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OFERTE SERVICIU
l SC Avan Security anga-
jează Agent securitate în 
București. Tel.0757.077.578.

l  Sortwik Intermedieri 
Import Export Piatra Neamț 
angajează 20 muncitori neca-
lificați și 1 femeie serviciu. 
Cer ințe :  cunoș t in țe  lb . 
e n g l e z ă ,  t u r c ă .  E m a i l : 
sortwik1@yahoo.com, 
0743.823.176.

l Octagon Fundatii Speciale 
SRL, cu sediul în București, 
Sectorul 1, Strada Piaţa 
Amzei, nr. 5, camera nr.5, 
angajează Inginer construcții 
civile, industriale și agricole 
(2 posturi, studii superioare, 
lb.engleză, vechime min.2 
ani). CV-urile se pot depune 
la sediul firmei până la data 
de 14.08.2020. Informații la 
telefon 021.232.39.20.

CITATII
l Parata Happy Flex Ark Srl 
cu sediul in Sat Felnac, Com.
Felnac, Nr.651, Jud.Arad, 
este citata la Judecatoria 
A r a d  i n  d o s a r 
nr.5435/55/2020,  termen 
16.09.2020, Camera Sala 147, 
Complet C13-sup, cerere de 
valoare redusa, in proces cu 
Enel Energie SA.

l Numita Papp Magadalena 
Maria, cu domiciliul necu-
noscut, este citată în calitate 
d e  p â r â t ă  î n  d o s a r 
nr.11678/296/2019 af lat pe 
rolul Judecătoriei Satu Mare, 
pentru termenul de judecată 
din data de 03.09 2020, sala 
7, ora 08:00, având ca obiect 
fond funciar emitere titlu de 
proprietate,  reclamantă 
Karpinszki Ileana.

DIVERSE
l  C.I . I .  I l ie  Laurent iu 
Dragos notifica intrarea in 
faliment prin procedura 
simplificata a debitoarei SC 
Imobiliare Hollograff SRL, 
cu sediul in Bucuresti, str. 
Mitropolit Filaret, nr. 13, 

Sector 4, J40/1422/2006; CUI 
18334496, prin Incheierea de 
sedinta din 08.07.2020, dosar 
10912/3/2020 al Tribunalului 
Bucuresti Sectia a-VII-a 
Civila. Termene: depunere 
cereri  admitere creante 
04.09.2020; tabel preliminar 
11.09.2020; tabel definitiv 
25.09.2020; data Adunarii 
creditorilor 18.09.2020, ora 
09:00, Bld. Antonius Cara-
calla, nr. 91, Mun. Caracal, 
jud. Olt, pentru: confirmarea 
lichidatorului judiciar, apro-
barea raport intocmit conf. 
art. 97 si incidenta art. 169 
d i n  l g . 8 5 / 1 4 .  R e l a t i i 
0788469204.

l Aceasta informare este 
efectuata de  Omv Petrom 
S.A. str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1, Bucuresti, ce intenti-
oneza sa solicite de la Admi-
nistratia Bazinala de Apa 
Jiu, aviz de gospodarire a 
apelor pentru realizarea 
lucrarilor de  “Lucrari De 
Suprafata, Foraj Si Punere In 
Productie Sonda 1088 Bustu-
chin” propus a fi amplasat in 
comuna Bustuchin, extra-
vilan, Judetul Gorj. Aceasta 
investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de 
aviz este conforma cu preve-
der i l e   Leg i i  ape lor  nr. 
107/1996, cu modificarile si 
completari le  ulterioare. 
Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimen-
tare cu privire la solicitarea 
avizului de Gospodarire a 
Apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita obser-
vatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului 
sau la Expert Serv S.R.L, cu 
sediul in str. Mihai Eminescu, 
nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. 
P r a h o v a ,  c o d  p o s t a l 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l CII Stefanescu Ovidiu Alin 
anunta deschiderea proce-
durii generale a insolventei a 

deb i torulu i  SC Framas 
G r o u p  S R L ,  d o s a r  n r. 
1832/90/2020 pe rolul Tribu-
nalului Valcea. Termenul 
limită pentru depunerea 
creantelor este 11.09.2020 .

Termenul limită pentru veri-
ficarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabe-
lului preliminar al creanţelor 
este 21.09.2020. Termenul 
pentru afișarea tabelului defi-

nitiv al creanţelor este 7 zile 
de la publicarea in BPI a 
tabelului preliminar. Termen 
sedinta adunarea creditorilor 
25.09.2020.

ADUNARI GENERALE
SC CREȘTEREA ȘI ÎNGRĂȘAREA TAURINELOR SA

localitatea Santău, strada Dorobanților, nr. 1, județul Satu Mare
Oficiul Registrului Comerțului J30/736/1991, Cod de înregistrare Fiscală RO 671901

CONVOCATOR 
nr. 177 din 06 august 2020

privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
SC CREȘTEREA ȘI ÎNGRĂȘAREA TAURINELOR SA 

Subsemnatul Czier Tibor, în calitate de administrator unic al societății CREȘTEREA ȘI ÎNGRĂȘAREA TAURINELOR
SA (“Societatea”), o persoană juridică română, cu sediul în localitatea Santău, strada Dorobanților, nr. 1, județul Satu
Mare, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J30/736/1991, având Cod de înregistrare Fiscală RO 671901,
în conformitate cu prevederile art. 117.1*, alineat 3 din Legea societăților nr. 31/1990, 
se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 11 septembrie 2020, ora 10.00, care va
avea loc la sediul societăţii, la care pot participa toţi actionarii înregistraţi la CREȘTEREA ȘI ÎNGRĂȘAREA
TAURINELOR SA la sfârşitul zilei de 10 septembrie 2020, data de referinţă pentru ţinerea acestei adunări.

