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OFERTE SERVICIU
l SC Al Huda Trading SRL, cu sediul în 
București, sector 1, angajează femeie de 
serviciu (5 posturi) COR 911201, Spălător 
vitrine și geamuri (5 posturi) COR 
912301, pentru punctul de lucru al compa-
niei din sector 1 București. Candidații 
eligibili sunt rugați să transmită CV-ul la 
adresa de e-mail: alhudatr6@gmail.com, 
candidații eligibili vor fi contactați tele-
fonic.

l Primăria Comunei Făurei, cu sediul în 
comuna Făurei, judeţul Neamț, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante, de: Refe-
rent IA, conform HG nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: - Proba 
scrisă în data de 22.07.2020, ora 10:00; - 
Proba interviu în data de 24.07.2020, ora 
10:00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: - studii medii; - vechime 6 luni. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei Făurei. 
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei 
Comunei Făurei, persoană de contact: 
Bujor Petrică, telefon 0766.391.110, E-mail: 
primariafaurei@yahoo.com

l Primăria Comunei Ciorani, cu sediul 
comuna Ciorani, județul Prahova, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante, de: îngrijitor (sală de 
sport) și șofer PSI, conform HG nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 29.07.2020, 
ora 10:00; - Proba interviu în data de 
31.07.2020, ora 10:00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Condițiile 
generale prevăzute de art.3 din HG nr. 
286/2011. Condiții specifice de participare: 
Îngrijitor (sală de sport): 1.Studii generale; 
2.Vechime în muncă -minim 10 ani. 
Condiții specifice de participare: Șofer PSI: 
1. Studii generale; 2. Vechime în muncă - 
minim 10 ani; 3. Permis de conducere 
categoria: B, BE, C, CE; 4.Aviz psihologic. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a la sediul Primăriei Comunei Ciorani. 
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei 
Comunei Ciorani. Persoană de contact: 
Ene Cătălina, telefon 0244.462.025. E-mail: 
administrator@primariaciorani.ro

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: -Serviciul Juridic - 1 post 
manager îmbunătăţiri procese; -Serviciul 
Investiţii - 1 post inginer; -Serviciul Inves-
titii - 1 post tehnician; -Secţia Infrastructura 
- 1 post tehnician; -Secţia infrastructura - 
Divizia Execuţiei Lucrări - 1 post sef 
santier; -Serviciul Transportui - 1 post 
manager îmbunătăţiri procese; -Serviciul 

Transporturi – 1 post inspector exploatare 
trafic; -Serviciul Transporturi - 1 post tehni-
cian mecanic; -Serviciul Administrare și 
Operare Obiective - 1 post sef serviciu; 
-Serviciul Administrare și Operare Obiec-
tive- muncitori, după cum urmeaza: -2 
posturi electrician; -1 post frigotehnist. 
-Sectia Infrastructura - Divizia Execuţie 
Lucrari -muncitori, după cum urmează: -4 
posturi de instalatori; -1 post lacatus 
mecanic; -1 magaziner; -12 muncitori neca-
lificati; -13 sudori; Dosarele de înscriere se 
vor depune la sediul companiei începând cu 
data de 07.07.2020 și până la data de 
13.07.2020, inclusiv, ora 12:00 și vor conţine 
în mod obligatoriu: Cererea de înscriere la 
concurs însotita de CV; copia actului de 
identitate; copiile diplomelor de studii și ale 
altor acte ce atestă efectuarea unor speciali-
zări/cursuri necesare ocuparii postului; 
adeverinţă care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată de către medicul 
de familie. Copiile de pe actele prezentate 
vor fi însoţite de documentele originale. 
Criteriile de selecţie și condiţiile de partici-
pare la concurs, tematica si bibliografia 
pentru posturile scoase la concurs sunt 
precizate în Anunţurile extinse privind 
selecţia pentru ocuparea posturilor mai sus 
menţionate 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: 0728.121.056 - Serviciul Resurse 
Umane, Salarizare.

l În scopul desfășurării activităţii, în 
condiţii de eficienţă si eficacitate, CMEB 
SA, cu sediul din Splaiul Unirii, nr.76, 
Corp A, Mezanin si etaj 1, Bucuresti 
Sector 4, scoate la concurs, pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă, urma-
toarele posture din cadrul Serviciului 
Transporturi, după cum urmează: - 1 post 
- masinist la masini pentru terasamente; 
-2 posturi - soferi cat.B; -4 posturi - soferi 
profesionisti cat.B, B1, C, C1, CE, BE, 
CE. Dosarele de înscriere se vor depune la 
sediul companiei începând cu data de 
07.07.2020 și până la data de 13.07.2020, 
inclusiv, ora 12:00 și vor conţine în mod 
obligatoriu: Cererea de înscriere la 
concurs însotita de CV; copia actului de 
identitate; copiile diplomelor de studii și 
ale altor acte ce atestă efectuarea unor 
specializări/ cursuri necesare ocuparii 
postului; adeverinţă care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare, eliberată de 
către medicul de familie. Copiile de pe 
actele prezentate vor fi însoţite de docu-
mentele originale. Criteriile de selecţie și 
condiţiile de participare la concurs, tema-
tica si bibliografia pentru posturile scoase 
la concurs sunt precizate în Anunţurile 
extinse privind selecţia pentru ocuparea 
posturilor mai sus menţionate 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: 0728.121.056 
– Serviciul Resurse Umane, Salarizare.

