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OFERTE SERVICIU
l Liceul Agricol Poarta Albă organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului de administrator patrimoniu, 
normă întreagă, pe perioadă nedeter-
minată. Detalii la sediul instituției de 
î n v ă ț ă m â n t  s a u  l a  t e l e f o n 
0241/853.519.

l Ghinia Bogdan angajează în Bacău, 
com.Valea Seacă, menajeră. CV-uri la: 
depunerionline2020@ gmail.com 
până la 06.11.2020.

l Morar Florin Iliut angajează în 
Bistrița-Năsăud, com.Salva, mena-
jeră. CV-uri la: depunerionline2020@ 
gmail.com până la 06.11.2020.

l Motică Adina Renate angajează în 
Timișoara menajeră. CV-uri la: depu-
nerionline2020@gmail.com până la 
06.11.2020. 

l Șalapa Magdalena angajează în 
Timișoara grădinar. CV-uri la: depu-
nerionline2020@gmail.com până la 
06.11.2020.

l Tatu Mândrean Iulia angajează în 
Buzău, com.Mărăcineni, menajeră. 
CV-uri la: depunerionline2020@ 
gmail.com până la 06.11.2020.

l Profi Restaurare SRL, din Oradea, 
angajează zidari. Oferim salariu 
a t rac t iv  ș i  sporur i .  Deta l i i : 
0722.689.301.

l Sortwik Intermedieri Import 
Export Piatra Neamț angajează 10 
muncitori necalificați la montarea și 
asamblarea pieselor. Cerințe: cunoaș-
t e r e  l b .  t u r c ă  ș i  e n g l e z ă . 
Tel.0743.823.176.

l Comuna Gurghiu, cu sediul în 
comuna Gurghiu, str.Petru Maior, nr.8, 
judeţul Mureș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: referent debutant, 
conform H.G.nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 27.11.2020, 
ora 12:00; -Proba interviu în data de 
03.12.2020, ora 12:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime: nu este cazul; 
-permis conducere categoria B. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Comunei 
Gurghiu. Relaţii suplimentare la 
sediul: Comunei Gurghiu, persoană de 
contact: persoană de contact -Oprea 
Maria -secretar general -Comuna 
Gurghiu -telefon 0265/536.003, tel.
mobil 0745.655.228.

l Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” 
Florești, cu sediul comuna Florești, str.
Carpați, nr.10, judeţul Cluj, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: contabil 
șef (administrator financiar I S), 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 27.11.2020, 
ora 9:00; -Proba interviu în data de 
27.11.2020, ora 13:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: Superioare de lungă durată, 
specializarea Economist; -vechime: 
minim 5 ani în specialitatea studiilor. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Liceului 
Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești. 
Relaţii suplimentare la sediul liceului: 
Com.Florești, Str.Carpați, Nr.10, Jud.
Cluj, persoană de contact: Morar 
Liana, telefon 0745.709.141, e-mail: 
ldumitrutautan@gmail.com

l Primăria Orașului Panciu, cu sediul 
în Panciu, strada Titu Maiorescu, 
nr.15, județul Vrancea, organizează 
concurs, pentru ocuparea următorului 
post contractual, aprobat prin 
H.G.nr.286/2011, modificată și 
completată de H.G.nr.1027/2014. 
-Denumirea postului -Șef centru rezi-
dențial pentru persoane vârstnice 
Sf.Ioan, post vacant contractual, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor -studii universitare 
de licență, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în ramura de 
știință -Științe Economice; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului -minimum 5 ani. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -proba scrisă în data de 
27 noiembrie 2020, ora 10:00, la sediul 
instituției; -proba interviu în data de 3 
decembrie 2020, ora 14:00, la sediul 
instituției. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la afișare, la sediul insti-
tuției. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei orașului Panciu, persoana 
de contact: Drimba Mihaela, telefon 
0237/275.811, e-mail drambami-
haela@gmail.com

l În scopul desfășurării activităţii, în 
condiţii de eficienţă si eficacitate, 
CMEB SA, cu sediul din Splaiul 
Unirii, nr.76, Corp A, etaj 1 și 2, 
Bucuresti Sector 4, scoate la concurs, 
pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă, urmatoarele posturi, după 
cum urmează: -1 post manager îmbu-
nătăţiri procese - Serviciul Transpor-
turi; -1 post de masinist la masini 
pentru terasamente = Serviciul Trans-
porturi; -2 posturi conducatori auto 

