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GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l S.C. HTR Spedition SRL 
din Iași angajează ”coordo-
nator transport”, cunoscător al 
limbii ruse la nivel expert, obli-
gatoriu. Cunoașterea și a altor 
limbi de circulație internațio-
nală constiuie un avantaj. 
Salariu motivant. Relații tel.: 
0734-890560.

CITAȚII 
l Numita Bivolaru Maria, cu 
ultimul domiciliu in Cugir, str.
Liliacului, nr.32, Jud.Alba, 
fiica lui Bivolaru Mihai este 
citata la Judecatoria Iasi, 
dosar nr. 34371/245/2018, 
termen 14.09.2020, ora 9:00, 
partaj succesoral.

l Față de pârâtul Cosovanu 
Constantin, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în oraș Negrești, 
Ale.Nucilor,  nr.1,  județul 
Vaslui,  născut la data de 
23.08.1959, în localitatea 
Negrești, fiul lui Ioan și Lenta, 
este deschisă procedura de 
declarare a morții și citat la 
Judecătoria Vaslui pentru data 
de 07 octombrie 2020, ora 
09:30, în proces cu reclamanta 
Cosovanu Mihaela, dosar 
nr.11919/333/2019, având ca 
obiect declararea judecăto-
rească a morții. Având în 
vedere dosarul înregistrat pe 
rolul Judecătoriei Vaslui, 
invităm ca orice persoana să 
comunice datele pe care le 
cunoaște în legătură cu cel 
dispărut.

l  Judecătoria Târgu Jiu, 
S e c ţ i a  C i v i l ă ,  D o s a r 
14238/318/2019, Sentința civilă 
Nr.2349/2020, Ședința publică 
de la 11 Iunie 2020. Admite 
cererea formulată de recla-
mantul Rusu Dumitru, domici-
liat în Târgu Jiu, str.Mioriței, 
bl.8, sc.3, ap.4, jud.Gorj, în 
contradictoriu cu pârâta 
Buican (fosta Rusu) Rodica 
Elena, cu ultimul domiciliul 
cunoscut în Târgu Jiu, str.
Mioriței, bl.8, sc.3, ap.4, jud.
Gorj și la fratele său, Brân-
dușoiu Nicu, din Târgu Jiu, str.
Minerilor, bl.6, parter, jud.
Gorj- citată prin publicitate. 
Constată că reclamantul, cu o 
cotă de 50% și pârâta, cu o 
cotă de 50%, au dobândit în 
timpul căsătoriei bunul comun 
constând în apartamentul cu 
două camere situat în munici-

piul Târgu Jiu, str.Mioriţei, 
bloc 8, scara 3 apartament 4, 
judeţul Gorj, cu numărul 
cadastral  607/3;0;4,  cu o 
valoare de 106.000lei. Dispune 
partajul bunurilor comune în 
sensul că atribuie reclaman-
tului imobilul apartament și 
obligă reclamantul să plătească 
pârâtei suma de 53.000lei cu 
titlu de sultă. Ia act că recla-
mantul și-a rezervat dreptul de 
a formula cerere privind chel-
tuieli de judecată, pe cale sepa-
rată. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la 
comunicare, iar în cazul exerci-
tării acestei căi de atac, cererea 
va fi depusă la Judecătoria 
Târgu Jiu. Pronunţată prin 
punerea soluţiei la dispoziţia 
părţilor prin mijlocirea grefei 
instanţei, astăzi, 11 iunie 2020.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub 
dosar nr. 936/246/2020 privind 
pe petentii Duma Ioan si 
Duma Viorica care solicita 
inscrierea dreptului de propri-
etate prin uzurpaciune asupra 
cotei de 7/24 din imobilul 
situat in Craiva, inscris in CF 
nr. 301937 Craiva, cu nr. adm. 
nou 11, identificat prin nr.top. 
193.194 in suprafata de 5104 
mp., imobil asupra caruia figu-
reaza ca proprietar tabular 
intabulat sub B1 sotia lui Rus 
Vid Teodor, nascuta Gale dece-
data la data de 21.01.1962. In 
urma acesteia, in baza art. 130 
din Decretul-Lege nr. 115/1938, 
sunt somati toti cei interesati 
de Indata sa inainteze opozitie 
la Judecatoria Ineu deoarece 
in caz contrat in termen de o 
luna de la aceasta ultima 
publicare se va proceda la solu-
tionarea cererii.  Prezenta 
somatie se va afisa timp de o 
luna la avizierul Judecatoriei 
Ineu si la Primaria comunei 
Craiva.

DIVERSE
l Extindere Statie Distributie 
Carburant i ,  propus  a  f i 
amplasat in orasul Pecica, str. 
601, nr. 78, inscris in CF nr. 
313854 Pecica, judetul Arad. 
Proiectul deciziei de incadrare 
si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia 
Mediului din Arad, str. Splaiul 
Mures, FN, jud. Arad, in zilele 
de luni pana vineri, intre orele 
08:00-14:00, precum si la 

urmatoarea adresa de internet 
www.apmar.anpm.ro. Publicul 
interesar poate inainta comen-
tarii/ observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen 
de 10 zile de la data publicarii 
anuntu lu i  pe  pag ina  de 
internet a autoritatii compe-
t e n t e  p e n t r u  p r o t e c t i a 
mediului.

l SC Smart Diesel SRL cu 
sediul în localitatea Chisi-
neu-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 autovehi-
cule în magazine specializate, 
desfășurată la punctul de lucru 
din Loc. Pielesti, Calea Bucu-
resti, nr. 119, Judetul Dolj.