CITATII
l Numitul Condurachi Marius, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun. Târgoviște, str. 
George Cair nr. 12, bl. 12, ap. 16, jud. 
Dâmbăviţa, este citat la Judecătoria Săveni, 
în data de 30.07.2020, ora 10:00, în calitate 

de pârât în dosarul nr. 1894/297/2015, recla-
mantă fiind Scripcariu Melania.

l Paratul Radu Ioan cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Str.Iuliu Maniu, Nr.31, Gura-
hont, Arad, este citat la Judecatoria Gura 
Hont, in dosar nr.459/238/2020, camera 
2cc, termen 15.07.2020, cerere de valoare 
redusa, in proces cu Enel Energie SA.

l SPCLEP Segarcea - Serviciul Stare 
Civilă, cu sediul în Segarcea, str. Unirii, nr. 
52, în calitate de reclamant, chem în jude-
cată pe Pandelică Cristi, în calitate de 
pârât, în dosarul nr.2106/304/2019, având 
ca obiect anulare act, aflat pe rolul Judecă-
toriei Segarcea, cu termen de judecată la 
data de 12.07.2020.

l SC Bymfast SRL, CUI:37576755, 
J16/1201/2017, cu sediul cunoscut în 
Craiova, str. Rovinari, nr. 85, jud. Dolj, este 
chemată la Judecătoria Craiova, cu sediul 
în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 30, jud. Dolj, 
în ziua de 27.07.2020, ora 09:00, complet 
civil 7 (fost CF7), în calitate de terț poprit, 
în dosarul nr.33150/215/2019, în proces cu 
Miu Mădălina Doina, în calitate de contes-
tatoare și CAR Arias CFR Craiova, în 
calitate de intimată, având ca obiect 
„contestație la executare”.

l Numitul Dumitrascu Cristian cu 
ultimul domiciliu cunoscut in sat Paun , 
str. Vasluet nr.13, com. Barnova, jud. Iasi , 
este chemat la Judecatoria Iasi-Sectia 
Civila cu sediul in str.Anastasie Panu 
nr.25,Iasi, jud.Iasi , in data de 7 octombrie 
2020, orele 9:00 , completul de judecata C 
11, in calitate de parat , in dosar nr. 
8093/245/2019, dosar avand ca obiect 
„divort cu minor, exercutarea autoritatii 
parintesti,stabilire domiciliu minor ,pensie 
de intretinere”, reclamanta fiind Dumi-
trascu Mihaela.

l Pârâta Barani Maria, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în com.Ieud, nr. 124, jud.
Maramureș, este citată la Judecătoria 
Dragomirești în dosarul nr. 731/224/2019 
pentru termenul din 23.07.2020 - divorț 
înaintat de reclamantul Barani Gheorghe.

l Urieșu Daniela este citată în calitate de 
pârât, în dosarul nr. 1313/217/2018 al 
Judecătoriei Darabani, la termenul din 
15.07.2020, orele 10:00-11:00, în cauza 
având ca obiect succesiune și hotărâre care 
să ţină loc de act autentic.

l România. Judecătoria Sectorul 3 Bucu-
rești, str. Ilfov nr. 6, Sectorul 5 -București, 
Judecătoria Sect. 3, Camera 37. Desti-
natar: Codleanu Ana (născută Gutman), 
București, str. Ion Ghica, nr. 14, sector 3. 
Dosarul nr. 30504/301/2019. Materia: Civil. 
Stadiul procesual al dosarului: Fond. 
Obiectul dosarului: declararea judecăto-
rească a morţii. Citaţie emisă la 10 iunie 
2020. Stimată doamnă/Stimate domn, 
Sunteţi chemat în această instanţă, camera 
37, Complet c8 civil, în data de 15 Iulie 
2020, ora 09:30, în calitate de pârât, în 
proces cu Gutman Aizic, în calitate de 
reclamant. În caz de neprezentare a 
părților, se va putea trimite un înscris, 
judecata urmând a se face în lipsă. Prin 

înmânarea citaţiei, sub semnătură de 
primire, personal ori prin reprezentant 
legal sau convenţional ori prin funcţio-
narul sau persoana însărcinată cu primirea 
corespondenţei pentru un termen de jude-
cată, cel citat este prezumat că are în 
cunoștinţă și termenele de judecată ulteri-
oare aceluia pentru care citaţia i-a fost 
înmânată. L.S. Președinte. Grefier.

l Numita Posteanu Elena, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Iași, str. Decebal nr. 
1, bl.Cantemir, et. 2, ap. 71, jud. Iași, este 
chemată la Judecătoria Iași, Secţia Civilă, 
str.Anastasie Panu nr. 25, în data de 
21.07.2020, ora 09:30, completul C17, Sala 
4,  în calitate de pârât în dosarul nr. 
25093/245/2019, în proces cu reclamantul 
Municipiul Iași prin primar.

l Numitul Posteanu Vasile, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Iași, str. Decebal nr. 
1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 71, jud.Iași, este 
chemat la Judecătoria Iași, Secţia Civilă, 
str.Anastasie Panu nr.25, în data de 
21.07.2020, ora 09.30, completul C17, Sala 
4,  în calitate de pârât în dosarul 
nr.25093/245/2019, în proces cu recla-
mantul Municipiul Iași prin primar.

l Numita (Ciobanu) Posteanu Ana Maria, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în Iași, str. 
Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 71, 
jud.Iași, este chemată la Judecătoria Iași, 
Secţia Civilă, str.Anastasie Panu nr. 25, în 
da ta  de  21 .07 .2020 ,  o ra  09 :30 , 
completul C17, Sala 4, în calitate de pârât 
în dosarul nr. 25093/245/2019, în proces cu 
reclamantul Municipiul Iași prin primar.

l Numitul Posteanu Constantin Cristinel, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în Iași, str. 
Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 71, 
jud. Iași, este chemat la Judecătoria Iași, 
Secţia Civilă, str. Anastasie Panu nr. 25, în 
da ta  de  21 .07 .2020 ,  o ra  09 :30 , 
completul C17, Sala 4, în calitate de pârât 
în dosarul nr. 25093/245/2019, în proces cu 
reclamantul Municipiul Iași prin primar.

l Numita Posteanu Estela Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Iași, str. 
Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 71, 
jud.Iași, este chemată la Judecătoria Iași, 
Secţia Civilă, str. Anastasie Panu nr. 25, în 
da ta  de  21 .07 .2020 ,  o ra  09 :30 , 
completul C17, Sala 4, în calitate de pârât 
în dosarul nr. 25093/245/2019, în proces cu 
reclamantul Municipiul Iași prin primar.

l Numita Posteanu Elena, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Iași, str. Decebal nr. 
1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 71, jud. Iași, este 
chemată la Judecătoria Iași, Secţia Civilă, 
str. Anastasie Panu nr. 25, în data de 
21.07.2020, ora 09:30, completul C17, Sala 
4,  în calitate de pârât în dosarul nr. 
25093/245/2019, în proces cu reclamantul 
Municipiul Iași prin primar.

DIVERSE
l Truți Iluță anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire casa D+P+M, împrejmuire și 
piscină”, propus a fi amplasat în com. 

