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OFERTE SERVICIU
l Kizil Elma Trans angajeaza soferi profe-
sonisti, masini de mare tonaj, cunoasterea 
limbi engleze sau germane prezinta 
avantaj, inf.0749373858 sau: kizilelmatran-
ssrl@gmail.com.

l Yemliha angajeaza soferi profesonisti, 
masini de mare tonaj, cunoasterea limbi 
engleze sau germane prezinta avantaj. 
Inf.0749373858 sau: yemlihatransport@
hotmail.com.

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

l Primăria Comunei Botiza, cu sediul în 
comuna Botiza, str.Principală nr. 416, 
judeţul Maramureș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante pe perioadă determinată, de: Refe-
rent de specialitate (atribuții Activităţi 
Sociale Educaţionale), conform HG nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: - Proba scrisă în data de 01.07.2020, 
ora 10:00; - Proba interviu în data de 
03.07.2020, ora 10:00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: - studii: studii 
de scurtă durată (școală postliceală specia-
litatea învățător educator); -vechime: 6 ani 
în specialitatea studiilor; - vechime în 
implementare proiectelor pe fonduri euro-
pene nerambursabile -6 luni. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Botiza. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei Comunei 
Botiza, persoană de contact: Rus Narci-
sa-Ioana, telefon 0262.334.011, E-mail: 
comunabotiza@yahoo.com

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

l Anunt Societatea Euro Apavol S.A. 
anunta inceperea procesului de recrutare/
selectie al candidatilor pentru pozitia de 
membru in Consiliul de Administratie al 
Societatii. Adunarea Generala a Actiona-
rilor a S.C. Euro Apavol S.A., prin Comisia 
de selectie si evaluare a candidatilor pentru 
ocuparea postului de membru al Consi-
liului de Administratie al Operatorului 
Regional S.C. Euro Apavol S.A. organi-
zeaza procesul de recrutare/ selectie al 
candidatilor pentru 7(sapte ) pozitii de 
membrii in Consiliul de Administratie al 
Societatii. Dosarele de inscriere ale candi-
datilor se vor depune la sediul Societatii din 
Oras Voluntari, Str.Sergent Gheorghe 
Dinca Nr. 19A, B,C, Jud.Ilfov, pana la data 
de 09.07.2020, inclusiv, ora- 16:30. Condi-
tiile de desfasurare, respectiv de participare 
la concurs si continutul dosarului de 
inscriere sunt afisate la sediul societatii si 
pe site-ul www.apavol.ro. Informatii supli-
mentare despre procesul de recrutare si 
selectie pot fi obtinute prin solicitare scrisa 
pe e-mail la adresa office@apavol.ro sau la 
fax: 021/270.45.50.

CITATII
l Se citează pârâții Tisan Mariana Rodica 
Felicia și Tisan Axente, cu ultimul domi-
ciliu în Timișoara, str.Aleea Minis, nr. 6, sc. 
B, ap. 2, la Judecătoria Deva, cu dosarul nr. 
7726/221/2019, în data de 02.07.2020, ora 
09:00, în proces cu Tisan Marian Ioan 
Mihai, pentru succesiune și partaj.

l Ferariu Anamaria-Lavinia asistata de 
ocrotitori legali Ferariu Vasile-Costinel si 
Ferariu Ionela-Adelina cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in Slatina, Str. Mestesuga-
rilor nr. 25, jud. Olt, este citata la 
Judecatoria Slatina, joi, 25.06.2020, ora 
09:00, cc3, sala 2 in calitate de parata in 
dosarul civ.nr. 9392/311/2019, obiect exerci-
tarea autoritatii parintesti, in proces cu 
Simidreanu Andreeas-Ionut.

l Se citeaza pentru data de 22.06.2020, ora 
09:00, toti mostenitorii legali si testamen-
tari cu domicilii necunoscute ai defunctului 
Carlioru Alexandru, cetatean roman, 
decedat la data de 02.05.2019, cu ultim 
domiciliu in Mun. Braila str. Cetatii nr. 33, 
jud. Braila, la sediul Societatii Profesionale 
Notariale Varga & Asociatii din Mun. 
Braila, Calea Calarasilor nr. 40A, in 
vederea dezbaterii succesiunii acestuia.

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

l SC Presto Construct SRL (titularul 
proiectului) anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul Hală 
producție fier fasonat, parter, și birouri 
P+2E, propus a fi amplasat în jud.Ilfov, 
comuna Jilava, sat Jilava, str. Giurgiului, 
nr. 5. Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate zilnic la sediul APM Ilfov 
din București, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, 
sector 6 și la sediul SC Presto Construct 
SRL în jud.Ilfov, comuna Jilava, sat Jilava, 
str. Giurgiului, nr. 5. Observațiile publicului 

se primesc zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov.

l Comunicare sentința civilă nr. 200 din 12 
februarie 2020 în Dosarul nr.4880/207/2019 
al Judecătoriei Caracal pentru Scarlat 
Nicolae, având ca obiect divorț. Declară 
desfăcută căsătoria nr. 546 din 27.10.2004 
la Consiliul Local Slatina, jud. Olt, din vina 
exclusivă a pârâtului. Se reia numele avut 
anterior căsătoriei, acela de Ghergu, 
dispune exercitarea autorității părintești de 
către ambii părinți pentru minorele Scarlat 
Mihaela Bianca și Scarlat Silvia Andreea și 
stabilește locuința la mamă, obligă pârâtul 
la plata sumei de 420Lei pensie întreținere 
și 1.100Lei cheltuieli de judecată. Cu apel 
în 30 de zile.   

l Comuna Jilava anunță reluarea activi-
tății de afișare publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale 17 și 19, începând cu data de 17 
iunie 2020, la sediul Primăriei Comunei 
Jilava, pentru perioadă de 60 de zile 
rămasă din această etapă, în momentul în 
care a fost întreruptă datorită stării de 
urgență, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Cererile de recti-
ficare sau contestațiile documentelor 
tehnice vor putea fi depuse de către propri-
etarii, posesorii sau alți deținători, la 
Comisia de Solutionare a Cererilor de 
Rectificare care își va desfășura activitatea 
în sediul Primăriei Comunei Jilava, din 
Șos.Giurgiului nr.279, județul Ilfov, în zilele 
de luni până joi, între orele 10:00-15:00, 
vineri între orele 10:00-13:00 și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și Publici-
tare Imobiliară. Potrivit prevederilor Speci-
ficațiilor tehnice punctul 1.1 „În etapa de 
publicare a rezultatelor, este important ca 
deținătorii imobilelor să consulte și să 
analizeze documentele publicate și să se 
pronunțe asupra corectitudinii informați-
ilor prezentate”, conform ordinului directo-
rului general al ANCPI nr.1427/2017.

l Immo Casa SRL, Iosif Ionel Toma, cu 
domiciliul în Giroc, strada Trandafirilor, nr. 
31, jud.Timiș, anunţă elaborarea primei 
versiuni a PUZ- „PUZ- Locuințe Colective 
și Functiuni Complementare”, propus în 
Giroc, extravilan, Nr. Cad. 413403, CF. 
nr.416404, jud.Timiș și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
Planului Urbanistic Zonal se poate realiza 
la sediul proiectantului, Timișoara, str.
Intrarea Vișinului, nr. 8, ap. 22. Comenta-
riile și sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul APM Timiș, b-dul.Liviu Rebreanu, 
nr. 18-18A în termen de 15 zile calendaris-
tice de la data prezentului anunţ.

l Daac Uberand Residence SRL, Conin 
Dragan si Conin Simina, cu domiciliul în 
Giarmata Vii, strada Parcului, nr.58, jud.
Timiș, anunţă elaborarea primei versiuni a 
PUZ- „PUZ- Dezvoltare Zonă Locuințe 
Colective și Funcțiuni Complementare”, 
propus în Giarmata Vii, intravilan, Nr. 
Cad. 409521; 409730; 409729; 409728; 
405929, jud.Timiș și declanșarea etapei de 
încadrare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
Planului Urbanistic Zonal se poate realiza 
la sediul proiectantului, Timișoara, str.
Intrarea Vișinului, nr. 8, ap. 22. Comenta-
riile și sugestiile se vor transmite în scris la 

sediul APM Timiș, b-dul.Liviu Rebreanu, 
nr. 18-18A în termen de 15 zile calendaris-
tice de la data prezentului anunţ.