l Orașul Vlăhiţa, cu sediul în 
localitatea Vlăhiţa, Str.Turnă-
torilor, nr.20, judeţul Harghita, 
cod fiscal 4245224, aduce la 
cunoștinţă publică atribuirea 
de contracte de finanţare 
nerambursabilă din fonduri 
publice în conformitate cu 
„Programul anual de sprijinire 
a organizaţiilor civile din 
orașul Vlăhiţa pe anul 2020”, 
în acord cu prevederile Legii 
nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile. 
Condiţiile, domeniul de activi-
tate, suma totală alocată, sesi-
u n e a  d e  d e p u n e r e  ș i 
documentaţia necesară întoc-
mirii proiectelor, procedura de 
selecţie cât și alte informaţii în 
acest sens se pot obţine pe 
s i teul  Pr imăria  orașului 
Vlăhiţa, www.primariavlahita.
ro, sau la tel.0266.246.634, 
e-mail: office@primariavlahita.
ro. Acest anunț a fost publicat 
și în Monitorul Oficial al 
României,  Partea a VI-a, 
nr.144/06.08.2020.

l  Aducem la cunoștinţa 
publică faptul că pe rolul 
Judecătoriei Sânnicolau Mare 
se află dosarul 1655/295/2020, 
având ca obiect deschiderea 
procedurii de declarare a 
morţii  numitului Baranyi 
Emeric, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în loc.Șandra, nr.328, 
jud.Timiș, pentru a demara 
procedura succesiunii  cu 
privire la imobilul situat admi-
nistrativ în loc.Șandra, nr.148, 
jud.Timiș ,  înscr is  în  CF 
nr.401285 Șandra, nr. top. 

293/8-9/a, cu invitația ca orice 
persoană să comunice datele 
pe care le cunoaște în legătură 
cu acesta.

l Anunț prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Denumire județ: Brașov. Denu-
mire: UAT Recea. Unitatea 
Administrativ Teritorială 
Recea, judetul Brașov, anunță 
publ icarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul nr.54, pe o perioadă de 
60 de zile calendaristice, 
conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a 
p u b l i c i t ă ț i i  i m o b i l i a r e 
nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Data de început a 
afișării: 17.08.2020. Data de 
sfârșit a afișării: 15.10.2020. 
Adresa locului afișării publice: 
la sediul Primăriei Comunei 
Recea, situat în comuna Recea, 
strada Principală,  nr.42, 
județul Brașov, precum și pe 
pagina de internet: http://www.
comunarecea.ro. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Comunei 
Recea. Informații privind 
P r o g r a m u l  N a ț i o n a l  d e 
Cadastru și Carte Funciară 
2015-2023, se pot obține pe 
site-ul ANCPI la adresa: www.
ancpi.ro/pnccf/.

l Hussain Maroa, cu domici-
liul în județul Ilfov, orașul 
Voluntari, str.Drumul Bisercii, 
nr.14A, titular al planului/
programului  „Construire 
imobil locuințe colective cu 
regim de înălțime S+P+5E, 
împrejmuire, organizare de 
șantier, amenajare incintă și 
racorduri/branșamente utili-
tăți”, în orașul Voluntari, Str.
Emil Racoviță,  Tarla 45, 
Parcela 934, număr cadastral 
118204, județul Ilfov, anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru 
planul/programul menționat și 
declanșarea etapei de înca-
drare .  Pr ima vers iune  a 
planului/programului poate fi 
consultată 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/
comentari i  ș i  sugest i i  se 
primesc în scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel.021.430.15.23, 

021.430.14.02, 0746.248.440) în 
termen de 15 zile de la data 
publicării anunțului.

l Agenția pentru Protecția 
Mediului Cluj anunță publicul 
interesat asupra necesității 
efectuării evaluării de mediu 
în vederea obținerii avizului de 
mediu pentru Amenajamentele 
silvice ale U.P. I Mărgău, U.P. 
III Răchițele și U.P. IV Ponor, 
jud. Cluj, titular: Primăria 
Mărgău. Observațiile și comen-
tariile publicului interesat 
privind decizia etapei de înca-
drare se transmit în scris la 
Agenția pentru Protecția 
Mediului Cluj, Calea Doroban-
ților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, 
fax: 0264 412 914, e-mail: 
office@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni - vineri, între orele 9:00 
– 14:00, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apari-
ției anunțului.

l Subsemnatul Tripunescu 
Andrei, domiciliat în locali-
tatea Arad, str. Clujului, Nr. 
123, Județul Arad, intențio-
nează să solicite de la Adminis-
trația Bazinală de Apă Banat, 
Avizul de gospodărire a apelor 
pentru proiectul “Construire 
Casă De Vacanță,  Anexe 
Gospodărești, Împrejmuire Și 
Branșament Electric, Locali-
tatea Divici, Comuna Pojejena, 
Județul Caraș - Severin” În 
cadrul proiectului vor rezulta 
periodic ape uzate menajere ce 
se vor colecta în bazinul vidan-
jabil etanș din incintă, urmând 
a fi vidanjate de un operator 
autorizat, care le va transporta 
la stația de epurare din zonă. 
Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifi-
cările și completările ulteri-
oare. Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare 
cu  pr iv ire  la  so l ic i tarea 
avizului de gospodarire a 
apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menționată. 
Persoanele care doresc să 
transmită observații, sugestii și 
recomandari se pot adresa soli-
citantului ,  după data de 
06.08.2020.

l Anunț prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Denumire:  Județ Tulcea. 
Denumire: UAT Dorobanțu. 
Sector cadastral: 8. Unitatea 
Administrativ-Teritorială 



II ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Luni, 10 august 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Dorobanțu ,  d in  jude țu l 
Tulcea, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sector 
cadastral nr.8 pe o perioadă de 
60 de zile calendaristice, 
conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a 
p u b l i c i t ă ț i i  i m o b i l i a r e 
nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Data de început a 
afișării: 14.08.2020. Data de 
sfârșit a afișării: 13.10.2020. 
Adresa locului afișării publice 
-Str.Primaverii, nr.45, Comuna 
Dorobanțu, județul Tulcea. 
Repere pentru identificarea 
locației -sediul Primăriei 
Comunei Dorobanțu, județul 
Tulcea. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul 
Primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Infor-
mații privind Programul Nați-
onal 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: Orașul Ardud, Ardud, 
str. Nouă, nr. 1, județul Satu 
Mare, telefon 0261.767.130, 
fax 0261.771.016, e-mail: 
primaria@orasardud.ro, 
primaria.ardud@yahoo.com, 
cod fiscal 3897173. Reglemen-
tări legale privind acordarea 
de finanţare nerambursabilă: 
-Legea nr.350/2005 privind 
regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general; 
-Ordonanța  Guvernu lu i 
nr.51/1998 privind îmbună-
tățirea sistemului de finanțare 
a programelor și proiectelor 
culturale, cu modificările și 
completările ulterioare; -Legea 
nr.69/2000 a educației fizice și 
sportului, cu modificările și 
comple tăr i l e  u l ter ioare ; 
-Ordinul Ministrului Tinere-
tului și Sportului nr.664/2018 
privind finanțarea din fonduri 
publice a proiectelor și progra-
melor sportive, cu modificările 
și completările ulterioare; 
-Hotărârea nr.1447/2007 
privind aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea 
sportivă, cu modificările și 
completările ulterioare. Peri-
oada de finanţare: anul 2020. 
Domeniile pentru care se 
acordă finanţarea nerambur-
sabilă: 60.000Lei -Cultură; 
10.000Lei -Social; 20.000Lei 
-Sport. Criteriile de acordare a 
finanţărilor nerambursabile 
sunt cele prezentate în Regu-
lamentul privind regimul 
finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local 
pentru activitățile nonprofit de 
interes local. Documentația 
pentru elaborarea și prezen-
t a r e a  p r o p u n e r i l o r  d e 
programe/proiecte/acțiuni 
culturale și proiecte/programe 
sportive se poate obține de pe 
site-ul Orașului Ardud: www.
orasardud.ro. Data limită 
pentru depunerea propune-
rilor de proiecte: 10.09.2020, 
ora 14:00. Perioada la care se 
desfășoară selecția de proiecte, 
verificarea eligibilității, a înde-
plinirii criterilor referitoare la 
capacitatea tehnică și finan-
ciară și evaluarea propunerilor 
de  proiecte :  11.09.2020-
17.09.2020. Anunțul de parti-
c i p a r e  s - a  p u b l i c a t  î n 
Monitorul Oficial al României, 
P a r t e a  a  V I - a  c u  n r. 
146/10.08.2020.

l  Anunț privind afișarea 
publ ică  a  Documentelor 
Tehnice ale Cadastrului: 
Unitatea administrativ-terito-
rială Ciorogârla din județul 
Ilfov anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadas-
t r u l u i  p e n t r u  s e c t o r u l 
cadastral nr.20 din compo-
nența U.A.T. Ciorogârla, înce-
pând cu data de 10.08.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Ciorogârla, 
str. Șoseaua București, nr.112, 
conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea Cadastrului și a 
p u b l i c i ț ă ț i i  i m o b i l i a r e 
nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare și pe site-ul primă-
riei la rubrica anunțuri. Cere-
r i l e  d e  r e c t i f i c a r e  s a u 
contestații ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse de 
către proprietari, posesori sau 
alți deținători, la Comisia de 
soluționare a cererilor de recti-
ficare/ contestații care își va 
desfășura  act iv i tatea  la 
Primăria Ciorogârla, șos. 
București, nr.112, județul 
Ilfov, de luni până vineri între 

orele 10:00-15:00 și pe site-ul 
A g e n ț i e i  N a ț i o n a l e  d e 
Cadastru și Publicitate Imobi-
liară la adresa: https://www.
ancpi.ro//pnccf/?dir=ilfov. 
Potrivit prevederilor specifica-
țiilor tehnice punctual 1.1 ,,În 
etapa de publicare a rezulta-
telor, este important ca dețină-
torii imobilelor să consulte și 
să analizeze documentele 
publicate și să se pronunțe 
asupra corectitudinii informa-
țiilor prezentate”, conform 
Ordinului directorului general 
al A.N.C.P.I. nr.1427/2017, 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea 1, nr.921 bis din 23 
noiembrie 2017.

ADUNĂRI GENERALE
l Se convoacă ședința extra-
dordinară a Adunării generale 
a Asociației Paws United 
pentru data de 26.08.2020, ora 
16:00 la adresa din Orașul 
Pecica, str. 601, nr. 63, județul 
Arad. Ordinea de zi: Modifi-
carea actelor constitutive ale 
asociatiei; Aprobarea primirii 
de noi membri; diverse.

l  Către: Sarkis Pascale, 
Tohme Mirna, Laoun Youssef, 
Berro Sami -Asociați ai Grand 
Moulin SRL. Convocator. 
Respectând prevederile Legii 
societăților nr. 31/1990 repu-
blicată și completată, cu modi-
f i căr i l e  ș i  comple tăr i l e 
ulterioare, precum și ale 
Actului constitutiv al societății 
Grand Moulin SRL, cu sediul 
social în România, loc.Rudeni, 
Oraș Chitila, Strada Rudeni, 
nr. 76, Județ Ilfov, înregistrată 
l a  O . R . C .  s u b  n r .
J23/2317/13.08.2012, 
C.U.I.30012503 (denumită 
„Societatea”): administratorul 
societății Ziad Chidiac, în 
temeiul art.195 din Legea soci-
etăților nr.31/1990 cu modifi-
c ă r i l e  ș i  c o m p l e t ă r i l e 
ulterioare, convoacă Adunarea 
Generală a Asociaților a 
acestei Societăți, pentru data 
de 24 august 2020, ora 11:00, 
la sediul social al Societății din 
Rudeni, Oraș Chitila, Strada 
Rudeni, nr.76, Județ Ilfov. La 
adunare sunt îndreptățiți să 
participe toți asociații Socie-
tății. Pentru această Adunare 
Genera lă  a  Asoc ia ț i l o r, 
ordinea de zi va fi următoarea: 
1. Aprobarea deschiderii de 
conturi bancare de către socie-
tatea Grand Moulin la ING 

