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OFERTE SERVICIU
l Stațiunea de Cercetare Dezvol-
tare pentru Creșterea Bovinelor 
Dancu, cu sediul în localitatea 
Dancu, județul Iasi, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacantă pe perioadă 
nedeterminată: 1 post economist 
grad IA, cu vechime minim 10 ani 
în specialitate; studii superioare de 
specialitate; cunoștințe în contabili-
tate primară și de gestiune specifică 
instituțiilor publice; cunostinte în 
execuția bugetară, programe 
Forexbug, CAB, control financiar 
preventiv și de gestiune. Concursul 
se va desfășura astfel: Proba scrisă, 
în data de 01.10.2020, la ora 10:00; 
Proba  in terv iu ,  în  data  de 
02.10.2020, ora 10:00. Data limită 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs este 24.09.2020. Locul 
unde se desfășoară proba scrisă și 
i n t e r v i u l  e s t e  l a  s e d i u l 
S.C.D.C.B.Dancu. Temeiul legal al 
organizării concursului este H.G. 
nr.286/2011. Informații suplimen-
tare la sediul unității sau la telefon 
0232/272.465; 0232/272.667; e-mail: 
scdbdancu@yahoo.com

CITAȚII
l Sonea Saveta este citată pentru 
data de 08.10.2020, ora 8:30, la 
Judecătoria Săveni, în dosar nr. 
2264/297/2017, având ca obiect 
fond funciar. Sonea Saveta este 
introdusă în cauză în calitate de 
moștenitoare după Frunzete 
Petrea, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în satul Dorobanţi, 
comuna Nicșeni, judeţul Botoșani.

l Vaduva lui Iorga Melinton, 
nascuta Trif Maria, Iorga Ioan, 
Surd Petru, Surd Ana, Surd 
Victoria, Iorga Mariuca, nascuta 
Marcu sunt citati in 14.09.2020, la 
Judecatoria Turda, in dosar civil 
nr.1135/328/2018 pentru succe-
siune.

l Pârâtul Ciriaco Lopez Rafael 
Nelson, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Teișoru, com.
Pușcași, jud.Vaslui, este citat la 
Judecătoria Vaslui, strada Ing.
Badea Romeo nr.13, în dosarul 
10800/333/2019, pentru 29 septem-
brie 2020, ora 9:00, în proces de 
divorț cu Onica Doina Maria, cu 
același domiciliu.
l Bumbia Ana este citată pentru 
data de 08.10.2020, ora 8:30, la 

Judecătoria Săveni, în dosar nr. 
2264/297/2017, având ca obiect 
fond funciar. Bumbia Ana este 
introdusă în cauză în calitate de 
moștenitoare după Frunzete 
Petrea, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în satul Dorobanţi, 
comuna Nicșeni, judeţul Botoșani.

l Se citează la sediul Biroului 
Individual Notarial Ene Frosina, 
din municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 
7, bl. P.21, sc. C, ap. 28, judeţul 
Tulcea, la data de 29.09.2020, ora 
10:30, persoanele cu vocaţie succe-
sorală legală sau testamentară, la 
succesiunea defunctului Iacob Ion, 
decedat la data de 25.04.2020, cu 
ultimul domiciliu în municipiul 
Tulcea, str. Nicolae Bălcescu, nr. 4, 
judeţul Tulcea, în Dosar succesoral 
nr.50/2020, în vederea dezbaterii 
succesiunii.

DIVERSE
l  E x t r a s  d i n  h o t ă r â r e a 
580/21.09.2016 emisă de CNCD 
pentru SC Decirom SA: „Acor-
darea unei creșteri salariale doar 
pentru membrii sindicatului I.D.nu 
și pentru membrii sindicatului L.D. 
reprezintă discriminare în sensul 
art.2 alin.1 coroborat cu art.7 lit.a 
si lit.f din O.G. nr.137/2000. Acor-
darea altor avantaje, cum ar fi 
tichete valorice, prime, decontarea 
transportului la locul de muncă, a 
câte trei salarii de încadrare la 
pensionare, doar pentru membrii 
sindicatului I.D., nu și pentru 
membrii sindicatului S.D. repre-
zintă discriminare în sensul art.2 
alin.1 coroborat cu art.7 lit.c și lit.f 
din O.G. nr.137/2000. Schimbarea 
din funcțiile de conducere a lide-
rilor sindicatului liber Decirom 
reprezintă discriminare conform 
art.2 alin.1 coroborat cu art.7 lit.a 
și lit.f din O.G. nr.137/2000.”