l Doamna Goia Cosmina Ioana, domici-
liată în mun.Deva, jud.Hunedoara, este 
solicitată să ia legătura, în cel mai scurt 
timp, cu familia de la Cluj a tatălui său, 
defunctul Goia Viorel, în vederea realizării 
demersurilor succesorale după acesta.

l Anunț prealabil privind afișarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului; 
Denumire județ: Dâmbovița; Denumire 
UAT: Raciu; UAT Raciu si OCPI Dâmbo-
vița anunța reluarea publicarii documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru UAT 
Raciu, sectoarele cadastrale nr. 4, nr. 5, nr. 
36, pe o perioadă de 60 de zile calendaris-
tice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din 
Legea Cadastrului și a Publicității Imobi-
liare nr. 7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Data de început 
a afișării: 15.06.2020. Data de sfârșit a 
afișării: 27.07.2020. Adresa locului afișării 
publice: Localitatea Raciu, județul Dâmbo-
vița. Repere pentru identificarea locației: 
Sediul Primăriei Raciu, județul Dambovița.  
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primă-
riei Raciu, județul Dâmbovița. Alte indi-
cații pentru cei interesați: Informații 
privind Programul Național de Cadastru și 
Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe 
site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.
ro/pnccf/ 

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Autoritatea finanțatoare, Comuna 
Cernat, prin Consiliul Local Cernat, cu 
sediul în comuna Cernat, sat Cernat nr.456, 
județul Covasna, telefon/fax 0267.367.501, 
email: achizitii.cernat@gmail.com, cod 
fiscal 4404338. Anunță concurs de proiecte 
în baza Legii nr. 350/2005 pentru proiectele 
desfășurate în anul 2020, pentru progra-
mele, proiectele culturale, de sport și 
tineret, culte, după cum urmează: Solici-
tanții trebuie să fie persoane fizice sau 
persoane juridice fără scop patrimonial 
-asociații ori fundații constituite conform 
legii - sau culte religioase recunoscute 
conform legii. Sprijinul minim acordat la 
toate proiectele este de 1.000Lei, iar aportul 
propriu necesar este de minim 10% din 
valoarea sumei acordate. Un solicitant 
poate să depună cel mult 3 proiecte. La 
elaborarea documentațiilor și la derularea 
finanțării se vor avea în vedere prevederile 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanță-
rilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de 
interes general. La prezentarea proiectelor 
privind programele și proiectele culturale și 
de tineret, se vor avea în vedere prevede-
rilor OG nr. 51/1998 privind îmbunătățirea 
sistemului de finanțare a programele și 
proiectele culturale, aprobată prin Legea 
nr. 245/2001 și modificată și completată 
prin OG nr. 2/2008, respectiv prevederile 
Legii Tinerilor nr. 350/2006. La proiectele 
pentru programe și manifestări sportive se 
vor avea în vedere prevederile Legii nr. 
69/2000 a educației fizice și sportului cu 
modificările și completările ulterioare, 
Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind 
aprobarea Normelor financiare pentru 
activitatea sportivă, cu modificările și 
completările ulterioare, Ordinul ministrului 

tineretului și sportului nr. 664/2018 privind 
finanțarea din fonduri publice a proiectelor 
și programelor sportive, cu modificările și 
completările ulterioare. Finanțarea cheltu-
ielilor instituțiilor de cult se realizează 
conform prevederilor OG nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitățile de cult aparți-
nând cultelor religioase recunoscute din 
România, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și a HG nr. 
1470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 82/2001. În 
conformitate cu art.20 alin.2 din Legea nr. 
350/2005, din motive de urgență, respec-
tarea termenului prevăzut la alin.(1) ar 
cauza prejudicii autorității finanțatoare, 
aceasta având dreptul de a accelera apli-
carea procedurii de selecție de proiecte prin 
reducerea numărului de zile, dar nu la mai 
puțin de 15 zile. Motivele reducerii terme-
nului prevăzut la alin.(1), se datorează 
faptului că publicarea anunțului de partici-
pare s-a făcut la jumătatea anului calen-
daristic, iar timpul rămas pentru derularea 
proiectelor este scurtă. Data limită de 
depunere a propunerilor de proiecte: 
26.06.2020, ora 14:00. Perioada de selecție 
și evaluarea a propunerilor de proiecte: 
29-30 iunie 2020. Proiectele pot fi depuse 
personal la Registratura Primăriei 
Comunei Cernat sau expediate prin poștă 
cu sosire până la data și ora depunerii. 
Informații suplimentare pot fi obținute la 
Primăria Comunei Cernat, Comparti-
mentul Relații cu Publicul, comuna Cernat, 
nr. 456, cod poștal 527070, telefon/fax 
0267.367.501, e-mail: comunacernat@
yahoo.com și csernatonkozseg@yahoo.com. 
Documentația poate fi descărcată de pe 
site-ul: www.csernaton.ro. Bugetul finan-
țării nerambursabile aprobat prin Hotă-
rârea Consiliul Local nr.9/14.02.2020 este 
de 200.000Lei, din care se alocă 100.000Lei, 
defalcat pe domenii de activitate astfel: 
25.000Lei pentru sport și tineret, 25.000Lei 
pentru cultură și 50.000Lei pentru culte. 
Finanțarea nerambursabilă acordată din 
fonduri publice unui beneficiar se va face 
în baza unui contract de finanțare neram-
bursabilă încheiat între Consiliul Local 
Cernat și beneficiar, în urma aplicării 
procedurii selecției publice de proiecte. 
Selecția ofertelor se realizează de către 
comisia de selecție constituite la nivelul 
Consiliului Local Cernat, conform legisla-
ției în vigoare.

l Plan Urbanistic Zonal “Înființare Parc 
Industrial/Logistic Șimand” în jud. Arad, 
intravilan și extravilan com. Șimand, DN 
79 stânga. Primarul Comunei Șimand 
anunță publicul, autoritățile interesate și 
proprietarii terenurilor din zonă, despre 
elaborarea propunerilor de PUZ și RLU 
aferent pentru „Înființare Parc Industrial/ 
Logistic Șimand” în intravilanul și extravi-
lanul com. Șimand, DN 79 stânga. Benefi-
ciarul PUZ-ului este investitorul privat 
S.C. Rosa Vânturilor S.R.L. și S.C. Tele 
Distribution S.R.L., proprietari ai terenului 
în suprafață de 400.000 mp, situat în terito-
riul administrativ al comunei, în intravi-
lanul și extravilanul localității Șimand, 
identificat prin CF nr. 300704 și nr. 300714 
Șimand. Proiectantul PUZ-ului este SC 
ARHI PROIECT PBG SRL - Arad, Str. 
Voinicilor nr.47, bl. 506, sc. C, prin arhitect 
cu drept de semnătură înscris în RUR - 
Doriana Balogh, tel. 0720067228. Publicul 
este invitat să consulte documentele 
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privind propunerile PUZ și să transmită 
observații și sugestii asupra acestora la 
sediul Primăriei Comunei Șimand în peri-
oada 09.06.2020 - 18.06.2020. Se organi-
zează dezbatere publică, ca metodă de 
consultare, în data de 22.06.2020, ora 
10:00, la sediul Primăriei com. Șimand. 
Răspunsurile la observațiile și sugestiile 
transmise se vor posta pe site-ul primăriei 
și afișa la sediul primăriei până la data de 
01.07.2020. Persoanele responsabile cu 
informarea și consultarea publicului sunt 
Anca Rugea și Ioan Tătar, Primăria com. 
Șimand, com. Șimand, nr. 1119, CP 
317335, jud. Arad, tel. 0257/373118, 
e-mail: info@simand.org.