Giroc, str. Sălaj, CF nr. 401740, jud. Timiș. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu 
Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, și la 
adresa beneficiarului Com.Giroc, sat 
Chișoda, str.Mărului, nr.1, jud.Timiș, în 
zilele de luni-joi, între orele 8:00- 16:30 și 
vineri, între orele 8:00- 14:00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Timiș.

l Anunt Public Privind Depunerea Solici-
tarii Hunt Oil Company Of România SRL 
anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru Proiectul „Lucrări de achiziție date 
geofizice 3D în perimetrele I Adjud și VIII 
Urziceni - județele Brăila, Galați și 
Vrancea” propus a fi amplasat în județele: 
Brăila, Galați și Vrancea. Având în vedere 
HG nr. 394/2020 privind declararea stării 
de alertă și măsurile care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 si HG nr. 476/2020 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României și măsurile care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de Covid-
19, până la iesirea din starea de alertă 
informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate doar online. Memoriul de 
prezentare este afișat pe pagina web a 
ANPM (www.anpm.ro) accesând dome-
niul Reglementări/Acordul de mediu/
Documentații procedura EIA și EA și pe 
pagina web a Hunt Oil Company Of 
România SRL (www.huntoil.com) și 
Blumenfield SRL (www.blumenfield.ro). 
Având în vedere situația generata de 
pandemia de Covid-19, până la ieșirea din 
starea de alerta, observatiile publicului se 
primesc zilnic doar online pe următoarele 
adrese de e-mail: autorizari@anpm.ro și 
office@blumenfield.ro .

l SC Adrianso SRL, cu sediul în comuna 
Bujoreni, strada Bujoreni, nr. 10, jud. 
Vâlcea, a depus documentația tehnică în 
vederea obținerii autotizației de mediu 
pentru activitățile de: „Alte activități de 
tipărire”, cod CAEN: 1812, 1811;   în 
comuna Bujoreni, jud. Vâlcea. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului, strada 
Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea. Eventua-
lele contestații și sugestii legate de activi-
tate se vor depune în scris sub semnătură și 
cu datele de identificare la APM Valcea. 
Data limită până la care se primesc propu-
neri și contestații este de 30 de zile lucră-
toare. APM nu ia în considerare propuneri 
și contestații care intervin după acest 
termen.

l Anunț Prealabil Privind Afișarea 
Publica A Documentelor Tehnice Ale 
Cadastrului: Unitatea administrativ-terito-
riala Balaciu din județul lalomita,anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 
16, începând cu data de 13.07.2020 pe o 
perioada de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Comunei Balaciu, conf. art . 14 alin. 1 și 2 
din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996 ,republicată ,cu modi-
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ficările și completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primăriei și 
pe site-ul ANCPI. Toate persoanele fizice 
sau juridice interesate sunt rugate să veri-
fice documentația cadastrala pe site-ul 
ANCPI, la adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf_docs/Ialomiță/Balaciu/
Contact_2597_26.03.2018/DocumenteCa-
dastru/S21_Opis_alfabetic_detinatori_
Balaciu.pdf; Primar Mirel Danut Simion.

l În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii de faliment a debitorului SC 
Nufarul Bia SRL, CIF: 18575893, 
J25/192/2006, dosar nr. 3930/101 anul 
2019- Tribunalul Mehedinţi. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă la 
14.08.2020; Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor la 11.09.2019; Termen pentru 
depunerea eventualelor contestații este de 
7 zile de la publicarea în Buletinul Proce-
durilor de Insolvenţă a tabelului supli-
mentar și pentru afișarea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor la 
09.10.2020. Lichidator judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL Filiala Timis

l SC Gavroche CO SRL cu sediul prin-
cipal în Arad , B-dul Iuliu Maniu, bl. 34, 
ap. 3 telefon nr. 0722267617 dorește să 
opţină autorizaţie de mediu pentru punct 
de lucru din localitatea Arad, B-dul Iuliu 
Maniu Bl. 34, ap. 3 telefon nr. 0722267617 
unde se desfășoară activităţile (denumirea 
activităţii, cod CAEN) 9601 - Spalarea si 
curatarea ( uscata) articolelor textile si a 
produselor din blana, avînd ca principale 
faze ale procesului tehnologic următoa-
rele: Pregatire si spalarea hainelor; Măsu-
rile de protecţie a factorilor de mediu : 
Apă: retea , filtre de apa , Aer: tubulaturi; 
Gestine deșeuri: - Substanţe periculoase: 
- spatiu securizat. Observaţiile publicului 
formulate în scris/informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului se 
depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul 
Mureș,  FN, telefon 0257280331; 
0257280996 în timp de zece zile lucrătoare 
de la data publicării prezentului anunţ.

l  SC SPSC Rompac SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Construire Hala Meta-
lica, Locuință De Serviciu, Pista Taho-
grafe, Gard Împrejmuire, Platforme” 
propus a fi amplasat în comuna Livada, 
satul Sanleani, Nr. 635, Jud. Arad. Infor-
mațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Arad din Arad, 
str. Splaiul Mureș, FN, Jud, Arad și la 
sediul titularului în municipiul Oradea, 
str. Ogorului, nr. 63, Jud. Bihor. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Arad din Arad, str. Splaiul Mure-
sului, FN, Jud. Arad, în zilele de luni - 
vineri, intre orele 8:00-14:00.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă (finanțatoare), în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 