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Comuna Negoi, din județul 
Dolj, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.19 și 21, 
începând cu data de 18.09.2020, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Negoi, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului 
ș i  a  pub l i c i tă ț i i  imob i l ia re 
nr.7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Cere-
rile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agen-

ției Naționale de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară. Cererile de 
rectificare depuse prin orice alte 
mijloace de comunicare decât cele 
menționate mai sus, nu vor fi luate 
în considerare.

l  Titularul  proiectului ,  SC 
Rikardo Farmar SRL, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Construire 
anexe gospodărești ale exploatației 
agricole și împrejmuire” propus a fi 
amplasat în T43, P647/2, lot 5, nr.
cad.101601, oraș Popești-Leordeni, 
jud.Ilfov. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov din Bucuresti, str.
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6 și 
la sediul titularului din jud.Ilfov, 
oraș Popești-Leordeni, Splaiul 
Unirii, nr. 9, bl. 4, sc. A, et. 9, ap. 
55, în zilele de luni-vineri, între 
orele 09:00-13:00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Ilfov.

l  SC LAURA ALTERNATIV 
WOOD  SRL,  cu sediul social in 
Oras Ineu, str. Garii nr.2,  Jud Arad, 
CUI  41185283, J02/1028/2019, 
doreste sa obtina autorizatie de 
mediu pentru sediul social ,  unde 
doreste sa desfasoare activitatea de  
“Taierea si rindeluirea lemnului  “ 
CAEN  1610, ca principalele faze 
ale procesului tehnologic: aprovizio-
narea cu masa lemnoasa, taierea si 
debitarea la dimensiuni, livrare 
produse etc. Masurile de protectie a 
factorilor de mediu sunt: Apa: un 
este cazul, Aer: un este cazul, Sol: 
Platforma betonata, Gestiunea 
deseurilor : Pubele, Observatiile 
publicului formulate in scris/infor-
matiile privind potentialul impact 
asupra mediului se depun/pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Arad, Splaiul 
Muresului FN, COD 310132, telefon 
0257/280.331 fax 0257/284.767, in 
timp de 10 zile lucratoare dupa data 
publicarii prezentului anunt.

l Pe rolul Tribunalului București, 
Secția a IV-a civilă se află dosarul 
nr.19537/3/2020 cu termen la 
16.09.2020 pentru înscrierea în 
registrul altor forme de asociere a 
partidelor, conform art.32 din 
Legea partidelor politice nr.14/2003 
a asocierii între Partidul Forța 
Identității Naționale și Asociația 
pentru Sprijinirea Capitalului 
Autohton.

l Unitatea administrativ -terito-
rială Trifești, din județul Neamț, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.9, 11, 70, 
96, 97, 98, 119, 120 și 122 începând 
cu data de 18.09.2020, pe o peri-
oadă de 60 de zile calendaristice, la 
sediul Primăriei Trifești, conform 
art.14, alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Trifești 
și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea Adminis-
trativ Teritoriala Comuna Crân-
geni din județul Teleorman, anunță 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr. 28 începând cu data 
de 14.09.2020 pe o perioada de 60 
de zile, la sediul Primăriei Comunei 
Crângeni, județul Teleorman, 
situate pe str. Principală, nr. 40, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Cere-
rile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei și pe site-ul Agen-
tiei Nationale de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară.

l SC OMV Petrom SA titular al 
proiectului “Lucrari de reabilitare 
drum acces sonda 528 Barbun-
cesti” anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre APM Buzau in 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru 
proiectul “Lucrari de reabilitare 
drum acces sonda 528 Barbun-
cesti” propus a fi amplasat in 
extravilan com. Tisau, jud. Buzau. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul Agentiei 
pentru protectia Mediului Buzau, 
din municipiul Buzau, str. Sfantul 
Sava de la Buzau, nr. 3, jud. Buzau, 
in zilele de luni - vineri intre orele 
8:00 - 14:00, precum si la urma-
toarea adresa de internet: www.
apmbz.anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta comentarii /observatii 
la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publi-

carii anuntului pe pagina de 
internet a APM Buzau.