transport rutier- Serviciul Transpor-
turi; 1 post sofer de autoturisme si 
camionete- Serviciul Transporturi; -1 
post tehnician - Secţia Infrastructură 
-Divizia Execuţie Lucrări. Dosarele 
de înscriere se vor depune la sediul 
companiei începând cu data de 
05.11.2020 și până la data de 
11.11.2020, inclusiv, ora 12:00 și vor 
conţine în mod obligatoriu: Cererea 
de înscriere la concurs, însotită de: 
CV; copia actului de identitate; copiile 
diplomelor de studii și ale altor acte 
ce atestă efectuarea unor specializări/
calificări/cursuri, necesare ocupării 
postului; adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de către medicul de familie/
fisa de aprtitudine. Copiile de pe 
actele prezentate vor fi însoţite de 
documentele originale. Criteriile de 
selecţie și condiţiile de participare la 
concurs, tematica și bibliografia 
pentru posturile scoase la concurs , 
după caz, sunt precizate în Anunţu-
rile extinse privind selecţia pentru 
ocuparea posturilor mai sus menţio-
nate și se găsesc la sediul companiei, 
etaj.1 si pe pagina de internet a 
CMEB SA la adresa www.cmeb.com.
ro. Informatii la telefon: 0728121056 
- Serviciul Resurse Umane, Salari-
zare.

l Școala Gimnazială Calopăr, cu 
sediul în Comuna Calopăr, Str.Princi-
pală, nr.182, jud.Dolj, Tel/Fax: 
0251.350.581, partener în proiect, 
anunță scoaterea la concurs în data de 
26.11.2020, în cadrul Proiectului 
POCU/74/6/18 „Școala noastră, școala 
comunității” a 6 posturi de experți, 
pentru perioada noiembrie 2020-mai 
2021 după cum urmează: A4.2 
Profesor program SDS ciclul gimna-
zial- 2 posturi, A9 Profesor de Limba 
română program „A doua Șansă”- 1 
post, A9 Profesor de istorie program 
„A doua Șansă”- 1 post, A9 Profesor 
de Educație civică program „A doua 
sansă”- 1 post, A9 Profesor program 
„A doua Șansă” Consiliere și orien-
tare vocațională- 1 post. Depunerea 
dosarelor: până la 25.11.2020, ora 
12:00. Informații suplimentare la 
sediul unității sau la numărul de 
telefon menționat, orele 08:00-12:00.

CITAȚII
l Dina Marius Daniel este citat în 
data de 27.11.2020, la Judecătoria 
Craiova, în dosarul nr.33975/ 
215/2019, complet civil 19, ora 11.00, 
în calitate de pârât.

l Numita Sandu Ioana Cezarina este 
citată în data de 24.11.2020 la Judecă-
toria Roșiorii de Vede, în dosarul 
1733/292/2020, în divorţ cu minori, 
având ca reclamant pe Sandu Marian.

l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Chisineu Cris se af la 
dosarul nr. 1760/210/2020 cu termen de 
judecata la data de 09.12.2020 ora 9:00, 
avand ca obiect cererea sotilor Vente 
Octavian Garofel si Vente Ileana, pentru 
constatarea dobandirii a dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, asupra 
imobilului din Sepreus str. Caldarii nr.44 
jud. Arad, inscris in CF 303114 Sepreus 
topo 129.130/b, avand proprietar tabular 
pe Petrucz Ilie, de catre Carpaciu Nicu 
minor. Persoanele interesate pot face 
opozitie la numarul de dosar indicat mai 
sus in termen de o luna de la data publi-
carii prezentei somatii.

l Numitul Dobre Nicolae, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna Milcov, 
sat Milcov Deal, județul Olt, este citat 
la Judecătoria Slatina pe data de 
10.12.2020, ora 10:00, completul CC3, 
Sala 2, în calitate de pârât, dosarul civ. 
nr.7463/311/2019, în proces cu recla-
manta 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 
10.12.2020, ora 10:00, completul CC3, 
Sala 2, în calitate de pârât, dosarul civ. 
nr.7463/311/2019, în proces cu recla-
manta Mihai Gheorghița, în dosarul 
civil având ca obiect „acțiune în 
constatare”.