ale persoanei de contact: Consiliul Local 
al Municipiului Bârlad, str. 1 Decembrie, 
nr. 21, Bârlad, judeţul Vaslui, telefon 
0235.411.760, fax 0235.416.867, www.
primariabarlad.ro. Primăria Municipiului 
Bârlad invită cultele religioase recunos-
cute conform legii, care îndeplinesc condi-
ţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să 
depună propunerile de proiecte în scopul 
atribuirii contractelor de finanţare neram-
bursabilă, pentru domeniile culte religi-
oase. 1. Procedura aplicată pentru 
atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă a proiectelor din dome-
niul culte religioase pe anul 2020 este 
prevăzută de Legea nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice, alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general și de Regula-
mentul privind regimul finanţărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local 
pentru activităţi nonprofit de interes local 
conform HCLM nr. 101/24.04.2018, 
publicat pe site-ul oficial al autorității 
finanțatoare. 2. Sursa de finanţare a 
contractului: bugetul local al Municipiului 
Bârlad. 3. Domeniul pentru care se acordă 
finanțarea nerambursabilă și suma 
alocată: -Culte religioase -150.000RON. 4. 
Durata proiectelor: anul 2020. 5. Data 
limită de depunere a propunerilor este 20 
iulie 2020, ora 16:00 (cu diminuarea 
termenului de depunere a dosarelor la 15 
zile, conform art.20 alin.(2) din Legea 
350/2005, motivate de faptul că eventua-
lele lucrări de reparații, construcții și 
modernizări, nu se pot efectua în sezonul 
rece). 6. Proiectele se depun într-un exem-
plar la sediul Primăriei Municipiului 
Bârlad, str.1 Decembrie, nr. 21, și vor avea 
menţiunea pe dosar „pentru: Comisia de 
evaluare pentru finanțări nerambursabile 
acordate de la bugetul local pentru activi-
tăți nonprofit de interes local”. 7. Evalu-
area și selecţia proiectelor în vederea 
obţinerii finanţării nerambursabile se va 
face de către Comisia de evaluare pentru 
finanțări nerambursabile acordate de la 
bugetul local pentru activități nonprofit 
de interes local, constituită prin dispoziţia 
primarului municipiului Bârlad, în peri-
oada 21 iulie- 24 iulie 2020. Finanţările 
nerambursabile trebuiesc însoţite de o 
contribuţie de minimum 10% din valoarea 
totală a finanțării din partea beneficia-
rului. Documentaţia pentru elaborarea și 
prezentarea propunerii de proiect este în 
conformitate cu art.20 din Regulamentul 
privind regimul finanaţărilor nerambursa-
bile alocate de la bugetul local pentru 
activităţi nonprofit de interes local exis-
tent pe site-ul Primăriei Municipului 
Bârlad. Informaţii și clarificări cu privire 
la documente se pot obţine de la secretarul 
comisiei din cadrul Primăriei Munici-
piului Bârlad, Serviciul Contabilitate, etaj 
1, camera 17, telefon 0235.411.760 int.220. 
Data publicării anunţului de participare 
în Monitorul Oficial -Partea a VI-a: 
03.07.2020.

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind Cumpă-
rarea Unui Imobil Cu Destinația De 
Sediu Pentru Autoritatea Națională 
Pentru Administrare Și Reglementare În 

Comunicații. Autoritatea Națională 
Pentru Administrare Și Reglementare În 
Comunicații, cu sediul în București, str. 
Delea Nouă, nr. 2, sector 3; e-mail: 
ancom@ancom.ro, web: www.ancom.ro, 
în calitate de autoritate contractantă. 
Obiectul Procedurii: Achiziția unui imobil 
cu destinația de sediu central pentru 
Autoritatea Națională pentru Adminis-
trare și Reglementare în Comunicații; 
Procedura de atribuire aplicată: proce-
dură internă; Modul obținerii documenta-
ției de achiziție. Gratuit: prin descărcarea 
de pe site-ul Ancom, respectiv www.
ancom.ro - secțiunea Anunțuri - Anunțuri 
achiziții imobile; de la sediul autorității 
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 ofertele: sediul Ancom, str. 
Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București - 
Registratură; b) Limba în care se redac-
tează 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, București; 
Criterii de calificare ofertanți: conform 
Cap.2 și Cap.3 din Caietul de sarcini; 
Criteriul de atribuire: obținerea celui mai 
bun punctaj, conform Cap.5 din Caietul 
de sarcini; Perioada de timp în care ofer-
tantul trebuie să își mențină oferta vala-
bilă - 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 clarificări: 
Toți posibilii ofertanți pot solicita clarifi-
cări, în scris, atât de la sediul central 
Ancom, cât și pe email la adresa achizi-
tiesc@ancom.ro, până la data de 
20.07.2020, ora 14:00. Solicitările primite 
ulterior acestei date nu vor fi luate în 
considerare. Autoritatea contractantă va 
răspunde solicitării în cel mult 5 zile 
lucrătoare de la primire. Regulile de 
formulare a contestațiilor: conform preve-
derilor Caietului de Sarcini. Contestațiile 
se depun, în scris, la sediul central Ancom. 
Comisia de soluționare a contestațiilor va 
transmite ofertantului contestatar un 
exemplar al procesului verbal de soluțio-
nare a contestației. Relații suplimentare: 
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 achizitiesc@ancom.
ro Orice ofertant poate participa la 
deschiderea ofertelor în condițiile mențio-
nate în Caietul de sarcini.

ADUNARI GENERALE
l În data de 23 iulie 2020, ora 17:00, la 
Casa Tineretului, etaj II, Sala B, se 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Fundației Județene pentru Tineret Vâlcea. 
În cazul în care la data și ora stabilite nu 
se întrunește cvorumul necesar, adunarea 
generală este convocată în 24 iulie 2020, 
ora 17:00, la aceeași adresă. Persoanele 
care vor reprezenta structurile asociative 

de tineret în cadrul adunării generale sunt 
rugate să aibă asupra lor mandatul de 
reprezentare în original și cartea de iden-
titate.

l Comunicat Privind Plata Dividendelor. 
Societatea Prodvinalco SA, cu sediul 
social in Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 
2-4, avand numar de inregistrare la Regis-
trul Comertului Cluj J12/68/1991, cod de 
identificare fiscala RO 199222, simbol 
VAC, informeaza actionarii asupra proce-
durii privind plata dividendelor aprobate 
pentru distribuire in cadrul sedintei 
Adunarii Generale Ordinare a Actiona-
rilor din 15 iunie 2020. Potrivit Hotararii 
AGOA nr. 1/15 iunie 2020, dividendele 
cuvenite actionarilor inregistrati in regis-
trul actionarilor la data de 01 iulie 2020 - 
data de inregistrare (ex-date 30 iunie 
2020), se vor plati prin intermediul Depo-
zitarului Central, agent de plata Banca 
Transilvania, incepand cu data de 17 iulie 
2020 - data platii si pana la 17 iulie 2023. 
Valoarea bruta a dividendului pe actiune 
este de 0.1588 lei. Comisionul datorat 
Depozitarului Central, precum si cel 
datorat Bancii Transilvania pentru plata 
dividendelor se va suporta de catre Prod-
vinalco SA. Impozitul pe dividende se va 
retine la sursa conform reglementarilor in 
vigoare la data platii. Procedura privind 
plata dividendelor poate fi consultata pe 
site-ul www.bvb.ro, pe site-ul Societatii 
www.prodvinalco.ro si pe site-ul Depozi-
tarului Central www.roclear.ro.

