenori, 15-18 terenuri de 
tenis exterioare (zgura, iarba, hard). Redevența: este de 
minim: 17.764euro/an pentru intreaga suprafata. 3. 
Informaţii Privind Documentaţia De Atribuire: Moda-
litatea prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare pe suport 
hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire; Denumirea şi adresa compartimentului de 
la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei de 
atribuire:-birou achiziţii publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, jud.Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea unui exemplar al documentației 
de atribuire:-costul documentaţiei este de 50lei şi se 
poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 
5. Data limită pentru solicitare clarificări:16.06.2020, 
ora 16:00. 6. Informaţii Privind Ofertele:- Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 23.06.2020, ora 16:00; 
Adresa la care trebuie depusă oferta: Primăria comunei 
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, jud.Iasi, 
cod postal 707305; Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă:-un exemplar în două 
plicuri sigilate unul exterior şi unul interior. 7. Data Şi 
Locul Unde Se Va Desfăşura Şedinţa Publică De 
Deschidere A Ofertelor: 24.06.2020, Ora 10:00 la sediul 
Primăriei com. Miroslava, jud. Iaşi. 8. Denumirea, 
Adresa, Număr Telefon, Telefax Şi Adresa E-mail A 
Instanţei Competente În Soluţionarea Litigiilor 
Apărute Şi Termenele Pentru Sesizarea Instanţei: 
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios adminis-
trativ, Str.Anastasie Panu nr. 26, Iaşi, jud.Iasi, cod 
700020, tel.0232/213332; fax.219899; e-mail: admin.
isisjudx01.is@mail.mfinante.gva.ro. 9. Data Transmi-
terii Anunţului De Licitaţie Către INSTITUŢIILE 
Abilitate, În Vederea Publicării: 02.06.2020.

l Concesionare Teren Aparținând Domeniului Public 
Al Comunei Miroslava. 1. Informaţii Generale Privind 
Concedentul: denumire: Uat-Comuna Miroslava, cod 
fiscal: 4540461, adresa: Sat Miroslava, Str. Constantin 
Langa, Nr. 93, Comuna Miroslava, Cod 707305, Jud. 
Iaşi, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro. 2. 
Informaţii Generale Privind obiectul concesiunii: 
constructii C1-Magazie, NC66852-C1, SC=167mp; 
C3-Garaj, NC66852-C3, SC=226mp; C5- Magazie, 
NC66852- C5, SC=227mp; C7- Atelier mecanic, 
NC66852- C7, SC=183mp; C9-Platforma betonata, 
NC66852- C9, SC=215mp situate in incinta fermei 
Uricani, extravilan sat Uricani apartinand domeniului 
public al comunei Miroslava, jud.Iasi in scopul desfasu-
rarii activitatii de crestere a animanelor. Redeventa:este 
de minim:2061lei/an pentru constructiile enumerate. 3. 
Informaţii Privind Documentaţia De Atribuire: Moda-
litatea prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare pe suport 
hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire; Denumirea şi adresa compartimentului de 
la care se poate obţine un exemplar al documentaţiei de 
atribuire:-birou achiziţii publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, jud.Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea unui exemplar al documentației 
de atribuire:-costul documentaţiei este de 50lei şi se 
poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 
5. Data limită pentru solicitare clarificări:16.06.2020, 
ora 16:00. 6. Informaţii Privind ofertele: - Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 23.06.2020, ora 16:00; 
Adresa la care trebuie depusă oferta: Primăria comunei 
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, jud.Iasi, 
cod postal 707305; Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă:-un exemplar în două 
plicuri sigilate unul exterior şi unul interior. 7. Data Şi 
Locul Unde Se Va Desfăşura Şedinţa Publică De 
Deschidere A Ofertelor: 24.06.2020, ORA 11 :00 la 
sediul Primăriei com.Miroslava, jud.Iaşi. 8.Denumirea, 
Adresa, Număr Telefon, Telefax Şi Adresa E-mail A 
Instanţei Competente În Soluţionarea Litigiilor 
Apărute Şi Termenele Pentru Sesizarea Instanţei: 
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios adminis-
trativ, Str.Anastasie Panu nr.26, Iaşi, jud.Iasi, cod 
700020, tel.0232/213332; fax. 219899; e-mail: admin.
isisjudx01.is@mail.mfinante.gva.ro. 9. Data Transmi-

terii Anunţului De Licitaţie Către Instituţiile Abilitate, 
În Vederea Publicării: 02.06.2020.

