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OFERTE SERVICIU
l Spitalul General Căi Ferate 
Drobeta Turnu Severin, cu 
sediul în municipiul Drobeta 
Turnu Severin, b-dul Carol I, 
nr. 5-7, judeţul Mehedinți, 
anunţă amânarea concursului 
conform HG nr. 286/2011 
pentru ocuparea posturilor 
contractua l  vacante  de 
muncitor necalificat I și 
muncitor calificat IV, fochist, 
conform temeiului legal HG 
nr.286/2011, organizat iniţial: 
- Proba scrisă în data de 7 
iulie 2020, ora 10:00, - Proba 
interviu în data de 9 iulie 
2020, ora 10:00, astfel: - 
Proba scrisă în data de 20 
iulie 2020, ora 10:00, - Proba 
interviu în data de 22 iulie 
2020, ora 10:00. Prin acest 
anunţ venim în completarea 
celui publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a număr 
390/15.06.2020 , pagina 5, cod 
250.558. Restul anunțului 
rămâne neschimbat.

l Anunț suspendare concurs. 
Centrul de Sănătate Multi-
f u n c ț i o n a l  “ S f â n t u l 
Nectarie”, cu sediul în Bule-
vardul Uverturii, nr.81, Sector 
6 ,  anunță  suspendarea , 
conform Legii 55/2020 art.27 
(3), a desfășurării concursului 
pentru ocuparea a 2 posturi 
contractuale de execuție 
vacante, după cum urmează: 
-proba interviu din data de 
08.07.2020 se amână pentru o 
data ulterioară în măsura în 
care motivele obiective ce au 
generat amânarea concur-
sului se mențin. Suspendarea 
se face în conformitate cu 
prevederile art.38, alin.(1), 
l it .a) și  alin.(2) din HG 
286/2011, Candidații care au 
depus dosare vor fi anunțați 
prin mail și pe pagina de 
internet a instituției www.
nectarie6.ro

l Anunț suspendare concurs. 
Centrul de Sănătate Multi-
f u n c ț i o n a l  „ S f â n t u l 
Nectarie”, cu sediul în Bule-
vardul Uverturii, nr.81, Sector 
6 ,  anunță  suspendarea , 
conform Legii 55/2020 art.27 
(3), a desfășurării concursului 
pentru ocuparea a 2 posturi 
contractuale de execuție 
vacante, după cum urmează: 

-proba scrisă din data de 
06.07.2020 se amână pentru o 
data ulterioară în măsura în 
care motivele obiective ce au 
generat amânarea concur-
sului  se  mențin;  -proba 
i n t e r v i u  d i n  d a t a  d e  
10.07.2020 se amână pentru o 
data ulterioară în măsura în 
care motivele obiective ce au 
generat amânarea concur-
sului se mențin. Suspendarea 
se face în conformitate cu 
prevederile art.38, alin.(1), 
l it .a) și  alin.(2) din HG 
286/2011, Candidații care au 
depus dosare vor fi anunțați 
prin mail și pe pagina de 
internet a instituției www.
nectarie6.ro

CITAȚII
l Se citează, numita Petcut 
Fiorica ,  în  dosarul  nr. 
1155/55/2020, aflat pe rolul 
Judecătoriei Arad, pentru 
data de 08 iulie 2020, ora 
8:30.

l  Aducem la cunoștința 
tuturor persoanelor că la 
Judecătoria Târgu Secuiesc, 
cu sediul în municipiul Târgu 
Secuiesc, str. Ady Endre nr.5, 
județul Covasna, s-a înregis-
trat cererea petiționarei Pall 
Ilona-Emilia domiciliată în 
comuna Estelnic, având ca 
obiect declararea judecăto-
rească a morții numiților Pall 
Aladar, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Estelnic, 
jud.Covasna, născut la data 
de 22.09.1903 și a numitei 
Pall Julianna, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna 
Estelnic, născută la data de 
14.08.1913, ambii dispăruți 
cel mai probabil în timpul 
celui de-al doilea război 
mondial și de atunci nu se 
mai știe nimic de ei, dosar 
nr.2739/322/2019, af lat în 
procedura de regularizare. 
Orice persoană care ar putea 
furniza informații pentru 
soluționarea cererii, sunt invi-
tate să le comunice instanței 
de judecată 

l  Se  c i teaza  Dragomir 
Gheorghe cu domiciliul necu-
noscut, in data de 17.07.2020, 
orele 8:00, la sediul Societatii 
Profesionale Notariale Ivan 
Stefan si Ivan Constantin, 

Ploiesti, strada Stefan cel 
Mare nr.1, Judetul Prahova, 
telefon 0244/526312, fax 
0244/515897, e-mail office@
notariativan.ro, in cauza 
succesorala privind defunctii 
C o s t a c h e  G h e o r g h e  s i 
Costache Victoria, fostii cu 
ultimul domiciliu in comuna 
Valea Calugareasca, sat Nico-
vani decedati la data de 
07.12.2001 si 24.01.1991. 
Neprezentarea atrage inlatu-
rarea de la succesiune.

l Numita Rorbecher Elfride 
(fostă Roth), cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în municipiul 
Sibiu, str.M.Kogălniceanu, 
nr.34, jud.Sibiu, este citată la 
Judecătoria Sibiu, str. Ocnei, 
nr. 33, pentru data de mier-
curi, 29.07.2020, ora 10:00, 
Completul C4 Civil, sala A, în 
calitate de pârât, în dosarul 
civil 6930/306/2019, în proces 
de sistarea comunității de 
bunuri, cu reclamant Roth 
Gheorghe.

