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OFERTE SERVICIU
l Redy Dental Design SRL cu sediul 
social în București, Str.Rasaritului, 
nr.6, bl.117, sc.B, ap.46, sector 6,  
J40/10963/2017, CUI 37874441, anga-
jează: tehnician dentar cod COR 
325101  -2 posturi . Pentru CV, la 
adresa de e-mail: contact@immigra-
tions.ro.

l S.C. HTR Spedition SRL din Iași 
angajează ”coordonator transport”, 
cunoscător al limbii ruse la nivel 
expert, obligatoriu. Cunoașterea și a 
altor limbi de circulație internațională 
constiuie un avantaj. Salariu motivant. 
Relații tel.: 0734-890560. Institutul 
National De Cercetare-Dezvoltare 
Pentru Optoelectronica INOE 2000 cu 
sediul în str. Atomiștilor, nr. 409, Oraș 
Măgurele, Jud. Ilfov, scoate la concurs: 
-1 post cercetător științific gradul I, 
conform Ordinului MEC nr. 4261 din 
23.06.2020 și Ordinul MEC nr. 
4676/07.07.2020, Paneluri și Domenii 
Fundamentale: Matematică și științele 
naturii, Comisii de specialitate: Știin-
țele pământului, Domeniul arondat 
Știința mediului. Locul desfășurării 
concursului: la sediul INOE 2000 din 
str. Atomiștilor, nr. 409, Orașul Măgu-
rele, Județul Ilfov. Înscrierea la 
concurs se face în termen de 30 de zile 
de la data publicării anunțului în ziar. 
Dosarul de concurs se depune la Secre-
tariatul INOE 2000. Relații la tel. 
021.457.45.22

l Institutul National De Cerceta-
re-Dezvoltare Pentru Optoelectronica 
INOE 2000 cu sediul în str. Atomiștilor, 
nr. 409, Oraș Măgurele, Jud. Ilfov, 
scoate la concurs: -1 post cercetător 
științific gradul II, conform Ordinului 
MEC nr. 4261 din 23.06.2020 și 
Ordinul MEC nr. 4676/07.07.2020, 
Paneluri și Domenii Fundamentale: 
Matematică și științele naturii, Comisii 
de specialitate: Științele pământului, 
Domeniul arondat Știința mediului. 
Locul desfășurării concursului: la 
sediul INOE 2000 din str. Atomiștilor, 
nr. 409, Orașul Măgurele, Județul Ilfov. 
Înscrierea la concurs se face în termen 
de 30 de zile de la data publicării anun-
țului în ziar. Dosarul de concurs se 
depune la Secretariatul INOE 2000. 
Relații la tel. 021.457.45.22

l Institutul National De Cerceta-
re-Dezvoltare Pentru Optoelectronica 
INOE 2000 cu sediul în str. Atomiștilor, 
nr. 409, Oraș Măgurele, Jud. Ilfov, 
scoate la concurs: -1 post cercetător 
științific gradul II, conform Ordinului 
MEC nr. 4261 din 23.06.2020 și 
Ordinul MEC nr. 4676/07.07.2020, 
Paneluri și Domenii Fundamentale: 
Științe Inginerești. Comisii de speciali-
tate: Inginerie Electronică și Telecomu-
nicații, Domeniul arondat Inginerie 
Electronică, Telecomunicații și Tehno-
logii Informaționale. Locul desfășu-

rării concursului: la sediul INOE 2000 
din str. Atomiștilor, nr. 409, Orașul 
Măgurele, Județul Ilfov. Înscrierea la 
concurs se face în termen de 30 de zile 
de la data publicării anunțului în ziar. 
Dosarul de concurs se depune la Secre-
tariatul INOE 2000. Relații la tel. 
021.457.45.22

l Institutul National De Cerceta-
re-Dezvoltare Pentru Optoelectronica 
INOE 2000 cu sediul în str. Atomiștilor, 
nr. 409, Oraș Măgurele, Jud. Ilfov, 
scoate la concurs 1 post de cercetător 
științific, cu normă întreagă, pe durată 
nedeterminată, cu următoarele cerințe: 
-Licențiat în fizică și inginerie fizică; 
-diplomă de master în inginerie fizică 
sau fizică; -doctor sau doctorand; 
-vechime minimă în activitatea de 
cercetare în specialitate sau în învăță-
mântul superior -2 ani sau vechime 
minimă în alte activități -4 ani; -experi-
ență în utilizarea echipamentelor 
pentru măsurarea proprietăților aero-
solilor atmosferici, bazate pe tehnici de 
absorbție/ împrăștiere / spectrometrie 
de masă; -cunoștințe solide privind 
caracteristicile chimice și proprietățile 
fizice ale aerosolilor atmosferici; 
-cunoștințe în utilizarea modelelor 
pentru estimarea surselor aerosolilor 
prin metode orientate receptor sau 
sursă; -cunoștințe privind legislația 
europeană și națională în domeniul 
protecției mediului; -cunoștințe PC 
(Windows, MS Office, Corel, Latex); 
-cunoștințe de programare (Igor/
Matlab/R); -cunoștințe solide de limba 
engleză. Locul desfășurării concur-
sului: la sediul INOE 2000 din str. 
Atomiștilor, nr. 409, Orașul Măgurele, 
Județul Ilfov. Înscrierea la concurs se 
face în termen de 30 de zile de la data 
publicării anunțului în ziar. Dosarul de 
concurs se depune la Secretariatul 
I N O E  2 0 0 0 .  R e l a ț i i  l a  t e l . 
021.457.45.22

l Institutul National De Cerceta-
re-Dezvoltare Pentru Optoelectronica 
INOE 2000 cu sediul în str. Atomiștilor, 
nr. 409, Oraș Măgurele, Jud. Ilfov, 
scoate la concurs 2 posturi de cerce-
tător științific, cu normă întreagă, pe 
durată nedeterminată, cu următoarele 
cerințe: -absolvent al facultății tehnice 
(automatică și calculatoare, inginerie 
electronică, rețele și comunicații); 
-doctor sau doctorand; -vechime 
minimă în activitatea de cercetare în 
specialitate sau în învățământul supe-
rior -2 ani sau vechime minimă în alte 
activități -4 ani; -abilități și experiență 
în lucrul cu echipamente de C-D utili-
zate în analiza stării atmosferice cu 
accent pe dezvoltarea de algoritmi de 
pre-procesare, procesare și vizualizare 
a datelor; -cunoștințe de tehnici de 
învățare automată folosind date in-situ 
și de teledetecție; -cunoștințe în deter-
minarea erorilor atât în cazul măsură-
rilor cât și al parametrilor obținuți prin 
algoritmi avansați de procesare; 