l Convocator. Președintele consiliului de 
administrație al Progresul SA, cu sediul în 
Com.Jilava, Șos.Giurgiului, nr. 5, Jud.
Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrul 
Comerțului Ilfov, sub nr. J23/1862/2003, 
CUI: RO479001, convoacă, în conformi-
tate cu prevederile legii 31/1990, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor, în data de 10.08.2020, ora 
12:00, la sediul societății. Ordinea de zi 
este următoarea: I.Aprobarea înstrăinării, 
fie în întregime, fie parte din acesta, a 
imobilului teren intravilan, în suprafață 
totală de 4.976mp, proprietate a Progresul 
SA, situat în Comuna Jilava, Șoseaua 
Giurgiului, nr.5, Județul Ilfov, compus din 
teren în suprafață de 3.978mp înscris 
Cartea funciară nr.50265, cu număr 
cadastral 50265 și teren în suprafață de 
998mp, înscris în Cartea funciară 53063, 
cu numărul cadastral 160/23, în scopul 
obținerii de resurse financiare, pentru 
extinderea și diversificarea activităților, în 
vedere creșterii eficienței societății. II.
Aprobarea prețului minim de 150Euro pe 
metru pătrat, preț fără TVA, de la care să 
se efectueze vânzarea imobilului indicate 
la punctul I. III.Diverse. În cazul în care, 
la data de 10.08.2020 Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor nu îndepli-
nește condițiile legale de întrunire, ședința 
se reprogramează în data de 11.08.2020, 
ora 12:00, în același loc, cu aceeași ordine 
de zi. Accesul acționarilor persoane fizice 
este permis prin proba identității, iar al 
acționarilor persoane juridice, cu împuter-
nicire dată de persoana pe care o repre-
zintă. Materialele supuse dezbaterilor pot 
fi consultate la sediul societății. 

LICITATII
l Comuna Drăgușeni, județul Iași, orga-
nizează licitație publică în data de 03 
august 2020, ora 11:00, în vederea închiri-
erii următoarelor bunuri imobile aflate în 
domeniul public al Comunei: teren extra-
vilan categoria F cu suprafaţa de 111m.p. 
și construcție specială existentă pe acesta- 
C1 -rezervor suprateran captare apă cu 
Sc= 13m.p. CF 60279 situat în comuna 
Drăgușeni, județul Iași și 2) teren extra-
vilan- pășune- zona de protecție ape 
stătătoare- cu suprafața totală de 
3.824m.p., CF 60329, situat în comuna 
Drăgușeni, județul Iași. Înscrierile la lici-
tație se fac până pe data de 03 august 
2020, ora 10:00, la Registratura Primăriei 
Drăgușeni, iar documentația de atribuire 
se poate achiziționa până la ora 9:00. 
Relați i  suplimentare la  tel . /fax: 
0232256620, primaria_drag@yahoo.com.

l Primăria Comunei Platonești cu sediul 
în Comuna Platonesti, Județul Ialomita, 
strada Fetești, nr. tel./fax 0243.279120 
organizează în data de 27.07.2020, ora 
10.00 licitație publică avand ca obiect 
concesionarea terenurilor fără constructii, 
proprietatea privată a Comunei Plato-
nești, în suprafaţă totală de 6808.m.p., 
reprezentând un numar de 14 loturi, 
situate în intravilanul satelor Platonești și 
Lăcusteni, destinate construirii unor case 
de locuit si 2 pentru activitate economica. 
Un exemplar din documentația de atri-
buire se poate obține de la sediul Primăriei 
Platonești, în urma unei solicitari scrise. 
Data limită pentru solicitarea clarifica-
rilor este 22.07.2020. Informaţii privind 
ofertele: - data limita de depunere a ofer-
telor 24.07.2020 ora 16:00 - adresa la care 
trebuie depuse ofertele : Comuna Plato-
nești, județul Ialomița, la registratura 
unității - numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare oferta: un singur 
exemplar Sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfasura în data de 
27.07.2020  la Primăria Platonești, județul 
Ialomița. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 0243/279120 sau la sediul 
Primăriei Comunei Platonești, Județul 
Ialomița. 

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Unitatea 
Administrativ Teritorială Orașul Găești, 
cu sediul în orașul Găești, str. 13 Decem-
brie, nr. 102A, județul Dâmbovița, telefon 
0245.606.082, fax 0245.606.085, e-mail: 
primaria.gaesti@yahoo.com, cod fiscal 
4279774. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: 2 terenuri, 
aparținând domeniului public al Orașului 
Găești: -teren în suprafață de 30mp, situat 
în Piața Alimentară Sf.Ilie, aferent unui 
spațiu comercial care este proprietate 
privată, conform HCL 89/28.11.2019 și 
OUG 57/03.07.2019; -teren în suprafață 
de 50mp, situat în spatele bl. 14 și 31, 
aferent unei magazii care este proprietate 
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privată, conform HCL 35/27.03.2020 și 
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 docu-
mentației de atribuire: Persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire, prin cerere 
depusă la Registratura autorității contrac-
tante. 3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atri-
buire: Biroul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului din cadrul Primăriei Orașului 
Găești, strada 13 Decembrie, nr. 102A, 
județul Dâmbovița. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
20,00Lei/exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Orașului Găești, strada 
13 Decembrie, nr.102A, județul Dâmbo-
vița. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22.07.2020, ora 14:00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 28.07.2020, 
ora 09:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Primăriei 
Oraș Găești, strada 13 Decembrie, nr. 
102A, județul Dâmbovița. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Se depun într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigilate, unul interior și 
unul exterior. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 28.07.2020, ora 11:00, la sediul 
Primăriei Orașului Găești, strada 13 
Decembrie, nr. 102A, județul Dâmbovița, 
Sala de Consiliu. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Dâmbovița, 
municipiul Târgoviște, str. Calea București, 
nr. 3,  județul Dâmbovița, telefon 
0245.216.622, fax 0245.612.344, e-mail: tr.
dambovita-arh@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 03.07.2020.