l Primaria Comunei Simian, nr.8887/03.06.2020, 
Aprobat, Primar-Trusca Constantin. Anunt de ATRI-
BUIRE a Contractului de Concesiune Privind Terenul 
de 25162MP, T148, P3951, 3954, 3955 si 3957, Comuna 
Simian, Judetul Mehedinti, in Urma Licitatiei Publice. 
1.Concedentul:Comuna Simian, cu sediul in comuna 
Simian, str.DE70, nr. 64, judetul Mehedinti, tel/
fax:0252/338693, e-mail: clsimianmh@gmail.com. 2. 
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de 
concesiune de bunuri proprietate publica a fost:licitatia 
publica. 3. Data publicarii anuntului de licitatie intr-un 
cotidian de circulatie nationala/intr-unul de circulatie 
locala: 06.05.2020. 4. Criteriul utilizat pentru determi-
narea ofertei castigatoare a fost cel mai mare nivel al 
redeventei. 5. Numarul ofertelor primite a fost de 3, 
toate fiind declarate valabile. 6. Ofertantul declarat 
castigator este: Spanu Claudiu-Daniel, str.Marasti, 
nr.2A, Drobeta Turnu-Severin, judetul Mehedinti. 7. 
Durata contractului este de 49 ani. 8. Nivelul redeventei 
este de 4650lei/an. 9. Instanta competenta in solutio-
narea litigiilor aparute este:Tribunalul Mehedinti-Sectia 
de Contencios Administrativ si Fiscal, situat in Dr.
Tr.Severin, B-dul.Carol I, nr. 14, judetul Mehedinti. 10. 
Ofertantii au fost informati despre decizia de stabilire a 
ofertei castigatoare in data de 02.06.2020. 11. Data 
transmiterii anuntului de licitatie intr-un cotidian de 
circulatie nationala/intr-unul de circulatie 
locala:03.06.2020.

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 
30.06.2020. 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 Cerna nr. 5,  jud.Mehedinti, 
J25/272/2006, CIF:18704890, 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 asociat coordonator 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 in suma de 
114.290,00 Euro. Teren si vita de vie in suprafata de 
212.500 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la pretul de 
pornire a licitatie in suma 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 in suma 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 in suma 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 in suma de 
257.040,00 Euro. Teren si vita de vie in suprafata de 
320.546 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la pretul de 
pornire a licitatie in suma 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 in suma 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 in suma 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 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Lici-
taţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din 
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti 
la data de 30.06.2020, orele 14:00. Titlul executoriu în 
baza căruia administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, il repre-
zinta 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 Conten-
cios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 
1726/101/2019. Creditori ipotecari: DGRFP 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 Agri-
colture Enterprise SRL, pana la data de 29.06.2020 
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 1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca 
R o m a n e a s c a  S . A ,  s u b  n r.  R O 1 1 B R M A 
0999100087949896. 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 răspândirii virusului Covid 19 
(Coronavirus), precum si a ordonantelor militare emise, 
administratorul judiciar recomanda 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 masu-
rile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, 
etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor imobile descrise anterior sa anunte adminis-
tratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 
0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro, 
sau la sediul profesional al administratorului judiciar 
din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judetul Mehedinti.