-cunoștințe de operare PC și office 
(platforma Windows, Linux); -cunoș-
tințe de programare (C++, MatLAB, 
Python), aplicații web și baze de date 
(PHP, HTML, MySQL); -cunoștințe 
PC (Windows, MS Office, Corel, 
Latex); -cunoștințe solide de limba 
engleză. Locul desfășurării concur-
sului: la sediul INOE 2000 din str. 
Atomiștilor, nr. 409, Orașul Măgurele, 
Județul Ilfov. Înscrierea la concurs se 
face în termen de 30 de zile de la data 
publicării anunțului în ziar. Dosarul de 
concurs se depune la Secretariatul 
I N O E  2 0 0 0 .  R e l a ț i i  l a  t e l . 
021.457.45.22

l Institutul National De Cerceta-
re-Dezvoltare Pentru Optoelectronica 
INOE 2000 cu sediul în str. Atomiștilor, 
nr. 409, Oraș Măgurele, Jud. Ilfov, 
scoate la concurs 1 post de cercetător 
științific gradul III, cu normă întreagă, 
pe durată nedeterminată, cu următoa-
rele cerințe: -studii superioare de lungă 
durată în fizică; -diplomă de master, 
specializarea Fizica Atmosferei/Mediu; 
-doctorat în fizică, specializarea Fizica 
Atmosferei; -cunoștințe despre bugetul 
radiativ al atmosferei, ozon și NO2; 
-abilități și experiență în lucrul cu echi-
pamente de C-D utilizate în măsurarea 
radiației și compușilor atmosferici 
(fotometrie, DOAS, lidar); -cunoștințe 
de optica atmosferei, procese la inter-
acția radiației luminoase cu constitu-
enții; -cunoștințe de bază privind 
teledetecția activă și pasivă; -cunoș-
tințe de operare PC (platforma 
Windows, Linux); -cunoștine de 
programare (Matlab, R, Fortran); 
-solide cunoștințe de limba engleză; 
-experiență în activitatea de cercetare: 
Vechime minimă în activitatea de 
cercetare în specialitate/învățământ 
superior -6 ani sau 4 ani daca au titlul 
științific de doctor în ramura de știință 
corespunzătoare postului, sau vechime 
minimă în alte activități -10 ani sau 8 
ani daca au titlul științific de doctor în 
ramura de știință corespunzătoare 
postului. Locul desfășurării concur-
sului: la sediul INOE 2000 din str. 
Atomiștilor, nr. 409, Orașul Măgurele, 
Județul Ilfov. Înscrierea la concurs se 
face în termen de 30 de zile de la data 
publicării anunțului în ziar. Dosarul de 
concurs se depune la Secretariatul 
I N O E  2 0 0 0 .  R e l a ț i i  l a  t e l . 
021.457.45.22

l Spitalul Clinic de Urgenţă de 
Chirurgie Plastică Reparatorie și 
Arsuri cu sediul în București, Calea 
Griviței nr.218, sector 1, telefon– 
021/2240947, fax 021/2240930, Cod 
Fiscal 4967072, reprezentat prin dr. 
Cristian Toma, având funcţia de 
Manager Interimar organizează în 
perioada 28.08.2020, proba scrisă– 
03.09.2020, proba interviu, concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante, cu normă 
întreagă și 1/2 normă pe perioadă 

nedeterminată, în conformitate cu 
H.G.R.286/2011 modificată prin 
H.G.R. nr.269/2016 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant, 
corespunzător funcțiilor contractuale 
și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superi-
oare ale personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice: Denumirea posturilor: -2 
posturi asistent medical debutant (PL)- 
Compartiment A.T.I.; -1 post asistent 
medical debutant (PL)– Ambulatoriu 
integrat; -1 post infirmieră- Secția 
Clinică Chirurgie Plastică, Microchi-
rurgie Reconstructivă II; -1 post infir-
miera- Compartiment A.T.I.; -1 post 
ingrijitoare- Secția Clinică Chirurgie 
Plastică, Microchirurgie Reconstruc-
tivă II; -1 post ingrijitoare- Secția 
Clinică Chirurgie Plastică, Microchi-
rurgie Reconstructivă I Arși; -2 posturi 
registrator medical principal- 1/2 
normă- Compartiment Evaluare și 
Statistică Medicală; -1 post registrator 
medical principal– Compartiment 
Evaluare și Statistică Medicală; -1 post 
registrator medical debutant– 
Compartiment Primiri Urgențe; 
Condiţii generale: -să fie cetăţean 
român sau cetăţeanul unui stat aparţi-
nând U.E.; -cunoaște limba romană 
scris și vorbit; -are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale. 
Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele documente: 
-cerere de înscriere la concurs, adre-
sată conducătorului unității; -act de 
identitate în original și copie; -docu-
mente în original și copie, care să 
ateste nivelul studiilor, diplomă școală 
generală, diplomă bacalaureat, 
diplomă absolvire școală sanitară post-
liceală în specialitatea medicină gene-
rală, acte care atestă efectuarea unor 
cursuri/ specializări; -copia carnetului 
de muncă și/sau adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă după data 
de 01.01.2011, în meserie sau în specia-
litatea studiilor; -cazierul judiciar; 
- c e r t i f i c a t  d e  m e m b r u 
O.A.M.G.M.A.M.R și aviz anual, în 
termen; -asigurare de malpraxis; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de medicul de familie; -curri-
culum vitae. Condiţii specifice: -școala 
generală și minim 6 luni vechime în 
muncă, pentru postul de infirmieră; 
-minim 4 ani vechime în specialitate 
pentru posturile de registratori medi-
cali principali. Data limită până la care 
se pot depune actele pentru dosarul de 
concurs, este 21.08.2020, orele 15:00, 
reprezentând 10 zile lucrătoare de la 
afișarea anunţului la sediul spitalului. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei sau la telefon 
021/2240947 int. 124: biroul Runos. 
Informaţii privind desfășurarea 
concursului sunt afișate pe pagina de 
internet a spitalului: www.arsuri.ro.

l Institutul de Chimie Macromolecu-
lară „Petru Poni” Iași al Academiei 
Române, cu sediul în Iași, Aleea Gr.
Ghica Vodă, nr.41A, jud.Iași, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcți-
ilor contractuale de execuție vacante: 
-Muncitor calificat I -Instalator reţele 
termice și sanitare (2 posturi) cu 
normă întreagă (cod COR: 712612); 
-Muncitor calificat II - Electrician de 
întreținere în construcții (2 posturi) cu 
normă întreagă (cod COR: 741102). 
Posturile sunt în cadrul Atelierului de 
întreținere și reparații al Institutului. 
Documente obligatorii pentru constitu-
irea dosarului de concurs sunt cele 
prevazute de HG 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale. Condiţii specifice 
postului: -studii medii sau cursuri de 
calificare; -apt din punct de vedere 
fizic și medical; -aptitudini/deprinderi: 
competenţă profesională în domeniul 
instalaţiilor termice și sanitare, comu-
nicare cu șeful ierarhic superior și cu 
ceilalţi membri ai echipei, eficienţă și 
eficacitate, lucru în echipă; -vechime în 
muncă minim 6 ani (pentru posturile 
de electricieni), respective 9 ani (pentru 
posturile de instalatori). Concursul se 
va desfășura la sediul instituţiei, astfel: 
-31.08.2020, ora 11:00 -susţinerea 
probei scrise; -04.09.2020, ora 11:00 
- s u s ţ i n e r e a  p r o b e i  i n t e r v i u ; 
-08.09.2020, ora 16:00 -afișarea rezulta-
telor finale ale concursului. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile din 
art.3 al Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale, aprobat prin 
H.G.nr.286/2011 modificată și comple-
tată prin H.G.1027/2014. Anunţul 
cuprinzând condiţiile generale și speci-
fice, calendarul concursului, tematica 
și bibliografia sunt afișate la sediul 
Institutului, pe website www.icmpp.ro 
și transmise spre publicare către 
portalul posturi.gov.ro. Dosarele de 
concurs se depun la la sediul Institu-
tului, Biroul personal-resurse umane în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea în Monitorul Oficial. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la Serviciul 
resurse umane, sediul Institutului de 
Chimie Macromoleculară „Petru 
Poni” din Iași, telefon 0232.260.332, 
interior 168, email: enciu.diana@
icmpp.ro

