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OFERTE SERVICIU

CITAŢII

l Sortwik Intermedieri Import
Export Piatra Neamț angajează 20
muncitori necalificați și 1 femeie
serviciu. Cerințe: cunoștințe lb.
engleză, turcă. Email: sortwik1@
yahoo.com, 0743.823.176.

l Numita Marcu Eufrosina, cu
ultimul domiciliu cunoscut in
Canada- Ontario este chetama la
Judecatoria Ploiesti in data de
16.09.2020, ora- 10:00, in calitate
de parata, in dosarul nr
21149/281/2019, in proces cu SC
Esra SRL, avand drept obiect
iesire din indiviziune asupra terenului situat in Ploiesti, Str.Ana
Ipatescu nr.64

l Urgent. Societate franceză de
construcții (BTP) în regiunea
Lyonului, caută echipă de 4
muncitori pentru șantiere în
construcții spații în interior, cu
deplasări în regiune. Contract pe o
durată lungă. Salariul net
1.200euro/lună (39 ore/saptămână). Locuință asigurată. Primă
de masă. Vârsta maximă 40 ani.
Prețul transportului cu autocarul,
asigurat. Limba franceză minimală cel puțin pentru o persoană.
Raspuns: arelagencement@yahoo.
fr. Tel.0033.672.794.631.
l În scopul desfăşurării activităţii,
în condiţii de eficienţă si eficacitate,
CMEB SA, cu sediul din Splaiul
Unirii, nr. 76, Corp A, etaj 1 şi 2,
Bucuresti Sector 4, scoate la
concurs, pe durată nedeterminată,
cu normă întreagă, urmatoarele
posturi, după cum urmează: -1 post
inspector Securitate şi sănătate în
muncă - Biroul SSM+SU şi Managementul Calităţii; -1 post de analist
servicii client - Serviciul Comercial,
Aprovizionare, Contracte; -2 posturi
maistru - Sectia InfrastructurăDivizia Execuţie Lucrări; -1 post
inginer - Serviciul Proiectare; -1 post
economist - Serviciul Transport; -1
post economist - Serviciu Financiar
Contabilitate Buget. Dosarele de
înscriere se vor depune la sediul
companiei începând cu data de
12.08.2020 şi până la data de
18.08.2020, inclusiv, ora 12:00 şi vor
conţine în mod obligatoriu: Cererea
de înscriere la concurs însotita de
CV; copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale
altor acte ce atestă efectuarea unor
specializări/cursuri necesare
ocuparii postului; adeverinţă care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul
de familie. Copiile de pe actele
prezentate vor fi însoţite de documentele originale. Criteriile de
selecţie şi condiţiile de participare la
concurs, tematica si bibliografia
pentru posturile scoase la concurs
sunt precizate în Anunţurile extinse
privind selecţia pentru ocuparea
posturilor mai sus menţionate şi se
găsesc la sediul companiei, etaj.1 si
pe pagina de internet a CMEB SA
la adresa www.cmeb.com.ro. Informatii la telefon: 0728.121.056 Serviciul Resurse Umane,
Salarizare.

SOMAŢII
l Dispozitiv sentinta civila
2838/18.03.2020 a Judecatoriei Iasi
pronuntata in dosarul
19817/245/2019: Admite actiunea
civila formulata de reclamantul
Tanase Gheorghe cu domiciliul
Proc. Ales Pt. Com.Actelor La
Sediul Sca N Mosnegutu O Chirita
Din Iasi, Str. Golia, Nr. 1, Parter,
Judetul Iasi in contradictoriu cu
parata Ursu Lacramioara(avand
CNP 2750208225650) cu domiciliul
in Tutea Petre, nr.22, bl.832, sc.B,
et.Parter, ap.1, judetul Iasi, citata si
prin curator avocat Dobos Simona,
str.Anastasie Panu, nr.1, bloc A2,
mezanin, corp A, judetul Iasi. Obliga
parata sa restituie reclamantului
suma de 25000 lei. Stabileste remuneratia definitiva pentru curatorul
special desemnat, doamna avocat
Dobos Simona, la suma de 300 lei si
obliga reclamantul sa plateasca in
contul acestuia remuneratia astfel
stabilita. Obliga parata sa plateasca
reclamantului suma de 4630 lei cu
titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand c/v taxa judiciara de timbru,
onorariu avocat si remuneratia definitiva pentru curator. Cu apel (care
se depune la Judecatoria Iasi) in 30
zile de la comunicare. Pronuntata
prin punerea solutiei la dispozitia
partilor prin mijlocirea grefei
instantei, azi 18.03.2020.