Ordinea de zi:
I. Aprobarea contractării de credite
a. Aprobarea prelungirii duratei liniei de credit în sumă de 800.000 Lei, pe o perioadă de 1 an, contractat de la Banca
Transilvania SA, în condițiile de creditare a Băncii, pentru nevoi curente.
b. Aprobarea contractării unei facilități de credit- credit INPUT în sumă de 600.000 Lei, pe o perioadă de 1 an, de la
Banca Transilvania SA, în condițiile de creditare ale Băncii, pentru nevoi curente.
c. Aprobarea contractării unei facilități de credit- credit de producție până la suma de 2.000.000 Lei, pe o perioadă de
1 an, de la Banca Transilvania SA, în condițiile de creditare ale Băncii, pentru nevoi curente.
d. Aprobarea contractării de credite APIA, în limita maximă de 1.300.000 Lei de la Banca Transilvania SA, în condițiil
 de creditare ale Băncii.
e. Aprobarea majorării liniei de credit contractată de la Banca Transilvania SA, Prelungirea liniei de credit/ restructurarea/
rescadențarea în orice modalitate a creditului/ modificarea/ conversia de valută a creditului/ sau modificări ale părților
contractuale/ sau modificări ale garanțiilor. Suplimentarea structurii de garanții la creditele contractate de la Banca
Transilvania SA.
II. Aprobarea constituirii garanțiilor/ menținerii garanțiilor constituite de către Societate, conform negocierilor cu Banca.
Creditul menționat la pct. 1 este/ va fi garantat cu:
a) -contract de ipotecă imobiliară asupra imobilului/ imobilelor proprietatea SC CREȘTEREA ȘI ÎNGRĂȘAREA TAURINELOR
SANTĂU SA, situat în Santău, strada Dorobanților, nr. 1 județ Satu Mare, cu următoarele date de indentificare:

- CF nr. 100065 Santău (CF pe hârtie nr. 2130 Santău), sub A1 și A1.1, nr. top 1167/a/1/b/1/2, CAD. 1167/a/1/b/1/2,
reprezentând teren în suprafață de 18.411 mp, cu sediu administrativ mecanizare;

- CF nr. 100059 Santău (CF pe hârtie nr. 2131 Santău), sub A1 și A1.1, nr. top 1167/a/1/b/1/3, nr. cad. C1, reprezentând
teren “curți construcții” în suprafață de 9.112 mp, cu fermă de porci;
- CF nr. 100060 Santău (CF pe hârtie nr. 2132 Santău), sub A1 și A1.1, nr. top 1167/a/1/b/1/4, nr. cad. C1, reprezentând
teren “curti constructii”, în suprafață de 25.421 mp, cu magazii;

- CF nr. 100064 Santău (CF pe hârtie nr. 2133 Santău), sub A1 și A1.1, nr. top 1167/a/1/b/1/5, nr. cad. C1, reprezentând
teren “curti constructii“, în suprafață de 3.884 mp, cu centru selectare;

- CF nr. 100062 Santău (CF pe hârtie nr. 2134 Santău), sub A1 și A1.1, nr. top 1167/a/1/b/1/6, nr. cad. C1, reprezentând
teren “curti constructii“, în suprafață de 8.089 mp, cu uscător cu magazie;

- CF nr. 100061 Santău (CF pe hârtie nr. 2135 N. Santău), sub A1 și A1.1, nr. top 1167/a/1/b/1/7, nr. cad. C1, reprezentând
teren în suprafață de 10.241 mp, cu șopron utilaje și fân;

- CF nr. 100063 Santău (CF pe hârtie nr. 2136 Santău), sub A1 și A1.1, nr. top 1167/a/1/b/9, nr. cad. C1, reprezentând
teren “curti constructii“, în suprafață de 3.636 mp, cu platformă uscat dejecții, depozit combustibil;

- CF nr. 100058 Santău (CF pe hârtie nr. 2137 Santău), sub A1, nr. top 1167/a/1/b/20 reprezentând teren “arabil“, în
suprafața de 16.422 mp. 
b) -ipoteca mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor și subconturilor deschise la Banca Transilvania SA de
SC CREȘTEREA ȘI ÎNGRĂȘAREA TAURINELOR SANTĂU SA;
c) -bilete la ordin în alb, stipulate ”fără protest”, emise de SC CREȘTEREA ȘI ÎNGRĂȘAREA TAURINELOR SANTĂU
SA și avalizate de Dl. Czier Tibor, în calitate de administrator și Dl. Lukacs Alexandru, în calitate de acționar;
d) -fideiusiunea solidară acordată de Dl. Czier Tibor, precum și de Dl. Lukacs Alexandru până la rambursarea integrală
a creditului și a oricăror sume datorate în temeiul contractului de credit și a documentelor de finanțare;

III. Mandatarea pentru semnarea tuturor actelor necesare în scopul îndeplinirii mandatului 
Împuternicirea D-lui Czier Tibor, cetățean român, cunoscător al limbii române, în calitate de administrator unic al
Societății, să semneze în numele și pe seama Societății: (i) Contractul de credit și/sau Contractele de ipotecă; (ii) orice
act adițional la Contractul de credit sau orice act adițional la Contractele de ipotecă și (iii) Biletele la ordin emise de
Societate (se va alege după caz).
În vederea aducerii la îndeplinire a celor dispuse prin hotărârea ce se va adopta, administratorul unic va reprezenta
Societatea, oriunde va fi necesar, incluzând, dar fără a se limita, la biroul notarului public, la Arhiva Electronică de
garanții Reale Mobiliare, la Banca Transilvania SA, va prezenta actele/ documentele necesare, va îndeplini formalitățile
legale și va semna, semnătura sa fiind opozabilă societății.
În situatia în care cu ocazia Adunării Generale a Acționarilor nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se convoacă
o nouă Adunare generală Extraordinară a Acționarilor, în același loc, în data de 14 septembrie 2020, ora 10.00 am.