ADUNARI GENERALE
l Administratorul Unic al Societăţii 
Amicosottis SA, cu sediul social în Munici-
piul Galați, str. Narciselor, nr. 47, cam. 3, 
jud.Galați, înmatriculată la Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați 
sub nr. J17/1389/2005 și cod unic de înre-
gistrare 17787499 (denumită în continuare 
„Societatea”), în conformitate cu prevede-
rile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și ale 
Actului Constitutiv al Societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 14.07.2020, ora 14:00 
și Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, pentru data de 14.07.2020, 
ora 15:00, ambele în bd.George Coșbuc, nr. 
2 (incinta Ada Business Center), etajul 2, 
camera 211, Galaţi, judeţul Galaţi. În 
cazul în care Adunarea nu se întrunește 
legal și statutar în data menţionată, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor și Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor se vor organiza în data de 
15.07.2020, la aceeași oră și în același loc. 
Au dreptul să participe și să voteze în 
cadrul adunării generale toți acţionarii 
înregistraţi înregistrati în evidenţele Socie-
tăţii- în registrul acţionarilor și în eviden-
ţele Oficiului Registrului Comerţului la 
sfârșitul zilei de 08.07.2020 considerată, în 
conformitate cu prevederile art. 123 alin.
(2) din Legea nr. 31/1990 privind societă-
ţile, republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare, drept Dată de Referinţă 
pentru ţinerea Adunărilor. Ordine De Zi: 
I.Pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor: 1. Prezentarea și aprobarea 
situațiilor financiare anuale, bilanțul 
contabil și contul de profit și pierdere 
întocmite la data de 31.12.2019 pe baza 
Raportului de gestiune al administrato-
rului unic. 2. Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorului unic al socie-
tății pentru activitatea desfășurată în 
exercițiul financiar 2019. 3. Revocarea 
prin vot secret a auditorului financiar 
actual. 4. Numirea prin vot secret a unui 
nou auditor financiar, stabilirea duratei 
mandatului și împuternicirea administra-
torului unic pentru negocierea și înche-
ierea contractului de audit. 5. Aprobarea 
împuternicirii, cu posibilitate de substi-
tuire, a administratorului unic pentru a 
redacta și semna hotărârea AGOA adop-
tată, și să efectueze orice formalităţi nece-
sare pentru a menţiona/înregistra 
hotărârea la Oficiul Registrului Comer-
țului și pentru publicarea hotărârii în 
Monitorul Oficial al României- Partea a 
IV-a. II.Pentru Adunarea Generală 
Extrardinară a Acţionarilor: 1. Aprobarea 

modificării Actului Constitutiv al societăţii 
în sensul înlocuirii peste tot în cuprinsul 
acestuia a sintagmei „acţiuni la purtător” 
cu „acţiuni nominative”, in acord cu art.61 
din Legea nr.129/11.07.2019 pentru preve-
nirea și combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative, și situația de fapt. 2. Aprobarea 
vânzării de urgență a următoarelor 
imobile din patrimoniul societății în 
vederea stingerii obligațiilor la bugetul 
statului și local, precum a altor obligații și 
datorii restante ale societății, sau oprirea 
procedurilor de executare silită, conform 
deciziilor administratorului unic la prețu-
rile stabilite prin rapoarte de evaluare, și 
împuternicirea acestuia să reprezinte soci-
etatea în fața notarului public sau a altor 
persoane și autorități, dacă este necesar, cu 
posibilitatea de substituire: - Teren având 
categoria curți- construcții, în suprafață de 
8.739,50mp, situat în intravilanul mun.
Galați, str.Drumul Viilor, nr. 24, cartierul 
Piața Energiei, jud.Galați, tarlaua 26, 
parcela 17/2/1, nr. Cadastral 9783 și CF 
103995 (provenită din conversia CF 
27953) au.a.t. Galați; -Lot 1, compus din 
teren curți construcții, în suprafață totală 
de 704mp, situat în intravilanul mun. 
Galați, str. Drumul de Centură, nr. 74, 
identificat în Tarlaua 141, Parcela 36, lot 
2/1, având nr. Cadastral 22852, înscris în 
CF nr. 11137 a localității cadastrale Galați, 
precum și cota indiviză în suprafață de 
261mp, din lot 6- drum de acces, cu o 
suprafață totala de 1.275mp, situat în 
intravilanul mun.Galați, str.Drumul de 
Centură, nr. 74, jud.Galați, identificat în 
Tarlaua 141, Parcela 36, lot 2/6, având nr. 
Cadastral 22857, CF 108210; -Lot 2, 
compus din teren curți construcții, în 
suprafață totală de 488mp, situat în intra-
vilanul mun.Galați, str.Drumul de 
Centură, nr. 74, identificat în Tarlaua 141, 
Parcela 36, lot 2/2, având nr. Cadastral 
22853, înscris în CF nr.111375 a localității 
cadastrale Galați, precum și cota indiviză 
în suprafață de 191mp, din lot 6- drum de 
acces, cu o suprafață totală de 1.275mp, 
situat în intravilanul mun.Galați, str.
Drumul de Centură, nr. 74, jud.Galați, 
identificat în Tarlaua 141, Parcela 36, lot 
2/6, având nr. Cadastral 22857, CF 
108210; -Lot 3, compus din teren curți 
construcții, în suprafața totală de 571mp, 
situat în intravilanul mun.Galați, str.
Drumul de Centură, nr. 74, identificat în 
Tarlaua 141, Parcela 36, lot 2/3, având nr. 
Cadastral 22854, înscris în CF 111376 a 
localității cadastrale Galați, precum și cota 
indiviză în suprafață de 241mp, din lot 6- 
drum de acces, cu o suprafață totala de 
1.275mp, situat în intravilanul mun.
Galați, str.Drumul de Centură, nr.74, jud.
Galați, identificat în Tarlaua 141, Parcela 
36, lot 2/6, având nr. Cadastral 22857, în 
CF 108210. 3.Aprobarea împuternicirii, cu 
posibilitate de substituire, a administrato-
rului unic pentru a redacta și semna hotă-
rârea AGEA adoptată, și să efectueze 
orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul 
Registrului Comerțului și pentru publi-
carea hotărârii în Monitorul Oficial al 
României- Partea a IV-a. Acţionarii se vor 
putea prezenta personal sau își pot numi 
reprezentant la adunările generale. Repre-
zentarea acţionarilor se poate face și prin 
alte persoane decât acţionarii, pe bază de 
procuri speciale. Procurile speciale și bule-

tinele de vot prin corespondenţă comple-
tate și semnate de către acţionari se vor 
depune în original la sediul ales în Convo-
cator până cel târziu la data de 13.07.2020, 
ora 10:00, prin înregistrarea acestora sau 
prin poștă cu confirmare de primire, astfel 
încâtsă poată fi înregistrate la societate 
până la data și ora anterior menţionate. 
Accesul acţionarilor îndreptăţi să participe 
la adunarea generală este permis prin 
simpla probă a identităţii acestora, făcută 
cu actul de identitate, iar în cazul acţiona-
rilor reprezentaţi cu o copie a procurii 
speciale și actul de identitate al reprezen-
tantului. Lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu 
și calificarea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de auditor se află 
la dispoziţia acţionarilor, putând fi consul-
tată și completată de aceștia. Materialele 
de ședinţă pot fi consultate la sediul ales în 
Convocator, în zilele de luni-vineri în inter-
valul orar 10:00-15:00, începând cu data 
publicării prezentului convocator în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV-a. 
Începând cu aceeași dată acţionarii intere-
saţi pot solicita transmiterea procurilor 
speciale și buletinelor de vot prin cores-
pondenţă. Informaţiile suplimentare 
precum și solicitările se pot obţine/trans-
mite prin e-mail: office.secretariat.sa@
gmail.com