l CIS Gaz SA, cu sediul în jud.Mureș, 
Sântana de Mureș, str.Voinicenilor, 
nr.686,  angajează: Sudori (15 poziții, 
studii medii +lb.engleză); Muncitor 
necalificat la spargerea și tăierea mate-
rialelor de construcții (23 poziții, studii 
medii +lb.engleză) și Inginer mecanic 
(1 poziție, studii superioare +lb.
engleză). CV-urile se pot depune la 
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sediul firmei până la  data  de 
10.08.2020.  Informații  la telefon 
+40265.313.018.

CITAȚII
l Pâratul  Crăciunescu Mitu, cu 
ultimul domiciliu necunoscut este 
chemat la Judecătoria Petroşani, 
B-dul 1 Decembrie 1918, în dosarul 
6110/278/2010 la data de 17.09.2020, 
ora 8.30 la sala de şedinţe nr. 27, în 
proces cu Ileana Rus, David Ion şi 
alţii, având ca obiect uzucapiune.

SOMAȚII
l În dos. nr.1276/210/2020 al Judecă-
toriei Chişineu-Criş, reclamantul 
Erdos Alexandru, dom. în Adea, 
nr.210, în contradictoriu cu Kiss P.
Alexandru, dec. în 14.08.1955 în 
Șintea Mare, solicită constatarea 
faptului juridic al uzucapiunii, 
prescripție achizitivă şi naşterea drep-
tului de proprietate asupra imobilului 
înscris în CF 306938 Șintea Mare, Top 
479-480 Adea, compus din casă de 
locuit şi teren intravilan de 2.880mp. 
Toți cei interesați pot formula opoziție 
de la publicare, respectiv afişare 
prezentei somații.

l In dosarul civil cu nr. 1342/210/2020 
al Judecatoriei Chisineu Cris, recla-
manta Betea Elena, domiciliata in 
localitatea Santana, sat Caporal 
Alexa, nr. 3, judetul Arad, solicita a se 
constata ca a dobandit dreptul de 
proprietate cu titlu de uzurpaciune, 
asupra imobilului teren intravilan gol, 
in suprafata totala de 1440 mp, situat 
in localitatea Caporal Alexa, nr. 3, 
judetul Arad, teren identificat in CF 
300601 Santana, cost CF 349 Caporal 
Alexa, avand nr. top. 674, 675/b. 
Proprietar tabular Gurban Tivadar. 
Toti cei ineteresati in cauza pot 
formula opozitii la prezenta somatie 
in termen de 30 de zile de la publi-
carea si respectiv afisarea somatiei, in 
dosarul cu numarul de mai sus al 
Judecatoriei Chisineu Cris. Emisa in 
temeiul art. 130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, astfel cum s-a dispus prin 
rezolutia Judecatorului din data de 
31.07.2020, privind cererea inregis-
trata sub dosar nr. 1226/246/2020 al 
Judecatoriei Ineu, formulata de 
petentul Ghiura Cristian Paul, domi-
ciliat in Ineu, strada Republicii, nr. 68, 
judetul Arad, prin care se solicita sa se 
constate ca a dobandit cu titlu de 
uzurpaciune prin jonctiunea posesi-
ilor, dreptul de proprietate din 
imobilul inscris in CF vechi nr. 43 
Ineu, nr. top. 1430 in suprafata de 
1920 mp, intravilan oras Ineu – Trup 
Izolat Dealul Viilor, proprietar tabular 
fiind Ghergar Gheorghe, cu domiciliu 
necunoscut, decedat la data de 
07.02.1950, in cota de ½ parti, de sub 
B. 7. Petentul sustine ca a posedat 
imobilul de mai sus in mod pasnic, 

public si continuu si sub nume de 
proprietar, fara ca alte persoane sa 
faca acte de deposedare sau tulburare 
pe intreaga perioada de peste 20 de 
ani de la moartea proprietarului 
tabular.

DIVERSE
l Arafura SRL cu adresa în mun.
Constanța, str. Eliberării, nr. 30, bl. 
Dr12, sc. A, et. A, ap. 8, jud. 
Constanța, titular pentru „Elaborare 
plan urbanistic zonal în vederea modi-
ficării indicatorilor urbanistici” în oraş 
Năvodari, zona Mamaia Nord, Popas 
III Mamaia, lot 10, jud.Constanța, 
anunță publicul interesat că, în urma 
parcurgerii etapei de încadrare din 
şedinta CSC din data de 15.07.2020, 
s-a luat decizia supunerii procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. 
Publicul poate formula comentarii 
privind decizia etapei de încadrare pe 
care le transmite în scris Agenției 
pentru Protecția Mediului, str.Unirii, 
nr.23, tel/fax 0241.546.696, în termen 
de 10 zile calendaristice de la publi-
carea anunțului.

l SC Smart Diesel SRL cu sediul în 
localitatea Chisineu-Cris, str. Dunarii, 
Nr.1/A, judetul Arad anunţă intenţia 
de revizuire a autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea cu cod CAEN (rev 
2) 4730 - Comert cu amănuntul al 
carburantilor pentru autovehicule în 
magazine specializate, desfăşurată la 
punctul de lucru din Loc. Pielesti, 
Calea Bucuresti, nr. 119, Judetul 
Timis.

l Hussain Maroa, cu domiciliul în 
județul Ilfov, oraşul Voluntari, titular 
al planului/programului „Construire 
imobil locuințe colective cu regim de 
înălțime S+P+5E, împrejmuire, orga-
nizare de şantier, amenajare incintă şi 
racorduri/branşamente utilități”, în 
orasul Voluntari, strada Emil Raco-
viță, Tarla 45, Parcela 934, număr 
cadastral 118204, județul Ilfov, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru planul/
programul menționat şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consul-
tată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni 
până joi între 09:00-11:00. Observații/
comentarii şi sugestii se primesc în 
s c r i s  l a  s e d i u l  A . P. M . I l f o v 
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02, 
0746.248.440) în termen de 18 zile de 
la data publicării anunțului.