Administrator unic,
Czier Tibor
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l  SC COLY Trans SRL 
având sediul în str. Miraslău 
nr.4E, localitatea Popeşti 
Leordeni, Ilfov, titular al 
p lanu lu i /  p rogramulu i 
Construire Hală metalică 
Parter cu destinaţie Garaj 
Birouri Grup sanitar în loca-

litatea Popeşti Leordeni, 
Secerişului nr.4, Ilfov, anunţă 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţi-
nere a avizului de mediu 
pentru planul/ programul 
menţionat şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima 

versiune a planului/ progra-
mului poate fi consultată la 
sediul  Agenţ ie i  pentru 
Protecţia Mediului  Ilfov din 
Aleea Lacul Morii  nr.1, 
sector 6, de luni până joi 
între orele 9:00-13:00. Obser-
vaţii/ comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul 
A P M  I l f o v  ( t e l . : 
021/430.15.23, 021/430.14.02, 
0746248440),  în termen de 
15 zile de la data publicării 
anunţului.

l Anunț public la procedura 
de autorizare: Societatea 
ANA Tower Offices S.R.L., cu 
sediul în B-dul Poligrafiei, 
nr.1C, et.1, biroul nr. 6, sector 
1, număr de ordine în Regis-
t r u l  C o m e r ț u l u i 
J 4 0 / 5 3 7 7 / 2 0 1 1 ,  C U I 
RO28416674, informează pe 
cei interesați că s-a depus 
solicitarea pentru emiterea 
autorizaţiei de mediu pentru 
activitatea de spălătorie auto 
desfasurată în Bucureşti, 
Bdul Poligrafiei, nr. 1F, sector 
1. Informaţiile la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti din sector 
6, Aleea Lacul Morii nr.1 
(Barajul Lacul Morii– în 

spatele benzinăriei Lukoil), 
între orele 9:00–12:00, de luni 
până vineri. Propuneri sau 
contestații se pot depune la 
sediul A.P.M. Bucureşti în 
termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ. 
Titular de proiect ANA 
Tower Offices SRL prin 
Taban Ion Preşedinte al 
Consiliului de Administrație.

l Comunicat. Biofarm S.A. 
cu sediul in Bucuresti, str. 
Logofatul Tautu nr.99, sector 
3, avand cod unic de inregis-
trare RO 341563 si numar de 
ordine in Registrul Comer-
tului J40/199/1991, tranzac-
tionata la Bursa de Valori 
B u c u r e s t i ,  c a t e g o r i a 
Premium - simbol BIO, 
informeaza actionarii si 
investitorii  ca situatiile 
financiare neauditate pentru 
Semestrul I 2020, intocmite 
in conformitate cu Regula-
mentul nr.5/2018 al A.S.F cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, vor fi puse la 
dispozitia publicului, in 
format electronic, pe websi-
t e - u l  s o c i e t a t i i ,  w w w.
b iofarm.ro ,  l a  rubr i ca 
“Guvernanta Corporativa/

Situatii financiare”  ince-
pand din data de 13.08.2020, 
orele 18.30. Presedinte C.A. 
-Andrei Hrebenciuc.

l  S.C. Transdara S.A., 
având sediul în mun. Arad, 
str. Liviu Rebreanu, nr. 95, 
titular al P.U.Z. si R.L.U. - 
“Construire Ansamblu Cu 
Functiuni Mixte, Rezidential 
- Locuinte Colective, Servicii 
Si Comert, Cu Functiunile 
Complementare Si Accese”, 
amplasat in intravilan mun. 
Arad, str. Liviu Rebreanu, nr. 
95, C.F. nr. 304822 Arad, 
anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării 
de obţinere a avizului de 
mediu pentru P.U.Z.- ul 
menţionat şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima 
versiune a P.U.Z.-ului poate 
fi consultată la sediul APM 
Arad, strada Splaiul Mure-
sului, FN, localitatea Arad, 
judeţul Arad, de luni până 
joi între orele 09:00 - 16:00, 
vineri între orele 09:00 - 
13:00. Observaţii/comentarii 
şi sugestii se primesc în scris 
la sediul APM Arad, în 
termen de 18 zile de la data 
publicării anunţului.

ADUNARI GENERALE
l Fitoterapia S.A., Bd. Timi-
şoara nr.50 sector 6, Bucu-
reşti- 061333, România, Cod 
de  înreg i s t rare  f i sca lă 
RO459497; Număr de ordine 
în Registrul Comerţului: J 
40/3935/1991; Capital social 
subscris şi vărsat: 566.751 lei. 
Convocatorul  Adunări i 
Generale Ordinare a Acţio-
narilor Fitoterapia S.A.: 
Având în vedere:  prevederile 
Legii nr.31/1990 republicată 
şi a Actului constitutiv al 
Societăţii Fitoterapia S.A., 
înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului Bucureşti 
sub nr J40/3935/1991, C.U.I. 
RO 459497 („Societatea „), 
Decizia Consiliului de Admi-
nistraţie al Societăţii nr. 7 
din data de 07.08.2020, 
Preşedintele Consiliului  de 
Administraţie al Societăţii 
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Fitoterapia S.A. Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor Societăţii 
(„Adunarea”) pentru data de 
25.09.2020, ora 12:00, la 
sediul Societăţii din Bucu-
reşti, Bd. Timişoara, nr.50, 
sector 6, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la sfârşitul zilei 
de 12.09.2020 considerată 
„data de referinţă” în Regis-
trul Acţionarilor ţinut de 
către Societate. În cazul în 
care la prima convocare nu se 
vor îndeplini condiţiile de 
cvorum, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Fito-
terapia S.A. se va desfăşura 
pe data de 26.09.2020, la 
aceeaşi oră şi acelaşi loc. 
Ordinea de zi: „1. Prezen-
tarea, dezbaterea şi apro-
barea situaţiilor financiare 
i n t e r i m a r e  l a  d a t a  d e 
30.06.2020, espectiv bilanţul 
contabil şi contul de profit şi 
pierderi, raportul cenzorilor 
şi raportul Consiliului de 
administraţie. 2. Aprobarea 
repartizării profitului şi 
respectiv a distribuirii divi-
dendului, conform situaţiilor 
financiare interimare la data 
de 30.06.2020. 3. Împuterni-
cirea Dnei Stoica Vasilica, 
cetăţean român, născută la 
data de 08.02.1965, în Com. 
Danciuleşti, Jud. Gorj, să 
îndeplinească toate procedu-
rile şi formalităţile prevăzute 
de lege pentru aducerea la 
îndepl in i re  a  hotărâr i i 
Adunării, să depună şi a 
ridice acte, să semneze în 
numele şi pe seama Societăţii 
toate documentele necesare, 
precum şi să reprezinte Soci-
etatea în faţa oricăror autori-
tăţi publice/ persoane juridice 
de drept privat, în special în 
relaţia cu Registrul Comer-
ţului.” Având în vedere 
declaraţiile şi recomandările 
din toată acestă perioadă a 
organismelor abilitate privind 
luarea unor măsuri excepţio-
nale de limitare a aglomeră-
rilor de persoane, rugăm 
acţionarii, ca pentru comuni-
carea documentelor (puncte 
de vedere, procuri, propuneri 