Bank. 2. Aprobarea manda-
tului administratorului Ziad 
Chidiac de a reprezenta socie-
tatea în relația cu ING Bank, 
cu puteri depline, și de a 
împuternici alte persoane, pe o 
perioadă determinată, pentru 
efectuarea unor operațiuni 
limitate, necesare desfășurării 
activității curente a societății. 
În cazul neîndeplinirii cvoru-
mului, Adunarea Generală a 
Asociaților se va întruni, 
având aceeași ordine de zi, la 
data de 25 august 2020, ora 
11:00, la sediul social al Socie-
tății din Rudeni, Oraș Chitila, 
Strada Rudeni, nr.76, Județ 
Ilfov. Prezentul convocator a 
fost semnat atât în limba 
română cât  ș i  în  l imba 
e n g l e z a ,  ș i  c o m u n i c a t 
personal/publicitate asocia-
ților societății Grand Moulin 
SRL, astăzi ,  07.08.2020. 
Administrator Ziad Chidiac.

l To: Sarkis Pascale, Tohme 
Mirna, Laoun Youssef, Berro 
Sami -Shareholders of Grand 
Moul in  SRL.  Nott ice  to 
Attend. In accordance with 
the provisions of Companies 
Law nr.31/1990 republished 
a n d  s u p p l e m e n t e d ,  a s 
subsequently amended and 
supplemented, as well as those 
of the Articles of Incorpora-
tion of the Company Grand 
Moulin SRL headquartered in 
Romania, Rudeni Locality, 
Chitila City, nr.76, Rudeni 
Street, Ilfov County, regis-
tered with the TRC under no.
J23/2371/13.08.2012, 
C.U.I.30012503 (hereinafter 
„The Company”): the Admi-
nistrator of the Company, 
Mr.Ziad Chidiac,  as  per 
art.195 of the Companies Law 
nr.31/1990, as subsequently 
amended and supplemented, 
hereby calls the General 
Meeting of Shareholders of 
the Company, to be held on 
the August 24th 2020, at 11:00 
a .m. ,  a t  the  Company’s 
headquarters  in Rudeni, 
Chitila City, nr.76, Rudeni 
Street, Ilfov County. The 
meeting may be attended by 
all of the Company’s sharehol-
ders. The items to be discussed 
by this General Meeting of 
Shareholders shall be the 
following: 1. The approval of 
the opening of bank accounts 
by company Grand Moulin at 
ING Bank. 2. The approval of 
the mandate of the adminis-

trator Ziad Chidiac to repre-
sent the company in relations 
with ING Bank, with full 
powers, and to empower the 
other persons, for a deter-
mined period, for limited 
operations, necessary for the 
c u r r e n t  a c t i v i t y  o f  t h e 
company. Should the quorum 
not be met,  the General 
Meeting of Shareholders shall 
gather,  having the same 
agenda, on August 25th 2020, 
at 11:00 a.m., at the headquar-
ters  of  the  Company in 
Rudeni, Chitila City, Nr.76, 
Rudeni Street, Ilfov County. 
The herein Notice to Attend 
was signed both in Romanian 
and English languages, and 
personally/advertising 
communique to the sharehol-
ders of the Company Grand 
M o u l i n  S R L ,  t o d a y 
07.08.2020. Administrator 
Ziad Chidiac. 

LICITAȚII
l Erată la anunțul de partici-
pare la procedura de licitație 
pentru concesionarea tere-
nului în suprafaţă de 87mp, 
situat în Iași ,  strada N.
Bălcescu, nr.11, identificat cu 
număr cadastral 165115, 
înscris în Cartea Funciară 
număr 165115 a Municipiului 
Iași, organizată de Municipiul 
Iaș i  pr in  Direcț ia  Fond 
Locativ. Următoarele date 
prevăzute în anunțul publicat 
în data de 06.08.2020 se modi-
fică după cum urmează: data 
d e s c h i d e r i i  o f e r t e l o r : 
27.08.2020, data limită de 
primire a solicitărilor de clari-
ficare: 19.08.2020, data limită 
de depunere a ofertelor: 
26.08.2020. Celelalte condiții 
prevăzute în anunțul inițial nu 
se modifică.

l Erată la anunțul de partici-
pare la procedura de licitație 
pentru închirierea apartamen-
tului nr.9, situat în Iași, șos.
Nicolina, nr.107, bl.1004, 
tronson II, etaj 3, identificat 
cu număr cadastral 18435, 
înscris în Cartea Funciară 
număr 67496 a Municipiului 
Iași, organizată de Municipiul 
Iaș i  pr in  Direcț ia  Fond 
Locativ. Următoarele date 
prevăzute în anunțul publicat 
în data de 06.08.2020 se modi-
fică după cum urmează: data 
d e s c h i d e r i i  o f e r t e l o r : 
27.08.2020, data limită de 
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primire a solicitărilor de clari-
ficare: 19.08.2020, data limită 
de depunere a ofertelor : 
26.08.2020. Celelalte condiții 
prevăzute în anunțul inițial nu 
se modifică.