l  O.M.V Petrom S.A anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
rapotului privind impactul asupra 
mediului pentru proiectul: “Lucrari 
de suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducta de amestec 
sonda 703 Oprisenesti”, propus a fi 
amplasat in jud. Braila, extravilan 
UAT Ianca, T180, (parcelele 1586, 
1591, 1616). Tipul deciziei posibile 
luate de Agentia pentru Protectia 
Mediului Braila poate fi emiterea 
sau respingerea acordului de 
mediu. Raportul poate fi consultat 
la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Braila din mun. Braila, 
Bd. Independentei, nr. 16 si la 
sediul OMV Petrom S.A din muni-
cipiul Bucuresti, sector 1, strada 
Coralilor, nr. 22, in zilele lucra-
toare, intre orele 9:00 - 13:00. 
Documentul mentionat este dispo-
nibil si la urmatoarea adresa de 
internet: http://www.anpm.ro/web/
apm-braila/ documente-procedu-
ra-eim-si-ea. Dezbatera publica a 
raportului privind impactul asupra 
mediului, va avea loc la sediul 
Primariei  Ianca,  in data de 
13.10.2020, incepand cu ora 13:00. 
Publicul interesat poate transmite 
in scris comentarii/opinii/observatii 
privind documentul mentionat la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Braila din mun. Braila, 
Bd. Independentei, nr. 16, pana la 
data de 13.10.2020 (data dezbaterii 
publice).

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Adunării Gene-
rale Extraordinare și Ordinare a 
Acţionarilor Societăţii Goras 
Consulting S.A.-în insolvență, 
sediul social: str. Instrucției, nr. 1, 
c a m .  3 ,  j u d e ţ u l  G a l a ț i , 
J17/1576/2004, CUI 16810526, 
Societatea Goras Consulting 
S.A.-în insolvență, societate pe 
acţiuni, de tip închis, cu sediul 
social în Judeţul Galați, str.

ANAF - Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor 
Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a 
Finanþelor Publice Braºov, cu sediul în mun. Braºov, 
str. Mihail Kogãlniceanu nr. 7, prin reprezentant 
legal, în calitate de creditor, citeazã societatea G.F. 
OLA CONSTRUCT SRL - CUI 36311440, J08/ 
1477/2016, cu sediul în loc. Zãrneºti, str. Branului nr. 
4A, jud. Braºov, prin reprezentant legal Gache 
Florentina, în calitate de debitor, în dosarul nr. 
4618/62/2019, aflat pe rolul Tribunalului Braºov, cu 
sediul în Braºov, B-dul. 15 Noiembrie nr. 45, pentru 
termenul de judecatã acordat în data 22 octombrie 
2020, ora 09.30, sala T5, complet ci4, având ca 
obiect procedura insolvenþei conform dispoziþiilor 
Legii nr. 85/2014.
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Instrucției, nr.1, cam.3, Judeţul 
Galați, înmatriculată la Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Galați sub nr.J17/1576/2004 
şi  cod unic de înregistrare 
16810526 (denumită în conti-
nuare „Societatea”), prin admi-
nistrator special, conform Legii 
nr.31/1990 privind societăţile şi a 
Legii nr.85/2014 privind procedu-
rile de insolvență, republicate, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 12.10.2020, ora 
12:00 şi Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, 
pentru data de 12.10.2020, ora 
13:00, ambele în Str. Brăilei nr. 
163, Bl. A4, sc. 1, ap. 9, Galaţi, 
judeţul Galaţi. În cazul în care 
Adunarea nu se întruneşte legal 
şi statutar în data menţionată, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor şi Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
se vor organiza în data de 
13.10.2020, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc. Au dreptul să parti-
cipe şi  să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii 
înregistraţi în evidenţele Socie-
tăţii -în registrul acţionarilor şi în 
evidenţele Oficiului Registrului 
Comerţului la sfârşitul zilei de 
05.10.2020 considerată,  în 
conformitate cu prevederile 
art .123 al in . (2)  din  Legea 
nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drept 
Dată de Referinţă pentru ţinerea 
Adunărilor. Ordine de zi: -Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor: -Aprobarea numirii 
prin vot secret a unui nou auditor 
financiar, ca urmare a expirării 
mandatului vechiului auditor şi 
stabilirea duratei mandatului 
noului auditor. -Aprobarea împu-
ternicirii, cu posibilitate de 
substituire, a administratorului 
pentru a redacta şi semna hotă-
rârea AGOA adoptată, şi să 
efectueze orice formalităţi nece-
sare pentru a menţiona/înregistra 
hotărârea la Oficiul Registrului 
Comerțului şi pentru publicare 
hotărârii în Monitorul Oficial al 
României -Partea a IV. -Pentru 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor: -Aprobarea 
modificării Actului Constitutiv al 
societăţii în sensul înlocuirii 
peste tot în cuprinsul acestuia a 
sintagmei „acţiuni la purtător” 
cu „acţiuni nominative, în acord 