l JudeţuL Argeş prin Consiliul Județean Argeş, cu 
sediul în Pitesti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1, telefon: 
0248.217.800, fax: 0248.220.137, adresă de 
internet: www.cjarges.ro, CUI 4229512, organizează 
licitaţie publică în vederea atribuirii unui contract de 
închiriere a unui bun imobil destinat activităților 
comerciale după cum urmează:  - Imobil- teren  în 
suprafață totală de 72 mp, situat în Oraş Costeşti, 
Strada Pieții, nr. 5, Punct “Dispensar poli-
clinic”, județul Argeş, înscris în CF nr. 81561 – UAT 
Costeşti, aflat în domeniul public al Județului Argeş. 
Menţionăm faptul că sunt admise la licitaţie persoane 
fizice sau juridice, române sau străine care desfăşoară 
activități comerciale, durata inchirierii fiind de 5 ani cu 
începere de la data înregistrării contractului  la sediul 
proprietarului. Documentaţia de atribuire se poate 
obţine de către orice persoană interesată care înain-
tează o solicitare în acest sens, de la sediul Consiliului 
Judeţean Argeş, Piaţa Vasile Milea nr. 1, cam. 95,  etaj 
II, Serviciul Evidența Administrare Patrimoniu şi 
Devize  (persoană de contact -  Răboj-Călinescu 
Alin),  telefon: 0248/217800, int. 198, începând cu 
data 09.06.2020, între orele 8:30 – 16:00, costul acesteia 
fiind de 74 lei (se achită la caseria Consiliului Judeţean 
Argeş, et. 2, cam.100). Garanţia de participare va fi 
constituită în cuantum de 240 lei şi se achită la caseria 
Consiliului Judeţean Argeş, et. 2, cam.100. Documen-
tele solicitate de autoritatea contractantă prevăzute în 
documentația de atribuire vor fi redactate în limba 
română, într-un singur exemplar şi vor fi depuse la 
sediul Consiliului Judeţean Argeş, Piata Vasile Milea nr. 
1, Registratură-parter până la data de  08.07.2020, 
ora10:00. Data limită pentru primirea solicitărilor de 
clarificări este 22.06.2020, ora 10:00. Licitația va avea 
loc la sediul Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa Vasile 
M i l e a  n r.  1 ,  e t a j u l  I I ,  c a m .  9 5 ,  î n 
ziua  09.07.2020, ora10:00 în prezenţa reprezentanţilor 
împuterniciţi ai ofertanţilor. Eventualele litigii se vor 
soluționa, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere 
amiabilă, la secția de contencios administrativ a tribu-
nalului în a cărui jurisdicție se află sediul proprietarului 
în termenul prevăzut de Legea contenciosului adminis-
trativ nr. 554/2004, cu modificările şi completarile ulte-
rioare.

l Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoana de contact: Primăria comunei Budesti, jud. 
Valcea, Cod postal: 247055, Telefon:+40250/760374. 
e-mail:  budesti@vl.e-adm.ro. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea bunului care urmează 
să fie vândut: Complexul de porci (Ferma de porcine) 
din comuna Budeşti, satul Ruda, județul Vâlcea, aflat în 
domeniul privat al comunei Budeşti, care cuprinde 
următoarele construcții înscrise în cartea Funciară cu 
nr. 35963: Construcție anexă (moară- parter, suprafață 
construită desfăşurată de 353 mp), cu nr. cadastral 

35963-C1; Construcție anexă (spațiu administrativ, 
suprafață construită desfăşurată de 182 mp), cu nr. 
cadastral 35963-C2; Construcție anexă (hală- parter, 
suprafață construită desfăşurată de 657 mp), cu nr. 
cadastral 35963-C3; Construcție anexă (hală- parter, 
suprafață construită desfăşurată de 656 mp), cu nr. 
cadastral 35963-C4; Construcție anexă (hală- parter, 
suprafață construită desfăşurată de 656 mp), cu nr. 
cadastral 35963-C5; Construcție anexă (hală- parter, 
suprafață construită desfăşurată de 657 mp), cu nr. 
cadastral 35963-C6; Împrejmuire gard beton, suprafață 
construită desfăşurată de 419 mp. Atribuirea contrac-
tului de vânzare se face conform O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ şi Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Budeşti nr.42 din 30.04.2020. Infor-
mații 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 solicitare în 
scris, către registratura Primăriei comunei Budeşti, 
județul Vâlcea. Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din cadrul vânzătorului, 
de la care pot obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartimentul Achiziții Publice, din cadrul 
Primăriei comunei Budesti, jud. Valcea, Cod postal: 
247055, Telefon: +40250/760374, E-mail: budesti@
vl.e-adm.ro. Costul şi condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
gratuit, pe suport hârtie. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 19.06.2020, ora 13:30. Informații privind 
ofertele: Data-limită de depunere a ofertelor: 
26.06.2020, ora 08:00. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria comunei Budesti, cu sediul în 
comuna Budesti, sat Budesti, strada Principală, nr. 64, 
jud. Valcea, Cod postal: 247055. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferta: un exemplar original. 
Data şi locul la care se va desfaşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 26.06.2020, ora 10.00. Sediul 
Primăriei comunei Budesti, sat Budesti, strada Princi-
pală, nr. 64, jud. Valcea,  Cod postal: 247055. Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Valcea, Secția Contencios Administrativ, cu sediul 
in: Municipiul Ramnicu-Valcea Telefon: +40 
250/739120; Fax: +40 250/732207; E-mail tr.valcea.
civil2@just.ro