l Se somează toți succesibilii 
d e f u n c t e i  A p o s t o l e s c u 
Tudora, decedată la data de 
24.12.2014, cu ultimul domi-
ciliu în București, str.Ing. 
Dumitru Zosima (Zossima) 
nr.29, Sector 1, la sediul 
Societății Profesionale Nota-
riale Alexandru&Gheorghe 
din Bucureșt i ,  Bd.Banu 
Manta, nr.2, et.2, ap.3, sector 
1, în data de 10.09.2020, ora 
15:00, pentru dezbaterea 
succesiunii.

l Se somează toți succesibilii 
defunctului Apostolescu Ioan, 
decedat la data de 24.08.2006, 
cu ultimul domiciliu în Bucu-
rești, str.Ing. Dumitru Zosima 
(Zossima), nr.29, sector 1, la 
sediul Societății Profesionale 
Notariale Alexandru&Ghe-
orghe din București, Bd.Banu 
Manta, nr.2, et.2, ap.3, sector 
1, în data de 10.09.2020, ora 
15:00, pentru dezbaterea 
succesiunii.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata pe 
rolul Judecatoriei Gurahont, 
sub nr. 127/238/2020 pose-
sorul Senaci Vasile -Florin a 
invocat dobandirea dreptului 
de proprietate prin uzuca-

piune asupra imobilului 
inscris in CF 807 Sebis, top 
1072, in suprafata  de 370 
mp, af lat in proprietatea 
numitului Peia Pavel. Toti cei 
interesati sunt somati sa 
formuleze opozitie cu preci-
zarea ca, in caz contrar, se va 
trece la judecarea cererii in 
termen de 30 zi le  de la 
emiterea celei din urma publi-
catii.

l Somație emisă conform 
Încheierii  pronunțată în 
ședința publică din data de 
09.06.2020, în dosarul nr. 
8263/320/2019. În baza cererii 
reconvenționale  privind 
dobândirea a dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, 
formulată de intimatul de rd. 
4. Elek Andras Janos, cu 
privire la imobilul teren arabil 
extravilan, în suprafață de 
11.200mp, situat pe raza 
comunei Sântana de Mureș, 
înscris în CF 55512 Sântana 
de Mureș, nr. cadastral 55512, 
tarla 26, parcela 785/11. Prin 
prezenta, se somează toți cei 
interesați asupra împrejurării 
că pot formula opoziție la 
cererea de uzucapiune ce 
formează obiectul secundar al 
dosarului nr. 8263/320/2019 al 
Judecătoriei Târgu Mureș, cu 
termen de judecată la data de 
15.09.2020, în caz contrar, în 
termen de 1 lună de la 
emiterea celei din urmă publi-
cații, se va trece la judecarea 
cereri i .  Președinte L.M. 
Grefier C.E.B.

l Judecătoria Chișineu Criș. 
Sediu: Chișineu Criș, str. 
Gării, nr. 24, județul Arad. 
Tel . :  0257.350.692.  Fax: 
0257 .350 .231 .  Operator 
3 2 1 0 / 2 5 0 1 .  D o s a r  n r. 
142/210/2020.  Emisă  la 
19.06.2020.  Somație .  În 