etc.) să procedeze astfel cum 
este menţionat în cuprinsul 
prezentului  convocator, 
respectiv solicităm ca toate 
aceste documente să fie trans-
mise pe adresele de email: 
andrei.dinu@fabiol.ro şi/sau 
dianastoica08@yahoo.com 
sau prin poşta/curierat. Toto-
dată, în situaţia în care starea 
de urgenţă şi/sau limitarea 
aglomerării de persoane va 
persista şi la data stabilită 
pentru adunarea acţionarilor, 
şedinţa se va ţine doar prin 
intermediul mijloacelor de 
comunicare la distanţă. În 
acest sens, rugăm acţionarii 
să ia legătura cu reprezen-
tanţii menţionaţi mai sus 
până cel târziu la 23.09.2020 
ora 12:00 pentru a stabili de 
comun acord mijlocul de 
comunicare.  După data 
publicării convocatorului 
Adunării, rugăm acţionarii să 
transmită puncte de vedere în 
scris, electronic, pe adresele 
de mail: andrei.dinu@fabiol.
ro si/sau dianastoica08@
yahoo.com, sau prin poştă/
curierat. Acţionarii vor putea 
solicita copii după toate 
materialele  informative 
aferente Adunării. Solicitarea 
va putea fi adresata, în scris, 
prin curier, la adresa Socie-
tăţii situate în localitatea 
Bucureşti, bd. Timişoara 
nr.50, sector 6, ori electronic, 
prin adresele de mail specifi-
cate mai sus. Indiferent de 
modul de transmitere, solici-
tările vor fi semnate de acţio-
nari sau de reprezentanţii 
acestora şi vor fi însoţite de 
documente purtând menţi-
unea „conform cu originalul“ 
şi semnătura acţionarului/ 
reprezentantului acestuia, 
care să ateste identitatea acţi-
onarilor şi- acolo unde este 
cazul- calitatea de reprezen-
tant a semnatarilor.  De 
asemenea, solicitările vor 
indica adresa poştală, adresa 
de e-mail, sau numărul de 
fax unde respectivul acţionar 
doreşte să primească copii ale 
documentelor menţionate 
anterior. Conform prevede-

rilor legale în vigoare, numai 
persoanele care sunt înregis-
trate ca acţionari la sfârşitul 
zilei de 12.09.2020 au dreptul 
de a participa şi de a vota în 
cadrul Adunării. Acţionarii 
înscrişi în registrul acţiona-
rilor la data de referinţă pot 
p a r t i c i p a  l a  A d u n a r e 
personal sau prin împuter-
nicit. Accesul acţionarilor 
îndreptăţiţi să participle la 
Adunare este permis prin 
simpla probă a identităţii 
acestora, făcută în cazul acţi-
onarilor persoane fizice cu 
actul de identitate, sau în 
cazul persoanelor juridice şi a 
acţionarilor persoane fizice 
fără capacitate de exerciţiu, 
cu dovada calităţii de repre-
zentant legal. Acţionarii pot 
participa la Adunare şi prin 
împuternicit, pe bază de 
procură, porivit reglementă-
rilor aplicabile. Formularele 
de procuri speciale vor fi 
completate şi semnate în trei 
exemplare: un exemplar va fi 
depus sau transmis prin 
poştă, sau curier la sediul 
Societăţii situate în Bucu-
reşti, B-dul Timişoara nr.50, 
sector 6, ori prin mail: andrei.
dinu@fabiol.ro şi/sau dianas-
toica08@yahoo.com, astfel 
încât să ajungă la destinaţie 
p â n ă  c e l  m a i  t â r z i u 
23.09.2020 ora 12.00, un 
exemplar va fi înmânat împu-
ternicitului şi al treilea exem-
plar va rămâne la acţionarul 
reprezentat. În situaţia în 
care exemplarul destinat 
Societăţii este transmis prin 
mail, procura specială va 
trebui să aibă ataşată o 
s e m n ă t u r ă  e l e c t r o n i c ă 
extinsă. Procurile generale se 
depun/ transmit Societăţii în 
termenul şi  modalitatea 
sus-menţionată, în copie, 
c u p r i n z â n d  m e n ţ i u n e a 
conform cu originalul şi 
semnătura reprezentantului. 
Voturile transmise prin cores-
pondenţă vor fi luate în 
considerare dacă sunt înre-
gistrate la Societate cel târziu 
la data de 23.09.2020 ora 
12:00. Voturile prin corespon-

denţă vor fi trimise prin scri-
soare recomandată la sediul 
social al Societăţii (mai sus 
menţionat), într-o formă 
clară şi precisă, conţinând 
menţiunea „pentru”, „împo-
triva“ ori „abţinere“ cu 
privire la fiecare problemă 
supusă aprobării. Unul sau 
mai mulţi acţionari reprezen-
t â n d ,  i n d i v i d u a l  s a u 
împreună, cel puţin 5% din 
cap i ta lu l  soc ia l  a re /au 
dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a 
Adunării, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de 
o justificare sau de un proiect 
de hotărâre propus spre 
adoptare de Adunare; b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a Adunării. 
Pentru exercitarea dreptului 
de a introduce puncte pe 
ordinea de zi /dreptului de a 
a prezenta proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a Adunării, 
acţionarii îndreptăţiţi vor 
putea transmite solicitarea în 
scris prin servicii de curierat, 
la adresa Societăţii situate în 
Bucureşti, bd. Timişoara nr. 
50, sector 6 în cel mult 15 zile 
de la data publicării anun-
ţului de convocare în Moni-
torul Oficial al României şi în 
presă. Solicitările vor fi 
semnate de acţionari sau de 
reprezentanţii acestora şi vor 
fi însoţite de documente 
purtând menţiunea conform 
cu originalul şi semnătura 
acţionarului/ reprezentan-
tului acestuia, care să ateste 
identitatea acţionarilor şi- 
acolo unde este cazul- cali-
tatea de reprezentant legal 
sau, după caz, de împuter-
nicit a semnatarilor. Infor-
maţii suplimentare cu privire 
la convocarea şi desfăşurarea 
Adunării se pot obţine la 
mail: andrei.dinu@fabiol.ro 
si/sau dianastoica08@yahoo.
com. Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al Fitote-
rapia S.A. Andrei Meletie.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional 
Taxi emis pe numele Lungu 
Constantin. Il declar nul.