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 
25.06.2020: Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate în 
reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, 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 adminis-
trator 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 Serban Valeriu, scoate la 
vânzare, la pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 
57/13.03.2020, urmatoarele bunuri imobile: - Teren 
Extravilan avand S = 10.462 mp cu numar cadastral 
306295, inscris in Cartea Funciara nr. 306295, Tarlaua 3 
Parcela 326/1/1, la pretul de 3.015 Euro - Teren Extra-
vilan avand S = 3.937 mp cu numar cadastral 306245, 
inscris in Cartea Funciara nr. 306245, Tarlaua 3 Parcela 
306/2/1, la pretul de 1.135 Euro - Teren Extravilan 
avand S = 5.800 mp cu numar cadastral 306260, inscris 
in Cartea Funciara nr. 306260, Tarlaua 3 Parcela 293/41, 
la pretul de 1.670 Euro - Teren Extravilan avand S = 
4.338 mp cu numar cadastral 305227, inscris in Cartea 
Funciara nr. 305227, Tarlaua 3 Parcela 992/39, la pretul 
de 1.250 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii), - Teren Extravilan avand S = 1.447 
mp cu numar cadastral 305226, inscris in Cartea 
Funciara nr. 305226, Tarlaua 3 Parcela 1008/6/7, la 
pretul de 415 Euro - Teren Extravilan avand S = 2.195 
mp cu numar cadastral 306311, inscris in Cartea 
Funciara nr. 306311, Tarlaua 1 Parcela 994/3/7, la pretul 
de 635 Euro - Teren Extravilan avand S = 6.039 mp cu 
numar cadastral 306294, inscris in Cartea Funciara nr. 
306294, Tarlaua 3 Parcela 457/18, la pretul de 1.740 
Euro - Teren Extravilan avand S = 22.400 mp cu numar 
cadastral 305916, inscris in Cartea Funciara nr. 305916, 
Tarlaua 1 Parcela 987/1/14, la pretul de 6.450 Euro - 
Teren Extravilan avand S = 5.600 mp cu numar cadas-
tral 306086, inscris in Cartea Funciara nr. 306086, 
Tarlaua 1 Parcela 994/1/20, la pretul de 1.615 Euro - 
Teren Extravilan avand S = 5.800 mp cu numar cadas-
tral 307193, inscris in Cartea Funciara nr. 307193, 
Tarlaua 3 Parcela 975/52, la pretul de 1.670 Euro - Teren 
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Extravilan avand S = 9.200 mp cu numar cadastral 
306126, inscris in Cartea Funciara nr. 306126, Tarlaua 3 
Parcela 983/1/7, la pretul de 2.650 Euro - Teren Extra-
vilan avand S = 8.700 mp cu numar cadastral 305825, 
inscris in Cartea Funciara nr. 305825, Tarlaua 17/1 
Parcela 134.4, la pretul de 2.505 Euro situate in extravi-
lanul satului Şicula, comuna Şicula, Judeţul Arad. Total 
suprafata valorificata in bloc 85.918 mp. Valoarea totala 
a bunurilor imobile este de 24.750 EURO exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Admi-
nistratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra 
bunurilor enumerate mai sus detin un drept de ipoteca 
legala SC Agroseher SRL. Licitaţia va avea loc la biroul 
administratorului judiciar din Mun. Timişoara, str. 
Daliei nr. 8, mansardă, jud. Timiş la data de 25.06.2020, 
orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia administra-
torul 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 24.06.2020 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 
500,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca 
S.A. sub nr. RO11BRMA 0999100083622047. 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 răspândirii virusului 
Covid 19 (Coronavirus), precum si a ordonantelor mili-
tare 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 autoprotectie (masca, 
manusi, halat, 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. In masura in care creditorul garantat 
doreste sa participe la licitatia publica cu strigare, acesta 
este obligat sa achite cheltuielile de procedura pana la 
data de 24.06.2020 orele 17:00 dupa cum urmeaza: 
Cheltuieli  privind onorariu administrator judiciar si 
cheltuieli de procedura calculate pro rata la valoarea  de 
evaluare a bunului imobile scoase la vanzare - cheltuieli 
de procedura pentru participare la licitatia publica cu 
strigare in suma totala de 29.422,80 lei. Relaţii supli-
mentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183, 
0745267676, 0252/354399