c u  a r t .  6 1  d i n  L e g e a 
nr.129/11.07.2019 pentru preve-
nirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanțării terorismului, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte norma-
tive, şi situația de fapt. -Apro-
b a r e a  î m p u t e r n i c i r i i ,  c u 
posibilitate de substituire, a 
administratorului pentru a 
redacta şi semna hotărârea 
AGEA adoptată, şi să efectueze 
orice formalităţi necesare pentru 
a menţiona/înregistra hotărârea 
la Oficiul Registrului Comerțului 
şi pentru publicare hotărării în 
Monitorul Oficial al României 
-Partea a IV. Acţionarii se vor 
putea prezenta personal sau îşi 
pot numi reprezentant la adună-
rile generale. Reprezentarea 
acţionarilor se poate face şi prin 
alte persoane decât acţionarii, pe 
bază de procuri speciale. Procu-
rile speciale şi buletinele de vot 
prin corespondenţă completate şi 
semnate de către acţionari se vor 
depune în original la sediul ales 
în Convocator, cu cel puțin 48 de 
ore înainte de prima şedință a 
Convocării, prin înregistrarea 
acestora sau prin poştă cu confir-
mare de primire, astfel încât să 
poată fi înregistrate la societate 
până la data anterior menţio-
nată.  Accesul  acţ ionari lor 
îndreptăţiți  să participe la 
adunarea generală este permis 
prin simpla probă a identităţii 
acestora, făcută cu actul de iden-
titate, iar în cazul acţionarilor 
reprezentaţi cu o copie a procurii 
speciale şi actul de identitate al 
reprezentantului. Lista cuprin-
zând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu 
şi calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru 
funcţia de auditor se af lă la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultată şi completată de 
aceştia. Materialele de şedinţă 
pot fi consultate la sediul ales în 
Convocator, în zilele de luni-vi-
neri în intervalul orar 10.00-
15.00 începând cu data publicării 
prezentului convocator în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a IV-a. Începând cu aceeaşi dată 
acţionarii interesaţi pot solicita 
transmiterea procurilor speciale 
şi buletinelor de vot prin cores-
pondenţă. Informaţiile suplimen-
tare precum şi solicitările se pot 
obţine/transmite prin  e-mail 
office.secretariat.sa@gmail.com.

LICITAȚII
l Compania Chimcomplex S.A. 
Borzești -Sucursala Râmnicu 
Vâlcea, intenționează să vândă 
deșeuri feroase și neferoase rezul-
tate din casarea mijloacelor fixe. 
Caietul de sarcini se poate accesa 
pe www.chimcomplex.com/noutati. 
Persoană de contact pentru infor-
mații suplimentare este Mihai 
Iliescu, mihai.iliescu@chimcom-
plex.com, 0758.710.714.

l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru lucrări de proiec-
tare, realizare, achiziție şi montare 
de butaforii pentru proiectul 
„Amenajare parc tematic în Parcul 
Pantelimon”.  Documentația de 
atribuire se poate solicita la adresa 
de email:  achizitii@as3-strazi.
ro sau la adresa din Șoseaua Gării 
Cățelu, nr.1M (Parc Pantelimon), 
Sector 3, Bucureşti. Data limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r  e s t e 
14.09.2020, ora 12:00.