l Pierdut Carte de Inter-
venții +Registru Special Casa 
de marcat, pierdut original 
Carte de Intervenții +Regis-
trul Special pentru casa de 
marcat Datecs DP-25 seria 
DB4200100183, aparținând 
SC Half Guard SRL, cod 
fiscal 38356499. Le declar 
nule.

l  D a n y - P r o c o m  S R L , 
J5/1612/1992, CUI 75437, 
declară pierdut şi nul Certi-
ficat constatator pentru 
s e d i u l  s o c i a l , 
nr.14176/02.03.2010.

l Pierdut original Certificat 
constatator pentru sediul 
soc ia l  d in  Orăşt ie ,  s t r. 
Mureşul, bl. 16, sc. K, ap. 26, 
aparț inând SC PA&ST 
Export SRL, J20/1603/2003, 
CUI RO14692378. Se declară 
nul.

l Pierdut Certificat consta-
tator nr. 25140/25.05.2011 pt. 
Sc Service Contex Srl. Il 
declar nul.

LICITATII
l Societatea AS3-Adminis-
trare Străzi S3 SRL intențio-
nează să încheie un contract 
de achiziție publică pentru 
Lucrări de proiectare, furni-
zare şi execuție instalații 
bazine interioare   pentru 
realizarea contractului având 
ca obiect „Modernizare şi 
reabi l i tare  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 ofer-
telor este 14.08.2020, ora 
10:00.

l Cronos Team SRL prin 
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l ichidator judiciar VIA 
Inso lv  SPRL scoate  la 
vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile (firme lumi-
noase - 2 buc = 907,2 lei, 
rafturi - 3 buc = 210, pompa 
vin - 8 buc = 480 lei, scanner 
Symbol - 1 buc - 90 lei, impri-
manta Lexmark - 1 buc = 90 
lei, calculator Optilex + 
monitor + tastatura + mouse 
- 1 buc = 300 lei, scaun birou 
- 1 buc = 112,50 lei, birou - 1 
buc = 90 lei, set masa + 4 
scaune - 10 buc = 1.200 lei, 
cuptor pizza -1 buc = 1.410 
lei, cuptor pizza - 1 buc= 
1.410 lei, mobilier lemn 
(lambriu + grinzi) - 1 buc = 
2.100 lei). Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 
18.08.2020, ora 10:00 la 
sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 25.08.2020 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Pacnet Concept Solutions 
SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
in bloc la prețul de 393.282 
lei + TVA bunuri mobile - 
echipamente IT furnizare 
servicii internet: sistem de 
securitate perimetru, plat-
forma monitorizare retea, 
cabinet echipamente, statie 
de baza LTE, echipament 
integrare, platforma operare 
retea, echipament energie 
e l e c t r i c a ,  r a d i o r e l e u 
microunde. Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietul 
de prezentare de la lichida-
torul 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 11:00 la 
sediul lichidatorului, str. 

Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 25.08.2020 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Societatea AS3-Adminis-
trare Străzi S3 SRL intențio-
nează să încheie un contract 
de achiziție publică pentru 
servicii de impermeabilizare 
a betonului şi protejarea fier 
betonului din structură, față 
de vaporii de clor şi alți 
agenți chimici, la clădirea C1 
d in  cadru l  pro iec tu lu i 
„Modernizare şi Reabilitare 
Parc Pantelimon”. „Docu-
mentația de atribuire” se 
poate solicita la adresa de 
email: achizitii@as3-strazi.ro 
sau la adresa din Șoseaua 
Gării Cățelu, nr.1M (Parc 
Pantelimon), Sector 3, Bucu-
reşti. Data limită de depu-
n e r e  a  o f e r t e l o r  e s t e 
14.08.2020, ora 10:00.

l Consiliul Local al Munici-
piului Petroşani, Serviciul 
Public Administrația Piețelor 
Petroşani organizează în 
data de 24.08.2020 ora 10:00 
licitație publică  în vederea 
atribuirii prin închiriere a 6 
b o x e  s i  u n  s p a t i u  d e 
productie si desfacere a 
produselor agroalimentare, 
s i t u a t e  î n  h a l a  P i e ț e i 
Centrale Petroşani, conform 
HCL. Nr.388/2014,si HCL. 
141/2017,în caz de neadjude-
care se va organiza o noua 
l i c i t a ț i e  î n  d a t a  d e 
31.08.2020, cererile pentru 
participare la licitație se 
depun la sediul Serviciului 
P u b l i c  A d m i n i s t r a ț i a  
Piețelor, Loc. Petroşani, str 
N.Bălcescu nr.  10,  Jud. 
Hunedoara, până la data de 
21.08.2020, ora 15:00. Relații 
la sediul Serviciului Public 
Administrația Piețelor, Jud. 
Hunedoara, Loc. Petroşani, 
str N.Bălcescu nr.10, telefon 
0254.542622.