l Private Liquidation Group IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar al societății Somptuos Serv SRL 
societate în faliment, in bankruptcy, en faillite - proce-
dură ce face obiectul dosarului nr.552/1285/2018, aflat 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, având sediul în  
Cluj Napoca, str. Gheorghe Dima, nr. 11, ap. 33, jud. 
Cluj, CUI 22844370, număr de înregistrare în Registrul 
Comerțului J12/5159/2007, în temeiul art.154 şi urmă-
toarele din Legea 85/2014 şi cu respectarea regulamen-
tului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din 
data de 26.07.2019 şi modificat prin hotărârea adunării 
creditorilor din data de 30.01.2020, prin prezenta 
anunțăm vânzarea la licitație publică a bunului mobil: 
autoturism Renault Megane Scenic RX4, nr. de identifi-
care VF1JAB30E25495501, număr de înmatriculare CJ 
07 SOM. Vânzarea autoturismului urmează a se face 
prin licitație publică la data de 11.06.2020 începând cu 
ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor,  iar prețul de 
pornire al licitației este de 8.050,00 lei. În situație de 
nereuşită licitația se reia la data de 18.06.2020 şi 
25.06.2020, la aceeaşi adresă, aceeaşi oră şi acelaşi preț 
de strigare. Persoanele care doresc să participe la proce-
dura de lichidare vor depune oferte de cumpărare la 
sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor sau la adresa de e-mail 
office@plginsolv.ro, în atenția lichidatorului judiciar cu 
cel puțin 24 de ore înainte de ora de începere a licitației 
publică. Nerespectarea termenului atrage decăderea din 
dreptul de a mai participa la licitația publică. Titularii 
ofertelor de cumpărare au obligația să depună cu cel 
puțin 24 de ore înainte de ora de începere a licitației 
publică o garanție de 10% din prețul de pornire al licita-

ției în contul unic de insolvență al societății debitoare 
somptuos Serv SRL deschis la Libra Internet Bank cont 
IBAN RO27BREL0002002072700100. Nerespectarea 
termenului atrage decăderea din dreptul de a mai 
participa la licitația publică. Vânzarea la licitație se va 
face în mod public de către lichidatorul judiciar care va 
oferi bunurile spre vânzare prin 3 strigări succesive.  
Bunurile se adjudecă celui care, după 3 strigări succe-
sive, făcute la intervale de timp care să permită opțiuni 
şi supralicitări, oferă prețul cel mai mare, iar atunci 
când există un singur concurent, acesta a oferit prețul 
de începere a licitației.  Informații suplimentare se pot 
ob ț ine  de  la  l i ch idator :  Te l :0359 /463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.

l Subscrisa Private Liquidation Group IPURL, în cali-
tate de lichidator judiciar al societăţii M & D Zero 
societate în faliment, in bankruptcy, en faillite - proce-
dură ce face obiectul dosarului nr. 638/1285/2018, aflat 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, având în sediul în 
loc. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 109, bl.16, 
sc.4,  ap. 109, jud. Cluj , CUI 25818898, număr de înre-
gistrare în Registrul Comerţului J12/1513/2009 , în 
temeiul art.154 şi următoarele din Legea 85/2014 şi cu 
respectarea regulamntului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 04.07.2019, astfel cum 
acesta a fost modificat prin hotărârea adunării credito-
rilor din data de 30.01.2020, prin prezenta anunțăm 
vânzarea la licitație publică a bunurilor mobile a socie-
tății debitoare care cuprinde un număr de 363 de arti-
cole - piese auto.  Vânzarea bunurilor urmează a se face 
în bloc, la data de 11.06.2020, începând cu ora 12:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor,  iar prețul de pornire al 
licitației, este de: 15.360 lei. În situația în care nu se va 
reuşi valorificarea bunurilor la licitația publică, lichida-
torul judiciar urmează a organiza o nouă şedință de 
licitație la data de 18.06.2020 şi ulterior la 25.06.2020, la 
acelaşi preț de strigare, aceeaşi locație şi aceeaşi oră. 
Persoanele care doresc să cumpere vor depune oferte de 
cumpărare la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, 
str. Avram Iancu, nr.2, ap. 11, jud. Bihor sau la adresa 
de e-mail office@plginsolv.ro, în atenția lichidatorului 
judiciar cu cel puțin 24 de ore înainte de ora de începere 
a licitației publică. Nerespectarea termenului atrage 
decăderea din dreptul de a mai participa la licitația 
publică.  Titularii ofertelor de cumpărare au obligația să 
depună cu cel puțin 24 de ore înainte de ora de începere 
a licitației publică o garanție de 10% din prețul de 
pornire al licitației în contul unic de insolvență al socie-
tății debitoare M & D Zero deschis la Libra Internet 
Bank cont IBAN RO72BREL 0002002065010100. 
Nerespectarea termenului atrage decăderea din dreptul 
de a mai participa la licitația publică. Vânzarea la lici-
tație se va face în mod public de către lichidatorul judi-
ciar care va oferi bunurile spre vânzare prin 3 strigări 
succesive.  Bunurile se adjudecă celui care, după 3 stri-
gări succesive, făcute la intervale de timp care să 
permită opțiuni şi supralicitări, oferă prețul cel mai 
mare, iar atunci când există un singur concurent, acesta 
a oferit prețul de începere a licitației.  Informații supli-
mentare se pot obține de la lichidator: Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.