l Administratorul unic al Societății 
Macomb SA, înmatriculată la ORC sub nr. 
J40/345/1991, CUI: 1568174, cu sediul în 
București, sector 1, str.Pictor Stahi, nr. 9, 
parter, corp principal, camera 5, în temeiul 
actului constitutiv al societății, a prevede-
rilor art. 117 și următoarele din Legea nr. 
31/1990 privind societățile, cu modificările 
și completările ulterioare, și a dispozițiilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în 
domeniul societăților, în vederea desfășu-
rării reuniunilor organelor statutare, 
convoacă Adunarea generală ordinară a 
acționarilor pentru data de 10 iulie 2020, 
adunare generală ținută exclusiv prin 
corespondență. La această adunare 
prezența acționarilor nu este necesară, 
votul urmând a fi exprimat de către acțio-
narii aflați în evidență la SC Depozitarul 
Central SA, la sfârșitul zilei de 26.06.2020, 
prin corespondență. Ordinea de zi este 
următoarea: 1. Aprobarea Raportului de 
gestiune al administratorului unic, pentru 
exercițiul financiar 2019. 2. Aprobarea 
Raportului comisiei de cenzori privind 
Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pier-
dere, Notele explicative la 31.12.2019. 3. 
Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale 
Simplificate, respectiv Bilanțul Contabil, 
Contul de profit și pierdere, Notele Expli-
cative la 31.12.2019. 4. Aprobarea descăr-
cării de gestiune a administratorului unic 
pentru exercițiul financiar 2019. 5. Apro-
barea bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2020. 6. Realegerea d-lui. 
Sisca Marian, în calitatea de administrator 
al Societății MACOMB SA, pentru un nou 
mandat de 4 ani, pe perioada 10 iulie 
2020-10 iulie 2024. 7. Ratificarea actelor și 
operațiunilor îndeplinite de către adminis-
tratorul unic, dl. Marian Șișcă, de la data 
expirării mandatului de administrator, 
30.05.2020, și până la data prelungirii 
mandatului. 8. Deschiderea unor conturi 
curente în lei și alte valute la First Bank 
Romania SA, cu acordarea dreptului de 
semnătură unică administratorului unic al 

societății Șișcă Marian, pentru orice opera-
țiuni în relația cu Banca, dispuse la 
ghișeele Băncii sau în orice alt mod (cum 
ar fi prin mijloace electronice), inclusiv 
pentru încheierea documentelor contrac-
tuale în baza cărora MACOMB SA va 
beneficia de produse și servicii bancare, 
deschiderea și operarea serviciului 
winbank sau a oricărui alt serviciu de 
online banking oferit de bancă, semnarea 
oricărui contract referitor la serviciul 
winbank sau la oricare alt serviciu de 
online banking oferit de bancă etc. În 
vederea deschiderii relației de cont cu 
banca în conformitate cu cele arătate mai 
sus, dreptul de a semna documentația 
aferenta deschiderii contului susmenționat 
(incluzând fără limitare fișa specimenelor 
de semnături și orice documente de intrare 
în relații de afaceri cu banca) îi este 
acordat administratorului unic Șișcă 
Marian. Mandat acordat este considerat 
expres în condițiile art.2016 Cod Civil 
Român, conform căruia mandatul se 
întinde asupra tuturor actelor necesare 
executării lui, chiar dacă nu sunt mențio-
nate în mod expres. Orice revocare a 
acestui mandat sau a persoanelor împuter-
nicite va fi comunicată expres Băncii, 
printr-o notificare transmisă în acest sens, 
prin poștă însoțită de o confirmare de 
primire, documentul de înștiințare a revo-
cării trebuind să poarte număr de înregis-
trare în evidențele Băncii, până la 
comunicarea revocării, semnătura persoa-
nelor împuternicite fiind pe deplin opoza-
bilă Societății. 9. Închiderea conturilor 
bancare deschise la Reiffeisen Bank 
Romania SA. În cazul în care adunarea 
generală nu va putea fi ținută la data indi-
cată mai sus, a doua adunare generală va 
fi ținută exclusiv prin corespondență pe 
data de 11 iulie 2020. După publicarea 
convocării, acționarii, reprezentând indivi-
dual sau împreună, cel puțin 5% din capi-
talul social are/au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, în termen de cel mult 15 
zile de la publicarea convocării, cu 
condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o 
justificare ca un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare adunării generale 
ordinare a acționarilor; b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile 
de la data convocării, pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale a acțio-
narilor. Aceste drepturi pot fi exercitate 
numai în scris, prin scrisoare recoman-
dată, servicii de poștă sau curier ori prin 
scrisoare transmisă pe cale electronică, 
având încorporată, atașată sau logic 
asociată semnătura electronică extinsă. 
Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut 
la alineatul precedent, lit.a) în termen de 
cel mult 15 zile de la publicarea convocării, 
iar dreptul prevăzut la lit.b) a aceluiași 
alineat, cel târziu cu o zi înainte de data 
adunării generale. Acționarii vor comu-
nica votul prin corespondență la adresa 
poștală a sediului social, și anume prin 
scrisoare recomandată, servicii de poștă 
sau curier ori prin scrisoare transmisă pe 
cale electronică, având încorporată, 
atașată sau logic asociată semnătura elec-
tronică extinsă la adresa: office@macomb.
ro, astfel încât votul să fie primit de socie-
tate până la data ținerii ședinței. Votul 
asupra punctului 6 de mai sus exprimat 
prin mijloacele sus-menționate nu va fi 
făcut cunoscut decât acelor persoane 

însărcinate cu numărarea și validarea 
voturilor în cadrul adunării. În cazul în 
care acționarii vor participa la adunarea 
generală prin reprezentant, procurile în 
original vor fi transmise sau depuse la 
sediul social, prin scrisoare recomandată 
sau servicii de poștă ori curier, respectiv 
prin poșta electronică la adresa:  office@
macomb.ro, în situația procurilor semnate 
cu semnătură electronică extinsă, astfel 
încât să fie primite de societate până la 
data ținerii ședinței. Documentele privind 
problemele af late pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare, inclusiv infor-
mații cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu și calificarea profesională a 
persoanei propuse pentru prelungirea 
mandatului de administrator, pot fi 
consultate prin descărcare de pe pagina de 
internet a societății: www.macomb.ro, 
secțiunea „Documente”.

LICITATII
l Consiron SRL - în faliment anunta 
Vanzarea Prin Licitatie Publica a bunu-
rilor imobile, reprezentand: Teren acces 
CF 40023, cad: 5531 top 1146/4 Reșița, în 
suprafață de 1.440 mp, situat în Reșița 
zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș 
Severin, la prețul de 15.163 lei, -Teren 
acces CF33684/cad: 3288 top 1173/1174/22 
Reșița, în suprafață de583 mp, situat în 
Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud. 
Caraș Severin, la prețul de 6.140 lei, 
-Teren acces CF33685, cad: 3289 top 
1173/1174/23 Reșița, în suprafață de 1.430 
mp, situat în Reșița zona Calea Caranse-
beșului, Jud. Caraș Severin, la prețul de 
15.058 lei, -Teren arabil CF36089, 
cad:3267 top 1173/1174/1 Reșița, în supra-
față de 4.477 mp, situat în Reșița zona 
Calea Caransebeșului, Jud. Caraș Severin, 
la prețul de 94.277 lei, -Teren arabil CF 
40066, cad: 3268 top 1173/1174/2 Reșița, 
în suprafață de 1.578 mp, situat în Reșița 
zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș 
Severin, la prețul de 33.229 lei, -Teren 
arabi l  CF 40021,  cad:  3276 top 
1173/117/10 Reșița, în suprafață de 600 
mp, situat în Reșița zona Calea Caranse-
beșului, Jud. Caraș Severin,  la prețul de 
12.635 lei, -Teren CF36091 Țerova, top 
809/2/a/57/2, în suprafață de 71 mp, situat 
în Reșița în apropiere de Calea Caransebe-
șului, jud. Caraș-Sverin, la prețul de 1.115 
lei ,  -Teren CF36092 Țerova, top 
809/2/a/57/3, în suprafață de 2.732 mp, 
situat în Reșița în apropiere de Calea 
Caransebeșului, jud. Caraș-Sverin, la 
prețul de 42.832 lei, -Teren CF 39948, top 
809/2/a/60/1, în suprafață de 5.754 mp, 
situat în Reșița zona Calea Caransebe-
șului, jud. Caraș-Severin, la prețul de 
95.330 lei, Pretul De Pornire Al Licitatiei 
Este De 80 % Din Pretul De Evaluare, La 
Care Se Adauga T.V.A. Conform Cod 
Fiscal, Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon 0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va 
avea loc in data de 17.06.2020, orele 12:30, 
la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua lici-
tatie in data de 24.06.2020, orele 12:30, in 
data de 17.07.2020, orele 12:30, in data de 
24.07.2020, orele 12:30, in data de 
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17.08.2020, orele 12:30 si respectiv in data 
de 24.08.2020, orele 12:30.