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia 
din data de 20.07.2020: 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 .Subso l ,  Ap.3 ,  jud .Mehedint i , 
CIF:15195512, J25/302/2016, prin admi-
nistrator judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in 
RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban Valeriu, scoate 
la vânzare, la preturile stabilite prin 
Raportul de Evaluare nr. 32/05.03.2020, 
urmatoarele bunuri imobile: - Teren Extra-
vilan avand S = 21.022 mp si Plantatie Vita 
De Vie (existenta pe acest Teren) avand S 
= 21.022 mp, cu numar cadastral 50061, 
inscris in Cartea Funciara nr. 50061, situat 
in Tarlaua 80 Parcela 3, la pretul de 61.595 
Euro - Teren Extravilan avand S = 61.377 
mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe 

acest Teren) avand S = 61.377 mp, cu 
numar cadastral 50363, inscris in Cartea 
Funciara nr. 50363, situat in Tarlaua 80 
Parcela 2 la pretul de 179.835 Euro - Teren 
Extravilan avand S = 347.640 mp si Plan-
tatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) 
avand S = 347.640 mp, cu numar cadastral 
50364, inscris in Cartea Funciara nr. 
50364, situat in Tarlaua 80 Parcela 1,2 la 
pretul de 1.018.585 Euro - Teren Extra-
vilan avand S = 131.514 mp si Plantatie 
Vita De Vie (existenta pe acest Teren) 
avand S = 131.514 mp, cu numar cadastral 
50365, inscris in Cartea Funciara nr. 
50365, situat in Tarlaua 80 Parcela 4 la 
pretul de 385.335 Euro - Teren Extravilan 
avand S = 53.591 mp si Plantatie Vita De 
Vie (existenta pe acest Teren) avand S = 
53.591 mp, cu numar cadastral 50366, 
inscris in Cartea Funciara nr. 50366, situat 
in Tarlaua 80 Parcela 3 la pretul de 
157.020 Euro situate in extravilanul 
comunei Pãtulele, Judeţul Mehedinţi. 
Preturile nu includ TVA, se achita contra-
valoarea in lei la cursul BNR din ziua 
platii. Administratorul judiciar mentio-
neaza faptul ca, asupra bunurilor enume-
rate mai sus detine un drept de ipoteca 
legala creditorul Mollificio Bortolussi SRL. 
Total suprafata de teren  : 615144 mp. 
Valoarea totala a bunurilor imobile este de 
1.802.364 EURO exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii). 
Licitaţia va avea loc la biroul administrato-
rului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrau-
tului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 
20.07.2020, orele 14:00. Titlul executoriu în 
baza căruia administratorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile, 
conform Raportului de evaluare nr. 
32/05.03.2020, 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 consemnarea 
în contul unic de insolventa al debitoarei 
SC Tecnogreen SRL, pana la data de 
17.07.2020 orele 17.00 a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire pentru bunul 
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitio-
neze precum și achiziţionarea caietului de 
sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. Cont 
deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucur-
s a l a  D r. Tr. S e v e r i n ,  s u b  n r. 
RO11BRMA0999100083622047. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la ședinţa 
de licitaţie să transmita oferte de cumpă-
rare și documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Avand in vedere măsu-
rile de prevenire a răspândirii virusului 
Covid 19 (Coronavirus), precum si a 
ordonantelor militare emise, administra-
torul 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 admi-
nistratorul 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-in-
solventa.ro, sau la sediul profesional al 
administratorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.Mehe-
dinti. Administror judiciar, 
Consultant Insolvenţă Sprl Filiala Timis, 
prin asociat coordonator ec. Serban 
Valeriu.

l Prunus Confort Design SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare individuală masina rindeluit D700 
(1024 lei), circular formatizat D2800 (836 
lei), fierastrau cu panglica (270 lei), cabina 
lacuit (1056 lei), fierastrau circular Astra 
(1024 lei), masina prelucrat parchet (2720 
lei), masina retezat capete (1111 lei), 
masina de frezat cu lant (2129 lei), masina 
de ambalat (306 lei), ciclon absortie 
rumegus (106 lei) și vânzare în bloc diferite 
modele de ferestre și uși din lemn la prețul 
de 7576 lei. La prețurile menționate se 
adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în data 
de 10.07.2020, ora 14:30 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 17.07.2020 aceeași oră, în același loc.

l Asesoft Technologies SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile: cameră termoviziune (5696 
lei), camera HD (908 lei), kit dezvoltare 
EKG 2 bioharness 3 (878 lei), sistem wire-
less pentru monitorizare parametrii vitali 
(42616 lei), terminal satelit cu cartela 
preplatita (2219 lei), monitor functii vitale 
(8333 lei), oculus Rift DK2 virtual reality 
(1475 lei), tensiometre (51≈154 lei), kit 
dezvoltare Ekg 1 compression shirts (238 

lei), pulsiometru wireless (95 lei), Nvidia 
3D Vision 2 wireless glasses kit (304 lei), 
stand mobil calibrare echipamente achi-
zitie Ecg Eeg (63407 lei), stand mobil teste 
de electrosecuritate (84992 lei), videotele-
foane (279 lei). La prețurile menționate se 
adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în 
10.07.2020, ora 15:00 la sediul lichidato-
rului judiciar din str. Banatului, nr. 1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în ziua de 17.07.2020 aceeași 
oră, în același loc.

l Etiss Confexim SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile: masina automata de taiat la 
prețul de 54060 lei, masina automata de 
taiat la prețul de 55044 lei, generator abur 
calcat + componente Wermac la prețul de 
9803 lei, vânzare în bloc 44 masini de cusut 
Brother, Juki tăietor, Jack, croit, impa-
chetat, butoniere, calcat, surfilat, etc la 
pretul de 19151 lei, vânzare în bloc 16 
masini de cusut Overlock, Juki feston, 
Uber, masină de control lycra la prețul de 
19209 lei, vânzare în bloc 30 masini de 
cusut Yuki special simpla la prețul de 
15453 lei, vânzare în bloc 30 masini liniare 
motor incorporat Siruba la prețul de 17334 
lei, vânzare în bloc 30 masini liniare motor 
incorporat Siruba la prețul de 17226 lei, 
vânzare în bloc 15 masini liniare motor 
incorporat DDL M1 SI M2 la prețul de 
11529 lei. La preturile de pornire se 
adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în data 
de 10.07.2020, ora 14/00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 17.07.2020, aceeași oră, în același loc.