l  Licitaţie: 1. Primăria 
Comunei Pristol, Principală 

nr.308, Pristol, judeţul Mehe-
dinți, telefon 0252394502, 
fax  0252394502 ,  emai l 
primariapristol@pejmh.ro. 2. 
Primăria Comunei Pristol, 
județul Mehedinți, scoate la 
licitaţie publică deschisă 
închirierea unui teren din 
d o m e n i u l  p r i v a t  d e 
23,0405ha, înscris în cartea 
funciară 50228,  50229, 
50207, 50208 U.A.T. Pristol, 
având ca obiect: construire 
parc fotovoltaic. Temeiul 
legal este O.U.G. 57/2019 şi 
H . C . L .  P r i s t o l  n r . 
24/07.08.2020 privind închi-
rierea prin licitație publică a 
unui teren situat în intravi-
lanul  comunei  Pr i s to l , 
județul Mehedinți. 3. Docu-
mentaţia de atribuire se află 
la sediul primăriei Comunei 
Pristol, județul Mehedinți. 
3.1 Documentaţia de atri-
buire se poate obţine în 
termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la depunerea 
unei cereri scrise la registra-
tura instituţiei, după achi-
tarea contravalorii taxei 
documentaţiei de atribuire. 
3.2. Documentaţia de atri-
buire se poate obţine de la 
Regis t ratura  Pr imăr ie i 
Pristol. 3.3. Taxa unui caiet 
de sarcini este de 50 lei, taxa 
de participare este 100 lei iar 
cuantumul garanţiei  de 
participare este de 1000 lei şi 
se pot achita la Casieria 
Primăriei Pristol sau cu O.P. 
î n  c o n t u l : 
RO68TREZ46521A-
300530XXXX, deschis la 
Trezorer ia  Vînju Mare, 
județul Mehedinți. 3.4. Data- 
limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 31.08.2020, 
orele 10:00. 4. Informații 
privind ofertele: Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 
39169 lei pe an. 4.1. Data- 
limită de depunere a ofer-
telor: 04.09.2020, orele 10:00. 
4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele se 
depun la Registratura Primă-
riei Comunei Pristol, județul 
Mehedinți. 4.3. Ofertele se 
depun în original într-un 

singur exemplar, care va 
conţine un plic exterior şi 
unul interior, sigilate. 5. Data 
şi locul la care se va desfă-
şura şedința publică de 
deschidere  a  oferte lor : 
04/09/2020,  Ședinţa  de 
deschidere a ofertelor va 
a v e a  l o c  l a  d a t a  d e 
04.09.2020, orele 11:00, la 
sediul Primăriei Comunei 
Pristol, Județul Mehedinți. 6. 
Instanţa competentă în solu-
ţionarea litigiilor apărute 
este Tribunalul Mehedinți, 
B u l e v a r d u l  C a r o l  1 4 , 
Drobeta- Turnu Severin 
220146, tel. 0252 208 245, 
fax. 0252 314 666, e-mail: 
tr-mehedinti@just.ro.

l DVA IPURL, cu sediul în 
Baia Mare, str. Victoriei, nr. 
59A, ap. 17-18, jud.Mara-
mureş, tel.0362.422.980, 
email: insolventa@dvamm.
ro, în calitate de adminis-
trator judiciar la SC Faimar 
SA, cu sediul social în Baia 
Mare, str. Oborului, nr. 1, 
jud. Maramureş,  având 
J 2 4 / 3 5 / 1 9 9 1  ş i 
CUI:RO2943069, în temeiul 
art.154 şi urm. din Legea 
nr.85/2014 privind procedu-
rile de prevenire a insol-
venței şi de insolvență şi în 
baza Raportului de evaluare 
întocmit în iulie 2019 de 
evaluatorul ATC Valuation 
SRL, organizează licitație 
publică cu strigare, pentru 
valorificarea următorului 
activ: Amplasament situat în 
extravilanul loc.Nistru, orş. 
Tăuții Măgherăuş, jud.Mara-
mureş, înscris în CF51860, 
proprietate alcătuită din: 1.
teren înscris în CF nr.51860 
nr.cad./topo. 4177, în supra-
față de 4.134mp; 2.ansamblu 
de clădir i  compus din: 
cabană înscr i să  în  CF 
nr.51860 nr. cad./ topo. 4177-
C1, în suprafață de 167mp; 4 
c ă s u ț e  î n s c r i s e  î n  C F 
nr.51860 nr. cad. /topo. 4177-
C2, C3, C4 şi C5, în supra-
fa ță  de  14mp f i ecare ; 
bucătărie +terasă înscrise în 
CF nr.51860 nr. cad. /topo. 

4177-C6, în suprafață de 
108mp; bar +terasă înscrise 
în CF nr.51860 nr. cad. /topo. 
4177-C7, în suprafață de 
76mp. Prețul de pornire la 
licitație este de 247.350,6Lei 
(fără TVA), reprezentând 
90% din valoarea stabilită 
prin Raportul de evaluare. 
TVA-u l  va  f i  ca l cu la t 
c o n f o r m  p r e v e d e r i l o r 
codului fiscal în vigoare la 
data transferului de proprie-
tate. Licitația va alea loc la 
sediul administratorului 
j u d i c i a r  î n  d a t a  d e 
18.08.2020, ora 11:00. În 
cazul nevalorificării, licitația 
s e  r e p e t ă  î n  d a t a  d e 
25.08.2020,  în  aceleaşi 
condiți i ,  locație şi  oră. 
Caietul de sarcini poate fi 
solicitat si  achiziţ ionat 
contra cost de la administra-
torul judiciar DVA IPURL, 
iar documentația de înscriere 
la licitație va trebui depusă 
cu cel puțin 24 de ore înainte 
de ora fixată pentru licitație 
la sediul administratorului 
judiciar sau trimise prin fax, 
poştă sau e-mail, urmând ca 
acestea să fie prezentate şi în 
original, anterior şedinței de 
licitație, la solicitarea admi-
nistratorului judiciar. Cei 
interesaţi pot obţine date 
suplimentare şi informaţii la: 
tel .0727.852.829 sau pe 
adresa de email: insolventa@
dvamm.ro