l SC Impact Developer&Contractor 
SA (titularul proiectului) „Construire 
centru comunitar cu funcțiuni speci-
fice, clădire de birouri, ansamblu 
locuințe colective 14 blocuri şi parcaj 
suprateran deschis” anunţă publicul 

interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construire centru 
comunitar cu funcțiuni specifice, 
clădire de birouri, ansamblu locuințe 
colective 14 blocuri şi parcaj supra-
teran deschis” (denumirea proiec-
tului), propus a fi amplasat în str.
Aleea Teişani, nr.300-324, 394-410, 
sector 1, Bucureşti (adresa amplasa-
mentului). Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului APM Bucureşti din 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
Bucureşti şi la sediul SC Impact 
Developer&Contractor SA (denu-
mirea titularului şi adresa) şos.Bucu-
resti-Ploiesti, nr.172-176, sector 1, 
Bucureşti, în zilele de luni-vineri între 
orele 09:00-12:00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul autori-
tăţii competente pentru protecţia 
mediului APM Bucuresti.

l SC Pig Elita SRL anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectele „Modernizare 
adăpost creştere porcine, grajd C6” 
propus a fi amplasat în sat Gologanu, 
comuna Gologanu, Str. Rozelor, nr.78. 
Tarla 8, Parcela 1063/4, județul 
Vrancea şi „Construire lagună colec-
tare dejecții porcine”, propus a fi 
amplasat în extravilanul comunei 
Gologanu, Tarla 134, Parcela 580/3, 
județul Vrancea. Informațiile privind 
proiectul propus, pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Vrancea din municipiul 
Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în 
zilele de luni - joi între orele 8:00 – 
16:30, vineri 8:00 - 14:00 şi la sediul 
SC Pig Elita SRL din comuna Golo-
ganu, sat Gologanu, Str. Rozelor, nr. 
89, jud. Vrancea, în zilele de luni-vi-
neri între orele 8:00-16:00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. Vrancea.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Oraşului Ardud, oraşul 
Ardud, str.Nouă, nr.1, judeţul Satu 
Mare, e-mail: primaria@orasardud.ro, 
primaria.ardud@yahoo.com, cod 
fiscal 3897173. Autoritatea finanţa-
toare, Oraşul Ardud, în baza Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice pentru activităţi nonprofit de 
interes general, face cunoscute dome-
niile pentru care se acordă finanţări 
nerambursabile pentru anul de 
execuţie financiar 2020. Se acordă 
finanţare nerambursabilă în suma 
totală de 90.000Lei, sumă aprobată 
pentru anul 2020 conform Bugetului 
de venituri şi cheltuieli şi a HCL nr.45 
din 31.07.2020 privind aprobarea 

Programului anual al finanţărilor 
nerambursabile de la bugetul local în 
anul 2020 pe domeniile: Cultură, 
Social şi Sport: 1. Domeniul: Cultură, 
suma alocată: 60.000Lei. 2. Domeniul: 
Social, suma alocată: 10.000Lei. 3. 
Domeniul: Sport, suma alocată: 
20.000Lei. Total fonduri nerambursa-
bile pentru anul 2020: 90.000Lei.

l Anunt de intentie privind elabo-
rarea planului urbanistic de detaliu 
PUD Drumul Gura Ariesului nr. 
59-69, sect.3, Bucuresti. Andoch 
Construct Investment S.R.L. aduce la 
cunostinta publicului interesat initi-
erea Planului Urbanistic de Detaliu 
“Construire ansamblu ansamblu cu 
functiune mixta - locuire colectiva/
comert/servicii.” si supune spre 
consultare aceasta documentatie de 
urbanism. Initiere: Andoch Construct 
Investment S.R.L.. Elaborator: SC 
Dacra Studio SRL. Documentatia 
tehnica poate fi consultata la adresa: 
str.Calea Dudesti nr.191. incepand cu 
24.07.2020, timp de 15 zile;

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Unik Project 
Manager SRL desemnat prin hota-
rarea nr.2910 din data de 05.08.2020, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
799/3/2019, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Unik 
Project Manager SRL, cu sediul social 
in Bucureşti Sectorul 2, Strada Poiana 
Cu Aluni, Nr. 6, Bloc 17, Scara 3, Etaj 
4, Ap. 89, CUI  14225216, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/8538/2001. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Unik Project 
Manager SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
799/3/2019, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 21.09.2020; 
b) termenul de verificare a creantelor, 
de intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
12.10.2020; c) termenul pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv la 
06.11.2020; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
19.10.2020, ora 14:00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
17.08.2020, ora 14:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l  Administratorul unic al SC 
Simerom SA, cu sediul în Sibiu, 
Serbota, nr.28, jud.Sibiu, J32/32/1991, 
CUI:792229, doamna Baltag Elena 
Cristina, în temeiul art.117 indice 1 

alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societă-
ților comerciale, republicată şi modifi-
cată, la solicitarea acționarilor SC 
Primus Prod SRL şi Lazăr Ionuț, 
cumulând împreună 5,26% din capi-
talul social, completează ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare a Acți-
onarilor din data de 21.08.2020, ora 
10:30 (prima convocare)  sau 
22.08.2020, ora 10:30 (a-II-a convo-
care), anunț publicat în Monitorul 
Oficial al României partea a-IV-a, 
nr.2423/16.07.2020, cu următorul 
punct care va fi în continuarea celor 
din primul anunț: 5.Alegerea unui 
nou administrator unic al societății, ca 
urmare a expirării mandatului. Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcţia de admi-
nistrator unic se află la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultată şi 
completată de aceştia. Restul prevede-
rilor din convocatorul inițial rămân 
neschimbate.

l SC Compania Industrială pentru 
Transporturi SA, cu sediul în Craiova, 
str.Caracal, nr.146, jud.Dolj, tel/fax: 
0251.523.128, înregistrată la Registrul 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Dolj sub nr.J16/33/1991, CUI:2314514, 
capital social subscris şi vărsat în 
sumă de 897 947,5Lei, reprezentată 
prin Avrămescu Georgiana, în calitate 
de administrator unic, în conformitate 
cu dispoziţiile Legii nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, convoacă 
adunarea generală extraordinară a 
ac ţ ionar i lor  pentru  data  de 
14.09.2020, ora 09:00, la sediul socie-
tății. În cazul în care nu sunt întrunite 
condiţiile de cvorum pentru desfăşu-
rarea şedinţei se convoacă o nouă 
adunare generală a acţionarilor 
pentru data de 15.09.2020, ora 09.00, 
la sediul societății. La şedință vor 
participa acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la data de refe-
rință 08.09.2020. Ordinea de zi: 1.
Aprobarea vânzării imobilelor aflate 
în proprietatea societății: -Imobil 
situat în Craiova, str.Caracal, nr.146, 
în suprafață de 7.128mp, cu nr. 
Cadastral 244541, pe care se afla 
construcțiile C1,C2,C3, conform 
planului de amplasament şi delimitare 
al imobilului; -Cota indiviză de 
100/125 din imobilul situat în Craiova, 
str.Caracal, nr. 146, în suprafață de 
125mp, cu nr. Cadastral 244542; 
-Imobil situat în Craiova, str.Caracal, 
nr. 146, în suprafață de 859mp, cu nr. 
Cadastral 14266/2/1/1, intabulat în CF 
nr.225827; -Imobil situat în Craiova, 
str.Caracal, nr.146, în suprafață de 
757mp, pe care se află construcția 
C1-ANEXA (C4-magazie), cu nr. 
Cadastral 14266/2/1/12/1/1, fiind inta-
bulat în CF 233775; -Imobil situat în 
Craiova, str.Caracal, nr.146, în supra-
față de 290mp, cu nr. Cadastral 
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231016, intabulat în CF nr.231016, 
conform promisiunii de vânzare înche-
iată și autentificată de Notar Public 
Mladin-Preoteasa Alina-Corina, prin 
încheierea nr.1227/29.07.2020, la prețul 
negociat plecând de la valoarea 
minimă rezultată în urma efectuării 
unui raport de evaluare efectuat de un 
expert autorizat. 2. Mandatarea Admi-
nistratorului Unic al societății, doamna 
Avrămescu Georgiana, ca în numele 
societății să deruleze procedurile 
privind vânzarea imobilelor, semnarea 
și încheierea antecontractelor/contrac-
telor de vânzare-cumpărare autentice, 
acte adiționale la acestea, de a înde-
plini toate formalitățile necesare 
aferente acestui scop în relațiile cu 
autoritățile competente (Notar, Banca, 
Primăria Craiova inclusiv Direcția de 
impozite și taxe locale, ANCPI-OCPI 
competent, și alte entități publice sau 
private), precum și de a semna în 
numele acționarilor hotărârile AGEA. 
Persoanele care au calitatea de acți-
onar la data de referință 08.09.2020 
pot exercita dreptul de vot personal 
sau prin reprezentant cu procură 
specială care se depune în original la 
sediul societății cu 48 de ore înainte de 
adunare. Documentele și materialele 
informative privind ordinea de zi vor fi 
puse la dispoziție la sediul societății.