l Se citează pârâta Baranka (Bancu) 
Zsuzana la Judecătoria Arad, în data 
de 24.11.2020, ora 11:00 , sala 215, 
pentru divorț cu Bancu Grațian.

l Subscrisa Parohia Brîncoveni- 
Hramul Sfântului Nicolae, cu sediul 
în comuna Brîncoveni, sat Brîncoveni, 
jud.Olt, reclamantă în dosarul 
nr.5163/311/2020, prin prezenta soli-
cită ca UAT Comuna Brîncoveni- 
prin Primar, cu sediul în com.
Brîncoveni, sat Brîncoveni, jud.Olt, să 
se prezinte la Judecătoria Slatina în 
data de 14.12.2020, ora 10:00, în cali-
t a t e  d e  p â r â t ă ,  î n  d o s a r u l 
nr.5163/311/2020, având ca obiect 
uzucapiune.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială 
Călărași, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sector cadastral 
nr.58, începând cu data de 16.11.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Călărași, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și 
a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Cererile de 
rectificare depuse prin orice alte 
mijloace de comunicare decât cele 
menționate mai sus nu vor fi luate în 
considerare.

l Unitatea administrativ - teritoriala 
Reviga din judetul Ialomita, anunta 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru Sector Cadastral 
nr. 14 incepand cu data de 13.11.2020 
, pe o perioada de 60 de zile, la sediul 
Primariei Reviga din Com. Reviga, 
str. Al. I. Cuza, nr. 19, conform art. 14 
alin (1) si (2) din Legea Cadastrului si 
a Publicitatii Imobiliare Nr. 7/1996, 
republicata, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primariei si pe site-ul 
Agentiei Nationale de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara.

l Striblea Daniel Ioan anunţă 
publicul interesat că s-a depus docu-
mentaţia tehnică aferentă  Amenaja-
mentului silvic proprietate privată 
aparţinând S.C. Producţie și Prestări 
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Romdam S.R.L. şi persoanelor fizice 
Striblea Daniel Ioan şi Striblea Mona 
Maria - U.P. I VALEA Buzăului, 
situat pe teritoriul UAT SITA Buză-
ului, pentru obţinerea avizului de 
mediu. Comentariile şi observaţiile 
scrise ale publicului interesat se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Covasna 
situat în Sfântu Gheorghe, Bd. 
Grigore Bălan, nr. 10, telefon: 
0267.323.701, în zilele de luni- vineri, 
între orele: 09.00- 13:00, în termen de 
15 zile de la apariţia anunţului.

l Moştenitorii lui Gheorghe N. 
Mazalu, decedat: 27 noiembrie 1929, 
ultimul domiciliu: strada Brătianu, 
nr.8, Buzău, sunt rugați a contacta pe 
Apostol Cecilia- telefon: 0720.421.794 
până la data de 15 noiembrie 2020 în 
vederea dezbaterii succesiunii aces-
tuia privind cavoul din Cimitirul 
Dumbrava, Municipiul Buzău.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Dâmbo-
vița. Denumire: UAT Morteni. UAT 
Morteni şi OCPI Dâmbovița anunța 
reluarea publicării documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru UAT 
Morteni, sectoarele cadastrale nr.10, 
nr.12, nr.21, nr.22, nr.30, nr.32, nr.35, 
nr.39, nr.40 pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.(1) 
şi (2) din Legea Cadastrului şi a 
Publicității Imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Data de început a 
afişării:10.11.2020. Data de sfârşit a 
afişării:08.01.2021. Adresa locului 
afişării publice: Localitatea Morteni, 
județul Dâmbovița. Repere pentru 
identificarea locației: Sediul Primăriei 
Morteni, județul Dambovița. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Morteni, județul Dâmbo-
vița. Alte indicații pentru cei intere-
sați: Informații privind Programul 
Național de Cadastru şi Carte 
Funciară 2015-2023 se pot obține pe 
site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/.

l SC Arsat Industrie SRL, cu sediul 
în Pecica, Str.601, Nr.53, județ Arad, 
intenționează să achiziționeze servicii 
de elaborare a cererii de finanțare şi a 
anexelor acesteia precum şi servicii de 
consultanță în domeniul managemen-
tului de proiect, pentru proiectul 
„Construire hală de producție şi 
dotare cu utilaje în cadrul societății 
Arsat Industrie SRL” din cadrul POR 
2014-2020, apelul de proiecte 
POR/846/2/2 Îmbunătățirea competi-
tivității economice prin creşterea 
productivității muncii în IMM-uri, în 
sectoarele competitive identificate în 
SNC. Locul de prestare a serviciilor: 
Pecica, Str.601, Nr.53, județ Arad. 