l Subscrisa Evrika Insol-
vency IPURL reprezentata 
prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Erdal 
Invest SRL, desemnat prin 
Sentinta civila nr. 2747 din 
data de 08.05.2019, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti- 
Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 39866/3/2018, anunta 
scoaterea la  vanzare  a 
bunului  mobi l  af lat  in 
proprietatea Erdal Invest 
SRL, constand in mijloc de 
transport marca  Opel Astra 
H ,  n r. d e  i d e n t i f i c a r e 
W0L0AHL698G046738, 
2008, Benzina, 1.598 cc, 
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transmisie automata, in 
valoarea de 2.000 euro 
exclusiv TVA. Vanzarea 
bunului mobil apartinand 
societatii falite se va orga-
niza in data de 25.08.2020 
ora 14:00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul 
in care bunul mobil nu se va 
adjudeca la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor organiza 
l icitatii  saptamanale la 
aceeasi ora, in acelasi loc si 
in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, 
Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl. 
M27, et. 4, ap.10, sector 3, 
unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la lici-
tatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12:00. 
Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de 
inscriere la licitatie precum 
si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele 
de sarcini se pot achizitiona 
de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd. 
Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, 
et. 4, ap. 10, sector 3. Costul 
unui caiet de sarcini este de 
300 lei exclusiv TVA. Achizi-
tionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l  C o m u n a  A r o n e a n u , 
judeţul Iaşi, organizează în 
data de 04.09.2020, ora 
10  :00, la sediul Unităţii 
Administrativ Teritoriale, 
licitaţie publică deschisă 
pentru închirierea modulului 
de containere pentru desfă-
şurare activități specifice 
unui cabinet veterinar şi 
funcționare farmacie veteri-
nară. Caietul de sarcini poate 
fi achiziționat de la sediul 
Comunei Aroneanu, la prețul 
de 20Lei. Persoanele intere-
sate vor depune documen-
taţia de participare la licitaţie 

până în data de 04.09.2020, 
ore le  09   :00 ,  la  sed iu l 
C o m u n e i  A r o n e a n u , 
Compartiment Ghişeu Unic. 
Relaţ i i  supl imentare la 
telefon/fax: 0232/299.255.

l  C o m u n a  A r o n e a n u , 
judeţul Iaşi, organizează în 
data de 04.09.2020, ora 11:00, 
la sediul Unităţii Adminis-
trativ Teritoriale, licitaţie 
publică deschisă pentru 
închirierea unui container 
situat în incinta Unității 
Administrativ Teritoriale 
Aroneanu, pentru funcțio-
nare cabinet veterinar şi 
farmacie veterinară. Caietul 
de sarcini poate fi achiziți-
onat de la sediul Comunei 
Aroneanu, la prețul de 20Lei. 
Persoanele interesate vor 
depune documentaţia de 
participare la licitaţie până în 
data de 04.09.2020, orele 
09:00, la sediul Comunei 
Aroneanu, compartiment 
Ghişeu Unic. Relaţii supli-
mentare  la  te lefon/fax: 
0232/299.255.

l  C o m u n a  A r o n e a n u , 
judeţul Iaşi, organizează în 
data de 04.09.2020, ora 
12  :00, la sediul Unităţii 
Administrativ Teritoriale, 
licitaţie publică deschisă, 
pentru concesionarea supra-
feței de teren de 14.333mp, 
având nr.cadastral 66245, în 
vederea construirii unei baze 
de agrement cu unități de 
cazare şi restaurant, înfiin-
țare fermă de animale şi 
desfăşurare de activități 
educativ-recreative. Caietul 
de sarcini poate fi achiziți-
onat de la sediul Comunei 
Aroneanu,  la  prețul  de 
100Lei. Garanția de partici-
pare este în cuantum de 
2.776,3Lei. Persoanele intere-
sate vor depune documen-
taţia de participare la licitaţie 
până în data de 04.09.2020, 
ore le  09   :00 ,  la  sed iu l 
C o m u n e i  A r o n e a n u , 
Compartiment Ghişeu Unic. 
Relaţ i i  supl imentare la 
telefon/fax: 0232/299.255.

l  1.Informații  generale 
privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Munici-
piul Bârlad, municipiul 
Bârlad, str. 1 Decembrie, nr. 
21, județul Vaslui, telefon 
0 2 3 5 / 4 1 1 . 7 6 0 ,  f a x 
0235/416.867, e-mail: cores-
pondenta@primariabarlad.
ro, cod fiscal 4539912. 2. 
Informații generale privind 
obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special 
descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie 
vândut: 35 terenuri, în supra-
faţă totală de 10.502,62mp, 
conform caietului de sarcini, 
bunuri aparţinând dome-
niului privat al U.A.T.Bârlad, 
conform H.C.L.M. Bârlad 
nr.199/30.06.2020, H.C.L.M. 
Bârlad nr.200/30.06.2020, 
H . C . L . M .  B â r l a d 
nr.217/16.07.2020 şi temeiului 
l e g a l  O . U . G . 
nr.57/03.07.2019. 3. Infor-
mații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exem-
plar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Serviciul 
Contracte de Concesionare, 
Închiriere şi Vânzare, Autori-
zare, Liberă Iniţiativă şi 
Informatică, et.II, camera 32. 
3.2. Denumirea şi datele de 
contact  a le  servic iului /
compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Se 
poate obține de la Primăria 
Municipiului Bârlad, str. 1 
Decembrie, nr. 21, Bârlad, 
județul Vaslui -Serviciul 
Contracte de Concesionare, 
Închiriere şi Vânzare, Autori-
zare, Liberă Iniţiativă şi 
Informatică, et.II, camera 32. 
3.3. Costul şi condițiile de 
p la tă  pentru  obț inerea 
acestui exemplar, unde este 

cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 20Lei/
exemplar, se achită cash, sau 
cu OP în contul RO94TREZ 
6 5 7 2 1 3 6 0 2 5 0  X X X X X 
deschis la Trezoreria Bârlad. 
3.4. Data-limită pentru solici-
t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
31.08.2020, ora 15:00. 4. 
Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 07.09.2020, ora 
16:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: 
P r i m ă r i a  M u n i c i p i u l u i 
Bârlad, Bârlad, str.1 Decem-
brie, nr.21, județul Vaslui, 
cam.1, Registratură. 4.3. 
Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: se 
depun într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate 
-unul exterior şi unul interior. 
5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de 
deschidere  a  ofer te lor : 
0 9 . 0 9 . 2 0 2 0 ,  o r a  1 0 : 0 0 , 
P r i m ă r i a  M u n i c i p i u l u i 
Bârlad, Bârlad, str. 1 Decem-
brie, nr. 21, județul Vaslui. 6. 
Denumirea, adresa, numărul 
de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a 
Tribunalului Vaslui, Vaslui, 
str. Ștefan cel Mare, nr. 53, 
județul Vaslui, telefon/fax 
0 2 3 5 / 3 1 1 . 5 8 2 ,  e - m a i l : 
tr-vaslui@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 
12.08.2020. 