l Onofam SRL - în faliment anunta 
Vanzarea Prin Licitatie Publica a bunului 
mobil, reprezentand autoturism Fiat 
M u l t i p l a ,  n u m a r  i d e n t i f i c a r e 
ZFA18600002243578, numar inmatriculare 
CS-37-SYL, culoare Gri , aflat in patrimo-
niul debitoarei Onofam S.R.L. - in fali-
ment. Pretul De Pornire Al Licitatiei Este 
De 100 % Din Pretul De Evaluare, 
Respectiv 5.807 LEI + T.V.A, Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud. 
Caras- Severin, telefon 0355-429 116, 
pretul caietelor de sarcini fiind de 500 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 
25.06.2020, orele 12.00, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin. 

l 1. Informaţii generale privind conce-
dentul: denumire: UAT Comuna Miro-
slava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat 
Miroslava str. Constantin Langa nr. 93, 
comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi 
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro. 
2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii: teren in suprafata de 4000 mp, 
NC 90396 intravilan PUG extins sat 
Uricani, domeniul privat al comunei Miro-
slava pentru construire hala depozitare si 
parcare auto. Redevența: este de minim:- 
0,67 euro/mp/an. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Modalitatea 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: persoanele interesate pot înainta 
o solicitare pe suport hârtie pentru obţi-
nerea unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire; Denumirea şi adresa comparti-
mentului de la care se poate obţine un 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
birou achiziţii publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
costul documentaţiei este de 50 lei şi se 
poate achita odata cu solicitarea efectuată 
în acest sens; 5. Data limită pentru solici-
tare clarificări: 22.06.2020, orele 16.00. 6. 
Informaţii privind ofertele: Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 29.06.2020, 
orele 16.00; Adresa la care trebuie depusă 
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat 
Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, 
cod postal 707305; Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar în două plicuri sigilate unul exte-
rior şi unul interior. 7. Data şi locul unde se 
va desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 30.06.2020, orele 11.00 la sediul 
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi 8. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax, şi adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia 
contencios administrativ, Str. Anastasie 
Panu nr. 26, Iaşi, jud. Iasi, cod 700020, tel. 
0232/213332; fax. 219899; e-mail: admin.
isisjudx01.is@mail.mfinante.gva.ro 9. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
05.06.2020. 

l 1. Informaţii generale privind conce-
dentul: denumire: UAT Comuna Miro-

slava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat 
Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93, 
comuna Miroslava, cod 707305, Jud. Iaşi, 
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 
2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii: teren in suprafata de 2000 mp, 
NC 90616 intravilan PUG extins sat Bratu-
leni, domeniul privat al comunei Miroslava 
pentru construire hala productie. Rede-
vența: este de minim:- 1324 euro/an pentru 
intreaga suprafata. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Modalitatea 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: persoanele interesate pot înainta 
o solicitare pe suport hârtie pentru obţi-
nerea unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire; Denumirea şi adresa comparti-
mentului de la care se poate obţine un 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
birou achiziţii publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
costul documentaţiei este de 50 lei şi se 
poate achita odata cu solicitarea efectuată 
în acest sens; 5. Data limită pentru solici-
tare clarificări: 22.06.2020, orele 16.00. 6. 
Informaţii privind ofertele: Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 29.06.2020, 
orele 16.00; Adresa la care trebuie depusă 
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat 
Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, 
cod postal 707305; Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar în două plicuri sigilate unul exte-
rior şi unul interior. 7. Data şi locul unde se 
va desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 30.06.2020, orele 10.00 la sediul 
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi. 8. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon , 
telefax, şi adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia 
contencios administrativ, Str. Anastasie 
Panu nr. 26, Iaşi, jud. Iasi, cod 700020, tel. 
0232/213332; fax. 219899; e-mail: admin.
isisjudx01.is@mail.mfinante.gva.ro 9. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
05.06.2020.  

l Debitorul Egea Prod SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse SI Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 
1. Teren situat in Mun. Ploiesti, Str. Valeni, 
Nr. 31B, Judet Prahova, avand suprafata 
de 289 mp. Pretul de pornire al licitatiei 
este de 24.280,00 Euro exclusiv TVA; Pretul 
caietului de sarcini pentru imobil “teren” 
aflat in proprietatea EGEA PROD SRL 
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. - Pretul de 
pornire al licitatilor pentru imobil, repre-
zinta 20% din valoarea de piata exclusiv 
TVA, din Raportul de evaluare; Partici-
parea la licitatie este conditionata de: - 
consemnarea in contul nr. RO09 BACX 
0000 0017 0621 9000 deschis la UniCredit 
Bank SA, pana la orele 14 am din preziua 
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea 
pana la aceeasi data a Caietului de sarcini 
si a Regulamentelor de licitatie pentru 
proprietatea imobiliara si mijloacele fixe de 
la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliara prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 18.06.2020 
ora 15:00, iar daca bunul imobiliar nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data 02.07.2020; 

16.07.2020; 30.07.2020; 06.08.2020, ora 
15:00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Municipiul Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr.4, Judet Prahova. Pentru 
relatii suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare cu un telefon in 
prealabil dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.
dinu-urse.ro.

l Anunț privind închirierea prin licitație 
publică a unor spații aparținând dome-
niului public al județului Vaslui. 1. Infor-
maţii generale privind autoritatea 
contractantă, precum -denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, datele de 
contact, persoana de contact: Consiliul 
Judeţean Vaslui - CUI 3394171, str. Ştefan 
cel Mare, nr. 79, telefon 0235361089 - inte-
rior 113, fax 0235361090, e-mail patri-
moniu@cjvs.eu. 2. Informaţii generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunurilor care urmează să fie închi-
riate: Bun imobil aparținând domeniului 
public al județului Vaslui, situat în intravi-
lanul municipiului Vaslui, cu destinația de 
birouri, în număr de şapte, având o supra-
față totală de 106,04 mp astfel: birou nr.2 - 
9,69 mp; birou nr.4 - 15,07 mp; birou nr.5 
- 15,71 mp; birou nr.6 - 9,93 mp; birou nr.7 
- 16,14 mp; birou nr.8 - 16,38 mp; birou 
nr.10 - 23,12 mp., conform prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 şi H.C.J. nr. 67 din 
13.04.2020. 3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Solicitare la sediul Consiliul jude-
ţean Vaslui, camera 212, etaj 2. 3.2. Denu-
m i r e a  ş i  a d r e s a  s e r v i c i u l u i /
compartimentului din cadrul locatorului, 
de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Direcţia Econo-
mică, Biroul Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Județului, etaj 2, camera 
212. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea documentației de atribuire: 
Contravaloarea achiziționării documenta-
ției este de 20 de lei şi se va achita la casi-
eria Consiliului Judeţean Vaslui sau în 
c o n t u l  I B A N  R O 9 7 T R E Z 
65621330250XXXX - se trimite dovada 
plății pe patrimoniu@cjvs.eu, iar ulterior se 
va pune la dispoziție documentația de atri-
buire în format electronic. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 22.06.2020, 
ora 15. 4. Informaţii privind ofertele - 
informațiile despre conținutul plicului 
exterior şi interior se găsesc în documen-
tația de atribuire: Ofertele se redactează în 
limba română şi se depun în două plicuri 
sigilate, unul exterior şi unul interior; ofer-
tele se înregistrează în ordinea primirii lor, 
precizându-se data şi ora. 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 30.06.2020, ora 15. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Consiliul Judeţean Vaslui, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 79 -Registratură - Parter. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 06.07.2020, ora 
10, la sediul Consiliului Judeţean Vaslui. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 

instanţei: Tribunalul Vaslui –Secţia conten-
cios administrative şi fiscal, situat în muni-
cipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 54, cod 
poştal 730171, tel/fax 0235/311582, judeţul 
Vaslui, e-mail tr-vaslui@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
04.06.2020.