Tipul contractului: contract de 
prestari servicii-servicii de elaborare a 
cererii de finanțare şi a anexelor aces-
teia  precum şi servicii de consultanță 
în domeniul managementului de 
proiect. Durata contractului: 24 luni. 
Valoarea estimată a contractului: 
490.000Lei +TVA. Specificațiile 
tehnice sunt puse la dispoziție la 
sediul societății, din Pecica, Str.601, 
Nr.53, județ Arad. Pentru detalii ne 
p u t e ț i  c o n t a c t a  l a  t e l e f o n 
0744.903.333, andrei.ghinea@arsat.
ro, persoană de contact dl.Ghinea 
Andrei. În acest sens, vă invităm să 
depuneți ofertele dumneavoastră de 
preț conform specificațiilor tehnice, 
cu respectarea prețului exprimat în 
Lei fără TVA, până cel târziu 
16.11.2020, ora 16:00, prin curier sau 
depunere directă la secretariatul 
societății din Pecica, Str.601, Nr.53, 
județ Arad. Prestarea serviciilor se va 
face la termenele specificate în speci-
ficațiile tehnice, iar prețurile din 
ofertă nu vor fi modificate sau actua-
lizate pe durata contractului.

l SC New-Metric SRL, cu sediul în 
Mun.Sibiu, str.Barcelona, nr.FN, iden-
tificat în CF Sibiu nr.128060, nr.topo 
-nr.cad 128060, jud.Sibiu, intențio-
nează să achiziționeze servicii de 
elaborare a cererii de finanțare şi a 
anexelor acesteia precum şi servicii de 
consultanță în domeniul managemen-
tului de proiect, pentru proiectul 
„Extinderea capacității de producție 
a societății New-Metric SRL prin 
achiziția de echipamente, în Mun.
Sibiu” din cadrul POR 2014-2020, 
apelul de proiecte POR/846/2/2 Îmbu-
nătățirea competitivității economice 
prin creşterea productivității muncii 
în IMM-uri, în sectoarele competitive 
identificate în SNC. Locul de prestare 
a serviciilor: Mun.Sibiu, str.Barcelona, 
nr.FN, identificat în CF Sibiu 
nr.128060, nr.topo -nr.cad 128060, jud.
Sibiu. Tipul contractului: contract de 
prestări servicii -servicii de elaborare 
a cererii de finanțare şi a anexelor 
acesteia precum şi servicii de consul-
tanță în domeniul managementului 
de proiect. Durata contractului: 24 
luni. Valoarea estimată a contractului: 
490.000Lei +TVA. Specificațiile 
tehnice sunt puse la dispoziție la 
sediul societății, din Mun.Sibiu, str.
Barcelona, nr.FN, identificat în CF 
Sibiu nr.128060, nr.topo -nr.cad 
128060, jud.Sibiu. Pentru detalii ne 
p u t e ț i  c o n t a c t a  l a  t e l e f o n 
0741.127.868 , dan.negulescu@
new-metric.ro, persoană de contact 
dl.Dan Negulescu. În acest sens, vă 
invităm să depuneți ofertele dumnea-
voastră de preț conform specificațiilor 
tehnice, cu respectarea prețului 
exprimat în Lei fără TVA, până cel 
târziu 16.11.2020, ora 16:00, prin 
curier sau depunere directă la secreta-
riatul societății din Mun.Sibiu, str.