l Consiliul Local al Oraşului 
Vălenii de Munte, cu sediul 
în Oraşul Vălenii de Munte, 
str. Berevoesti, nr .3A, Cod 
F i s c a l :  2 8 4 2 8 7 0 ,  t e l : 
0 2 4 4 / 2 8 0 . 8 1 6 ,  f a x : 
0244/280.631, organizează în 
data de 03.09.2020, ora 
10 :00 ,  l ic i taț ie  publ ică 
privind vânzarea următoa-
relor terenuri ce aparțin 
d o m e n i u l u i  p r i v a t  a l 
Oraşului Vălenii de Munte: 

-teren, str.Cismari, nr.f.n., 
suprafață 811mp, nr.cadas-
tral: 24189, conform H.C.L. 
nr.76/26.06.2020; -teren, str.1 
Mai, nr.f.n., suprafață 67mp, 
nr.cadastral: 24779, conform 
H.C.L. nr.91/31.07.2020. 
Procurarea documentației de 
atribuire în vederea partici-
pării la licitație se va face în 
perioada 17.08-31.08.2020, 
de  la  sed iu l  Pr imăr ie i 
Oraşului Vălenii de Munte, 
camera 22, et.II, Comparti-
ment Buget-Finanțe sau pe 
mail prin solicitare scrisă, cu 
confirmarea achitării caie-
tului de sarcini, informații 
suplimentare puteți obține la 
tel: 0244/280.816. Partici-
panții la licitație au obligația 
de a achiziționa documen-
tația de atribuire contra 
sumei de 50Lei. Data limită 
privind solicitarea clarifică-
rilor: 31.08.2020, ora 16:00. 
Data limită pentru depu-
n e r e a  o f e r t e l o r  e s t e 
03 .09 .2020 ,  o ra  09 :00 . 
Ședința publică de deschi-
dere a ofertelor se va desfă-
şura la sediul Primăriei 
Oraşului Vălenii de Munte, 
str. Berevoiesti, nr. 3A, în 
data de 03.09.2020, ora 
10:00. Data publicării anun-
ț u l u i  d e  l i c i t a ț i e  e s t e 
13.08.2020. Instanța compe-
tentă în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a 
Tribunalului Prahova, strada 
Văleni ,  nr.  44,  Ploieşti , 
t e l e f o n :  0 2 4 4 / 5 4 4 . 7 8 1 ; 
0 2 4 4 / 5 4 4 . 5 9 8 ,  f a x : 
0 2 4 4 / 5 2 9 . 1 0 7 ,  e - m a i l : 
tr-ph-contencios@just.ro.

l  1 .Informați i  generale 
privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Munici-
piul  Bârlad,  municipiul 
Bârlad, str. 1 Decembrie, nr. 
21, județul Vaslui, telefon 
0 2 3 5 / 4 1 1 . 7 6 0 ,  f a x 
0235/416.867, e-mail: cores-
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pondenta@primariabarlad.ro, 
cod fiscal 4539912. 2. Infor-
maț i i  genera le  pr iv ind 
obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: 22 
terenuri în suprafaţă totală 
de 735,62mp, conform caie-
tului de sarcini, bunuri apar-
ţinând domeniului privat al 
M u n i c i p i u l u i  B â r l a d , 
conform H.C.L.M. Bârlad 
nr.286/30.09.2019, H.C.L.M. 
Bârlad nr.64/27.02.2020, 
H . C . L . M .  B â r l a d 
nr.151/28.05.2020, H.C.L.M. 
Bârlad nr.188/30.06.2020, 
H . C . L . M .  B â r l a d 
nr.190/30.06.2020, H.C.L.M. 

Bârlad nr.197/30.06.2020 și 
t emeiu lu i  l ega l  O .U.G. 
nr.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 
documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, 
Serv ic iu l  Contrac te  de 
Concesionare, Închiriere și 
Vânzare, Autorizare, Liberă 
Iniţiativă și Informatică, et.
II, camera 32. 3.2. Denumirea 
și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din 

documentația de atribuire: Se 
poate obține de la Primăria 
Municipiului Bârlad, Bârlad, 
str.1 Decembrie, nr.21, județul 
Vaslui, Serviciul Contracte de 
Concesionare, Închiriere și 
Vânzare, Autorizare, Liberă 
Iniţiativă și Informatică, et.
II, camera 32. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit 
p r e v e d e r i l o r  O . U . G . 
nr.57/2019, privind Codul 
administrativ: 20Lei/exem-
plar, se achită cash la casieria 
instituţiei, sau cu OP în 
c o n t u l  R O 9 4 T R E Z 
65721360250XXXXX deschis 
la Trezoreria Bârlad. 3.4. 

Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 31.08.2020, ora 
15:00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
07.09.2020, ora 16:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Munici-
piului Bârlad, Bârlad, str. 1 
Decembrie, nr.21, județul 
Vaslui, cam.1, Registratură. 
4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior 
și unul interior. 5. Data și 
locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 09.09.2020, ora 

10:00, Primăria Municipiului 
Bârlad, Bârlad, str. 1 Decem-
brie, nr. 21, județul Vaslui. 6. 
Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a 
Tribunalului Vaslui, Vaslui, 
Str. Ștefan cel Mare, nr. 53, 
județul Vaslui, telefon/fax 
0 2 3 5 / 3 1 1 . 5 8 2 ,  e - m a i l : 
tr-vaslui@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 
12.08.2020.