d o s a r u l  c i v i l  c u 
nr.142/210/2020 al Judecăto-
riei Chișineu Criș, având ca 
obiect partaj judiciar, recla-
manta Cioltean Ecaterina, în 
contradictoriu cu pârâții 
A n g h e l  A n a ,  C o m u n a 
Șepreuș, Henț Mihai, Horga 
Floare și Vesa Onița a soli-
citat ca instanța să dispună: 
a/.Dezmembrarea imobilului 
înscris  în CF nr.304769 
Șepreuș, nr.top 760-761, 
conform folosinței faptice și 
cotelor de proprietate deți-
nute de către proprietarii 
tabulari ,  în trei  imobile 
distincte după cum urmează: 
-primul imobil compus din 
casă și teren intravilan în 
suprafață de 1.440mp (sau 
altă suprafață reieșită din 
măsurători) conform folo-
s inței  faptice ,  s i tuat  în 
Șepreuș, str.Primăria Veche, 
nr. 44, jud.Arad -corespun-
zător cotei de 4/8 din imobil 
deținută de către reclamanta 
Cioltean Ecaterina; -al doilea 
imobil compus din teren 
intravilan în suprafață de 
360mp conform folosinței 
faptice, situat în Șepreuș, str.
Primăria Veche, nr.44, jud.
Arad -corespunzător cotei de 
1/8 din imobil deținută de 
către Babuczo Anna, soția lui 
Filip Peter; -al treilea imobil 
compus din teren intravilan 
în suprafață de 1.080mp 
conform folosinței faptice, 
situat în Șepreuș, str.Primăria 
Veche, nr.44, jud.Arad -cores-
punzător cotei de 3/8 din 
imobil deținută de către 
Catrinta Ioan jr. și Catrinta 
Ioan; b/.Deschiderea unei noi 
coli de carte funciară pentru 
fiecare imobil rezultat din 
dezlipire; c/.Sistarea stării de 
copropr ie ta te  ex i s tentă 
asupra celor trei noi imobile 
rezultate din dezlipire si atri-
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buira lor în proprietate exclu-
sivă, fără plata vreunei sulte, 
după cum urmează: -primul 
imobil compus din casă și 
teren intravilan în suprafață 
de 1.440mp (sau altă supra-
față reieșită din măsurători) 
să fie atribuit în proprietatea 
exclusivă a reclamantei Ciol-
tean Ecaterina; -al doilea 
imobil compus din teren 
intravilan în suprafață de 
360mp să fie atribuit în 
proprietatea exclusivă a 
numitei Babuczo Anna, soția 
lui Filip Peter; -al treilea 
imobil compus din teren 
intravilan în suprafață de 
1.080mp să fie atribuit în 
propr i e ta tea  numi ț i l o r 
Catrinta Ioan jr.-cota de 2/3 
din imobilul  rezultat și 
Catrința Ioan -cota de 1/3 
din imobilul rezultat; d/.
Constatarea dobândirii de 
către subsemnata reclamantă 
Cioltean Ecaterina a drep-
tului de proprietate cu titlu 
de uzucapiune asupra celui 
de-al doilea imobil compus 
din teren intravilan în supra-
față de 360mp să fie atribuit 
în proprietatea exclusivă a 
numitei Babuczo Anna, soția 
lui Filip Peter; e/.Înscrierea 
dreptului de proprietate al 
subsemnatei Cioltean Ecate-
rina asupra celui de-al doilea 
imobil, cu titlu de uzuca-
piune; f/.Obligarea BCPI 
Chișineu Criș să efectueze 
cuvenitele operațiuni de 
publicitate imobiliară. Toți 
cei interesați în cauză pot 
formula opoziții la prezenta 
somație, în termen de 30 de 
z i l e  de  la  publ icare  ș i 
respectiv afișarea somației, în 
dosarul cu nr.de mai sus al 
Judecătoriei Chișineu Criș. 
Emis în baza încheierii de 
ședință din 18.06.2020, 
c o n f o r m  a r t .  1 3 0  d i n 
Decretul Lege nr. 115/1938. 
Președinte. Grefier.

DIVERSE
l Aceasta informare este 
efectuata de Omv Petrom 
S.A, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1, Bucuresti, prin 
Expert Petroleum Solutions 
SRL, ce intentioneza sa soli-
cite de la Administratia Bazi-
nala de Apa Jiu, aviz de 
gospodarire a apelor pentru 

real izarea lucrari lor de 
“Traversare Pârâu Câlnic Cu 
Conductele De 3” Si 4” 
Punct 47 Călugăreasa - Parc 
1 Călugăreasa” propus a fi 
amplasat  in  local i tatea 
Albeni, extravilan, Judetul 
Gorj. Aceasta investitie este 
noua. Ca rezultat al proce-
sului de productie nu vor 
rezulta ape uzate. Aceasta 
so l i c i tare  de  av iz  e s te 
conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de Gospo-
darire a Apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita obser-
vatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului 
sau la Expert Serv S.R.L, cu 
sediul in str. Mihai Eminescu, 
nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, 
tel/fax: 0244-513233.

l Comuna Andrid, cu sediul 
în comuna Andrid, județul 
Satu  Mare ,  cod  poș ta l 
447010, telefon 0261.820.409, 
fax 0261.820.492, e-mail: 
primariaandrid@yahoo.com, 
cod fiscal 3897076. În confor-
mitate cu Legea nr.350/2005 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Pentru a putea participa la 
procedura privind atribuirea 
contractului de finanțare 
nerambursabilă, solicitanții 
trebuie să fie persoane fizice 
sau persoane juridice fără 
scop patrimonial -asociații 
or i  fundați i  const i tuite 
conform legii sau culte religi-
oase recunoscute conform 
legii. Data limită pentru 
depunerea propunerilor de 
proiecte este de 06.08.2020, 
ora 12:00. Selecţia publică de 
proiecte  ș i  evaluare  în 
vederea atribuirii contrac-
telor de finanțări nerambur-
sabile în anul 2020, de la 
bugetul local va avea loc în 
data de 07.08.2020, ora 12:00, 
pentru următoarele domenii: 
sport și culte religioase -suma 
totală: 70.000Lei, conform 
HCL nr.25/30.06.2020. Docu-
mentația pentru elaborarea și 

prezentarea propunerii de 
proiect și informații supli-
mentare se pot obține de la 
Primăria Comunei Andrid, 
str. Principală, nr.508, județul 
S a t u  M a r e ,  t e l e f o n 
0 2 6 1 . 8 2 0 . 4 0 9 ,  f a x 
0261.820.492, e-mail: prima-
riaandrid@yahoo.com, site-ul: 
http://www.primariaandrid.ro. 
Programul anual al finanțării 
n e r a m b u r s a b i l e  a  f o s t 
publicat în Monitorul Oficial 
-Partea a VI-a, nr. 119 din 
02.07.2020.

l Baesu Aurora-Petruta, 
beneficiar al proiectului PUZ 
-Lotizare locuințe individuale 
P+1E+M, Funcțiuni comple-
mentare, Anexe gospodărești, 
nr. cad .68009 ,  Tar la  25 
Parcela 63/25 și 26, Comuna 
Berceni, jud.Ilfov, anunţă 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obți-
nere a avizului de mediu 
pentru planul/programul 
menționat și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la 
sed iu l  Agenț ie i  pentru 
Protecția Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii nr. 1, 
sector 6, de luni până joi 
între orele 9:00-13:00. Obser-
vații/comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul 
APM Ilfov (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02), în termen de 
15 zile de la data publicării 
anunțului.