l Erată la anunțul de partici-
pare la procedura de licitație 
pentru atribuirea contractului 
de vânzarea terenului în supra-
faţă de 42mp, în cotă indiviză, 
situat în Iaşi, strada L.Catargi, 
nr.20 ,  înscr i s  în  Car tea 
Funciară număr 135866 a 
Municipiului Iaşi,  număr 
cadastral 6383, organizată de 
Municipiul Iaşi prin Direcția 
Fond Locativ. Următoarele 
date prevăzute în anunțul 
publicat în data de 06.08.2020 
s e  m o d i f i c ă  d u p ă  c u m 
urmează: data deschiderii ofer-
telor: 27.08.2020, data limită 
de primire a solicitărilor de 
clarificare: 19.08.2020, data 
limită de depunere a ofertelor: 
26.08.2020. Celelalte condiții 
prevăzute în anunțul inițial nu 
se modifică.

l Societatea AS3-Adminis-
trare Străzi S3 SRL intențio-
nează să încheie un contract de 
achiz i ț ie  publ ică  pentru 
Lucrări de proiectare, furni-
zare şi execuție instalații 
bazine interioare  pentru reali-
zarea contractului având ca 
obiect „Modernizare şi reabili-
tare 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 Pante-
limon), Sector 3, Bucureşti. 
Data limită de depunere a 
ofertelor este 14.08.2020, ora 
10:00.

l Publicaţie De Vânzare: SC 
Epicentrum SRL Baia Mare 
-în faliment, prin lichidator 
judiciar Pareto Grup IPURL, 
desemnat de Tribunalul Mara-
m u r e ş  î n  d o s a r  n r . 
6451/100/2010 vinde prin lici-
taţie publică cu strigare, teren 
intravilan aflat în proprietatea 
debitorului, situat în Munici-
piul Timişoara, Calea Buzia-
şului, în suprafaţă de 50.000 
mp la preţul de pornire a licita-
ţiei de 5.595.600 lei. Preţul nu 
inc lude  TVA.  Condi ţ i i l e 
privind participare la licitaţie 
sunt cuprinse în Caietul de 
sarcini care poate fi achiziţi-
onat de la sediul lichidatorului 

judiciar contra sumei de 500 lei 
începând cu data de 17.07.2020 
până în ziua anterioară licita-
ţiei, în intervalul orar 09:00-
16:00, în zilele de luni până 
vineri. Participanţii la licitaţie 
vor achita în contul debitorului 
pâna în ziua anterioară licita-
ţiei o garanţie de 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
20.08.2020, ora 12:00, la lichi-
datorului judiciar din Baia 
Mare , Bd. Bucureşti, nr. 25, 
etaj 1, jud.Maramureş. Cei 
interesaţi pot solicita infor-
maţii la sediul lichidatorului 
judiciar din Baia Mare, Bd. 
Bucureşti, nr. 25, etaj 1 sau la 
tel: 0362.802.750

l Societatea AS3-Adminis-
trare Străzi S3 SRL intențio-
nează să încheie un contract de 
achiziție publică pentru servicii 
de impermeabilizare a beto-
nului şi protejarea fier beto-
nului din structură, față de 
vaporii de clor şi alți agenți 
chimici, la clădirea C1 din 
cadrul proiectului „Moderni-
zare şi Reabilitare Parc Pante-
limon”. „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, 
Bucureşti. Data limită de 
depunere a ofertelor este 
14.08.2020, ora 10:00.

l Comuna Drăguşeni, județul 
Iaşi,  organizează licitație 
publică în data de 02 septem-
brie 2020, ora 11:00, în vederea 
închirierii următoarelor bunuri 
imobile af late în domeniul 
public al Comunei:   1) teren 
extravilan- păşune- zona de 
protecție ape stătătoare- cu 
suprafața totală de 3.824m.p., 
CF 60329, situat în comuna 
Drăguşeni ,  județul  Iaş i . 
Înscrierile la licitație se fac 
până pe data de 02 septembrie 
2020, ora 10:00, la Registratura 
Primăriei Drăguşeni, iar docu-
mentația de atribuire se poate 
achiziționa pană la ora 9:00. 
Relații suplimentare la tel/fax: 
0232256620, primaria_drag@
yahoo.com.

l Anunţ de Licitaţie: 1.Autori-
tatea contractantă: Primăria 
oraşului Mărăşeşti, cu sediul în 
Mărăşeşti, str. Siret nr.1, jud. 
Vrancea, telefon 0237260150, 
fax  0237260550 ,  e -mai l : 

primaria@primariamarasesti.
ro.  2.Obiectul concesiunii: 
imobil teren, T80, Pc.426, T.82, 
Pc.432, 20 loturi; conform 
H.C.L. nr.58 din 30.07.2020; 
3.Documentaţia de atribuire se 
poate obţine de la sediul auto-
rităţii contractante, comparti-
ment U.A.T.F.L.I., în urma 
unei solicitari scrise. 4.Costul 
documentaţiei de atribuire- 
caiet de sarcini: 30,00 lei achi-
taţ i  numerar  la  cas ier ia 
autorităţii contractante. 5.Data 
limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 25.08.2020. 6.Data 
limită de depunere a ofertelor: 
02.09.2020 ora 12:00. 7.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Mărăşeşti, str. Siret 
nr.1, localitatea Mărăşeşti, 
judeţul Vrancea, într-un exem-
plar; 8.Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 4,9 lei/mp. 
8.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa de deschi-
dere a ofertelor: 03.09.2020, 
ora 10:00 la sediul primăriei 
oraşului Mărăşeşti, str. Siret 
nr.1, jud.Vrancea. 9.Instanţa 
competentă în soluţionarea 
litigiilor: judecătoria Panciu, 
Aleea Libertăţii nr.31 jud. 
Vrancea, telefon- 0237/635829, 
fax- 0237/635325. 10.Data 
transmiterii anunţului de lici-
taţie: 06.08.2020.11.Relaţii 
suplimentare: primăria Mără-
şeşti, telefon 0237/260550, 
Serv. Arhitect Șef.