LICITAȚII
l Societatea AS3 -Administrare Străzi 
S3 SRL, intenționează să încheie un 
contract de achiziție publică pentru 
lucrări de proiectare, furnizare și 
execuție fațade ventilate decorative 
exterioare și tâmplării exterioare tip 
perete cortină pentru Clădire C1, din 
cadrul proiectului „Modernizare și 
Reabilitare Parc Pantelimon”. „Docu-
mentația de atribuire” se poate solicita 
la adresa de email: achizitii@as3-strazi.
ro sau la adresa din Șoseaua Gării 
Cățelu, nr.1M (Parc Pantelimon), 
Sector 3, București. Data limită de 
depunere a ofertelor este 07.08.2020, 
ora 17:00.

l Societatea AS3-Administrare Străzi 
S3 SRL intenționează să încheie un 
contract de achiziție publică pentru 
Lucrări de proiectare, furnizare și 
execuție instalații bazine interioare  
pentru realizarea contractului având 
ca obiect „Modernizare și reabilitare 
Parc Pantelimon”. „Documentația de 
atribuire” se poate solicita la adresa de 
email: achizitii@as3-strazi.ro sau la 
adresa din Șoseaua Gării Cățelu, 
nr.1M (Parc Pantelimon), Sector 3, 
București. Data limită de depunere a 
ofertelor este 14.08.2020, ora 10:00.

l Societatea AS3-Administrare Străzi 
S3 SRL intenționează să încheie un 
contract de achiziție publică pentru 
servicii de impermeabilizare a beto-
nului și protejarea fier betonului din 
structură, față de vaporii de clor și alți 

agenți chimici, la clădirea C1 din 
cadrul proiectului „Modernizare și 
Reabilitare Parc Pantelimon”. „Docu-
mentația de atribuire” se poate solicita 
la adresa de email: achizitii@as3-strazi.
ro sau la adresa din Șoseaua Gării 
Cățelu, nr.1M (Parc Pantelimon), 
Sector 3, București. Data limită de 
depunere a ofertelor este 14.08.2020, 
ora 10:00.

l Comuna Ozun, prin Consiliul Local 
al Comunei Ozun, str.Gábor Áron, 
nr.75, comuna Ozun, satul Ozun, 
județul  Covasna,  te lefon/fax: 
0267.331.002, e-mail: primaria@ozun.
ro, cod fiscal 4201910, organizează 
licitație publică pentru: teren extra-
vilan în suprafață de 752mp, înscris în 
CF.nr.30251 Ozun, situat administrativ 
în comuna Ozun, satul Bicfalău fn, 
județul Covasna, domeniul public al 
comunei Ozun. Caietul de sarcini 
poate fi achiziționat de la sediul insti-
tuției, în valoare de 10Lei/exemplar 
care va fi achitat în numerar la casieria 
Primăriei Comunei Ozun. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
21.08.2020, ora 16:00. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 28.08.2020, ora 
14:00.  Deschiderea oferte lor : 
31.08.2020, ora 11:00, la sediul Primă-
riei Comunei Ozun. Ofertele se depun 
la: Primăria Comunei Ozun, comuna 
Ozun, satul Ozun, str.Gábor Áron, 
nr.75, județul Covasna, într-un exem-
plar. Pentru soluționarea litigiilor 
instanța competentă va fi Tribunalul 
Covasna ,  Munic ip iu l  Sfântu 
Gheorghe, str.Kriza János, nr.2, județul 
Covasna, telefon: 0267.311.606, e-mail: 
tr.covasna@just.ro.

l Consiliul Județean Harghita, orga-
nizează licitaţie publică în vederea 
închirierii unui spațiu în suprafață de 
118,17mp, din imobilul Centrul de 
Sănătate pentru Copii Sânmartin 
situat în comuna Sânmartin, str. Prin-
cipală, nr. 361/A, județul Harghita. 
Licitaţia are loc în ziua de 28.08.2020, 
ora 14:00, la sediul Consiliului Jude-
țean Harghita din localitatea Mier-
curea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr.5, 
judeţul Harghita, cod fiscal 4245763, 
t e l e f o n / f a x  0 2 6 6 . 2 0 7 . 7 9 0 
/0266.207.792. Ofertele, vor fi depuse la 
registratura instituției până la data de 
27.08.2020, ora 12.00, în 1 exemplar. 
Condiţiile privind participarea și adju-
decarea sunt cuprinse în documentația 
de atribuire, care se poate descărca de 
pe pagina de internet: http://judetul-
harghita.ro/consiliul-judetean-har-
ghita/informatii-publice/
anunturi-publice.html, începând cu 
data de 06.08.2020. Informaţii supli-
mentare, clarificări se pot obţine între 
orele 08:00-16:00 la sediul instituției, 
cam.407, prin telefon, sau prin e-mail: 
mathearpad@judetulharghita.ro de la 
persoană de contact Máthé Árpád 
până la data de 20.08.2020, ora 16:00. 
Instanţa competentă în soluţionarea 