l Lichidator judiciar c.i.i. 
Palaș-alexandru alina noti-
fică deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei 
împotriva SC just releve SRL 
din Ploiești, Prahova, CUI 
23117183, j29/165/2008, la 
tribunalul prahova - dosar 
2695/105/2020, termen inre-
gistrare creante 31 iulie 2020, 
termen tabel preliminar 28 
august 2020, termen tabel 
definitiv 29 septembrie 2020, 
sedinta adunarii creditorilor 
31 august 2020 ora 14:00.

l Administrator judiciar 
c.i.i. Palaș-alexandru alina 
notifică deschiderea proce-
durii generale a insolvenţei 
împotriva SC ralva SRL din 
Plo ieșt i ,  Prahova,  CUI 
15225478, j29/291/2003, la 

tribunalul prahova - dosar 
2840/105/2020, termen inre-
gistrare creante 10 august 
2020, termen tabel preli-
minar  31  august  2020 , 
termen tabel definitiv 25 
septembrie 2020, sedinta 
adunarii  creditorilor 07 
septembrie 2020 ora 14:00.

l Administrator judiciar 
c.i.i. Palaș-alexandru alina 
notifică deschiderea proce-
durii generale a insolvenţei 
împotriva SC ruxand inter-
serv impex Srl din Mizil, 
Prahova, CUI 32796326, 
j29/221/2014, la tribunalul 
p r a h o v a  -  d o s a r 
923/105/2020, termen inregis-
trare creante 06 august 2020, 
termen tabel preliminar 25 
august 2020, termen tabel 
definitiv 18 septembrie 2020, 
sedinta adunarii creditorilor 
31 august 2020 ora 13:30.

l Unitatea administrativ-te-
r i tor ia lă  Dăbuleni ,  d in 
judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.35, 77 înce-
pând cu data de 10.07.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Orașului 
Dăbuleni, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republi-
cată,  cu modificările și 
completările ulterioare. Cere-
rile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și 
pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Cererile de recti-
ficare depuse prin orice alte 
mijloace de comunicare decât 
cele menționate mai sus nu 
vor fi luate în considerare.

IMOBILIARE
l  Anunț De Publicitate 
Privind Cumpărarea Unui 
Imobil Cu Destinația De 
Sediu Pentru Autoritatea 
Națională Pentru Adminis-
trare Și Reglementare În 
Comunicații. Autoritatea 
Națională Pentru Adminis-
trare Și Reglementare În 
Comunicații, cu sediul în 
București, str. Delea Nouă, 
nr.  2 ,  sector  3 ;  e -mai l : 

ancom@ancom.ro ,  web: 
www.ancom.ro, în calitate de 
autoritate contractantă. 
Obiectul Procedurii: Achi-
ziția unui imobil cu desti-
nația de sediu central pentru 
Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglemen-
tare în Comunicații; Proce-
dura de atribuire aplicată: 
procedură internă; Modul 
obținerii documentației de 
achizi ț ie .  Gratuit :  pr in 
descărcarea de pe site-ul 
Ancom, respectiv www.
ancom.ro - secțiunea Anun-
țuri - Anunțuri achiziții 
imobile; de la sediul autori-
tății contractante; prin orice 
formă legală de transmitere, 
în urma unei solicitări scrise, 
înregistrată la Ancom Sediul 
Central. Termenul limită de 
depunere a ofertelor: data de 
17.08.2020, ora 11:00; a) 
Adresa la care se depun ofer-
tele: sediul Ancom, str. Delea 
Nouă, nr. 2, sector 3, Bucu-
rești - Registratură; b) Limba 
în care se redactează oferte: 
limba română; Data, ora și 
locul deschiderii ofertelor: 
data de 17.08.2020, ora 12:00, 
sediul Ancom, str. Delea 
Nouă, nr. 2, sector 3, Bucu-
rești; Criterii de calificare 
ofertanți: conform Cap.2 și 
Cap.3 din Caietul de sarcini; 
Criteriul de atribuire: obți-
nerea celui mai bun punctaj, 
conform Cap.5 din Caietul 
de sarcini; Perioada de timp 
în care ofertantul trebuie să 
își mențină oferta valabilă - 
până la 31 martie 2021; 
Depunerea ofertelor: se va 
efectua conform Cap. 4, 
pct.4.1 - Etapa de depunere a 
ofertelor și Cap.8 - Modul de 
prezentare a ofertelor din 
Caietul de sarcini și ofertele 
pot fi depuse incepând cu 
data de 06 iulie 2020; Reguli 
pentru solicitările de clarifi-
cări: Toți posibilii ofertanți 
pot solicita clarificări, în 
scris, atât de la sediul central 
Ancom, cât și pe email la 
adresa achizitiesc@ancom.ro, 
până la data de 20.07.2020, 
ora 14:00. Solicitările primite 
ulterior acestei date nu vor fi 
luate în considerare. Autori-
t a t e a  c o n t r a c t a n t ă  v a 
răspunde solicitării în cel 
mult 5 zile lucrătoare de la 
primire. Regulile de formu-
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lare a contestațiilor: conform 
prevederilor Caietului de 
Sarcini.  Contestații le se 
depun, în scris, la sediul 
central Ancom. Comisia de 
soluționare a contestațiilor va 
transmite ofertantului contes-
tatar un exemplar al proce-
sului verbal de soluționare a 
contestației. Relații suplimen-
tare: De luni până joi, în 
intervalul orar 08:30 - 17:00 și 
vineri, în intervalul orar 08:30 
- 14:30, persoană de contact 
Florian Gomoi, tel. mobil/fix: 
0771.168.190/ 0372.845.541 
sau pe email la adresa achizi-
tiesc@ancom.ro Orice ofer-
tant  poate  part ic ipa  la 
deschiderea ofertelor în 
condiți i le menționate în 
Caietul de sarcini.