DIVERSE
l Bucur SA informează investitorii că Raportul semestrial la
30.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile Legii
nr.24/2017 si ale Regulamentului
ASF nr.5/2018, este disponibil și
poate fi vizualizat de persoanele
interesate începând cu data de
11.08.2020, prin Autoritatea de
Supraveghere Financiară, website-ul http://www.bvb.ro la simbolul
BUCV, cât și pe website-ul http://
bucurcom.ro, secțiunea „Actionariat- Documente”. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
sediul societăţii, tel.021.323.67.30;
fax: 021.323.67.36; e-mail: office@
bucurcom.ro
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l Unitatea administrativ-teritorială Dăbuleni, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.70, începând
cu data de 18.08.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Orașului Dăbuleni, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu
vor fi luate în considerare.
l SC Rewe (Romania) SRL, cu
sediul în comuna Ștefăneștii de
Jos, str. Bușteni, nr. 7, județul
Ilfov, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
autorizație de mediu, în scopul
desfășurării activității: Comerț cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse alimentare, băuturi și
tutun (Supermarket) pe amplasamentul din municipiul Piatra
Neamț, Str. Bistriței nr. 2 și Str.
Aurel Vlaicu nr. 34, județul
Neamț. Informații privind
impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate
zilnic, de luni-joi între orele 8:0014:00 și vineri între orele 8:0012:00, la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Neamț din
municipiul Piatra Neamț, P-ţa 22
Decembrie nr. 5. Observațiile,
sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul
A.P.M. Neamț.

ADUNARI GENERALE
l Administratorul Unic al Societăţii Bohotin Prodvin SA,
persoană juridică română, cu
sediul în Sat Cozmești, Comuna
Cozmești, nr. 54, Jud. Iași, înmatriculată la ORC Iași sub nr.
J22/1065/2011, CUI:28555249,
(denumită în continuare “Societatea”), în conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990
privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor în data de 14.09.2020,
ora 12.00 și Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor,
pentru data de 14.09.2020, ora
13:00, Municipiul Galați, str.
Brăilei, nr. 163, Bl. A4, sc.1, ap. 9,

Județul Galați. În cazul în care
Adunarea nu se întruneşte legal şi
statutar în data menţionată,
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor şi Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor se va
organiza în data de 15.09.2020, la
aceeaşi oră şi în acelaşi loc. Au
dreptul să participe și să voteze în
cadrul adunării generale toți acţionarii înregistraţi înregistrati în
evidenţele Societăţii- în registrul
acţionarilor şi în evidenţele
Oficiului Registrului Comerţului
la sfârşitul zilei de 07.09.2020
considerată, în conformitate cu
prevederile art.123 alin.(2) din
Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, drept
Dată de Referinţă pentru ţinerea
Adunărilor. Ordine de zi: I.Pentru
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor: 1. Prezentarea și
aprobarea situațiilor financiare ale
anului 2019 pe baza Raportului
Auditorului Financiar. 2. Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului societății pentru
activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019. 3. Aprobarea
împuternicirii, cu posibilitate de
substituire, a doamnei Procopenco
Ala pentru a redacta și semna
hotărârea AGOA adoptată, şi să
efectueze orice formalităţi nece-