litigiilor apărute este: Tribunalul 
Harghita, Miercurea-Ciuc, str.Szász 
Endre, nr.6, județul Hargita, cod poștal 
530132,  te l /fax:  0266.371.616 
/0266.314.482, e-mail: tr-harghita@
just.ro. Transmis spre publicare pe 
data de 04.08.2020.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a Complexului Restaurant cu 
spatii de cazare  Pensiune „Hanul 
Gazarilor” situat in Ploiesti, str. M. 
Bravu, nr. 45, jud. Prahova, (zona 
Stadion Petrolul, la circa 600 m 
distanta de Palatul Administrativ, de 
Tribunalul si Parchetul PH) inscris in 
CF nr. 123740 a Mun. Ploiesti, finalizat 
in 2003, compus din teren in suprafata 
de 720 mp in acte, respectiv 719 mp 
masurata si constructii: C1 – Hotel + 
restaurant (Subsol – Crama, o buca-
tarie, 3 vestiare cu wc-uri, magazie, 
camera frigorifica si doua holuri, 
Parter: restaurant, bar, receptie, buca-
tarie, terasa, etaj 1: 7 camere duble si 1 
single, fiecare cu gr. sanitar, debara, hol 
si casa scarii, etaj 2: 7 camere duble si 1 
single fiecare cu grup sanitar, casa 
scarii, hol, culoar, etaj 3: 5 camere 
duble si o camera single, spalatorie, 
camera centralei termice, 2 holuri, casa 
scarii, C2 – Anexa + beci, la pretul de 
250.000 euro (la care se adauga TVA 
dupa caz), ce se va achita in lei la 
cursul euro de la data efectuarii platii. 
Daca cumparatorul este o persoana 
inregistrata in scopuri de TVA, se va 
aplica taxarea inversa si pretul nu va fi 
purtator de TVA. Pensiunea dispune 
de 22 de camere de cazare, restau-
rantul de aprox. 60 locuri, crama de 
aprox. 80 de locuri, teresa de aprox. 44 
locuri, iar in curte este amenajat loc 
pentru fumat, foisor cu masa si scaune 
si un gratar. Imobilul este racordat la 
toate utilitatile avand instalatii de apa, 
instalatie electrica, instalatie de incal-
zire - centrala termica proprie pe gaz, 
retea canalizare. Licitatiile publice 
pentru imobilul Hanul Gazarilor au loc 
in baza hotararii Adunarii Creditorilor 
din 30.09.2019 si a Caietului de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Sedin-
tele de licitatie vor avea loc pe data de: 
11.08.2020, 18.08.2020, 27.08.2020, 
03.09.2020, 10.09.2020, 17.09.2020, 
18.09.2020, 25.09.2020, 30.09.2020 si 
06.10.2020 orele 13:00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab.7B. Relatii suplimentare se obtin 
de la lichidatorul judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de sarcini ce 
se poate procura de la sediul acestuia 
la pretul de 5.000 lei fara TVA.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a terenului intravilan in 
suprafata de 1781 mp, situat in com. 
Brebu, T30, P A1703, jud. Prahova, 

inscris in Cartea funciara nr. 22939 a 
com. Poiana Campina, la pretul total 
de 26.700 lei fara TVA. Terenul nu este 
construibil , accesul la proprietate se 
face pe un drum de servitute de trecere 
lat de 3 ml si lung de aproximativ 78 
ml. Daca cumparatorul este o societate 
platitoare de TVA, va opera taxarea 
inversa, iar pretul nu va fi purtator de 
TVA. Licitatia publica are loc in baza 
hotararilor Adunarilor Creditorilor din 
data de 19.12.2016 si 27.07.2017 si a 
regulamentului de participare la lici-
tatie. Pretul este redus la 50% fata de 
cel mentionat in Raportul de evaluare. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de:  11.08.2020, 18.08.2020, 
27.08.2020, 03.09.2020, 10.09.2020, 
17.09.2020, 18.09.2020, 25.09.2020, 
30.09.2020 si 06.10.2020, orele 12:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului judiciar cat 
si la telefon 0344104525.

l S.C Andibo SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde prin 
licitatie publica sau negociere imobilul 
in suprafata construita de 182.64 mp 
situat in Comuna Isvoarele, jud. 
Giurgiu, la pretul de 36.000 euro, pret 
redus cu 20% Licitatiile vor avea loc in 
zilele 11, 12 si 14 august 2020, orele 14 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47, jud. 
Prahova. Regulamentul de vanzare si 
caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii 
suplimentare la tel. 0728.878298.

l S.C Andibo SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde prin 
licitatie publica sau negociere 
directa stoc de produse din categoria 
bunurilor destinate productiei de 
tamplarie pvc la pretul de 28.988,64 lei 
plus TVA, pret redus cu 10%. Licita-
tiile vor avea loc in zilele 11, 12 si 14 
august 2020, orele 12 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Plaie-
s i l o r  n r.  4 7 ,  j u d .  P r a h o v a . 
Regulamentul de vanzare si caietul de 
sarcini se pot obtine de la sediul lichi-
datorului judiciar. Relatii suplimentare 
la tel. 0728.878298.

l SC “Utilrep Serv” SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Petcu Viorica, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
în data de 11.08.2020 ora 13,30  la 
sediul lichidatorului din Ploiești, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, 
jud. Prahova: Teren in suprafata de 
291 mp. situat in Ploiesti; Container 
birou - 3 bucati; Autoturisme, auto-
tractoare, semiremorca. In caz de 
neadjudecare in data de 11.08.2020, se 
vor mai organiza licitatii, in zilele de 
18.08.2020, 25.08.2020, 01.09.2020, 
08.09.2020 la ora 13:30.  Prețul de 
pornire a licitatiei este cel stabilit în 
raportul de evaluare. Bunurile se pot 
vinde atat individual cat si in 

bloc. Pretul caietului de sarcini pentru 
vanzarea individuala a imobilelor este 
de 300 lei + TVA si se achită cu OP in 
contul nr. RO45BACX0000000196082
000 deschis la Unicredit Bank - Sucur-
sala Ploiesti, pe seama lichidatorului 
judiciar C.I.I. Petcu Viorica sau in 
numerar la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, 
b l .  34R2,  ap.  2 ,  parter,  jud. 
Prahova.   Pretul  ca ietului  de 
sarcini  pentru vanzarea in bloc a 
imobilelor este de 1.000 lei + TVA si se 
achită  prin OP in contul  nr.
RO45BACX
l 0000000196082000  deschis la 
Unicredit Bank - Sucursala Ploiesti, pe 
seama lichidatorului judiciar C.I.I. 
PETCU VIORICA sau in numerar la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, 
ap. 2, parter, jud. Prahova. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 RON 
plus TVA, garanţia de participare este 
de 10% din valoarea pretului oferit 
plus TVA. Achitarea lor se poate face 
cu ordin de plată în contul de lichidare 
al SC “Utilrep Serv” SRL. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va 
face cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data licitatiei pana la ora 16:00. Bunu-
rile se vor vinde libere de sarcini 
conform art. 53 din Legea 85/2006. 
Alte relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0743 023 634.