ADUNĂRI GENERALE
l  C o n v o c a r e :  C A  a l 
C C M M M  S A  c o n v o a c a 
AGOA in data de 27.07.2020, 
ora- 10:00 la sediul din Bucu-
resti, Splaiul Independentei 
202B, cu ordinea de zi: 1. 
Aprobarea raportului de acti-
vitate al CA pentru exercitiul 
financiar al anului 2019 si 
descarcarea de gestiune a 
administratorilor. 2. Apro-
barea situatiilor financiare 
aferente anului 2019. 3. 
Diverse.In cazul neindepli-
nirii cvorumului sedinta se 
reprogrameaza in data de 
28.07.2020, ora- 10:00. Prese-
dinte CA, Viorica Parvulescu

LICITAȚII
l Judeţul Argeș prin Consi-
liul Județean Argeș, 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 spațiu cu destinație 
medicală după cum urmează: 
- Spațiul medical în suprafață 
totală de 45,11 mp (o cameră 
în suprafață de 29,90 mp, 
împreună cu spațiile comune 
aferente în suprafață de 15,21 
mp), situat la etajul imobi-
lului fost centru de diagnostic 
și tratament din municipiul 
Pitești, b-dul. I.C. Brătianu, 
nr. 62, județul Argeș. Menţi-

onăm faptul că sunt admise 
la licitaţie persoane fizice sau 
juridice, române sau străine 
care desfășoară activități 
medicale, durata inchirierii 
fiind de 5 ani cu începere de 
la data înregistrării contrac-
tului  la sediul proprietarului. 
Documentaţia de atribuire se 
poate obţine de către orice 
persoană interesată care 
înaintează o solicitare în acest 
sens, de la sediul Consiliului 
Judeţean Argeș, Piaţa Vasile 
Milea nr. 1, cam. 95,  etaj II, 
Serviciul Evidența Adminis-
trare Patrimoniu și Devize 
(persoană  de  contact  - 
Răbo j -Că l inescu  Al in ) , 
telefon: 0248/217800, int. 198, 
începând cu data 06.07.2020, 
între orele 8:30 - 16:00, costul 
acesteia fiind de 74 lei (se 
achită la caseria Consiliului 
J u d e ţ e a n  A r g e ș ,  e t .  2 , 
cam.100). Garanţia de parti-
cipare va fi constituită în 
cuantum de 1372 lei și se 
achită la caseria Consiliului 
J u d e ţ e a n  A r g e ș ,  e t .  2 , 
cam.100. Documentele solici-
tate de autoritatea contrac-
t a n t ă  p r e v ă z u t e  î n 
documentația de atribuire vor 
fi redactate în limba română, 
într-un singur exemplar și vor 
fi depuse la sediul Consiliului 
Judeţean Argeș, Piata Vasile 
Milea nr.  1,  Registratu-
ră-parter până la data de  
27.07.2020, ora10:00. Data 
limită pentru primirea solici-
tărilor de clarificări este 
16.07.2020, ora10:00. Licitația 
va avea loc la sediul Consi-
liului Judeţean Argeș, Piaţa 
Vasile Milea nr. 1, etajul II, 
cam. 95, în ziua 28.07.2020, 
ora10:00 în prezenţa repre-
zentanţilor împuterniciţi ai 
ofertanţilor. Eventualele litigii 
se vor soluționa, în cazul în 
care nu se ajunge la o înțele-
gere amiabilă, la secția de 
contencios administrativ a 
tribunalului în a cărui juris-
dicție se află sediul proprieta-
rului în termenul prevăzut de 
Legea contenciosului admi-
nistrativ nr. 554/2004, cu 
modificările și completarile 
ulterioare. Prezentul anunț va 
f i  p u b l i c a t  î n  d a t a  d e 
06.07.2020, în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
VI-a, într-un cotidian de 

circulație națională și într-
unul de ciruculație locală, 
precum și  pe pagina de 
internet a Consiliului Jude-
țean Argeș, cu respectarea 
prevederilor Art. 335, alin (3) 
din Ordonanța de Urgență nr. 
57 din 3 iulie 2019. 