l 1. Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna 
Mintiu Gherlii, Mintiu Gherlii, nr. 184, 
Mintiu Gherlii, judeţul Cluj, telefon 
0264241767, fax 0264241767, email 
primariamintiu@gmail.com. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: Imobil “ Magazie de cereale sat 
Salatiu,comuna Mintiu Gherlii”, aparți-
nând domeniului privat al comunei 
Mintiu Gherlii, situat în sat Salatiu, nr. 55, 
comuna Mintiu Gherlii. Imobilul cu desti-
nația de magazie de cereale poate avea 
multiple funcționalități, precum spațiu de 
depozitare, de producție , de comerciali-
zare, destinația finală urmând să fie stipu-
lată în contractul de închiriere, dupa 
realizarea licitației publice şi stabilirea 
ofertei câştigătoare, în funcție de obiectul 
de activitate al locatarului . Licitația se 
organizează în baza H.C.L. Mintiu Gherlii 
nr. 22/ 2019, cu respectarea Regulamen-
tului de închiriere aprobat prin HCL 
Mintiu Gherlii nr. 14/2018. 3. Informații 
privind documentația de atribuire:  se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitațile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: Docu-
mentația se va putea obține începând cu 
data publicării prezentului anunț, pe bază 
de solicitare scrisă. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Secretar general UAT 
Comuna Mintiu Gherlii, Mintiu Gherlii, 
nr. 184 , telefon 0264241767, fax 
0264241767, email primariamintiu@
gmail.com. 3.3. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar: fără costuri. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 23/06/2020, ora 
16:00. 4. Informații privind ofer-
tele: conform caiet sarcini. 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 30/06/2020, ora 
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria comunei Mintiu Gherlii, 
localitatea Mintiu Gherlii, nr. 184, jud. 
Cluj, 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 
5. Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor:  30/06/2020, ora 11:00 la sediul 
Primăriei comunei Mintiu Gherlii, locali-
tatea Mintiu Gherlii, nr. 184, jud. Cluj. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi 
t e r m e n e l e  p e n t r u  s e s i z a r e a 
instanței: Tribunalul Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4, 
cod poştal 400117, jud. Cluj, email 
tr-cluj-reg@just.ro. , tel 0264596111, 
0264431057. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: : 05/06/2020

l Comuna Tibăneşti, cu sediul în loc. Tibă-
neşti, jud. Iaşi, cod fiscal 4540267, tel. 
0232326401, fax: 0232326269, e-mail: 
primaria_tibanesti@yahoo.com, contact@
primariatibanesti.ro, organizează licitație 
pentru închirierea suprafeței de 30ha 
păşune comunală, situată în T-54, PS.917, 
B.F. 1047, sat Recea pentru păşunarea 
animalelor pe o perioadă de 7 ani, proprie-
tate publică a Consiliului Local Tibăneşti, 
judeţul Iaşi, conform HCL 71/04.06.2020. 
Ofertanţii sunt obligaţi să achite la casieria 
Primăriei Tibăneşti taxa de participare la 
licitaţie în cuantum de 1000 lei şi garanţia 
de participare în valoare de 780 lei până cel 
târziu 30.06.2020, ora 09:00. Costul caie-
tului de sarcini este de 20 lei. Data limită 
pentru solicitarea de clarificări este 
19.06.2020 ora 14:00. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 30.06.2020 ora 09:00, la 
secretariatul Primăriei Tibăneşti. Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor va avea 
loc în data de 30.06.2020, ora 11:00 la 
sediul Primăriei Tibăneşti. Relaţii supli-
mentare la sediul unităţii, telefon/fax 
0232326269.

l Comuna Tibăneşti, cu sediul în loc. Tibă-
neşti, jud. Iaşi, cod fiscal 4540267, tel. 
0232326401, fax: 0232326269, e-mail: 
primaria_tibanesti@yahoo.com, contact@
primariatibanesti.ro., organizează licitaţie 
publică conform OUG nr. 57/2019 şi a HCL 
nr. 45/31.03.2020 în vederea închirierii unui 
teren în suprafaţă de 300mp situat în T3, 
CC 179 în intravilanul satului Grieşti, zona 
centrală (curtea Şcolii) în vederea ampla-
sării unui spaţiu comercial tip container, 
proprietate publică a Consiliului Local 
Tibăneşti, judeţul Iaşi. Persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar din 
documentaţia de atribuire de la sediul 
Primăriei Tibăneşti, contra sumei de 20 lei. 
Ofertanţii sunt obligaţi să achite la casieria 
Primăriei Tibăneşti taxa de participare la 
licitaţie în cuantum de 575 lei şi garanţia de 
participare în valoare de 50 lei până cel 
târziu 30.06.2020, ora 09:00. Data limită 
pentru solicitarea de clarificări este 
19.06.2020 ora 14:00. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 30.06.2020 ora 09:00, la 
secretariatul Primăriei Tibăneşti. Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor va avea 
loc în data de 30.06.2020, ora 15:00 la 
sediul Primăriei Tibăneşti. Relaţii supli-
mentare sau clarificări la telefon 
0232326401, fax: 0232326269.

l Comuna Tibăneşti, cu sediul în loc. Tibă-
neşti, jud. Iaşi, cod fiscal 4540267, tel. 
0232326401, fax: 0232326269, e-mail: 
primaria_tibanesti@yahoo.com, contact@
primariatibanesti.ro, organizează licitație 
publică conform OUG 57/2019 şi a HCL nr. 
69/27.05.2020 în vederea închirierii unui 
spațiu pentru depozitarea şi circuitul medi-
camentelor, în suprafaţă de 23,02mp, exis-
tent în incinta Căminului Cultural din 
satul Glodenii Gândului, situat în T-6, 
CC-326, pe o perioadă de 10 ani, proprie-
tate publică a Consiliului Local Tibăneşti, 
judeţul Iaşi. Persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar din documentaţia 
de atribuire de la sediul Primăriei Tibă-
neşti, contra sumei de 20 lei. Ofertanţii sunt 
obligaţi să achite la casieria Primăriei 
Tibăneşti taxa de participare la licitaţie în 
cuantum de 1000 lei şi garanţia de partici-
pare în valoare de 500 lei până cel târziu 
30.06.2020, ora 09:00. Data limită pentru 
solicitarea de clarificări este 19.06.2020 ora 
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14:00. Data limită de depunere a ofertelor: 
30.06.2020 ora 09:00, la secretariatul 
Primăriei Tibăneşti. Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc în data 
de 30.06.2020, ora 14:00 la sediul Primăriei 
Tibăneşti. Relaţii suplimentare la sediul 
unităţii, telefon/ fax 0232326269.

l Comuna Tibăneşti, cu sediul în loc. Tibă-
neşti, jud. Iaşi, cod fiscal 4540267, tel. 
0232326401, fax: 0232326269, e-mail: 
primaria_tibanesti@yahoo.com, contact@
primariatibanesti.ro, organizează licitaţie 
conform OUG nr.57/2019 şi a HCL 
57/30.04.2020 în vederea închirierii unei 
suprafeţe de 42,32ha păşune comunală, 
situată în T-42, PS.588, B.F. 1964, sat 
Răsboieni (Islaz) pentru păşunarea anima-
lelor, proprietate publică a Consiliului 
Local Tibăneşti, judeţul Iaşi.Persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exem-
plar din documentaţia de atribuire de la 
sediul Primăriei Tibăneşti. Costul caietului 
de sarcini este de 10 lei. Ofertanţii sunt 
obligaţi să achite la casieria Primăriei Tibă-
neşti taxa de participare la licitaţie în 
cuantum de 1000 lei şi garanţia de partici-
pare în valoare de 1100 lei până cel târziu 
30.06.2020, ora 09:00. Data limită pentru 
solicitarea de clarificări este 19.06.2020 ora 
14:00. Pentru relaţii suplimentare sau clari-
ficări privind licitaţia şi obiectul acesteia, 
cei interesaţi pot suna la telefon 
0232326401, fax: 0232326269. Data limită 
de depunere a ofertelor: 30.06.2020 ora 
09:00, la secretariatul Primăriei Tibăneşti. 
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 30.06.2020, ora 12:00 
la sediul Primăriei Tibăneşti. Relaţii supli-
mentare la telefon /fax 0232326269.

