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CITATII
l Berechet Stelian Ionel este chemat în
calitate de pârât la data de 15.07.2020, la
Judecătoria Roșiorii de Vede, în dosarul
nr. 3456/292/2019, în proces cu Berechet
Gabriela Elena, având ca obiect divorț/
stabilire domiciu minori.
l ANAF - Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa.
Se citează SC SAPORE TRADING SRL
cu sediul în Mangalia, str. Gării, nr. 1, CUI
34079743, înmatriculată la Registrul
Comerţului sub nr. J13/947/2015, în calitate de debitoare pentru deschidere procedură insolvenţă potrivit Legii 85/2014, la
Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă,
în data de 20.07.2020, ora 8:30, Complet
F1, în dosarul nr. 8145/118/2019.
l Somație. Se aduce la cunoștința celor
interesați că reclamanta Stahl Juliana,
domiciliată în municipiul Târgu Secuiesc,
str.Dozsa Gyorgy, nr.18, bl.7, sc.A, etj.2,
ap.10, jud.Covasna, a solicitat constatarea
dobândirii de către reclamantă a dreptului
de proprietate prin efectul uzucapiunii
asupra imobilului înscris în CF
nr.26242-Mereni, nr.top 210/2 și 211–casă
din lemn și grădină în suprafață de
342mp, situat în comuna Mereni, nr.
adm.360, jud.Covasna, cu îndeplinirea
condițiilor art.130 din Decretul-Lege
bnr.115/1938. Persoanele interesate pot
face opoziție la Judecătoria Târgu Secuiesc, în termen de 30 zile de la publicarea
somației. Somația face parte integrantă
din Încheierea din 16.06.2020, în dosar
nr.181/322/2020 a Judecătoriei Târgu
Secuiesc, cu termen de judecată la
18.08.2020, la ora 9:00.

DIVERSE
l Arcului Imobiliare SRL, sat Ianova,
comuna Remetea Mare, nr. 94, jud.Timiș,
anunță elaborarea primei versiuni a
planului/programului Planului Urbanistic
Zonal, „PUZ- Construire Imobil Locuințe
Colective și Funcțiuni Complementare”,
situat în Municipiul Timișoara, strada
Arcului, nr.1, identificat prin CF nr.
405509 și declanșarea etapei de încadrare
pentru obținerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului/
programului se poate realiza la adresa
proiectantului planului/programului,
localitatea Timișoara, str. Banu Mărăcine,
nr. 13A, zilnic între orele 09:00-12:30.
Comentariile și sugestiile se vor transmite
în scris la sediul APM Timiș, str. B-dul
Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de
18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.
l SC Top 4 levels SRL, titular al activității
Service auto la adresa: Com.Ștefăneștii de
Jos, tarla 41 parcela 348/1 lot 1, Jud.Ilfov,
anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a autorizației de
mediu pentru activitate. Informații
privind potențialul impact asupra