Primăria orașului Ștefănești, judeţul 
Argeș, organizează licitaţie publică în 
data de 31.08.2020, ora 11:00, la sediul 
Primăriei Ștefănești, Calea București 
nr. 1, județul Argeș, Sala de Consiliu, 
în vederea închirierii spațiu pentru 
prestări servicii medicale (cabinet 
medical) în suprafață de 21,39 mp, în 
incinta clădirii denumită „Club Ștefă-
nești blocuri” oraș Ștefănești, str. 
Coasta Câmpului nr.48, etaj, județul 
Argeș, în vederea desfățurării de 
servicii medicale. Licitaţia se organi-
zează în baza H.C.L. nr.9/20.02.2020, 
însoțită de H.C.L. nr.22/19.03.2020, 
iar preţul de pornire al licitaţiei va fi de 
5 lei/mp/lună la care se adaugă rata 
inf lației la momentul încheierii 
contractului, pentru spațiul pentru 
prestări servicii medicale (cabinet 
medical) în suprafață de 21,39 mp. 
Durata de închiriere este de 2 ani de la 
data încheierii contractului de închi-
riere, cu posibilitate de prelungire a 
duratei. Caietul de sarcini al licitaţiei 
se poate procura de la sediul Primăriei 
orașului Ștefănești, județul Argeș, 
Compartiment juridic, începând cu 
data de 11 august 2020. Taxa de parti-
cipare la licitaţie este de 10 lei, ce se 
poate achita la casierie sau prin ordin 
de plată, depunându-se dovada plății. 
Garanţia de participare la licitaţie este 
de 214 lei (5 lei/mp/lună x 21,39 mp = 
106,95 lei x 2 = 213,9, rotunjit fiind 214 
lei). Condiţii de participare: nu se 
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acceptă ofertanţii care înregistrează 
datorii la bugetul local. Ofertele se 
depun într-un exemplar original și un 
exemplar copie conform cu originalul, 
la sediul Primăriei orașului Ștefănești, 
județul Argeș sau prin poștă, în termen 
de 20 zile de la data publicării anun-
țului. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Primăria orașului Ștefă-
nești, tel./ fax 0248 - 266752, zilnic 
între orele 10:00 – 14:00.

l Primăria orașului Ștefănești, 
judeţul Argeș, organizează licitaţie 
publică în data de 31 august 2020, ora 
12:00, la sediul Primăriei Ștefănești, 
Calea București nr. 1, județul Argeș, 
Sala de Consiliu, în vederea închirierii 
spațiu pentru prestări servicii medicale 
(cabinet medical) în suprafață de 13,11 
mp și cota parte de 1/3 (echivalentul 
suprafeței de 7,66 mp) din spațiul cu 
destinația sală tratament, în incinta 
clădirii denumită „Club Ștefănești 
blocuri” oraș Ștefănești, str. Coasta 
Câmpului nr.48, etaj, județul Argeș, în 
vederea desfățurării de servicii medi-
cale. Licitaţia se organizează în baza 
H.C.L. nr.10/2020, însoțită de H.C.L. 
nr.22/19.03.2020, iar preţul de pornire 
al licitaţiei va fi de 5 lei/mp/lună la care 
se adaugă rata inflației la momentul 
încheierii contractului, pentru spațiul 
pentru prestări servicii medicale 
(cabinet medical) în suprafață de 13,11 
mp și cota parte de 1/3 (echivalentul 
suprafeței de 7,66 mp) din spațiul cu 
destinația sală tratament. Durata de 
închiriere este de 2 ani de la data 
încheierii contractului de închiriere, cu 
posibilitate de prelungire a duratei. 
Caietul de sarcini al licitaţiei se poate 
procura de la sediul Primăriei orașului 
Ștefănești, județul Argeș, Comparti-
ment juridic, începând cu data de 11 
august 2020. Taxa de participare la 
licitaţie este de 10 lei, ce se poate achita 
la casierie sau prin ordin de plată, 
depunându-se dovada plății. Garanţia 
de participare la licitaţie este de 208 lei 
(5 lei/mp/lună x 20,77 mp totali 
=103,85 lei x 2=207,7, rotunjit ce depă-
șește 0,50% fiind 208 lei). Condiţii de 
participare: nu se acceptă ofertanţii 
care înregistrează datorii la bugetul 
local. Ofertele se depun într-un exem-
plar original și un exemplar copie 
conform cu originalul, la sediul Primă-
riei orașului Ștefănești, județul Argeș 
sau prin poștă, în termen de 20 zile de 
la data publicării anunțului. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
Primăria orașului Ștefănești, tel. /fax 
0248 - 266752, zilnic între orele 10:00 - 
14:00.

l Consiliul Local al orașului Braga-
diru, județul Ilfov, scoate la licitaţie 
publică deschisă, în vederea închirierii, 
terenul în suprafață de 40mp, aflat în 
domeniului public al orașului Braga-
diru, județul Ilfov, situat în orașul 
Bragadiru, șos. Alexandriei nr.476 

(zona blocului D1, scara 3), județul 
Ilfov. Închirierea se face conform 
O.U.G. nr.57/2019 și conform H.C.L. a 
orașului Bragadiru, județul Ilfov 
nr.105/30.07.2020. Informațiile privind 
documentația de atribuire se regăsesc 
în caietul de sarcini care poate fi achi-
ziţionat de la sediul instituţiei– orașul 
Bragadiru, șos. Alexandriei nr.249, 
judeţul Ilfov- compartimentul Admi-
nistraţie publică Locală (etj.2). Preţul 
Caietului de sarcini: 300 lei și se achită 
în numerar la Casieria Centrală din 
cadrul instituţiei. Data- limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 03.09.2020, 
ora 14:00. Data- limită de depunere a 
ofertelor: 08.09.2020, ora 14:00. Adresa 
la care se depun ofertele: Registratura 
Primăriei orașului Bragadiru- șos. 
Alexandriei nr. 249, județul Ilfov. Ofer-
tele se depun într-un singur exemplar, 
în plic sigilat. Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc în 
data de 10.09.2020, orele 10:00, la 
sediul Primăriei orașului Bragadiru- 
șos. Alexandriei nr.249, județul Ilfov, 
etaj 2, sala de ședinte. Relaţii la telefon 
0751262987.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Măceșu 
de Jos, Strada Academician Ștefan 
Berceanu, nr. 12, Măceșu de Jos, 
județul Dolj, telefon/fax: 0251.354.507, 
e-mail: primariamacesudejos@yahoo.
com, cod fiscal: 5001929. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: Teren intravilan în suprafață de 
898mp, situat în Comuna Măceșu de 
Jos, Sat Săpata, str.A.I.Cuza, nr.21, 
Jud.Dolj, bun proprietate publică, 
conform HCL 42/30.07.2020 și teme-
iului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: prin solicitarea 
scrisă la sediul Primăriei Comunei 
Măceșu de Jos. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Biroul Achiziții 
publice din cadrul Primariei Comunei 
Măceșu de Jos, Strada Academician 
Ștefan Berceanu, nr. 12, Măceșu de Jos, 
județul Dolj. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Persoanele intere-
sate pot achita contravaloarea 
documentației de atribuire de 10Lei la 
casieria Primariei Comunei Măceșu de 
Jos, Strada Academician Ștefan 
Berceanu, nr. 12, Măceșu de Jos, 
județul Dolj. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 26.08.2020, ora 

16:00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
31.08.2020, ora 16:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Oferta va 
fi depusă la Biroul Achiziții publice din 
cadrul Primariei Comunei Măceșu de 
Jos, Strada Academician Ștefan 
Berceanu, nr. 12, Măceșu de Jos, 
județul Dolj. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
01.09.2020, ora 10:00, la sediul Prima-
riei Comunei Măceșu de Jos, Strada 
Academician Ștefan Berceanu, nr. 12, 
Măceșu de Jos, județul Dolj. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție 
se poate introduce la secția de conten-
cios administrativ a Tribunalului Dolj, 
Strada Brestei, nr. 12, Craiova, județul 
Dolj, telefon: 0251.418.612, fax: 
0251.415.323, e-mail: arhiva.dj.caf@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 05.08.2020.