Barcelona, nr.FN, identificat în CF 
Sibiu nr.128060, nr.topo -nr.cad 
128060, jud.Sibiu. Prestarea servici-
ilor se va face la termenele specificate 
în specificațiile tehnice, iar prețurile 
din ofertă nu vor fi modificate sau 
actualizate pe durata contractului.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Braşov. 
Denumire: UAT Comăna. Unitatea 
administrativ teritorială Comăna, 
județul Braşov, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru Tarlalele 70, 71, 72, 73 parce-
lele A1425, F1417, A1418, A1420, 
A1422, F1432, A1424, A1242, A1448, 
TF1449, TF1428,N PS1440 pe o peri-
oadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității 
Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Data de început a afişării: 06.11.2020. 
Data de sfârşit a afişării: 28.12.2020. 
Adresa locului afişării publice: la 
sediul Primăriei Comunei Comăna, 
situat în comuna Comăna, strada 
Principală, nr.3, județul Braşov, 
precum şi pe pagina de internet 
http://www.comuna-comana.ro. Cere-
rile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Comăna. Infor-
mații privind Programul național de 
cadastru şi carte funciară 2015-2023 
se pot obține pe site-ul ANCPI la 
adresa: www.ancpi.ro/pnccf/.

l Informare. În conformitate cu 
prevederile Legii Apelor nr.107/1996, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, titularul, S.C.PK Development 
One S.R.L., Str.Barbu Văcărescu, 
Nr.201, Biroul 6, Etaj 11, Sector 2, 
Bucuresti, intenţionează să solicite de 
la AN „Apele Române” -direcţia 
apelor Argeş -Vedea  -Aviz de gospo-
dărire a apelor pentru investiția 
„Construire imobil parter cu funcți-
unea unitate de alimentație publică 
-restaurant tip fast-food şi drive-in, 
amenajări exterioare, semnalistică 
exterioara şi totemuri publicitare, 
utilități şi organizare de şantier” din 
județul Ilfov, loc.Baloteşti, Calea 
Bucureşti, nr.2B, Nr.Cad. 62943, 
România. Această investiţie este 
nouă. Ca rezultat al activității desfă-
şurate vor rezulta în regim permanent 
ape uzate menajere care  se vor 
evacua ȋn rețeaua de canalizare exis-
tentă şi ape pluviale, care vor fi 
evacuate ȋn rețeaua de canalizare 
existentă. Persoanele care doresc să 
obţină informaţii suplimentare cu 
privire la solicitarea Avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menţio-
nată. Persoanele care doresc să trans-
mi tă  obse rva ţ i i ,  suges t i i  ş i 
recomandări se pot adresa solicitan-

tului sau la adresa mineralaqua@
gmail.com, Constantin Doina-Geor-
geta , tel 0722.708.486, mail: minera-
laqua@gmail.com, după data de 
16.11.2020.

LICITAȚII
l SC Lanțul Carpatin Impex 
SRL, în faliment, organizează 
licitație de supraofertare pentru 
spațiul de producție prelucrare 
carne, situat în satul Brătăşanca, 
comuna Filipeştii de Târg, 
județul Prahova, compus din: 
hală în suprafață de 920mp, 
rețea interioară de forță, fosă 
septică vidanjabilă de 75mc, 
platformă betonată de 831mp, 
puț forat la 76m adâncime, 
împrejmuire, dotări, mijloace 
fixe tehnologice, modul PVC, 
anexă centrală şi teren în supra-
față de 3.240mp. Prețul de 
pornire este de 150.000Euro. 
Imobilul se vinde fără TVA. 
Persoanele interesate vor depune 
drept garanție 10% din valoarea 
imobilului, cu cel puțin 24 ore 
înainte de şedința de licitație. 
Ședința de licitație se va ține la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, 
str.Pompelor, nr.3, în data de 10 
noiembrie 2020, la ora 12.00. 
Relații la telefon: 0722.239.790.

l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru Proiectare, furnizare, 
execuție şi montaj tobogane interioare 
la clădirea C1 din cadrul proiectului 
„Modernizare şi Reabilitare Parc 
Pantelimon”. „Documentația de atri-
buire” se poate solicita la adresa de 
email: achizitii@as3-strazi.ro sau la 
adresa din Șoseaua Gării Cățelu, 
nr.1M (Parc Pantelimon), Sector 3, 
Bucureşti. Data limită de depunere a 
ofertelor este 06.11.2020, ora 12:00.

l Avicola Bucureşti S.A., înregistrată 
la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/12/1991, având cod unic de înre-
gistrare 1551768, cu sediul în Bucu-
reşti, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 16, 
et. 3, cam. 310, (“Vânzătorul” sau 
“Avicola”), organizează în data de 
10.11.2020 ora 12:00, licitație compe-
titiva cu strigare de tip olandez (“Lici-
tația”) pentru vânzarea, în bloc, a 
activelor ce include echipamente, 
clădiri şi terenuri situate în oraşul 
Mihăileşti, jud. Giurgiu, strada Steja-
rului nr. 10 (“Activul”). Activul este 
grevat de un drept de folosință ( 
contract de închiriere) încheiat pe 
perioada fixa în favoarea unui terț 
până la data de 01.08.2021 şi este 
folosit în scopul unor activități de 
creştere a pasărilor. Vânzarea se reali-
zează integral, pentru Întreg Activul, 
nu se accepta oferte parțiale/fracțiuni. 