l Comuna Tibăneşti, cu sediul în loc. Tibă-
neşti, jud. Iaşi, cod fiscal 4540267, tel. 
0232326401,fax: 0232326269, e-mail: 
primaria_tibanesti@yahoo.com, contact@
primariatibanesti.ro, organizează licitație 
publică conform OUG nr.57/2019 şi a HCL 
57/30.04.2020 în vederea închirierii unei 
suprafețe de 7,68ha păşune comunală, 
situată în T-41, PS.579, B.F. 1964, sat 
Răsboieni (Islaz) pentru păşunarea anima-
lelor, proprietate publică a Consiliului 
Local Tibăneşti, judeţul Iaşi. Ofertanţii 
sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei 
Tibăneşti taxa de participare la licitaţie în 
cuantum de 1000 lei şi garanţia de partici-
pare în valoare de 200 lei până cel târziu 
30.06.2020, ora 09:00. Costul caietului de 
sarcini: 10 lei. Data limită pentru solici-
tarea de clarificări este 19.06.2020 ora 
14:00. Data limită de depunere a ofertelor: 
30.06.2020 ora 09:00, la secretariatul 
Primăriei Tibăneşti. Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc în data 
de 30.06.2020, ora 10:00 la sediul Primăriei 
Tibăneşti. Relaţii suplimentare sau clarifi-
cări privind licitaţia şi obiectul acesteia, la 
telefon 0232326401, fax: 0232326269.

l Comuna Tibăneşti, cu sediul în loc. Tibă-
neşti, jud. Iaşi, cod fiscal 4540267, tel. 
0232326401, fax: 0232326269, e-mail: 
primaria_tibanesti@yahoo.com, contact@
primariatibanesti.ro, organizează licitație 
în conformitate cu OUG nr.57/2019 şi a 
HCL nr.125/27.08.2019 în vederea concesi-
onării unei suprafeţe de teren de 14.500mp 
situată in T-57, HP 994- Iaz Tungujei, 
12.434mp situată în T57, HS 989- Iaz 
Tungujei punctul Racu şi a suprafeţei de 
400mp situată în T57, CD 993- Dig acumu-
lare Racu, teren situat în extravilanul 

comunei Tibăneşti, proprietate pubică a 
Consiliului Local Tibăneşti, judeţul Iaşi. 
Ofertanţii sunt obligaţi să achite la casieria 
Primăriei Tibăneşti taxa de participare la 
licitaţie în cuantum de 850 lei şi garanţia de 
participare în valoare de 50 lei până cel 
târziu 30.06.2020, ora 09:00. Data limită 
pentru solicitarea de clarificări este 
19.06.2020 ora 14:00. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 30.06.2020 ora 09:00, la 
secretariatul Primăriei Tibăneşti. Ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor va avea 
loc în data de 30.06.2020, ora 13:00 la 
sediul Primăriei Tibăneşti. Relaţii supli-
mentare la telefon/fax 0232326269 sau la 
adresele de e-mail: primaria_tibanesti@
yahoo.com, contact@primariatibanesti.ro.

l Primăria Municipiului Mediaş cu sediul 
în Mediaş P-ta Corneliu Coposu nr. 3, în 
conformitate cu Hotărârile Consiliului 
Local - Mediaş nr. 131/2020,107/2020, 
108/2020, 109/20200, 126/2020 şi 106/2020, 
anunță organizarea licitației publice cu 
strigare, pentru vânzarea unor imobile, 
aparținând domeniului privat al Munici-
piului Mediaş. Imobilele sunt situate în 
intravilanul municipiului Mediaş iar licita-
țiile sunt programate după cum urmează: 1. 
pentru imobilul situat în Mediaş str. 
Wewern f.n., identificat în CF Mediaş nr. 
104162 (CF vechi nr. 15711N, nr. cadastral 
vechi 2457) sub nr. cadastral/ topografic 
104162 teren neîmprejmuit în suprafață de 
3.000 mp.. licitația va avea loc în data de 30 
iunie 2020, la sediul Primăriei Municipiului 
Mediaş, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora 
10:00. În caz de neadjudecare licitația se va 
repeta 21 iulie 2020 ora 10:00. Prețul de 
pornire a licitației este de 30.000 euro + 
TVA. stabilit în lei la cursul BNR la data 
adjudecării licitației. 2. pentru imobilul 
situat în Mediaş P-ța Corneliu Coposu nr. 
2A identificat în CF Mediaş 107286-C1-U1 
(CF vechi nr.12770) sub nr. cadastral 
107286-C1-U1 compus din: -la subsol: 7 
spații depozitare, 1 grup social; -la parter: 
sală, 2 holuri, 2 birouri, terasă, 2 casa scării; 
-la etaj: sală, cameră electrică, hol, wc; în 
suprafață utilă de 867,80 mp şi în cotă de 
77% din teren de 926 mp (înscris în CF 
Mediaş nr. 107286, CF vechi nr. 11055, nr. 
cadastral/ topografic top: 916/2/11/2) lici-
tația va avea loc în data de 30 iunie 2020, la 
sediul Primăriei Municipiului Mediaş, P-ța 
Corneliu Coposu nr. 3 ora 13:00. În caz de 
neadjudecare licitația se va repeta 21 iulie 
2020 ora 13:00. Prețul de pornire a licitației 
este de 292.000 euro. stabilit în lei la cursul 
BNR la data adjudecării licitației. 3. pentru 
imobilul situat în Mediaş str. Trandafirilor 
nr. 26 (Ap. nr. 1 şi Ap. nr. 2), identificat în: - 
CF Mediaş nr. 105940-C1-U1 (CF vechi nr. 
8717 individuală) sub nr. cadastral top: 
3805/2/c-3806/2/c/I compus din cameră, 
bucătărie, cămară, şopron şi wc, cu cote 
părți comune de 50 % din întreg teren clădit 
şi neclădit de 360 mp. (înscris în CF Mediaş 
nr. 105940, CF vechi nr. 5333, nr. cadastral/
topografic top: 3805/2/c, 3806/2/c), branşa-
mente edilitare, fundația, acoperişul, ziduri 
despărțitoare, poarta, gardul. - CF Mediaş 
nr. 105940-C1-U2 (CF vechi nr. 8718 indivi-
d u a l ă )  s u b  n r.  c a d a s t r a l  t o p : 
3805/2/c-3806/2/c/II compus din cameră, 
bucătărie, cămară, antreu, baie, pivniță, 
fundație la două camere existente, cu cote 
părți comune de 50 % din întreg teren clădit 
şi neclădit de 360 mp. (înscris în CF Mediaş 
nr. 105940, CF vechi nr. 5333, nr. cadastral/
topografic top: 3805/2/c, 3806/2/c), branşa-
mente edilitare, fundația, acoperişul, ziduri 