sare pentru a menţiona/ înregistra
hotărârea la Oficiul Registrului
Comerțului şi pentru publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial al
României- Partea a IV-a. II.Pentru
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor: 1. Aprobarea
vânzării de urgență a unor 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 prețurile stabilite prin rapoarte
de evaluare, și împuternicirea
acestuia să reprezinte societatea în
fața notarului public sau a altor
persoane și autorități, dacă este
necesar, cu posibilitatea de substituire. Bunul imobil propus pentru
vânzare are următoarele caracteristici: imobil situat în intravilanul
satului Cozmești, Comuna
Cozmești, din Judetul Iași,
compus din suprafața de
22.155,74mp, teren categoria
curți- construcții, identificat cu nr.
cadastral 60, nr. sector cadastral
19, nr. parcelă 1 (297), cod parcela
1CC, județul Iași, cât și construcțiile amplasate pe acest teren cu o
suprafață construită la sol totală
de 3.235,76mp și o suprafață utilă
totală de 2.959,93mp, intabulat în
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Cartea Funciară nr.60596 (nr. CF
vechi 13) a localității Cozmești,
Județul Iași. 2. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a doamnei Procopenco Ala
pentru a redacta și semna hotărârea AGEA adoptată, şi să efectueze orice formalităţi necesare
pentru a menţiona/ înregistra
hotărârea la Oficiul Registrului
Comertului şi pentru publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial al
României- Partea a IV-a. Procurile de reprezentare vor fi depuse
în original cu 48 de ore înainte de
data stabilită pentru adunare, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului
dreptului de vot în adunare.
Procurile vor fi reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre
aceasta în procesul-verbal al
ședinței adunării. Accesul acționarilor este permis prin simpla
probă a identității acestora,
făcută cu actul de identitate sau
prin intermediul reprezentatului
desemnat cu procura depusă la
Societate în condițiile de mai sus.
Materialele de şedinţă pot fi
consultate la sediul Societăţii, în
zilele de luni-vineri, în intervalul
orar 10:00-15:00, începând cu
data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. Începând cu aceeași dată acționarii
interesați pot solicita transmiterea
procurilor speciale și buletinelor
de vot prin corespondență. Informatiile suplimentare precum și
solicitările se pot obține/ transmite si email: office@secretariat.
sa@gmail.com

LICITAŢII
l Primăria Comunei Costache
Negri, CIF 3126772, cu sediul în
comuna Costache Negri, judeţul
Galaţi, organizează în data de
03.09.2020, ora 10:00, licitaţie
publică deschisă pentru concesionarea suprafeţei de 9.917mp (10
loturi) proprietatea domeniului
privat situat în intravilanul extins
al comunei cu destinaţia locuinţe.
Termenul limită de depunere a
documentaţiilor este până la data
de 02.09.2020, orele 16:30. Pentru
relaţii suplimentare vă rugăm să
vă adresaţi la: Tel.0236.825.810;
Fax 0236.825.886; E-mail:
costache negri@gl.e-adm.ro
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 SRL intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru Lucrări de proiectare, furnizare și execuție instalații bazine interioare pentru
realizarea contractului având ca
obiect „Modernizare și reabilitare
Parc Pantelimon”. „Documentația de atribuire” se poate soli-

cita la adresa de email: achizitii@
as3-strazi.ro sau la adresa din
Șoseaua Gării Cățelu, nr. 1M
(Parc Pantelimon), Sector 3,
București. Data limită de depunere a ofertelor este 14.08.2020,
ora 10:00.
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 SRL intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru servicii de impermeabilizare a betonului și protejarea fier betonului din structură,
față de vaporii de clor și alți
agenți chimici, la clădirea C1 din
cadrul proiectului „Modernizare
și Reabilitare Parc Pantelimon”.
„Documentația de atribuire” se
poate solicita la adresa de email:
achizitii@as3-strazi.ro sau la
adresa din Șoseaua Gării Cățelu,
n r. 1 M ( P a r c P a n t e l i m o n ) ,
Sector 3, București. Data limită
de depunere a ofertelor este
14.08.2020, ora 10:00.
l Primăria comunei Traian,
judeţul Teleorman, în calitate de
autoritate contractantă, cu sediul
î n c o m u n a Tr a i a n , j u d e ţ u l
Teleorman, având CF 4568659 cu
tel 0247420613, reprezentată prin
Dana Benone în calitate de
Primar, organizează la data de
09.09.2020, ora 11:00 la sediul
Primăriei comunei Traian, licitaţie publică deschisă pentru
concesionarea proprietăţii imobiliare „imobil - clădire (fost grajd
C A P Tr a i a n ) î n s u p r a f a ţ ă
construită de 749 mp şi a terenului aferent acestui imobil în
suprafață de 6.362 mp af lat în
domeniul privat al comunei
Traian, situat în Tarlaua 38,
Parcela 64”, aparţinând domeniului privat de interes local al
comunei Traian. Relaţii se obţin
la sediul primăriei comunei
Traian, telefon 0247420613.
l Fast For Internet Solution SRL
prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică in bloc la prețul de
422.152,5 lei + TVA, bunuri
mobile - echipamente IT: platforma monitorizare software,
sistem de securitate perimetru,
cabinet echipamente, statie de
baza lte, radioreleu microunde,
echipamente integrare, platforma
operare reţea si echipament
energie electrica. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel putin
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 18.08.2020, ora
11:30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.