La şedință de licitație se pot prezenta 
persoane fizice şi/sau juridice care fac 
dovada îndeplinirii cerințelor prevă-
zute în Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a Licitației (“Regula-
memtul Licitației”). Se pune la dispo-
ziția participanților un caiet de sarcini 
ce conține prezentarea Activului şi 
Regulamentul Licitației (“Caietul de 
Sarcini”). Acestea sunt disponibile pe 
site-ul Avicola la adresa www.avicola-
bucuresti.ro. Prețul de pornire al lici-
tației este de 2.752.439,00 Euro. Se 
aplica TVA în funcție de dispozițiile 
legale. Garanția de participare la lici-
tație este de 250.000 (douasutecincize-
cidemii) EUR şi vă fi constituita în 
echivalent lei, la cursul BNR din ziua 
depunerii.

l Hotărâre A Consiliului De Admi-
nistrație AL SC Lotus S.A. Targu Jiu; 
Consiliul de Administraţie al SC 
Lotus S.A. Targu Jiu, compus din 
Bărăgan Cornelia, Dobrescu Elena, 
Burca Olga, administratori înscrişi in 
evidentele Oficiului Registrului 
Comerţului de pe langa Tribunalul 
Gorj, întrunit azi 29.10.2020 a 
adoptat următoarea: Hotărâre: Se 
hotărăşte vânzarea în bloc prin lici-
taţie publică a următoarelor utilaje: 
-Cărucior transport V540 -Combina 
Class Tucano 320 -Culegător 
Conspeed Linear 6-70C -Grapa 
discuri -Heder Vario V540 -Maşina de 
ierbicidat -Plug 4 corpuri reversibil 
-Tractor ARION 640 -Renault 
Megane -Autoutilitara Mercedes Vito 
Licitaţia publică va avea loc în fiecare 
zi, începând cu 05.11.2020 până pe 
19.11.2020. Ofertele se depun Ia 
sediul SC Lotus SA din Tg Jiu, strada 
Victoriei, nr.44, în fiecare zi de luni 
până vineri între orele 11:00-12:00. 
Preşedintele Consiliului De Adminis-
trație AL SC Lotus SA Targu Jiu 
Baragan Cornelia

l 1.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, numărul de fax şi adresa de 
e-mail ale autorităţii contractante: 
Primăria Comunei Vlădeni, comuna 
Vlădeni, Str.Mihai Viteazul, nr.35, 
județul Ialomița, cod poştal 927250, 
telefon/fax 0243/313.631, e-mail: 
primariavladeniil@gmail.com, cod 
fiscal 4365441. 2. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, numărul de fax şi 
adresa de e-mail ale biroului de la care 
se poate solicita documentaţia de atri-
buire. Dacă este cazul, costul şi condi-
ţiile de plată în vederea obţinerii 
documentaţiei de atribuire: Comparti-
mentul Fonduri Europene, Achiziții 
Publice, din cadrul Primăriei Vlădeni, 
cu sediul în Comuna Vlădeni, comuna 
Vlădeni, Str. Mihai Viteazul, nr. 35, 
judetul Ialomița, cod poştal 927250, 
telefon /fax 0243/313.631, e-mail: 
primariavladeniil@gmail.com. Docu-
mentația de atribuire, pe suport de 
hârtie şi/sau în format electronic este 
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GATA!
Simplu, nu?