l S.C. „Citadin” S.A. Iasi, cu sediul in Bd. T. Vladi-
mirescu, nr. 32C, cod 700310, organizeaza la sediul 
sau “Procedura Simplificata”, cu oferte de pret in plic 
inchis, in vederea atribuirii contractului „Materiale De 
Constructii”. Procedura de achizitie se va desfasura 
conform prevederilor “Regulamentului privind orga-
nizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC Citadin SA 
Iasi. Pentru participare la procedura de achizitie, 
ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in 
“Documentatia de achizitie”. Documentatia de achi-
zitie va fi postata pe site-ul societatii www.citadinis.ro 
si va fi accesata pana pe data de 15.06.2020 pe baza de 
cod unic de acces, ce va fi comunicat doar persoanelor 
care solicita in scris accesul la documentatie cu date 
de identificare clara si cu declaratie pe propria 
raspundere privind siguranta informatiilor pentru 
evitarea introducerii unor virusi in sistemul infor-
matic al societatii. Criteriul care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut. Documen-
tatia de ofertare va fi depusa la sediul SC Citadin SA 
pana la data de 15.06.2020 ora 10:00. Deschiderea 
ofertelor va avea loc la data de 15.06.2020, ora 12:00, 
la sediul S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei si conditiile de 
participare se pot obtine la tel.: 0751048290; e-mail: 
achizitii_citadin@yahoo.com .

l Optim Trans SA prin lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL anunta vanzarea directa in temeiul prevederilor 
art. 156 din Legea nr. 85/2014 a proprietatilor imobi-
liare: - autogara din averea debitoarei formata din teren 
intravilan in suprafata de 7.409 mp (121.000 lei fara 
TVA) si constructii C1 - C5 (99.000 lei fara TVA) situate 
in Gaesti, str. Vladimir Streinu, nr. 6, jud. Dambo-
vita grevate de sechestru asigurator in favoarea AJFP 
Dambovita; - statie de reparatii si intretinere din averea 
debitoarei formata din teren intravilan in suprafata de 
20.625 mp (340.000 lei fara TVA) si constructii C1 - C24 
(515.000 lei fara TVA) situate in Gaesti, str. Stefan 
Mihailescu, nr. 10, jud. Dambovita, grevate de sechestru 
asigurator in favoarea AJFP Dambovita si ipoteca in 
favoarea Kredyt Inkaso Portofolio Investments 
(Luxembourg)  SA. Vanzarea a fost  aprobata de 
Adunarea creditorilor din data de  26.05.2020. 
Cel   mai  mare  pret   oferit  la   data  prezen-
tului anunt este cel aprobat de adunarea creditorilor, 
respectiv 1.075.000  lei. Pasul  de  supraofer-
tare este de 10.750 lei fara TVA. Regimul de taxare se 
stabileste in functie de calitatea cumparatorului. Persoa-
nele  interesate vor achizitiona  caietul de prezen-
tare  în valoare de 8.000  lei  fara TVA de  la sediul  
lichidatorului  judiciar  şi  vor  depune  oferta   
impreuna cu taxa de garanţie de 107.500 lei pana la dat
a de 11.06.2020 in contul unic de insolventa al debi-
toarei. Negocierea si  incheierea actului de adjude-
care se vor face la data de 12.06.2020 ora 10:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.Bana-
tului,  nr.1,  bl.  37B,  ap.  3,  jud. Prahova,  tel/
fax: 0244 519800.