3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 25.08.2020
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică următoarele bunuri
mobile: 3 masini de cusut 5 fire
(553 lei/buc), 3 masini de cusut
JK (710≈356≈595 lei/buc), 4
masini de cusut dt 5214
(383≈510≈765 lei/buc), 6 masini
de curatat ate (467 lei/buc), 4
masini de cusut dt ft 100s (334 lei/
buc), 10 masini de cusut dt
9600m/d4 (510≈255 lei/buc),
generator abur 2 posturi A202
(748 lei), compresor cu surub KAESER (10932 lei), rezervor de
aer vertical 500l11 bar cu supapa
(794 lei), 2 mese de calcat cu
manecar (225 lei/buc), 10 siruba
dl7200-bm1-16 liniar automat (50
lei/buc), 4 masini de cusut 4 fire
(468 lei), 3 masini de taiat material Curris (223 lei/buc), etc. La
prețurile de pornire se adaugă
TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia
va avea loc în 18.08.2020, ora
13:00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 25.08.2020
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l S.C. Flasim COM S.R.L, prin
lichidator judiciar C.I.I Rusu
Ciprian Marian, cu sediul in
Ploiesti, str. Valeni, nr. 65, judetul
Prahova scoate la vanzare prin
licitatie publica cu strigare teren
intravilan arabil situat in Boldesti
- Scaeni, jud. Prahova in suprafata de 2.235 m.p. tarlaua 50,
parcela A 2572/62 la pretul de
55.140,70 lei la care se adaoga
cota de TVA conform legislatiei in
vigoare. Licitatia pentru bunul
imobil se va tine la sediul lichidatorului in data de 26.08.2020 ora
15:00, iar in cazul in care bunul nu
va fi adjudecat de la prima licitatie, aceasta va fi reprogramata
pentru 02.09.2020, 09.09.2020,
15.09.2020, 23.09.2020,
30.09.2020, 07.10.2020,
14.10.2020, 21.10.2020,
28.10.2020, aceeasi ora si aceeasi
locatie. Inscrierea se va efectua cu
48 de ore inainte de data inceperii
licitatiei. Relatii suplimentare la
sediul lichidatorului si la numerele
de telefon: 0722267433,
0733723417, avciprianrusu@
gmail.com.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l SC Luges Ferm SRL, prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie
publica a urmatoarelor bunuri
mobile aflate in patrimoniul societatii, respectiv: Betoniera la
pretul de 450 lei fara TVA;
Ciocan Rotopercutor la pretul de
43 lei fara TVA; Remorca AN 550
la pretul de 950 lei fara TVA;
A utoturi sm Marca Renaul t
Kangoo la pretul de 2.625 lei fara
TVA; Imprimanta Samsung la
pretul de 50 lei fara TVA.
Precizam ca preturile sunt scazute
la 50% fata de cele din raportul
de evaluare. Licitatiile publice au
loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 20.01.2020 si vor
avea loc pe data de: 08.09.2020,
10.09.2020, 15.09.2020,
17.09.2020, 22.09.2020,
24.09.2020, 29.09.2020,
01.10.2020, 06.10.2020 si
08.10.2020, orele 12:00, la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu nr. 12, Bl. 33S1, Cab.
7B, Et. 7. Relatii suplimentare la
tel. 0344104525.
l Societatea Baita SA, cu sediul
în str. Cuza Vodă, nr. 9, județ
Bihor, localitatea Ștei, telefon.
0259.332.237/ fax: 0259.332.516,
anunță Licitație deschisă cu strigare, în data de 08.09.2020,
pentru vânzarea următoarelor
active la prețul de ofertă: Autoturism Hyundai XG 300: 5.400Lei,
Autobuz Karosa Irisbus C954:
73.300Lei, Autobuz Karosa
Irisbus C954: 73.300Lei, Autoturism Daewoo Leganza: 3.700Lei,
Autoturism Dacia Break: 500Lei.
Dosarul de prezentare poate fi
procurat zilnic (luni-vineri), de la
sediul Societății BAITA SA,
telefon: 0259.332.237, între orele
08:00-16:00, până la data de
07.09.2020. Documentele pe baza
cărora se eliberează Dosarul de
prezentare sunt: garanția de
participare de 5% din prețul de
ofertă a activului licitat. Garanția
de participare, în cuantum de 5%
din prețul de ofertă a activului
licitat se poate depune la casieria
Societății Baita SA, str.Cuza
Vodă, nr.9, sau în contul RO48
BSEA 0170 0000 0128 0211,
deschis la Credit Agricole Sucursala Oradea, Codul Fiscal
RO14322197. Instrucțiunile
pentru organizarea și desfășurarea vânzării prin licitație
deschisă cu strigare a activelor
aparținând societății BAITA SA
pot fi descărcate de pe site-ul
societății www.dolomitabaita.ro.
Licitația deschisă cu strigare va
avea loc la data de 08.09.2020, ora
11:00, la sediul Societății Baita
SA. Alte relații privind activele:
tel.0722.640.467.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Direcția Silvică Argeș, cu
sediul Pitești, str. Trivale, nr. 82,
jud. Argeș, telefon: 0248-213434;
0248-219749; Fax: 0248-214099,
e-mail office@pitesti.rosilva.ro,
CUI 1590120, reprezentată prin
ing. Armând Chiriloiu - director
şi ec. Petruta Vâlcoci - dir.
economic, anunță scoaterea la
licitație a activului: A. - Canton
silvic Călugăriţa - O.S. Vidraru.
Terenul pe care se află amplasată
construcția (activul) se af lă în
administrarea R.N.P. Romsilva și
nu face obiectul vânzării, el
urmând a fi concesionat după
vânzarea construcției, conform
O.M. nr.367/2010. Vânzarea a fost
aprobată în baza Mandatului
M.M.A.P. nr. 602/15.07.2020 şi a
Hotărârii nr. 21/29.07.2020 a
Consiliului de Administraţie al
R.N.P.- Romsilva. Vânzarea se
face prin licitație publică
deschisă, cu strigare, care va avea
loc în data de 27.08.2020 orele
10:00 la sediul Direcției Silvice
Argeș, Mun. Pitești, str. Trivale,
nr. 82, jud. Argeș şi se va desfăşura în două etape: Etapa I, la ora
10:00, organizată numai pentru
întreprinderile mici şi mijlocii.
Pot participa persoanele juridice
cu statut de întreprindere mică şi
mijlocie, declarate şi certificate ca
atare, conform Legii nr. 346/2004.
Etapa a II-a, la ora 12:00, dacă
activul nu s-a adjudecat la etapa
I. Pot participa persoanele fizice
şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute în caietul de
sarcini. Caietul de sarcini se poate
achiziționa de la sediul Direcției
Silvice Argeș până în data de
25.08.2020. Costul unui caiet de
sarcini/taxa participare licitaţie 100 lei cu TVA. Înscrierea la licitaţie se poate face la sediul
Direcţiei Silvice Argeş, până în
data de 26.08.2020, ora 12:00,
prin depunerea tuturor documentelor cerute prin Caietul de
sarcini. Termen de depunere a
contestaţiilor 27.08.2020, ora
14:00. Informații se pot obține de
la sediul Direcției Silvice Argeș persoană de contact - Mirică
Tiberiu - telefon: 0730653210.
l 1.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: Comuna
(Primăria) Dumbrava Roşie cu
sediul în localitatea Dumbrava
Roşie, cod poștal 617185, str.
Dumbravei, nr. 68, cod fiscal
2613109, telefon 0233/282.494,
Fax 0233/282.767, e-mail: primariadumbravarosie@yahoo.com.
2.Informaţii generale privind
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obiectul închirierii, în special
descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Licitaţie publică pentru închiriere
teren în suprafaţă de 61,70mp cu
destinaţia farmacie, situate în
imobilul Dispensar Dumbrava
Roşie, strada Dumbravei, sat
Dumbrava Roşie, Comuna
Dumbrava Roşie, jud.Neamţ,
închirierea se face conform
art.332-348 din OUG57/2019 și
conform Hotărârii Consiliului
Local nr.64 din 31.07.2020. 3.
Informaţii privind documentaţia
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: la cerere, de la sediul instituţiei. 3.2.Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Dacă se
ridică de la sediul instituţiei:
20Lei/exemplar, ce se achită la
casierie. 3.3. Data limită privind
solicitarea clarificărilor:
09.09.2020, ora 10:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.Data
limită de depunere a ofertelor:
17.09.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Dumbrava, str.
Dumbravei, nr. 68, sat Dumbrava
Roşie, Com.Dumbrava Roşie. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar. 5.Data și locul la
care se va desfășura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
17.09.2020, ora 11:00, Primăria
Comunei Dumbrava Roşie, str.
Dumbravei, nr. 68, localitatea
Dumbrava Roşie. 6. Instanţa
competentă în soluţionarea litigiilor apărute: Secţia de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Neamţ. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
11.08.2020.
l 1. Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Primăria Municipiului Oradea, cu
sediul în municipiul Oradea, Piața
Unirii, nr. 1, județul Bihor, telefon
0259/408.865, 0259/437.000, fax
0259/436.276, e-mail: primarie@
oradea.ro, locuinte@oradea.ro,
cod fiscal RO35372589. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: 31 de imobile cu destinația de
locuință, proprietate privată a
Municipiului Oradea, în suprafață