pusă, cu titlu gratuit, la dispoziția 
ofertanților care au înaintat o solici-
tare în acest sens. 3. a)Locul prestării 
serviciilor: conform documentației de 
atribuire; b)Obiectul concesionării; 
natura şi dimensiunea prestărilor: 
Serviciul de Utilitate Publică de 
Distribuție a Gazelor Naturale, în 
baza H.G. nr.209/2019, reprezentând 
ansamblul activităților şi operațiunilor 
desfăşurate de către concesionar 
pentru sau în legătură cu activitatea 
de distribuție a gazelor naturale în 
perimetrul concesiunii, respective 
U.A.T.Vlădeni, județul Ialomița, 
pentru construcția, execuția, exploa-
tarea şi dezvoltarea sistemului de 
distribuție a gazelor naturale şi utili-
zarea acestora, conform precizărilor 
din caietul de sarcini. Temeiul legal: 
art.8 din H.G. nr.209/2019; c)Termenul 
de finalizare sau durata contractului: 
49 de ani. 4. a)Termenul de depunere 
a ofertelor: 23.12.2020, ora 14:00; b)
Adresa la care trebuie transmise ofer-
tele: Primăria Comunei Vlădeni, 
comuna Vlădeni, Str. Mihai Viteazul, 
nr. 35, județul Ialomița, cod poştal 
927250, e-mail: primariavladeniil@ 
gmail.com; c)Limba sau limbile în care 
trebuie redactate ofertele: română. d)
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 
24.12.2020, ora 10:00, Primăria 

Comunei Vlădeni, cu sediul în Str.
Mihai Viteazul, nr.35, comuna 
Vlădeni, județul Ialomița, cod poştal 
927250. 5. Condiţiile personale, 
tehnice şi financiare pe care trebuie să 
le îndeplinească ofertanţii: conform 
documentației de atribuire. 6. Criterii 
utilizate la atribuirea contractului: 
conform documentației de atribuire. 7. 
După caz, procentajul minim din 
lucrări care trebuie acordat părţilor 
terţe: conform documentației de atri-
buire. 8. Data trimiterii spre publicare 
a anunţului de participare: 03.11.2020. 
9. Denumirea şi adresa organismului 
competent de rezolvare a contestaţiilor 
şi, după caz, de mediere. Informaţii 
exacte privind termenele de depunere 
a contestaţiei şi, după caz, denumirea, 
adresa, numărul de telefon, numărul 
de fax şi adresa de e-mail ale biroului 
de la care se pot obţine aceste infor-
maţii: Tribunalul Ialomița, Secția 
Contencios Administrativ, Slobozia, 
cu sediul în B-dul Cosminului, nr.12, 
județul Ialomița, telefon 0243/236.952, 
fax 0243/232.266, e-mail: tr-ialomi-
ta-pgref@just.ro

PIERDERI
l Pierdut stampila pe avocat colabo-
rator Munteanu Oana-Andreea, 

baroul Iasi, avand CUI: 41894838. Se 
declara nula.

l SC Costa Leach Energy SRL, 
CUI:40225576, pierdut Certificat de 
Înregistrare. Îl declar nul.

l S.C. Cetin Sped pierdut autori-
zatie transport nr.476794 pentru 
Turcia. O declar nula.

l Pierdut certificat constatator 
apartinand SC Skimmia Japo-
nica SRL, avand J06/406/2010, 
CUI  27653753 pentru activi-
tat i  desfasurate la  tert i .  I l 
declar nul.

l Pierdut abonament metrou pe 
numele Ghiță Roxana Daniela, 
seria 4173156745758.

l Pierdut atestat taxi seria CPTX, 
nr. 105808 eliberat în anul 2018 de 
A.R.R. Iaşi pe numele Agape Cristi- 
Costinel. Se declară nul.

l Subscrisa Simon&Partners Real-
Estate Advisors (fosta QC Property 
SRL, care şi-a schimbat denumirea 
în Simon&Partners Real-Estate 
Advisors) persoană juridică 
română, cu sediul în Cluj-Napoca, 
str.Mihai Eminescu nr.3, imobilul 
„Daniello Boutique Office” etaj III, 
jud.Cluj, înregistrată la Registrul 

Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Cluj sub nr.J12/2940/2013, CIF: 
RO32289161, declar pierdut şi nul 
certificatul constator pentru terți, 
emis pe numele anterior al socie-
tății, şi anume QC Property SRL, 
înregistrată la Registrul Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr.
J12/2940/2013, CIF:  RO32289161.

DECESE
l Mariana, Oana şi Dumitru 
Chitoran anunță cu adâncă tristețe 
încetarea din viață a bunei lor prie-
tene, Livia Deac, distinsă membră a 
catedrei de limba engleză a Univer-
sității din Bucureşti.