despărțitoare, poarta, gardul, licitația va 
avea loc în data de 1 iulie 2020, la sediul 
Primăriei Municipiului Mediaş, P-ța 
Corneliu Coposu nr. 3 ora  10:00. În caz de 
neadjudecare licitația se va repeta 22 iulie 
2020 ora 10:00. Prețul de pornire a licitației 
este de 145.000 lei. 4. pentru imobilul situat 
în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 35 ap. 
3 identificat în CF Mediaş nr. 103482-
C1-U4 (CF vechi nr. 2991) sub nr. cadastral 
top: 5353/13/III compus din cameră, bucă-
tărie, hol comun cu ap. 4, pivniță în cotă de 
17%, wc comun cu ap. 4, cu cote părți 
comune de 15,5% din întreg teren clădit şi 
neclădit de 367 mp. (înscris în CF Mediaş 
nr. 103482, CF vechi nr. 2991, nr. cadastral/
topografic top: 5353/13), pivniță la subsol în 
cotă de 42% pt. ap. 1 şi ap. 2 şi cota de 17% 
pt. ap. 3 poarta, gardul, ziduri şi planşee 
despărțitoare, branşamente edilitare, lici-
tația va avea loc în data de 1 iulie 2020, la 
sediul Primăriei Municipiului Mediaş, P-ța 
Corneliu Coposu nr. 3 ora 13:00. În caz de 
neadjudecare licitația se va repeta 22 iulie 
2020 ora 13:00. Prețul de pornire a licitației 
este de 65.000 lei. 5. pentru imobilul situat 
în Mediaş str. Andrei Mureşanu nr. 9. iden-
tificat în CF Mediaş nr. 107913 (CF vechi 
nr. 2958, nr. topografic 5242/1270/2/1/1) sub 
nr. cadastral 107913 casă din cărămidă 
compus din 1 cameră şi 1 bucătărie cu teren 
în suprafață de 161 mp., licitația va avea loc 
în data de 2 iulie 2020, la sediul Primăriei 
Municipiului Mediaş, P-ța Corneliu Coposu 
nr. 3 ora 10:00. În caz de neadjudecare lici-
tația se va repeta 23 iulie 2020 ora 10:00. 
Prețul de pornire a licitației este de 47.000 
lei. 6. pentru imobilul situat în Mediaş str. 
Nicolae Iorga nr. 7 ap. 5. identificat în CF 
Mediaş nr. 100158-C1-U12 (CF vechi nr. 
6728II, nr. top. 367-368/1-1/1/1/1/1/V) sub 
nr. cadastral 100158-C1-U12 compus din 
cameră, bucătărie, pivniță de 6,14 mp., cu 
cote părți comune de 4,26 % din întreg 
teren clădit şi neclădit de 1.231 mp. (înscris 
în CF Mediaş nr. 100158, CF vechi nr. 6728/
II, nr. topografic 367,368/1, nr. cadastral/ 
topografic 100158), poarta, gangul de acces, 
podul, fundația, zidurile despărțitoare şi 
planşeele, branşamente edilitare, licitația va 
avea loc în data de 2 iulie 2020, la sediul 
Primăriei Municipiului Mediaş, P-ța 
Corneliu Coposu nr. 3 ora 13:00. În caz de 
neadjudecare licitația se va repeta 23 iulie 
2020 ora 13:00. Prețul de pornire a licitației 
este de 24.000 lei. Procurarea documentației 
de licitație şi depunerea ofertelor de licitație 
se va face în perioada 09 iunie 2020 - 30 
iunie 2020 ora 9:00 la Centrul de Informații 
cu Cetățenii din cadrul Primăriei Munici-
piului Mediaş, în caz de neadjudecare 
termenul se prelungeşte până la data de 20 
iulie 2020 ora 15:00. Informații suplimen-
tare se pot obține zilnic de la Primăria 
Municipiului Mediaş sau la tel. 0269803816 
sau 0269803818. 

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Voineasa, sat 
Voineasa, Str. I.Gh. Duca, nr. 98, judeţul 
Vâlcea, telefon 0250.754.309, fax 
0250.754.310, e-mail: voineasa@vl.e-adm.
ro, prvoineasa@yahoo.com, cod fiscal 
2541690. 2. Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren în suprafaţă de 600 mp, 
situat în intravilanul comunei Voineasa, str. 
Decindea, nr. 4B, judeţul Vâlcea, aparţi-

nând domeniului privat al comunei 
Voineasa, judeţul Vâlcea. Imobilul în cauză 
este propus pentru concesionare în vederea 
edificării unui magazin alimentar, cu un 
spaţiu anexă, acoperit, de desfacere 
produse ale producătorilor, cu obligativi-
tatea asigurării exploatării bunului în 
regim de continuitate şi permanenţă, 
conform HCL nr. 31 din 28.05.2020 şi OUG 
nr. 57/03.07.2019 privind Codul Adminis-
trativ. 3. Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, pe suport de hârtie, de 
la sediul Primăriei Comunei Voineasa, sat 
Voineasa, Str.I.Gh.Duca, nr. 98, judeţul 
Vâlcea. 3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Juridic, Primăria 
Comunei Voineasa, sat Voineasa, Str. I.Gh. 
Duca, nr. 98, judeţul Vâlcea. 3.3. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 50 de lei, se 
achită la casieria Primăriei Comunei 
Voineasa. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 19.06.2020, ora 12:00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 01.07.2020, ora 
12:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: la sediul Primăriei Voineasa, sat 
Voineasa, Str.I.Gh.Duca, nr. 98, sat 
Voineasa, județul Vâlcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar original. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 07.07.2020, ora 
12:00, la sediul Primăriei Comunei 
Voineasa, sat Voineasa, Str.I.Gh.Duca, nr. 
98, județul Vâlcea, Sala de şedinţe. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acţi-
unea în justiţie se introduce la Secţia de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Vâlcea, Rm.Vâlcea, Scuarul Revoluţiei, nr. 
1, judeţul Vâlcea, telefon 0250.739.120, fax 
0250.732.207, e-mail: tr.valcea.civil2@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 05.06.2020.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Primăria Comunei Jurilovca, 
Comuna Jurilovca, str. 1 Mai, nr. 2, județul 
Tulcea,  te lefon 0240.563.797,  fax 
0240.563.7999, email: primariajurilovca@
yahoo.com, cod fiscal 4793952. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 
teren, situat în sat Sălcioara, comuna Juri-
lovca, județul Tulcea, identificat în T36, 
A1160/2, nr.cadastral 37528, în suprafață de 
415mp, proprietate privată a comunei Juri-
lovca, în baza HCL nr.81/22.05.2020 şi OUG 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația 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: se va elibera un exemplar al docu-
mentației de atribuire, doar în urma unei 
solicitări scrise depuse la Registratura 
Primăriei Comunei Jurilovca. 3.2. Denu-

mirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, 
de la care pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Compartimentul 
Urbanism, str. 1 Mai, nr. 2, comuna Juri-
lovca, județul Tulcea. 3.3. Costul şi condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
50Lei/ exemplar, se achită în numerar la 
casieria Primăriei Comunei Jurilovca sau 
p r i n  O P  î n  c o n t u l  R O 9 0 T R E Z 
6465006XXX000193, deschis la Trezoreria 
Operativă Baia. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 25.06.2020, ora 
15:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
30.06.2020, ora 15:30. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Jurilovca, Comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, 
Comuna Jurilovca, județul Tulcea, Compar-
timentul Registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 
exemplar original. 5. Data şi locul la care se 
va desfaşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 01.07.2020, ora 11:00, la sediul 
Primăriei Comunei Jurilovca, str.1 Mai, nr. 2, 
Comuna Jurilovca, județul Tulcea. 6. Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ațe instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Tulcea, 
Tulcea, str.Toamnei, nr. 15, județul Tulcea, 
telefon 0240.504.279, fax 0240.518.544, 
e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 
05.06.2020.

l Banipor SRL, societate in reorganizare, 
prin administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, scoate la vanzare prin licitatie 
publica, in bloc, proprietatea imobiliara 
situata in localitatea Targsoru Vechi, Sat 
Strejnicu, Str. Stadionului, nr. 31, Judetul 
Prahova, compusa din teren in suprafata 
totala de 668 mp, Constructia C1 - abator, in 
suprafata construita de 234 mp si Constructia 
C3 - magazie, in suprafata construita de 
13,78 mp si suprafata utila de 13,04 mp nr. 
cadastral 126- C3, la pretul total de 48.000 
euro, fara TVA.  Licitatiile se vor organiza in 
data de 10.06.2020, ora 11:00, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta 
este reprogramata pentru data de 12.06.2020, 
17.06.2020, 19.06.2020, 24.06.2020, 
26.06.2020, 01.07.2020, 03.07.2020, 
08.07.2020, 10.07.2020, 15.07.2020, 
17.07.2020, 22.07.2020, 24.07.2020, 
29.07.2020, 31.07.2020. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul administratorului 
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, Judetul Prahova, la numerele de 
telefon/fax: 0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

PIERDERI
l Declar pierdută legitimație de transport 
pe numele Bolog Anca - Florina, studentă 
în cadrul Universității Transilvania, Facul-
tatea de Drept.

l Declar pierdută legitimație de transport 
pe numele Blaj Ciprian - Mihai, student în 
cadrul Universității Transilvania, Facul-
tatea de Drept.