l Spitalul Județean de Urgență 
M a v r o m a t i  B o t o ş a n i ,  s t r. 
Marchian,  nr.11 ,  cod f iscal 
4557951, organizează în data de 
12.10.2020, ora 11:00 licitație 
publică deschisă cu oferta în plic 
pentru închirierea unor terenuri în 
suprafață totală de 177,25 mp 
aparținând domeniului public al 
Județului Botoşani, aflate în admi-
nistrarea Spitalului. Relații supli-
mentare pe site-ul spitalului la 
rubrica informații publice-achiziții 
publice.

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin l ic i tat ie 
publica, apartamentul nr. 24, 
compus din camera, bucatarie, 
baie, hol, in suprafata de 43 mp si 
cota indiviza din teren 20/422, 
numar cadastral 1281/2/24, situat 
in Moreni, Str. Industriilor, nr. 4A, 
Judetul Dambovita, la pretul de 
7.500 euro, fara TVA. Licitatia se 
va organiza la sediul administrato-
rului judiciar in data de 16.09.2020 
ora 13:00, iar in cazul in care bunul 
nu va fi valorificat, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
18.09.2020, 21.09.2020, 23.09.2020, 
25.09.2020, 28.09.2020, 30.09.2020, 
02.10.2020, 05.10.2020, 07.10.2020, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se 

depun in original la sediul admi-
nistratorului judiciar insotite de 
toate documentele prevazute in 
r e g u l a m e n t u l  d e  v a n z a r e . 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii, 
precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine 
de la administratorului judiciar, la 
numerele de telefon 0723357858/ 
0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

l Debitorul SC Monalisa Invest-
ments SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
Si Asociatii S.P.R.L., scoate la 
vanzare: Proprietatea imobiliara - 
Hotel Restaurant Orlando -situat 
in mun. Mangalia, statiunea 
Venus, str. Nicolae Iorga cu GH. 
Tu t u i a n u ,  j u d ,  C o n s t a n t a , 
compusa din: -teren in suprafata 
totala de 3.531,39mp (cf. masura-
t o r i l o r  c a d a s t r a l e )  s a u  d e 
3.531,39mp, cu destinatia intra-
vilan, categoria de folosinta Curti/
constructii;  -C1 - Hotel (3*) 
+Restaurant cu terasa si bar de zi, 
in suprafata construita la sol de 
cca 1.266,3mp, cu regim de inal-
t ime P+4E,  cu  o  suprafata 
construita desfasurata de cca 
3.494,9mp; -Anexe tehnice incluse 
la C1, in suprafata construita la sol 
de cca 24,29mp; -C2, situate in 
coltul dinspre S-V al cladirii (resta-
urant), neintabulate, in suprafata 
construita de circa 100mp, cu 
destinatia de spatii tehnice, depozi-
tare si locuinte pentru personal; 
-C3, situata in partea dinspre nord 
a cladirii, neintabulata, in supra-
fata construita de circa 15mp, cu 
destinatia de spatii tehnice; -C4- 
piscina exterioara, situata in 
partea de Nord –Est a cladirii, 
ne in tabu la ta ,  in  suprafa ta 
construita de circa 90mp. Proprie-
tatea imobiliara - Hotel Restaurant 
Orlando este inchiriat, chiriasul 
avand drept de preemtiune la 
cumpararea hotelului. Pretul de 
pornire este de de 1.350.000 euro 
(platibil in lei la cursul BNR din 
data efectuarii platii). Bunului 
imoibil i se va aplica regimul de 
TVA conform dispozitiilor Codului 
Fiscal. Pretul Caietului de sarcini 
este de 10.000 lei +TVA. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata la 
data de 30.09.2020 ora 15:00 iar 
daca imobilul nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarea licitatie 
va avea loc in data de 07.10.2020 

ora 15:00, la acelasi pret de 
pornire. Participarea la licitatie 
este conditionata de consemnarea 
i n  c o n t u l  n r.  R O 3 1 B F E R 
140000010832 RO01, deschis la 
Banca Comerciala Feroviara, Ag. 
Popa Tatu, sub sancţiunea decă-
derii, cel mai târziu cu o zi inainte 
de data si ora sedintei de licitate, a 
garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei si de achizitio-
narea pana la aceeasi data a Caie-
tului de sarcini. Pretul Caietului de 
sarcini se achită prin OP in contul 
nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 
3726 deschis la ING BANK - 
Sucursala Dorobanti, pe seama 
lichidatorului judiciar Dinu Urse si 
Asociatii SPRL sau in numerar la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 
71, et. 5, cam. 504, sector 1. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfa-
sura la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati 
la telefon 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. 