l  1. Informații generale 
privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna 
Niculești, cod de identificare 
fiscală 4280434, Principală, nr 
265A, Niculești ,  judeţul 
D â m b o v i ț a ,  t e l e f o n 
0212670606, fax 0212670606, 
email primaria@niculesti.ro 
2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Lici-
tație publică pentru închiri-
erea spațiilor din imobilul 
situat în localitatea Niculești 
î n  d o m e n i u l  p u b l i c  a l 
Comunei Niculești, pentru 
amenajarea unui cabinet 
stomatologic 17,97 mp, a unui 
cabinet  de  medicină de 
famil ie  26 ,05 mp.  HCL 
49/28.11.2019 potrivit preve-
derilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 
3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini 3.1. 
Modalitatea sau modalitațile 
prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de 
atribuire: în urma înregis-
trării unei solicitări scrise la 
sediul Primăriei Comunei 
Niculești sau prin e-mail la 
primaria@niculesti.ro 3.2. 
Denumirea ș i  datele  de 
contact  a le  serv ic iu lu i /
compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate 
obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Biroul 
Achiziții publice din cadrul 
primăriei Comunei Niculești 
3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 200 lei se 
achită la casieria Primăriei 

Comunei  Niculeș t i  3 .4 . 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificarilor: 20/07/2020, ora 
15:00 4. Informații privind 
ofertele: se regăsesc în caietul 
de sarcini 4.1. Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
03/08/2020, ora 15:00 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Comuna Niculești, 
Sat Niculești nr 265A, județul 
Dâmbovița ( sediul Primăriei 
Comunei Niculești)  4.3. 
Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar 5. Data și 
locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 04/08/2020, ora 
09:00, Comuna Niculești, Sat 
Niculești nr 265A, județul 
Dâmbovița ( sediul Primăriei 
Comunei Niculești) 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Dâmbo-
vița, Adresă Judeţul Dâmbo-
viţa, Târgoviște, str. Calea 
București,  nr. 3, Telefon 
0245/612344 - Centrală, Fax 
0245/216622 - Registratură, 
e-mail tr-dambovita-arh@
just.ro Registratura (cereri și 
acte pentru dosare), tr-dam-
bovita-brp@just.ro Biroul de 
Informare și Relaţii Publice 
(petiții, solicitări de infor-
mații de interes public), 
http://www.portal.just.ro 7. 
Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării 
: 02.07.2020 

l Primăria Orașului Petrila, 
prin Compartimentul Corp 
Control Comercial si Autori-
zare Transport Public Local, 
va procedura la atribuirea si 
eliberare unui număr de 49 
autorizații taxi, autorizațiile 
sunt stabilite prin Regula-
mentul de organizare și 
desfășurare a activităţii de 
transport public în regim de 
taxi pe raza teritorială a 
orașului Petrila. Autorizaţiile 
taxi vor avea următoarele 
numere de atribuire : 1/11, 7, 
8, 10, 11, 12, 13/6, 13/8, 13/9, 
13/10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 26, 27, 28, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 62, 65, 66, 68, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80,  81, 82, 83, 
84, 90. În acest scop persoa-
nele fizice autorizate sau 
operatorii de transport intere-
saţi, vor depune o cerere și 
documentele necesare la 
R e g i s t r a t u r a  P r i m ă r i e i 
orașului Petrila, până la data 
de 26. 08. 2020, orele 16:00. 
Documentele necesare pentru 
participarea la procedura de 
atribuire sunt următoarele: 
Dovada îndeplinirii condiţiei 
de capacitate profesională, 
respectiv: copie de pe certifi-
catul de competenţă profesio-
nală a persoanei desemnate, 
p e n t r u  t r a n s p o r t a t o r u l 
persoană juridică sau între-
prindere familială; Dovada 
îndepliniri i  condiţiei  de 
onorabilitate, respectiv: cazi-
erul judiciar al persoanei 
desemnate, din care să că 
acesta: nu a fost condamnată 
pentru infracţiuni de natură 
c o m e r c i a l ă ;  n u  a  f o s t 
condamnată pentru infrac-
ţiuni privind condiţiile de 
plată și de angajare, perioa-
dele de conducere și  de 
odihnă ale conducătorilor 
auto, siguranţă rutieră, sigu-
ranţa vehiculului rutier sau a 
persoanelor transportate, 
protecţia mediului ;Avizul 
medico - psihologic care 
atestă că persoana desemnată 
este aptă pentru a ocupa o 
funcţie care concură la sigu-
ranţa circulaţiei; Cazierul 
fiscal al transportatorului, 
dacă acesta este operator 
economic;  Declaraţie pe 
propria răspundere privind 
perioadele în care transporta-
torul a executat servicii de 
transport în regim de taxi , cu 
menţionarea intervalelor 
când a avut interdicţii și 
motivul acestora; Dovada 
îndeplinirii capacităţii finan-
ciare, respectiv:declaraţie pe 
propria răspundere a trans-
portatorului că poate asigura 
spaţii le  necesare pentru 
parcarea tuturor autovehicu-
lelor cu care va desfășura 
activitatea de taxi, spaţii deţi-
nute în proprietate sau prin 
contracte de închiriere;decla-
raţie pe propria răspundere a 
transportatorului că deţine 
sau are capacitatea financiară 
de a deţine un număr de 
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autovehicule, pe tipuri, în 
proprietate sau în temeiul 
contractelor  de leasing; 
cererea transportatorului 
pentru eliberarea tipului de 
autorizaţie de transport, 
stabilit prin prezenta lege; 
copie de pe Certificatul de 
înregistrare la  registrul 
comerţului ca transportator, 
respectiv persoană fizică 
autorizată, asociaţie familială 
autorizată sau persoană juri-
dică, după caz.; copie de pe 
certificatul de agreeare pentru 
utilizarea autovehiculului în 
regim de taxi eliberat de 
R.A.R.; copie de pe certifi-
catul de înmatriculare, carnet 
de identitate ale autovehicu-
lului din care să rezulte că 
acesta este deţinut de către 
transportatorul autorizat 
respectiv în proprietate sau în 
temeiul unui contract de 
leasing şi talonul anexă la 
certificatul de înmatriculare, 
cu inspecţia tehnică periodică 
valabilă; copie de pe poliţa de 
asigurare a pasagerilor şi a 
bagajelor pentru riscurile 
acestora ; autorizatia de 
transport. Documentele cu 
privire la criteriile de depar-
tajare şi punctajul acordat, 
data la care va fi demarată 
procedura de eliberare a auto-
rizaţiilor taxi, data anunţării 
rezultatului atribuirii cât şi 
lista solicitanţilor înscrişi în 
lista de aşteptare, vor fi 
afişate la avizierul instituţiei 
noastre. Alte informaţii refe-
ritoare la documentele nece-
sare participării la obţinerea 
autorizaţiilor taxi se obţin la 
sediul Primăriei Oraşului 
Petrila, respectiv la Compar-
t imentu l  Corp  Contro l 
Comercial  si  Autorizare 
Transport Public.