l Debitorul SC Marinos Construct SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1. Teren situat in intravilanul 
comunei Blejoi, Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, Tarlaua 
16, Judet Prahova, in suprafata de 1.835 mp. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 59.637,50 Euro exclusiv TVA; 
2. Teren situat in intravilanul Mun. Ploiesti, Str. A. T. 
Laurian, Jud. Prahova, in suprafata totala din masura-
tori de 117 mp (suprafata din acte de 130 mp.). Pretul 
de pornire al licitatiei este de 6.435,00 Euro exclusiv 
TVA. Pretul caietului de sarcini pentru imobilele aflate 
in proprietatea MARINOS CONSTRUCT SRL, este de 
1.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pentru imobilul de la pozitia 
nr. 1(unu) pretul de pornire al licitatiei reprezinta 65% 
din valoarea de piata exclusiv TVA din Raportul de 
evaluare. -Pentru imobilul de la pozitia nr. 2(doi) pretul 
de pornire al licitatiei reprezinta 50% din valoarea de 
piata exclusiv TVA din Raportul de evaluare. Partici-
parea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO91 FNNB 0051 0230 0947 RO02 deschis la 
Credit Europe Bank, Sucursala Ploiesti, pana la orele 14 
am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietelor de sarcini si a Regulamentelor 
de licitatie pentru proprietatile imobiliare, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatile imobiliare 
prima sedinta de licitatie a fost stabilita in data de 
11.06.2020 ora 11.00, iar daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 18.06.2020; 25.06.2020; 02.07.2020; 09.07.2020, 
ora 11.00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. 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. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro. 

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: Comuna Apoldu de Jos, cu sediul 
în comuna Apoldu de Jos, str.Principală, nr. 72, județul 
Sibiu, telefon/fax 0269.588.101, email: apoldudejos@
gmail.com, cod fiscal 4678945. 2. Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
spațiu situat în comuna Apoldu de Jos, nr. 66-67, în 
suprafață de 10mp, cu destinația de spațiu comercial 
-farmacie, înscris în CF nr.100500, nr.top 208, 209 al 
comunei Apoldu de Jos, aflat în proprietatea privată a 
comunei Apoldu de Jos, conform HCL 27/28.05.2020 şi 
temeiului legal: OUG 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: în baza unei solicitări 
scrise, contra cost, în format letric sau electronic de la 

sediul Primăriei Comunei Apoldu de Jos, Biroul Secre-
tariat General sau la email: secretar@comunaapoldu-
dejos.ro. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Biroul Secretariat General, Primăria Comunei 
Apoldu de Jos, din comuna Apoldu de Jos, str.Princi-
pală, nr.72, județul Sibiu. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Persoanele interesate pot achita contravaloarea docu-
mentației de atribuire de 10Lei, la casieria Primăriei 
Comunei Apoldu de Jos, județul Sibiu. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 29.06.2020, ora 14:00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 03.07.2020, ora 12:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la 
Primăria Comunei Apoldu de Jos, str.Principală, nr. 72, 
județul Sibiu, Biroul Secretariat General. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.07.2020, 
ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Apoldu de Jos, 
Strada Principală, nr. 72, județul Sibiu. 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: Acți-
unea în justiție se poate introduce la Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Sibiu, Sibiu, str.Calea 
Dumbrăvii, nr.30, județul Sibiu, telefon: +40269.217.104, 
fax +40269.217.702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 04.06.2020.