l Conpet S.A. Ploieşti, organi-
zează licitații cu strigare, pentru 
vânzare de mijloace de transport 
auto, țeavă recuperată af lată în 
magazii şi țeavă îngropată prove-
nite din lucrări de înlocuire de 
conducte. Ședințele de licitație se 
organizează astfel: - în fiecare zi de 
marți: - ora 10:00, pentru mijloace 
de transport auto; - ora 11:00, 
pentru țeavă recuperată aflată în 
magazii; - în fiecare zi de joi, ora 
10:00, pentru țeavă îngropată, 
până la epuizarea stocului. Pentru 
mijloacele de transport auto şi 
țeava recuperată din magazii, 
garanția de participare la licitație 
este în cuantum de 10% din 
valoarea bunurilor pentru care 
ofertantul a optat să liciteze, iar 
taxa de participare la licitație este 
de 50 lei. Pentru țeava îngropată 
garanția de participare la licitație 
este în cuantum de 10% din 
valoarea acesteia, taxa de partici-
pare la licitație este de 100 lei, iar 
taxa de vizitare este în cuantum de 
600 lei. Taxa de vizitare şi taxa de 
participare sunt nerambursabile. 
Garanția de participare se restituie 
ofertanților care nu întrunesc 
condițiile de participare la licitație 
precum şi celor care nu au adju-
decat bunuri la licitație. Taxa de 
participare, taxa de vizitare şi 
garanția de participare se achită 
până la data licitației prin vira-
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ment în contul deschis la BCR 
Ploieşti, cod IBAN RO38RNCB 
0205044865700001, ori cu numerar 
la caseria societăţii, situată la 
Dispeceratul Central, str. Anul 
1848 nr. 1-3 Ploieşti. Pentru infor-
maţii privind condiţiile de partici-
pare la licitaţie, modelul de 
contract, lista bunurilor ce fac 
obiectul licitaţiei accesați pagina 
web www.conpet.ro secţiunea 
Noutăţi/ Licitaţii vânzare bunuri 
de interes general. Data limită 
pană la care se poate depune docu-
mentaţia de participare la licitaţie 
este ziua anterioară licitaţiei, ora 
10:00, la adresa: valorificare.
bunuri@conpet.ro. Licitaţiile vor 
avea loc în zilele mai sus mențio-
nate, la sediul administrativ nr. I, 
str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.

l  Anunt licitații. Tehnologica 
Radion SRL -în reorganizare. 
Maestro SPRL Filiala Bucureşti, în 
calitate de administrator judiciar în 
consorțiu cu General Group Expert 
SPRL al debitoarei Tehnologica 
Radion SRL -în reorganizare, cu 
sediul în Bucureşti, str. Dâmbovița, 
nr. 59, sector 6, CUI 4022079, înre-
g i s t r a t ă  l a  O . R . C . s u b  n r.
J 4 0 / 1 3 3 6 0 / 1 9 9 3 ,  d o s a r 
29969/3/2014, organizează licitație 
publică cu strigare pentru valorifi-
carea bunurilor aparținând debi-
toarei Tehnologica Radion SRL -în 
reorganizare, după cum urmează: 
-43 buc.utilaje pentru construcții la 
suma totală de 7,389,153Lei 
exclusiv TVA; -28 buc.mijloace de 
transport marfă la suma totală de 
2,226,858Lei exclusiv TVA; -9 buc.
mijloace de transport persoane la 
suma totală de 321,953Lei exclusiv 
TVA; -4 buc.compresoare la suma 
totală de 38,721Lei exclusiv TVA. 
Publicația de vânzare cu lista bunu-
rilor scoase la licitație poate fi 
consultată la sediul administrato-
rului judiciar în consorțiu Maestro 
SPRL -Filiala Bucureşti, din Bucu-
reşti, str.Petofi Sandor nr.4, sector 1, 
sediul debitoarei Tehnologica 
Radion SRL şi site-ul: www.smda-
maestro.ro, www.tehnologica.ro, 
www.licitatii-insolventa.ro. Ședința 
de licitație va fi organizată la sediul 
administratorului judiciar din 
Bucureşti, str.Petofi Sandor nr.4, 
sector 1, în data de 16.09.2020, ora 
14:00. Caietele de sarcini pot fi achi-
ziționate de la sediul administrato-
rului judiciar în consorțiu Maestro 
SPRL,  începând cu data  de 
10.09.2020. În vederea reducerii 