l Conpet S.A. Ploiești, organizează 
licitații cu strigare, pentru vânzare de 
mijloace de transport auto, țeavă recu-
perată aflată în magazii și țeavă îngro-
pată, provenite din lucrări de înlocuire 
de conducte. Ședințele de licitație se 
organizează astfel: - în fiecare zi de 
marți: - ora 10:00, pentru mijloace de 
transport auto; - ora 11:00, pentru 
țeavă recuperată aflată în magazii; - în 
fiecare zi de joi, ora 10:00, pentru țeavă 
îngropată, până la epuizarea stocului. 
Pentru mijloacele de transport auto și 
țeava recuperată din magazii, garanția 
de participare la licitație este în 
cuantum de 10% din valoarea bunu-
rilor pentru care ofertantul a optat să 
liciteze, iar taxa de participare la lici-
tație este de 50 lei. Pentru țeava îngro-
pată garanția de participare la licitație 
este în cuantum de 10% din valoarea 
acesteia, taxa de participare la licitație 
este de 100 lei, iar taxa de vizitare este 
în cuantum de 600 lei. Taxa de vizitare 
și taxa de participare sunt nerambursa-
bile. Garanția de participare se restituie 
ofertanților care nu întrunesc condițiile 
de participare la licitație precum și 
celor care nu au adjudecat bunuri la 
licitație. Taxa de participare, taxa de 
vizitare și garanția de participare se 
achită până la data licitației, prin vira-
ment în contul deschis la BCR Ploiești, 
c o d  I B A N  R O 3 8 R N C B 
0205044865700001, ori cu numerar la 
caseria societăţii, situată la Dispece-
ratul Central, str. Anul 1848 nr. 1-3, 
Ploiești. Pentru informaţii privind 
condiţiile de participare la licitaţie, 
modelul de contract, lista bunurilor ce 
fac obiectul licitaţiei accesați pagina 
web www.conpet.ro, secţiunea Noutăţi/ 

Licitaţii vânzare bunuri de interes 
general. Data limită până la care se 
poate depune documentaţia de partici-
pare la licitaţie este ziua anterioară 
licitatiei, ora 10:00, la adresa: valorifi-
care.bunuri@conpet.ro. Licitaţiile vor 
avea loc în zilele mai sus menționate, la 
sediul administrativ nr. I, str. Anul 1848 
nr. 1-3, etaj 8.

l 1.Informaţii generale privind propri-
etarul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Orașul Bicaz, str.Barajului, 
nr.4, județul Neamṭ, cod fiscal: 
2614392, telefon: 0233.254.310, interior 
107, fax: 0233.254.530, e-mail: primari-
abicaz@yahoo.ro, e-mail persoană de 
contact: albertinanemteanu@primaria-
bicaz.ro. 2.Informaţii generale privind 
obiectul închirierii, în special descrierea 
și identificarea bunurilor care urmează 
să fie închiriate: Teren, în suprafaţă de 
31mp, situat în intravilan Bicaz, str.
Piatra Corbului, pct.„Lângă Bloc 2”, 
oraș Bicaz, cu destinaṭia: „Amenajare 
cale de acces spațiu alimentație 
publică”. Teren, în suprafaţă de 545mp, 
situat în intravilan Bicaz, str.Pieṭei, pct.
„Piaṭa Agroalimentară”, oraș Bicaz, cu 
destinaṭia: „Amenajare locuri de 
parcare și cale de acces secundară”. 
Teren, în suprafaţă de 19mp, situat în 
intravilan Bicaz, Aleea Teilor, pct.
„Lângă Bl. 19”, oraș Bicaz, cu desti-
naṭia: „Amenajare terasă”. Bunurile 
care urmează sa fie închiriate, conform 
H.C.L.nr.48 din 26.03.2020, H.C.L.nr.94 
din 25.06.2020, H.C.L.nr.95 din 
25.06.2020 ṭi O.U.G.57/2019, aparṭi-
nând domeniului public al Oraṭului 
Bicaz. 3.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: prin solicitare 
scrisă, de la sediul Primăriei Orașul 
Bicaz. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
proprietarului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartimentul Adminis-
trarea Domeniului Public și Privat, 
strada Barajului, nr.4, județul Neamṭ. 
3.3. Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: preṭul documentaṭiei de atri-
buire este de 30Lei/exemplar, ce se 
achită la casierie, sau în contul 
RO66TREZ4945006XXX000058. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 21.08.2020, ora 13:30. 4.Informaţii 
privind ofertele: conform caietului de 
sarcini. 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 31.08.2020, ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Primăriei Oraṭului Bicaz, 
strada Barajului, nr.4, județul Neamṭ. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: două 
exemplare original și copie. 5.Data și 

locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
31.08.2020, ora 13:00, Sala de ședinṭe 
de la parterul bl.A.N.L., str. Piatra 
Corbului, bl.13, Bicaz. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la Judecătoria Bicaz, strada 
Republicii, nr. 21, Bicaz, 615100, 
telefon: 0233.254.199, 0233.253.299, 
fax: 023.253.299, e-mail: jud-bicaz@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 06.08.2020.

PIERDERI
l Lemnul Verde Laborator SRL, 
J12/441/2018, CIF:38835661, anunță 
pierderea Certificatului constatator 
pentru terți. Îl declarăm nul.

l Totu St. E. Gheorghe Persoană 
Fizică Autorizată, CUI:39450175, 
pierdut Certificate Constatatoare 
Sediu și Terți nr.23911 din 05.06.2018. 
Le declar nule.

l  SC Carp Plus Baits  SRL, 
J6/563/2017, pierdut Certificat Consta-
tator nr.25733. Îl declar nul.

l  SC Eduard Fashion SRL, 
J06/513/2012, pierdut Certificat 
Constatator la sediu. Îl declar nul.

l Mehelean Viorel Crescator IF, 
F06/920/2009, pierdut Certificat 
Constatator la sediu. Îl declar nul

l Pierdut Atestat Șofer Auto profesi-
onist în data de 28.07.2020 pe numele 
de Hritac Costel, eliberat de ARR la 
data de 21.06.2018. Îl declar nul.

l Declar pierdut “Certificat de prega-
tire profesionala auto”, seria nr. 
0353503000, eliberat la data de 
20.10.2015, pe numele Rotaru Viorel. 
Se declara nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B, nr. 3133802 eliberat de O.R.C. 
Mehedinți la data de 15.12.2015, 3 
certificate constatatoare și rezoluția nr. 
7126/10.12.2015 pe numele Scăueru J. 
Angela- Întreprindere Individuală. Se 
declară nule.

l Pierdut act de proprietate seria AG 
nr. 000549, conform actului de conce-
siune nr. 354 din 14.01.2005, a locului 
de veci situat în Cimitirul Eternitatea 
din București, b-dul Metalurgiei 
nr.63A, sector 4, Fig. D, poziția 20, 
aparținând numiților Catana Dorina, 
Furtună Daniela, Catana Adrian. Se 
declară nul.