l SC Muntenia SA, societate aflata in 
faliment, dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal 
Prahova, prin lichidator Just Insolv SPRL, 

anunţă vânzarea la licitatie publică a tere-
nului extravilan in suprafata de 1.779 mp 
inscris in CF nr.21539 a com. Filipestii de 
Padure la pretul de 6.227 lei. Licitatiile 
publice vor avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 
12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B pe data de: 
15.07.2020, 16.07.2020, 22.07.2020, 
23.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 
04.08.2020, 05.08.2020, 11.08.2020 si 
12.08.2020, orele 12:00. Vanzarea se face in 
conformitate cu hotararea Adunarii credi-
torilor din 14.12.2011 si cu Regulamentul 
de participare la licitatie. Taxa de partici-
pare la licitatie este de 500 lei plus TVA, 
care se achita la sediul lichidatorului judi-
ciar.  Relati i  suplimentare la tel . 
0740226446.

l Spitalul de Boli Cronice Câmpeni orga-
nizează în data de 31.07.2020 licitație 
publică deschisă cu strigare pentru 
vânzarea mijlocului fix - echipament radi-
ologic Mercury 332 - aflat în patrimoniul 
unității sanitare. Informații suplimentare: 
- echipamentul radiologic Mercury 332 
poate fi văzut la sediul Spitalului de Boli 
Cronice Câmpeni (în cadrul laboratorului 
de radiologie și imagistică medicală) din 
localitatea Câmpeni, str. Crișan, nr. 11, cp 
515.500, jud.Alba; - instituțiile publice 
interesate pot transmite până la data de 
24.07.2020 adresele în vederea transmiterii 
fără plată a mijlocului fix - echipament 
radiologic Mercury 332 - conform prevede-
rilor HG 841/1995 cu modificările și 
completările ulterioare; - licitația publică 
deschisă cu strigare pentru vânzarea mijlo-
cului fix -echipament radiologic Mercury 
332 - va avea loc în data de 31.07.2020, ora 
11:30, la sediul Spitalului de Boli Cronice 
Câmpeni din localitatea Câmpeni, str. 
Crișan, nr. 11, cp 515.500, jud.Alba; - 
relații/informații despre mijlocul fix -echi-
pament radiologic Mercury 332 -care este 
scos la vânzare se pot obține la numărul de 
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telefon/fax: 0258.771.582; -condițiile pe 
care trebuie să le îndeplinească potențialii 
achizitori spre a fi admiși la licitația 
publică deschisă cu strigare sunt: a.)
chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de 
participare la licitație, eliberată de casieria 
instituției publice; b.)copie de pe certifi-
catul de înmatriculare la Registrul comer-
țului și codul fiscal, pentru persoanele 
juridice române sau actul de identitate 
pentru persoanele fizice; - documentele de 
participare la licitația publică deschisă cu 
strigare pentru vânzarea mijlocului fix 
-echipament radiologic Mercury 332 - se 
primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei 
stabilite pentru ținerea licitației de vânzare 
a mijlocului fix - echipament radiologic 
Mercury 332; - prețul de pornire a licitației 
este de 135.032,40Lei; - cota de cheltuieli 
de participare este de 500Lei.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Zănești, comuna Zănești, str.Națională, nr. 
562 ,  județul  Neamț,  te lefon/fax 
0233.383.470, e-mail: primariazanesti@
yahoo.com, cod fiscal 2612952. 2. Infor-
mații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: - teren 
intravilan în suprafață de 997mp, situat în 
strada Energiei, nr. 20, având număr 
cadastral 52867, aparținând domeniului 
privat al comunei Zănești, conform HCL 
56/30.06.2020 și temeiul legal: OUG 
57/03.07.2019; -teren intravilan în supra-
față de 968mp, situat în strada Energiei, nr. 
22, având număr cadastral 52868, aparți-
nând domeniului privat al comunei 
Zănești, conform HCL 57/30.06.2020 și 
temeiul legal: OUG 57/03.07.2019. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Registratură 
sau se poate consulta pe site-ul:  www.
primariazanesti.ro, secțiunea: licitații. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/ comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Se poate obține de la 
Serviciul Registratură din cadrul Primăriei 
Comunei Zănești, str. Națională, nr. 562, 
județul Neamț. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 100Lei/exemplar, ce se 
achită la caserie. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 22.07.2020, ora 
10:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
28.07.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Zănești, str.Națională, nr. 562, județul 
Neamț -serviciul Registratură. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un singur exem-
plar, într-un plic sigilat. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 28.07.2020, ora 
12:00, la sediul Primăriei Comunei Zănești, 
str. Națională, nr. 562, județul Neamț, Sala 
de ședințe. 6. Denumirea, adresa, numărul 