mediului al activității pot fi consultate la
sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1,
sect. 6, București, tel/fax 021.430.15.23,
021.430.14.02, în zilele de luni-joi, 09:0013:00. Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Ilfov.
l Macadamia Recycling SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul Valorificare diverse categorii de deșeuri, propus a fi amplasat în
Oraș Dăbuleni, Str. Unirii, Nr. 75, Tarlaua
88, Parcela 72, 73, 74, Jud.Dolj, în suprafață de 1.048mp, înscrisă în Registrul
agricol vol.1, poziția 38. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareș, nr.1, la sediul Macadamia Recycling SRL în Orașul Dăbuleni, Str.Mircea
cel Bătrân, Nr.36, Tarlaua 25, Parcela 47,
Jud.Dolj, precum și la sediul Primăriei
Dăbuleni, în Orașul Dăbuleni, Str. Unirii,
Nr. 15, Jud.Dolj, în zilele de luni până joi,
între orele 8:00-16:30 și vineri între orele
8:00-14:00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
Craiova, str.Petru Rareș nr.1, fax:
0251.419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.
ro. Persoana de contact: Dan Pomacu,
tel.0251.530.010 int.208.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului,
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244
519800, numită administrator judiciar
prin incheierea din data de 09.07.2020
pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ
şi Fiscal - Biroul faliment, în dosarul
3010/105/2020, anunţă deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva
debitoarei Nails Art Distribution SRL,
Ploiești, str. General Ion Dragalina, nr.23,
cladire C1, jud. Prahova, J29/1334/2005,
CUI RO 17690827. Termenul limită inregistrarea cererilor de admitere a creantei
este 24.08.2020. Termenul limită pentru
întocmirea tabelului preliminar al creanţelor si publicare in BPI este 14.09.2020.
Termenul pentru definitivarea tabelului
creantelor este 08.10.2020. Adunarea
creditorilor are loc la data de 21.09.2020
ora 11:00 la sediul administratorului judiciar.
l SC Smart Management Invest SRL
anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Statie Distribuitie
Carburanti” propus a fi amplasat in orasul
Pecia, str. 601, nr. 78, judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Arad din Municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul
Arad, si la sediul titularului in Municipiul
Arad, str. Visinului, nr. 84, judetul Arad.
Observatiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM din Arad, str. Splaiul Mures,
FN, judetul Arad, in zilele de luni - vineri,
intre orele 08:00 - 14:00.
l Anunţ public: S.C. LIDL Discount
S.R.L. cu sediul în sat Nedelea, com.
Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui
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Bot, km 73+810, județul Prahova, anunţă
public solicitarea de obținere a autorizaţiei
de mediu pentru obiectivul „Supermarket
Lidl” amplasat în municipiul Bacău, Str.
Abatorului, nr. 1, jud. Bacău. Informaţii
privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Bacău, strada Oituz,
nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8:0016:30 și vineri între orele 8:00-14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Bacău, pe durata derulării
procedurii de autorizare.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator
Liscan Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Keep It Simple SRL desemnat
prin hotararea nr.1934 din data de
07.07.2020, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar
nr. 32776/3/2019, notificã deschiderea
falimentului prin procedura simplificata
prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva
Keep It Simple SRL cu sediul in Bucureşti
Sectorul 4, Şoseaua Vitan Bârzeşti, Nr. 7D,
Bloc 4, Scara B, Etaj 5, Ap. 523 si sediul
secundar/punct de lucru Bucureşti
Sectorul 4, Bulevardul Unirii, Nr. 27,
Parter, Lot1, Spatiul Nr.2, Bloc 15, CUI
32516825, nr. de ordine in registrul comertului J40/14577/2013. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de
creanta nascut dupa data deschiderii
procedurii insolventei impotriva Keep It
Simple SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr.
32776/3/2019, in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor in tabelul
suplimentar al creantelor 03.08.2020; b)
termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului suplimentar al creantelor
21.08.2020; c) termenul pentru depunerea
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi
de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; d) termen pentru intocmirea
si afisarea tabelului definitiv consolidat
10.11.2020.

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind Cumpărarea Unui Imobil Cu Destinația De Sediu
Pentru Autoritatea Națională Pentru
Administrare Și Reglementare În Comunicații. Autoritatea Națională Pentru
Administrare Și Reglementare În Comunicații, cu sediul în București, str. Delea
Nouă, nr. 2, sector 3; e-mail: ancom@
ancom.ro, web: www.ancom.ro, în calitate
de autoritate contractantă. Obiectul Procedurii: Achiziția unui imobil cu destinația
de sediu central pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare
în Comunicații; Procedura de atribuire
aplicată: procedură internă; Modul obținerii documentației de achiziție. Gratuit:
prin descărcarea de pe site-ul Ancom,
respectiv www.ancom.ro - secțiunea Anunțuri - Anunțuri achiziții imobile; de la
sediul autorității contractante; prin orice