riscului de infectare cu Coronavirus 
-Covid 19 sau alte infecții respira-
torii, în măsura posibilului, transmi-
terea şi primirea documentelor se 
va face în format electronic, prin 
e-mail. Ofertanții înscrişi participă 
la licitație printr-un singur repre-
zentant, triajul epidemiologic fiind 
realizat conform procedurii stabilite 
în caietul de sarcini. Vizionarea 
bunurilor mobile scoase la vânzare 
se face după cumpărarea caietelor 
de sarcini, respectând procedura 
prevăzută în acestea. Toate detaliile 
legate de licitația publică cu stri-
gare, precum şi date ale bunurilor 
scoase la licitație se regăsesc în 
caietul de sarcini. Garanția de 
participare este de 10% din prețul 
de pornire al licitației. În caz de 
neadjudecare, licitația se va repeta 
în zilele de 17, 30 septembrie 2020 şi 
în data de 01, 05, 06, 13, 14, 20, 21 
octombrie 2020, în acelaşi loc şi la 
aceeaşi oră. Informații: -Reprezen-
tanți administrator judiciar Maestro 
S P R L  f i l i a l a  B u c u r e ş t i 
-031/432.85.03; 0722.340.142; 
-Reprezentanți Tehnologica Radion 
S R L  - t e l . 0 7 2 3 . 7 3 0 . 1 1 7 ; 
0727.300.534.

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, 
persoană de contact: Consiliul 
Local Orbeni, comuna Orbeni, 
strada Luzi, nr.178, județul Bacău, 
t e l e f o n  0 2 3 4 / 2 5 5 . 5 0 2 ,  f a x 
0234/255.810,  e-mail :  consi-
liullocal_orbeni@yahoo.com, cod 
fiscal 4455447. 2. Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Spațiu 
utilizare individuală exclusivă cu 
destinația de cabinet stomatologic 
în suprafață de 44,45mp, pentru 
activități de stomatologie şi spațiu 
utilizare comună în suprafață de 
60,485mp din totalul de 120,97mp, 
situate în incinta aceleiaşi clădiri, 
respectiv dispensarul uman din sat 
Orbeni, str.Luzi, nr.179, comuna 
Orbeni, județul Bacău. Spațiul cu 
utilizare comună deserveşte activi-
tatea de stomatologie şi activitatea 
CMI Tamaş Luminița. Spațiile 
descrise aparțin Consiliului Local 
Orbeni, județul Bacău, bun propri-
etate publică, conform H.C.L. 
nr.29/17.06.2020 şi temeiul legal: 
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Infor-

mații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Secre-
tariat. 3.2. Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Se 
poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Orbeni, comuna Orbeni, 
strada Luzi, nr. 178, județul Bacău. 
3.3. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: Gratuit. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 23.09.2020, ora 14:00. 
4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor:  01.10.2020, ora 09:30. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele :  Primăria Comunei 
Orbeni, comuna Orbeni, Comparti-
mentul Secretariat, strada Luzi, nr. 
178, județul Bacău. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior şi 
unul interior. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
01.10.2020, ora 11:00, Primăria 
Comunei Orbeni, comuna Orbeni, 
strada Luzi, nr. 198, județul Bacău. 
6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Bacău, 
Bacău, strada Ștefan cel Mare, nr. 
4 ,  j u d e ț u l  B a c ă u ,  t e l e f o n 
0234/514.419, fax 0234/525.211, 
e-mail: tr-bacau-info@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 09.09.2020.