l Amatti Industri SRL, socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, 
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare 
urmatoarele bunuri: Mercedes 
Vito, an fabricatie 2002, nr. km 
300.000-350.000, pret 636 euro, 
fara  TVA;  Autout i l i tara 
Scania, an fabricatie 1998, nr. 
km 986.218, pret 2.634 euro, 
fara TVA; Skoda Octavia, an 
fabricatie 2008, nr. km 375.063, 
pret 3.304,20 euro, fara TVA; 
Ford Transit, an fabricatie 
2003, nr. km 226.088, pret 
1.294,20 euro, fara TVA; Ford 
Transit, an fabricatie 2002, nr. 
km 304.061, pret 1.079,40 euro, 
fara TVA. Pretul bunurilor 
mobile este diminuat cu 40 % 
fata de pretul de evaluare, 
conform hotararii creditorilor. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii precum si achizi-
tionarea regulamentului de 

vanzare se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar, 
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
la numerele de telefon/fax: 
0787.344.547/0244.597.808, 
email: office@andreiioan.ro 
sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Licitatia se va organiza in 
data de 12.08.2020, ora 12:00, 
iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
1 4 . 0 8 . 2 0 2 0 ,  1 7 . 0 8 . 2 0 2 0 , 
1 9 . 0 8 . 2 0 2 0 ,  2 1 . 0 8 . 2 0 2 0 , 
2 4 . 0 8 . 2 0 2 0 ,  2 6 . 0 8 . 2 0 2 0 , 
2 8 . 0 8 . 2 0 2 0 ,  3 1 . 0 8 . 2 0 2 0 , 
02.09.2020.

l Serviciul Public de Adminis-
trare şi Exploatare a Pieței 
Centrale Agroalimentare a 
Municipiului Câmpina anunță 
organizarea următoarei licitații 
publice deschise cu strigare 
pentru: -Închiriere spațiu 
comercial din Complexul Corp 
C1 al Pieței Centrale, după 
cum urmează: -amplasament 
sector legume -zarzavat în 
suprafață de 2 mp (17A/18A); 
Se licitează numai spațiul 
destinat comerțului. Prețul de 
pornire al licitației este de 6,6 
lei/mp/zi aprobat prin HCL 
Câmpina nr. 14 din 31.01.2019. 
Tariful de închiriere este scutit 
de TVA. Garanția de partici-
pare este în valoare de 792 lei 
iar în cazul în care ofertantul 
este declarat necâştigător i se 
va restitui suma respectivă la 
cerere într-un cont comunicat 
de către acesta. Pasul de lici-
tație: Pasul de strigare este 10% 
din prețul de începere. Se poate 
folosi şi multiplu de 10%. Vizi-
tarea spațiilor scoase la licitație 
se poate face de luni până 
vineri între orele 8:30-15:30. 
Licitația va avea loc în data de 
02.09.2020, ora 10:00 la sediul 
S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, 
Str. Republicii nr. 16A, iar 
documentele pentru partici-
parea la licitație se pot depune 
până pe 31.08.2020, ora 12:00 
tot la sediul instituției. Caietul 
de sarcini specific pentru lici-
tație va putea fi achiziționat 
c o n t r a c o s t  d e  l a  s e d i u l 
S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa 
este în valoare de 100 lei şi 
reprezintă taxa participare lici-
tație. Aceasta este nerambursa-
bilă. Informații suplimentare la 
telefon: 0344/108513, la sediul 
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina şi pe 
site-ul www.piatacampina.ro.oai

l  Primăria Municipiului 
Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu, 
nr. 3, telefon/fax 0269/803817, 
organizează licitație publică 
pentru închirierea spațiului 
situat în Mediaş P-ța R. Ferdi-
nand I nr.12 ap.6, cuprins în 
domeniul privat al munici-
piului Mediaş. Spațiul este 
identificat în CF nr.101803-
C 1 - U 1 0  M e d i a ş  n r.  t o p 
140-141/VI cu cote părți 
comune de 4,1% din întreg 
teren clădit şi neclădit în 
suprafață de 1220 mp, teren 
identificat în CF nr.101803 
Mediaş CAD: 2478 nr. top 
140-141, compus din: 2 camere 
în Su de 25,20 mp, 1 încăpere 
în Su de 2,20 mp, dependințe 
(1 baie) în Su de 4,18 mp, cu 
Su de 31,58 mp. Procurarea 
documentaţiei de atribuire se 
face de la Centrul de Infor-
mare Cetățeni din cadrul 
Primăriei municipiului Mediaş, 
telefon 0269/803803, contra-
cost la valoarea de 200,00 lei /
documentație, care se achită în 
numerar la caseria Direcției 
Fiscale Locale Mediaş sau în 
c o n t u l  o r g a n i z a t o r u l u i 
RO80TREZ 57721360250 
XXXXX, deschis la Trezoreria 
Mediaş. Procurarea documen-
tației şi depunerea ofertelor se 
face în perioada 11.08.2020 - 
1 4 . 0 9 . 2 0 2 0 ,  r e s p e c t i v 
18.09.2020 - 06.10.2020, în caz 
de neadjudecare, la primul 
termen. Ofertele se depun la 
Primăria municipiului Mediaş, 
P-ța Corneliu Coposu nr.3, 
Centrul de Informare Cetă-
țeni, într-un singur exemplar, 
în plic închis, până la data de 
14.09.2020, ora 15:30 şi până la 
data de 06.10.2020, ora 15:30, 
în caz de neadjudecare, la 
primul termen. Locul desfăşu-
rării  l icitaţiei este sediul 
Primăriei municipiului Mediaş, 
P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala 
mică de şedinţe, în data de 
17.09.2020, ora 13:00 şi în data 
de 08.10.2020, ora 13:00 în caz 
de neadjudecare, la primul 
termen.Instanța competentă în 
soluționarea eventualelor litigii 
este Judecătoria Mediaş, str. 
Unirii nr.10, cod. 551025, 
județul Sibiu, telefon: 0269/ 
845048, fax: 0269/ 846707, 
email: jud.medias@just.ro 
Data transmiterii anunțului de 
licitație în vederea publicării: 
04.08.2020