totală de 656,43mp, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr.859 din
31.10.2019 și O.U.G. nr. 57 din
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
documentației de atribuire: La
cerere, de la sediul instituției,
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale sau se poate consulta pe
website-ul: www.oradea.ro, secțiunea -licitații. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de
atribuire: Serviciul Locuințe,
Spații Comerciale din cadrul
Primăriei Municipiului Oradea,
Piața Unirii, nr.1, județul Bihor.
3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: Dacă se
ridică de la sediul instituției,
40Lei/exemplar, ce se achită la
casierie sau se poate descărca de
pe website: gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.08.2020, ora 09:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 03.09.2020, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului
Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul
Bihor, parter, Ghișeele 1-2. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat format A4. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 04.09.2020, ora 09:00,
Primăria Municipiului Oradea,
Piața Unirii, nr. 1, județul Bihor,
Sala Mică, etaj 1. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul
Traian, nr. 10, județul Bihor, cod
poștal 410033, telefon
0259/414.896, fax 0359/432.750,
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 11.08.2020.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Găvăneşti,

comuna Găvănești, str. Decindea,
n r. 6 , j u d e ţ u l O l t , t e l e f o n
0249/456.502, fax 0249/456.502,
email: contact@primariagavanesti.ro, cod fiscal 16607654. 2.
Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și
identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Spaţiu,
domeniu privat al comunei
Găvăneşti, în suprafaţă utilă
totală de 46,59mp compus din
cabinet medical: 21,53mp,
garderobă: 2,65mp și 1/3 din
spaţiu comun în suprafaţă de
67,16mp, având destinaţia
Cabinet stomatologic, situat în
incinta Dispensarului medical
uman din satul Băleasa, comuna
Găvăneşti, str.Primăverii, nr.48,
județul Olt, conform O.U.G.
nr.57/03.07.2019 şi H.C.L. nr.26
din 29.04.2020. 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, de la
Secretariatul Primăriei. 3.2.
Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din
documentația de atribuire:
Compartiment: Achiziţii publice,
C o m u n a G ă v ă n e ş t i , s t r.
Decindea, nr.2, judeţul Olt. 3.3.
Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ:
Gratuit. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor:
20.08.2020, ora 16:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 03.09.2020, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei
Găvăneşti, comuna Găvăneşti,
str. Decindea, nr. 2, județul Olt.
4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar original. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03.09.2020, ora
11:00, în Sala de ședințe din
cadrul Primăriei Comunei Găvăneşti, comuna Găvăneşti, sat
Găvăneşti, str.Decindea, nr. 2,
județul Olt. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul
Olt, oraş Slatina, str. Mânăstirii,
nr. 2, județul Olt, cod poştal
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230038, telefon/fax:
0249/414.989, 0249/435.638,
email: tribunalul-olt@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 11.08.2020.