de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamț, 
Bulevardul Decebal nr. 5, județul Neamț, 
cod poștal 610012, telefon 0233.212.294, 
fax 0233.235.655, e-mail: tr-neamt-scivil@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 06.07.2020.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Consiliul Local 
Poiana Cristei, comuna Poiana Cristei, 
strada Pinului, nr. 28, județul Vrancea, 
telefon/fax 0237.252.182, e-mail: poiana-
cristeiprimaria@yahoo.com, cod fiscal 
4298024. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: cabinet medi-
cină de familie în suprafață construită de 
80mp, în T15, P501, aflat în domeniul 
public al UATC Poiana Cristei, județul 
Vrancea, conform HCL 38/29.06.2020 și 
temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate obține 
de la Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei comunei Poiana Cristei, 
strada Pinului, nr. 28, județul Vrancea. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 50Lei/ exem-
plar, se achită numerar la casieria Primăriei 
Comunei Poiana Cristei. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 21.07.2020, 
ora 14:00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
28.07.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Poiana Cristei, Compartimentul Secreta-
riat, strada Pinului nr.28, județul Vrancea. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate 
-unul exterior și unul interior. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 31.07.2020, ora 
14:00, Primăria Comunei Poiana Cristei, 
strada Pinului, nr. 28, județul Vrancea. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Vrancea, Focșani, Bdul Indepen-
denței, nr. 19-21, județul Vrancea, telefon 
0237 .232 .092 ,  fax  0237 .232 .094 , 
e-mail: tr-vrancea@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 06.07.2020.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Șișești, 
comuna Șișești, nr. 430, județul Mara-
mureș,  telefon 0262.298.000,  fax 
0262.298.001, e-mail: primariasisesti@
yahoo.com, cod fiscal 3627277. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
bun imobil, aparținând domeniului public 
al Comunei Șișești: teren în suprafață de 
6mp, înscris în CF 52806 Șișești, număr 
cadastral atribuit 52806, în vederea 
construirii unui panou publicitar, conform 
HCL 36/17.06.2020 și 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 intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul Primăriei Comunei Șișești, comuna 
Șișești, nr. 430, județul Tulcea. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Secretariat, comuna 
Șișești, nr. 430, județul Tulcea. 3.3. Costul 
și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: Persoa-
nele interesate pot achita costul documen-
tației de atribuire: 500Lei, la casieria 
instituției. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 24.07.2020, ora 13:00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 03.08.2020, 
ora 13:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei Șișești, nr. 
430, comuna Șișești, județul Maramureș. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 
5. Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
04.08.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei 
Comunei Șișești, comuna Șișești, nr. 430, 
județul Maramureș. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Maramureș, 
municipiul Baia Mare, Bd.Republicii, nr. 
2A,  județul  Maramureș ,  te lefon 
0262.218.235 -40, fax 0262.218.209, e-mail: 
tr-maramures-reg@just. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 06.07.2020.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: UAT Comuna 
I.C.Brătianu, comuna I.C.Brătianu, strada 
Principală, nr. 34, județul Tulcea, cod 
poștal 827100, telefon/fax 0240.573.134, 
email: primaria_icbratianu@yahoo.com, 
cod fiscal 4794036. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 
suprafața de 91,7ha teren arabil, situat în 
extravilanul localității I.C.Brătianu, 
proprietate privată a UAT Comuna 

I.C.Brătianu, județul Tulcea, conform 
HCL 37/23.06.2020 și OUG 57/03.07.2019, 
format din 6 loturi, astfel: 1.T165, A8/Lot 
2: 23ha; 2.T165, A8/Lot 3: 30,16ha; 3.T165, 
A7/Lot 12: 8ha; 4.T165, A4/Lot 10: 7ha; 
5.T165, A4/Lot 11: 1ha; 6.T161, A12/Lot 2: 
22,54ha. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, la sediul concedentului, 
de la Compartimentul Juridic. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Comparti-
mentul Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Comunei 
I.C.Brătianu, comuna I.C. Brătianu, 
strada Principală, nr. 34, județul Tulcea. 
3.3. Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 
Costul unui exemplar în format tipărit este 
de 19Lei și se achită la casieria Primăriei 
UAT Comuna I.C.Brătianu. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
17.07.2020, ora 14:00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 28.07.2020, ora 09:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei I.C.Brătianu, str.Princi-
pală, nr.34, județul Tulcea, la secretarul 
comisiei de licitație. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior și unul inte-
rior. 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
28.07.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei 
Comunei I.C.Brătianu, strada Principală, 
nr. 34, județul Tulcea. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Tulcea, Secția Contencios Administrativ și 
Fiscal, Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, județul 
Tulcea, telefon 0240.504.276, fax 
0240.513.077, e-mail: tribunalul-tulcea@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 06.07.2020.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoana de contact: Comuna Topleţ, sat 
Topleţ, nr.97, judeţul Caraș-Severin, telefon 
0255.522409, fax 0255.522.409, e-mail: 
primaria.toplet@g-mail.com, cod fiscal 
3227270. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: 4 parcele de 
teren, proprietate privată a Comunei 
Topleț, identificate astfel: -Parcela A, 
500mp, nr.cadastral: CF 31313, situată în 
extravilanul Comunei Topleț, zona Bârza, 
cu acces direct la drum. Vânzarea se face 
conform ar t .  363  d in  OUG nr. 
57/03.07.2019 și conform Hotărârilor 
Consiliului Local cu nr.18/14.05.2020 și 
22/17.06.2020; -Parcela B, 2.389mp, nr.

cadastral: CF 31323, situată în extravilanul 
Comunei Topleț, zona Bârza, cu acces 
direct la drum. Vânzarea se face conform 
art. 363 din OUG nr. 57/03.07.2019 și 
conform Hotărârilor Consiliului Local cu 
nr.18/14.05.2020 și 23/17.06.2020; -Parcela 
C, 10.000mp, nr.cadastral: CF 31375, 
situată în extravilanul Comunei Topleț, 
zona Seracova Mare, cu acces direct la 
drum. Vânzarea se face conform art.363 
din OUG nr.57/03.07.2019 și conform 
Hotărâri lor Consil iului  Local  cu 
nr.18/14.05.2020 și 24/17.06.2020; -Parcela 
D, 20.000mp, nr.cadastral: CF 31376, 
situată în extravilanul Comunei Topleț, 
zona Seracova Mare, cu acces direct la 
drum. Vânzarea se face conform art.363 
din OUG nr.57/03.07.2019 și conform 
Hotărârilor Consiliului Local cu nr. 
18/14.05.2020 și 25/17.06.2020. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, la Comparti-
mentul Secretariat. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: se poate obține de la 
Secretariatul Primăriei Comunei Topleţ, 
sat Topleţ, nr. 97, județul Caraș-Severin. 
3.3. Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 300Lei/exem-
plar, ce se achită la casierie. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 28.07.2020, 
ora 16:00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
30.07.2020, ora 16:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Topleţ, sat Topleţ, nr.97, judeţul Caraș-Se-
verin, Registratură. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
31.07.2020, ora 12:00, Primăria Comunei 
Topleţ, sat Topleţ, nr. 97, județul Caraș-Se-
verin. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Caraș-Severin, Reșiţa, 
Str. Horea, nr. 2-4, județul Caraș-Severin, 
telefon 0255.213.304, fax 0255.211.554, 
e-mail: ecris.115@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 06.07.2020.

PIERDERI
l Micu Lucian Daniel, Alexandria, 
pierdut Atestat de pregătire profesională a 
instructorilor de conducere auto, eliberat 
la data de 24.03.2014 de ARR. Îl declar 
nul.

l Pierdut Certificat Ambarcatiune Agre-
ment Seria A005922 emis de AUTORI-
TATEA NAVALA ROMANA pentru 
ambarcatiunea inmatriculata la Capitania 
Port Snagov sub numarul matricol 
0876-SN.Il declar nul.