l MDM Det Euroconsult 
S.R.L., prin lichidator, cu 
s ed iu l  in  P lo i e s t i ,  S t r. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, vinde prin licitatie 
publica, imobil situat in 
Comuna Băneşt i ,  Punct 
C i u p e r c e a s c a ,  J u d e ţ u l 
Prahova, compus din: C1 - 
Pensiune/Motel, în suprafaţă 
construită de 413,45 mp, 
suprafaţă utilă 360,60 mp, 
data construcţiei 1970, reabi-
litată in anul 2006; teren 

extravilan curti constructii, în 
suprafaţă măsurată de 7.740 
mp; C 2 - Terasa cu copertina 
de lemn, în suprafaţă de 
122,85 mp; platforma dale 
colorate, în suprafaţă de 
148,82 mp; C3 - Construcţie 
deschisa cu destinaţia disco-
tecă, în suprafaţă de 295 mp; 
C4 – Construcţie cu desti-
naţia WC, în suprafaţă 
construită de 42 mp, supra-
faţă utilă de 27,97 mp, la 
preţul total de 658.660,50 lei 
(pret fara TVA). Licitatia se 
va tine la sediul lichidatorului 
in data de 10.07.2020, ora 
14.00, iar in cazul in care 
proprietatea imobiliara nu se 
va vinde, licitatia se va tine in 
d a t a  d e  1 7 . 0 7 . 2 0 2 0 , 
24 .07 .2020 ,  31 .07 .2020 , 
07 .08 .2020 ,  14 .08 .2020 , 
21 .08 .2020 ,  28 .08 .2020 , 
04 .09 .2020 ,  11 .09 .2020 , 
18 .09 .2020 ,  25 .09 .2020 , 
02 .10 .2020 ,  09 .10 .2020 , 
16 .10 .2020 ,  23 .10 .2020 , 
30.10.2020, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun 
in original la sediul lichidato-
rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii precum si achizi-
tionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la 
lichidatorulul judiciar, la 
adresa mai sus mentionata, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0787344547/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro 
sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

l Comuna Victoria, cod fiscal 
4540305, satul Victoria nr. 
343, comuna Victoria, judeţul 
Iaşi, cod 707580, telefon 
0232-295120,  fax  0232-
295120, email primariavic-
toria@yahoo.com organizează 
licitație publică pentru conce-
siunea de terenuri extravilane 
care aparțin domeniului 
public al Comunei Victoria cu 
destinația păşune, astfel: - 
păşune s i tuată  în  satul 
Sculeni cu suprafața de 18,50 
ha, Tarla 45, Parcela 380; - 
păşune s i tuată  în  satul 
Sculeni cu suprafața de 14,50 

ha, Tarla 45, Parcela 380; - 
păşune s i tuată  în  satul 
Sculeni cu suprafața de 5,00 
ha, Tarla 47, Parcela 392; 
C o n c e s i o n a r e a  s e  f a c e 
conform O.U.G. nr. 57/2019 şi 
a Hotărârii Consiliului Local 
nr. 53/28.05.2020. Informa-
ţiile privind documentaţia de 
atribuire se regăsesc în caietul 
de sarcini. Persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire de la Registratura 
Primăriei Comunei Victoria 
pe baza unei cereri scrise şi a 
chitanței eliberate de casieria 
Primăriei Comunei Victoria. 
Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui 
exemplar este de 5 lei/exem-
plar ce se vor achita în 
numerar la casieria Primăriei 
Victoria, județul Iaşi. Data 
limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 21/07/2020, ora 
14:00. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 27/07/2019, 
ora 14:00. Ofertele se depun 
la Compartimentul Registra-
tură din cadrul Primăriei 
C o m u n e i  Vi c t o r i a ,  s a t 
Victoria nr.343,  comuna 
Victoria, județul Iaşi într-un 
singur exemplar. Ședinţa 
publică de deschidere a ofer-
t e l o r  v a  f i  î n  d a t a  d e 
28/07/2020, ora 10:00, în sala 
de  şed ințe  a  Pr imăr ie i 
comunei Victoria, sat Victoria 
nr.343, comuna Victoria, 
județul Iaşi. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Conten-
cios Administrativ, Tribunalul 
Județean Iaşi, strada Elena 
Doamna, nr. 1A, mun. Iaşi, 
judeţul Iaşi ,  Cod poştal 
7 0 0 3 9 8 ,  T e l e f o n : 
0 3 3 2 . 4 0 3 . 6 4 7 ,  F a x : 
0332.435.700, email tr-ia-
si-civ2@just.ro.