nr.4, județul Bacău, telefon
0234/514.419, fax 0234/525.211,
e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 11.08.2020.

l 1. Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Tătărăști,
comuna Tătărăști, județul Bacău,
telefon 0234/286.510, fax
0234/286.630, e-mail: primariatatarasti@yahoo.com, cod fiscal
4353021. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: „Teren curți construcții în
suprafață de 2.500mp, Tarla 45,
nr. cadastral 61519, amplasat în
C o m u n a Tă t ă r ă ș t i , j u d e ț u l
Bacău”, bun proprietate publică,
conform H.C.L. nr.47/30.09.2019
și temeiului legal: 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
documentației de atribuire: prin
solicitarea scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Tătărăști. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment
Urbanism din cadrul Primăriei
Tătărăști, județul Bacău. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: gratuit. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
09.09.2020, ora 15;00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
16.09.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura
Primăriei Comunei Tătărăști,
comuna Tătărăști, județul Bacău.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original. 5. Data şi locul
la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
17.09.2020, ora 12:00, la sediul
Primăriei Comunei Tătărăști,
comuna Tătărăști, județul Bacău.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Bacău, Bacău, str. Ștefan cel Mare,

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator
la terți emis la 26.03.2012 pentru
SC Octanica Impex SRL. Îl declar
nul.
l Pierdut Certificat Constatator
nr.5760/13.02.2020 al firmei
Crisamina Market SRL, punct de
lucru: Focșani, Str. Panduri, Nr. 7,
Jud. Vrancea.
l Marian Raluca- Ștefania
anunță pierderea Certificatului de
înregistrare seria B nr. 2550365 și
două certificate constatatoare nr.
3539/2014 unul pentru sediu și al
doilea pentru terți, eliberate de
O.N.R.C. Mehedinți pe numele
Olea I. Ștefan -Persoană Fizică
Autorizată- decedată. Se declară
nule.
l Declarăm pierderea Certificatului de înregistrare și a Certificatelor constatatoare ale societății
Stanley Logistics SRL (cu sediul în
Bucureşti, Sectorul 6, Intr.Pinului,
Nr.34, camera 1, Bloc 6, Etaj 1,
Apartament 9, Număr de ordine
în Registrul Comerțului
J40/13497/2017, Cod Unic de
Înregistrare 30694095), emise de
Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București. Le
declarăm nule.
l Societatea comercială Promo
Print Design 35 SRL, având cod
fiscal 38822114 și J40/1732/2018,
declară pierdut și nul Certificatul
de înregistrare, eliberat de ORC
Bucuresti.
l Societatea comercială Blue
Holiday SRL, având cod fiscal
21812892 și J40/10193/2007,
declară pierdute și nule Certificatul de înregistrare și Certificatele constatatoare, eliberate de
ORC Bucuresti.
l Subscrisa, Minor Swing SRL,
persoană juridică română, cu
sediul social în Municipiul Bucureşti, Sectorul 3, Str.Odobeşti,
nr.17, o cameră, bloc V16, scara 1,
etaj 8, apartament 49, înregistrată
la ORC București cu numărul de
ordine J40/9313/2015, CUI:
34829101, declar pierdute și nule
Certificatul de înregistrare
împreună cu Certificatele constatatoare.