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, 
persoană de contact: Oraşul Găeşti 
-Unitatea Administrativ Terito-
rială, cu sediul în oraşul Găeşti, str. 
13 Decembrie, nr. 102A, județul 

Dâmbovița, telefon 0245/606.082, 
fax 0245/606.085, e-mail: primaria.
gaesti@yahoo.com, cod fiscal 
4279774. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea 
şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: -Spațiu în 
suprafață de 6mp şi terenul 
aferent acestuia în suprafață de 
42mp situate în Oborul săptă-
mânal, str.Acad. Șerban Ciocu-
lescu, aflat în proprietate publică 
(conform H.C.L. nr.69/29.07.2020 
şi O.U.G. nr.57/03.07.2019); -Teren 
în suprafață de 22,49mp, situat 
lângă bl.22, str.Cuza Vodă, nr.5, 
af lat în proprietate publică, în 
vederea amplasării unui garaj 
(conform H.C.L. nr.70/29.07.2020 
şi O.U.G. nr.57/03.07.2019); -Teren 
în suprafață de 433mp, având 
număr cadastral 50012, înscris în 
cartea funciară nr.2083, af lat la 
intersecția străzilor V.Streinu, 
Giurgiului, Ac.Ș. Cioculescu, 
Ecaterina Teodoroiu, af lat în 
proprietate privată (conform 
H.C.L. nr.77/27.08.2020 şi O.U.G. 
nr.57/03.07.2019). 3.Informații 
privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaț ie i  de  atr ibuire : 
Persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire prin cerere 
depusă la Registratura autorității 
contractante. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul insti-
tuției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de 
atribuire: Biroul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului din 
cadrul Primăriei Oraş Găeşti, 
strada 13 Decembrie, nr. 102A, 
județul Dâmbovița. 3.3. Costul şi 
condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 20,00Lei /exemplar, se 
achită cash la Casieria Primăriei 
Oraş Găeşti, strada 13 Decembrie, 
nr.102A, județul Dâmbovița. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 23.09.2020, ora 14:00. 
4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 01.10.2020, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Primăriei 
Oraş Găeşti, strada 13 Decembrie, 

nr. 102A, județul Dâmbovița. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Se 
depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate, unul interior 
şi unul exterior. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
01.10.2020, ora 11:00, la sediul 
Primăriei Oraş Găeşti, strada 13 
Decembrie, nr. 102A, județul 
Dâmbovița, Sala de Consiliu. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Dâmbovița, municipiul 
Târgovişte, str.Calea Bucureşti, nr. 
3, județul Dâmbovița, telefon 
0245/216.622, fax 0245/612.344, 
e-mail: tr.dambovita-arh@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 09.09.2020.

PIERDERI
l Pierdut Legitimație UCIMR pe 
numele Naftanaila Ștefan. O 
declar nulă.

l Pierdut carnet autorizaţie de 
vânătoare colectivă, tip B, seria 
ACB de la nr. 0648351 până la 
0648400, aparţinând AVPS Diana. 
Se declară nul.

l Pierdut acte Moped, Marca 
Honda, Certificat înregistrare, nr.
VN 02-231, Adjud, jud.Vrancea. 
Pierdut plăcuță nr.de înmatricu-
lare VN Adjud 02-231. Le declar 
nule.

l Pierdut Certificat conducător 
agabaritic nr. 005628, Certificat 
conducător  auto  marfă  nr. 
022212000, Certificat conducător 
auto ADR nr. 122627, eliberate de 
ARR, pe numele Bobe Paul. Le 
declar nule. 

l Pierdut CPI marfă, pe numele 
Stoican Marian, eliberat de ARR 
Dâmbovița. Îl declar nul.

l Firma Aami Mob Production 
SRL cu sediul în Comuna Berceni, 
județul Ilfov, B-dul 1 Mai, nr. 281, 
J23/2950/2017, CUI RO37760617 
declară pierdut Certificatul consta-
tator, nr. 24077/29.03.2018. Decla-
rația este făcută de Dna Gheorghe 
Ionica, în calitate de asociat unic. 
Telefon contact 0765.546.528.