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: Comuna Berleşti, cu sediul în 
comuna Berleşti, sat Pârâul Viu, nr. 14, județul Gorj, 
telefon/fax 0253/217.080, email: comunaberlesti@yahoo.
ro, cod fiscal 4956200. 2. Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: teren intravilan 
în suprafață de 3.179mp, cu nr.cadastral 35952, aparți-
nând domeniului privat al comunei Berleşti, județul 
Gorj, pentru destinația: Service auto, spălătorie şi 
vulcanizare, conform HCL Berleşti nr. 41 din 25.10.2019 
şi OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 3. 
Informații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: Documen-
tația de atribuire se ridică de la sediul Primăriei 
comunei Berleşti, pe baza unei solicitări scrise. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Comparti-
mentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei 
Berleşti. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: Documentaţia 
de atribuire în sumă de 15Lei, se poate achita la casieria 
unităţi i  sau prin ordin de plată în contul 
RO38TREZ33721360250XXXX deschis la Trezoreria 
Tg-Cărbuneşti. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25.06.2020, ora 16:00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
30.06.2020, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se depun la Registratura Primăriei 
Comunei Berleşti, din comuna Berleşti, sat Pârâul Viu, 
nr. 14, județul Gorj. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se depune într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior şi 
unul interior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 01.07.2020, 
ora 11:00, Primăria Comunei Berleşti, sat Pârâul Viu, 
județul Gorj. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Gorj, Tg-Jiu, str.Tudor 
Vladimirescu, nr. 45, județul Gorj, telefon: 0253.212.536, 
fax 0253.218.147, e-mail: tr-gorj@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 04.06.2020.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, cu sediul în municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, str.Sirenei, nr. 25, județul Suceava, telefon 
0230.312.023, fax 0230.313.832, e-mail tehnic@spital-
campulungmoldovenesc.ro, cod fiscal 4674625. 2. 

Informații generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: spații, având ca 
singur obiect înființare Laborator Biologie Moleculară, 
unde va fi amplasat echipamentul pentru testare 
Covid-19 (aparate pentru extracție/identificare/confir-
mare Covid -19 şi echipamentele auxiliare), conform 
caietului de sarcini. Spațiile oferite spre închiriere sunt 
amplasate în incinta Ambulatoriului de Specialitate, 
situat în str. Dimitrie Cantemir, nr. 2, et.II şi au o supra-
față totală de 105mp, ce aparțin domeniului privat al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform HCL 
52/28.05.2020 şi temeiul legal OUG 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Secretariat. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Secretariat, din cadrul 
Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, strada 
Sirenei, nr. 25, județul Suceava. 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, se achită numerar 
la casieria Spitalului Municipal Câmpulung Moldove-
nesc. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
23.06.2020, ora 12:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 26.06.2020, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, str.
Sirenei, nr.25, județul Suceava. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul 
exterior şi unul interior. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
26.06.2020, ora 12:30, la sediul Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc, str.Sirenei, nr. 25, județul 
Suceava. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ şi Fiscal a 
Tribunalului Suceava, Suceava, str.Ştefan cel Mare, 
nr.62, județul Suceava, telefon 0230.522.296, fax 
0230.522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 04.06.2020.

l În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local 
Ruginoasa nr. 5 din 30.01.2020 privind  Concesionarea 
terenului intravilan în suprafaţa de 362mp situat în sat 
Ruginoasa, comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi, pe care este 
edificată construcţia - Magazin Comsumcoop, cu o 
suprafaţă construită la sol de 362mp, defalcate după 
cum urmează: -Lotul nr.1 în suprafaţă de 66,62mp (cafe 
bar - bufet); -Lotul nr.2 în suprafaţă de 56,73mp (birouri 
Consumcoop); -Lotul nr.3 în suprafaţă de 197,77mp 
(sala evenimente); -Lotul nr.4 în suprafaţă de 40,88mp 
(sala evenimente).

PIERDERI
l Pierdut Certificate Constatatoare 51278/07.09.2006 
şi 51921/15.10.2015, Denticeram SRL. Declarăm 
nule.

l Pierdut certificat de pregătite profesională a 
conducătorului auto - transport marfă şi persoane, 
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele Ghiară Cosmin-
George, din municipiul Drăgăşani, județul Vâlcea. Se 
declară nul.

l Subscrisa, Easy Links Comunicare S.R.L., inregis-
t r a t a  l a  R e g i s t r u l  C o m e r t u l u i  c u 
numarul J40/19930/2004, avand Cod Unic de Inregis-
trare 17001132, declar pierdut Certificat de înregis-
trare seria B0905419, emis pe data de 18.12.2006 si 
eliberat la data 19.12.2006. Il declar nul.

l Pierdut legitimație de student, Universitatea Titu 
Maiorescu, Facultatea de Medicină Dentară, pe 
numele Pavel Maria Denisa. O declar nulă.

l Pierdut Certificat de înregistrare: A050300, emis pe 
data de 01.09.1994, având Număr de ordine în Regis-
trul Comerţului: J13/3121/1994, atribuit în data de 
31.08.1994, pentru Marc Trust Bucureşti SA Filiala 
Constanţa SA -fără personalitate juridică. Îl declar nul.