l  1 . Informaț i i  genera le 
privind autoritatea contrac-
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tantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria 
Municipiului Vatra Dornei, 
municipiul Vatra Dornei, str.
Mihai Eminescu, nr. 17, județul 
S u c e a v a ,  t e l e f o n / f a x 
0230.375.229; 0230.375.170, 
e-mail: primaria@vatra-dornei.
ro, cod fiscal 7467268. 2. Infor-
mații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să 
fie vândut:  Suprafața de 
200mp teren, situat în str.
Bârnărel, f.n., ce aparține 
domeniului privat al munici-
piului Vatra Dornei, județul 
Suceava, conform H.C.L. 
nr.120 din 21.07.2020 și teme-
i u l u i  l e g a l :  O . U . G . 
57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Juridic. 3.2. 
Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, 
de la care pot obține un exem-
plar din documentația de atri-
buire: Compartimentul Juridic 
din cadrul Primăriei Munici-
piului Vatra Dornei, str.Mihai 
Eminescu, nr. 17, județul 
Suceava. 3.3. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 200 de 
lei, iar suma se achită la casi-
eria Primăriei Municipiului 
Vatra Dornei. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
28.08.2020, ora 12:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a 
ofertelor: 03.09.2020, ora 
09:00. 4.2. Adresa la care 
t rebuie  depuse  ofer te le : 
Primăria Municipiului Vatra 
Dornei, str.Mihai Eminescu, nr. 
17, județul Suceava, cod poștal 
725700. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
oferta: 1 exemplar original. 5. 
Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
03.09.2020, ora 11:00, Primăria 
Municipiului Vatra Dornei, str.

Mihai Eminescu, nr. 17, județul 
Suceava .  6 .  Denumirea , 
adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail  ale 
instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Suceava, 
Suceava, str.Ștefan cel Mare, 
nr. 62, județul Suceava, cod 
p o ș t a l  7 2 0 0 6 2 ,  t e l e f o n 
0 2 3 0 . 2 1 4 . 9 4 8 ,  f a x 
0230.522.296, e-mail: trsv-re-
gistratura@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, 
î n  v e d e r e a  p u b l i c ă r i i : 
07.08.2020.

l  I . Informați i  generale 
privind concedentul. I.1. 
Denumirea: judeţul Ialomița. 
I.2. Codul de identificare 
fiscală: 4231776. I.3. Adresa: 
Municipiul Slobozia, Piața 
Revoluției, nr.1. I.4. Date de 
c o n t a c t :  t e l e f o n  n r. 
+40243.230.200; 
+40243.230.201, email: cji@
cicnet.ro /dap@cicnet.ro. I.6. 
Persoană de contact: Proca 
Gheorghe -tel.0243.230.200, 
int.207. II.Informații generale 
privind obiectul concesiunii: 
Obiectul concesiunii îl repre-
zintă concesionarea bunurilor 
proprietate publică aferente 
obiectivului de investiţi i 
proiect de dezvoltare regio-
n a l ă  A l e x e n i ,  c o n f o r m 
H.C.J.I. nr.112/30.07.2020 și 
prevederilor Ordonanţei de 
U r g e n ţ ă  a  G u v e r n u l u i 
nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, bunurile ce au 
compus fostul „Aerodrom 
Alexeni” constau în teren 
arabil și construcții. Terenul 
este racordat prin intermediul 
străzii Unității la Drumul 
Național 2A (Urziceni-Slo-
bozia)  ș i  la  intravi lanul 
comunei Alexeni (2 km). 
Bunurile se identifică cu 
numerele cadastrale și nume-
rele de carte funciară: 247 
-CF20213, 248 -CF20211, 250 
-CF20212, 251 -CF20214. 
Suprafața totală a terenului 
de la Alexeni (compus din cele 
4  p a r c e l e )  e s t e  d e 
3 . 4 7 7 , 1 7 7 m p ,  d i n  c a r e 
2.100,000mp reprezintă teren 
arabil iar 21.048,52mp sunt 
ocupați de construcții. Cele 4 
parcele au următoarea supra-
față: -Tarla 32, parcelă C53, 
nr.cadastral 247 -suprafață 
18.691mp (din care 378,44mp 
sunt ocupați de construcții); 