l Cabinet Individual de 
I n s o l v e n ț ă  G r i g o r i a n 
Andreea - Gina, în calitate 
de lichidator judiciar al 
Ama Office Express” S.R.L. 
(în insolvență/în insolvency/
en procédure collective) cu 
sediul în Bucureşti, Sectorul 
6,str.  Drumul Săbăreni 

nr.24-26,c lădirea Corp 
A d m i n i s t r a t i v,  c o d u l 
1A201/A din biroul cu codul 
1A201, et.2, jud.Ilfov, înre-
gistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti 
c u  J 4 0 / 1 5 3 4 8 / 2 0 0 5  ş i 
CUI:17935277notifică 
deschiderea proceduri i 
simplificate a insolvenţei 
asocietăți i  Ama Office 
Express” S.R.L. Societatea 
„Ama Office  Express” 
S.R.L. are obligaţia ca în 
termen de 10 zile de la 
deschiderea proceduri i 
insolventei să depună la 
dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 din 
Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a 
insolvenței si de insolvență. 
Termenul limită pentru 
inventarierea bunurilor şi 
încheierea procesului verbal 
de inventar este 10.08.2020. 
Termenul limită pentru 
depunerea cereri lor de 
creanţe este 03.08.2020. 
Termenul limită pentru veri-
ficarea creanţelor, întoc-
m i r e a ,  a f i ş a r e a  ş i 
comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 
1 3 . 0 8 . 2 0 2 0 .  Te r m e n u l 
pentru depunerea contesta-
țiilor la tabelul preliminar 
este de 7 zile de la publi-
carea acestuia in BPI. 
Termenul pentru afişarea 
tabelului definitiv al crean-
ț e lo r  e s t e  07 .09 .2020 . 
Termenul pentru continu-
a r e a  p r o c e d u r i i 
este27.11.2020. Se notifică 
faptul că prima Adunare a 
Creditorilor va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar 
mun. Iaşi, şos.Ștefan cel 
M a r e  ş i  S f â n t ,  n r. 4 , 
complesx Exclusive Resi-
dence, bloc A2, demisol, 
spațiul nr.6, în data de 
18.08.2020 ora 10:00, având 
ca ordine de zi: 1.Alegerea 
comitetului creditorilor şi 
desemnarea preşedintelui 
acestuia; 2.Confirmarea 
lichidatorului judiciar. Nu se 
pune în discuția creditorilor 
remunerația lichidatorului 
judiciar având în vedere că 
în patrimoniul debitoarei nu 
au fost identificate bunuri - 
renumeratia lichidatorului 

judiciar urmând a fi supor-
tată din fondul de lichidare 
în conformitate cu dispozi-
țiile art.38 alin.5 din OUG 
nr.86/2006. Se notifică asoci-
atii societăţii debitoare 
faptul  că  va  avea  loc 
Adunarea Asociaţilor la 
sediul lichidatorului judiciar 
în mun. Iaşi, şos.Ștefan cel 
Mare şi Sfânt, nr.4, complex 
Exclusive Residence, bloc 
A2, demisol, spațiul nr.6, în 
data 10.08.2020 ora 12:00, în 
vederea desemnării admi-
nistratorului special.

PIERDERI
l Pierdut acte proprietate 
casa Pitesti, strada Aleea Elie 
Radu, nr. 5A si acte proprie-
tate apartament Bucuresti, 
sector 3, Calea Vitan, nr.58, 
ap.57. Se declară nule.

l Pierdute Card Tahograf şi 
Atestat Profesional transport 
marfa pe numele Fălcescu 
Mihai Valentin. Se declara 
nule.

l Pierdut certificat transport 
persoane (CPC) pe numele 
Gură Roşie Daniela, eliberat 
de ARR Dolj. Îl declar nul. 

l Pierdut certificat transport 
persoane (CPC) pe numele 
Gură Roşie Ileana (Grecu 
Ileana), eliberat de ARR Dolj. 
Îl declar nul.

l  Societatea Bricostore 
Romania SA, cu sediul social 
situat în Calea Giuleşti nr.1-3, 
etaj 2, Sector 6, Bucureşti, 
înregistrată la Registrul 
C o m e r ț u l u i  s u b  n r .
J40/9990/2001, cod de înregis-
trare fiscală RO14328360, 
declar pierdut şi nul Certifi-
c a t u l  C o n s t a t a t o r 
nr.288463/21.05.2019.

l  SC Newbusiness Food 
SRL, J29/434/2019, CUI 
40481698 ,  cu  sed iu l  în 
Buşteni, str. Poligonului nr. 3, 
Cam. 2, jud.Prahova, pierdut 
certificat constatator nr.82615 
din 20.09.2019, data certifica-
tului 20.09.2018, pentru 
punctul de lucru din Ploieşti, 
Str.  Rudului ,  nr.  2  jud.
Prahova. Îl declar nul.