-Tarla 40/1, parcelă N 182, 
nr.cadastral 248 -suprafață 
42.305mp (din care 181,8mp 
sunt ocupați de construcții); 
-Parcelă nr.cadastral 250  
-suprafață 154.925mp (din 
care 10.106,6mp sunt ocupați 
de construcții); -Tarla 29, 
parcelă 147, nr.cadastral 251 
-suprafață 3.261.256mp (din 
care 10.381,68mp sunt ocupați 
de construcții). În cadrul caie-
tului de sarcini sunt prezen-
tate atât dispunerea celor 4 
parcele cât și  inventarul 
tuturor bunurilor care fac 
obiectul concesiunii, categoria 
de folosință, destinația anteri-
oară a construcțiilor, elemen-
tele de identificare, imagini. 
III.Informații privind docu-
mentația de atribuire. III.1. 
Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de 
atribuire. Documentația de 
atribuire (constând în infor-
mați i le  generale privind 
concedentul, instrucțiunile 
privind organizarea și desfă-
șurarea procedurii de concesi-
onare, caietul de sarcini, 
instrucțiunile privind modul 
de elaborare și prezentare a 
ofertelor, informațiile deta-
liate și complete privind crite-
riile de atribuire aplicate și 
ponderea lor, instrucțiunile 
privind modul de utilizare a 
căilor de atac, informațiile 
referitoare la clauzele contrac-
tuale obligatorii) se pune la 
dispoziția persoanei interesate 
pe baza unei solicitări scrise 
înregistrată la Registratura 
Consiliului Județean Ialomița, 
Mun.Slobozia, Piața Revolu-
ției, nr.1, jud.Ialomița, contra 
cost, începând cu data publi-
cării anunțului în Monitorul 
Oficial al României și pe 
pagina web a Consiliului 
Județean Ialomița de la sediul 
Consiliului Județean Ialomița, 
situat în Mun.Slobozia, Piața 
Revoluției, nr.1. III.2. Denu-
mirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului 
din cadrul concedentului, de 
la care se poate obține un 
exemplar din documentația de 
atribuire. Documentația de 
atribuire se ridică de la sediul 
Consiliului Județean Ialomița 
din Mun.Slobozia, Piața Revo-
luției,  nr.1, jud.Ialomița, 
Direcția Achiziții și Patri-
m o n i u ,  C a m e r a  5 2 . 
III.3.Costul și condițiile de 

plată pentru obținerea docu-
mentației de atribuire. Costul 
unui exemplar al documenta-
ției de atribuire este de 500,00 
de lei și poate fi achitat în 
numerar la casieria Consi-
liului Județean Ialomița, Piața 
Revoluției, nr. 1, jud.Ialomița 
sau prin virament bancar în 
contul RO25TREZ 24A8403015 
8 0 1 0 1 X ,  R O 4 1 T R E Z 
24A840301580102X deschis la 
Trezorer ia  Munic ipiului 
Slobozia. Documentația de 
atribuire se va pune la dispo-
ziție pe baza solicitării scrise și 
a dovezii achitării costului 
documentației. 
III.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 03.09.2020. 
IV.Informații privind ofertele. 
Astfel încât operatorii econo-
mici interesați să aibă posibili-
tatea reală și efectivă de a 
obține toate informațiile nece-
sare pentru pregătirea cores-
punzătoare  a  o fer te lor, 
persoanele interesate au posi-
bilitatea ca în urma unei soli-
citări scrise înaintate către 
Consiliul Județean Ialomița să 
viziteze amplasamentul bunu-
rilor care fac obiectul concesi-
unii. Ulterior solicitării de 
vizitare primite din partea 
persoanelor interesate, Conce-
dentul CJ Ialomița va stabili 
data vizitei amplasamentului 
cu încadrarea corespunză-
toare în termenul de elaborare 
a ofertei. Condiliul Judeţean 
Ialomiţa va organiza sesiunile 
de vizitare a amplasamentului 
s e p a r a t  p e n t r u  f i e c a r e 
operator economic interesat. 
Persoana interesată  are 
dreptul de a solicita clarificări 
privind documentația de atri-
buire cu cel puţin 10 zile 
înainte de termenul limită de 
depunere a ofertelor. Conce-
dentul va răspunde în mod 
clar, complet și fără ambigui-
tăți, la orice clarificare solici-
tată, într-o perioadă care nu 
trebuie să depășească 5 zile 
lucrătoare de la primirea unei 
astfel de solicitări. Fără a 
aduce atingere acestor preve-
deri, concedentul are obligația 
de a transmite răspunsul la 
orice clarificare cu cel puțin 5 
zile lucrătoare înainte de 
data-limită pentru depunerea 
ofertelor. IV.1. Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
14.09.2020, ora 16:00. IV.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Consiliul Județean 
Ialomița, Piața Revoluției, 

nr.1, jud.Ialomița -Registra-
tură. IV.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 2 (două) exem-
plare, din care 1 (unu) exem-
plar  or iginal  ș i  1  (unu) 
exemplare copie. V.Data și 
locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 15.09.2020, ora 
11:00, Consiliul Județean 
Ialomița, Piața Revoluției, 
nr.1, jud.Ialomița. VI.Instanța 
competentă în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Slobozia, Strada 
Cuza Vodă 12, Slobozia, 
920064; Tribunalul Ialomița, 
Slobozia, b-dul.Cosminului, 
nr. 12, cod poștal: 920030, 
județul Ialomița, Telefon: 
0243.236.952, 0243.236.587 
(centrală), Fax: 0243.232.266, 
E-mail: tr-ialomita-pgref@
just.ro, infopubil@just.ro. VII.
Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
data 06.08.2020.

PIERDERI
l SC Vik Logistic Company 
SRL, RO28036322, pierdut 
autor izaț ia  Turcia  Terta 
624764.

l Pierdut Certificat consta-
tator aparținând SC E-Waste 
SRL, având CUI:41831830, 
J22/3365/2019.

l  Roua Carpatină SRL, 
J6/1081/2007, CUI:22692298, 
anunță pierderea Certificatului 
de Înregistrare. Îl declarăm 
nul.

l  E l d e r c o  M e t a l  S R L , 
J6/1207/2018, CUI:40049674, 
anunță pierderea Certificatului 
de Înregistrare și a Certifica-
t e l o r  c o n s t a t a t o a r e .  L e 
declarăm nule.

l Alimada Service Clean SRL, 
J12/1012/2020, CIF:42402674, 
anunță pierderea Certificatelor 
constatatoare. Le declarăm 
nule.

l Subscrisa, Baragan Com 
SRL, având CUI:22749068 și 
număr de ordine la Registrul 
Comerțului J40/21487/2007, 
declarăm pierdut Certificatul 
de înregistrare B2414921 emis 
pe data de 19.05.2010 de 
ONRC. Îl declarăm nul.