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

formă legală de transmitere, în urma unei
solicitări scrise, înregistrată la Ancom
Sediul Central. Termenul limită de depunere a ofertelor: data de 17.08.2020, ora
11:00; a) Adresa la care se depun ofertele:
sediul Ancom, str. Delea Nouă, nr. 2, sector
3, București - Registratură; b) Limba în
care se redactează oferte: limba română;
Data, ora și locul deschiderii ofertelor:
data de 17.08.2020, ora 12:00, sediul
Ancom, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3,
București; Criterii de calificare ofertanți:
conform Cap.2 și Cap.3 din Caietul de
sarcini; Criteriul de atribuire: obținerea
celui mai bun punctaj, conform Cap.5 din
Caietul de sarcini; Perioada de timp în
care ofertantul trebuie să își mențină
oferta valabilă - până la 31 martie 2021;
Depunerea ofertelor: se va efectua
conform Cap. 4, pct.4.1 - Etapa de depunere a ofertelor și Cap.8 - Modul de
prezentare a ofertelor din Caietul de
sarcini și ofertele pot fi depuse incepând
cu data de 06 iulie 2020; Reguli pentru
solicitările de clarificări: Toți posibilii ofertanți pot solicita clarificări, în scris, atât de
la sediul central Ancom, cât și pe email la
adresa achizitiesc@ancom.ro, până la data
de 20.07.2020, ora 14:00. Solicitările
primite ulterior acestei date nu vor fi luate
în considerare. Autoritatea contractantă
va răspunde solicitării în cel mult 5 zile
lucrătoare de la primire. Regulile de
formulare a contestațiilor: conform prevederilor Caietului de Sarcini. Contestațiile
se depun, în scris, la sediul central Ancom.
Comisia de soluționare a contestațiilor va
transmite ofertantului contestatar un
exemplar al procesului verbal de soluționare a contestației. Relații suplimentare:
De luni până joi, în intervalul orar 08:30 17:00 și vineri, în intervalul orar 08:30 14:30, persoană de contact Florian Gomoi,
tel. mobil/fix: 0771.168.190/ 0372.845.541
sau pe email la adresa achizitiesc@ancom.
ro Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor în condițiile menționate în
Caietul de sarcini.

LICITATII
l SC Hidroconstrucția SA, UCM Banat,
organizează licitație vânzare deșeu metal
în cantitate de cca 22.000kg din dezmembrarea Fabrică beton situată în Reșița-Țerova, în data de 20.07.2020, ora 11:00.
Prețul de pornire este de 0,6Lei/kg fără
TVA. Relații la telefon: 0741.331.955.
l SC Local Urban SRL Turnu Măgurele,
cu sediul în str. Republicii, nr. 2, judeţul
Teleorman, cod poştal 145200, CUI
RO30055849; J34/168/2012, telefon/fax
0247411895, e-mail: localurban@yahoo.
com, anunţă organizarea licitaţiei publice,
pentru închirierea unor spaţii medicale
situate în incinta imobilului Policlinica
Municipală ”Dr. Valentin Munteanu” din
Turnu Măgurele, str. Cpt. Stănculescu, nr.
21. Caietele de sarcini se pot cumpăra de
la sediul nostru din str. Republicii, nr.2,
etaj 3, camera 5 - contravaloarea caietului
de sarcini este de 25 Lei. Prima şedinţă de
licitaţie va avea loc la termenul din data de

GATA!
Simplu, nu?

30.07.2020, ora 10.00, la sediul societăţii.
Termenul limită de depunere a cererii şi
documentaţiei pentru înscrierea la licitaţie
este 28.07.2020, ora 16:00. În situaţia
neadjudecării sau neîndeplinirii condițiilor
de desfășurare la primul termen al licitației, se va organiza o altă şedinţă de licitaţie în data de 13.08.2020, la ora 10.00, la
sediul societăţii, iar cererile de înscriere şi
documentaţia aferentă se vor putea
depune cel târziu în data de 11.08.2020,
ora 16:00.
l Conpet S.A. Ploieşti, organizează licitaţii cu strigare, pentru vânzare de
mijloace de transport auto, ţeavă recuperată, aflată în magazii şi ţeavă îngropată,
provenite din lucrări de înlocuire de
conducte. Şedinţele de licitaţie se organizează astfel: - în fiecare zi de marţi: - ora
10:00, pentru mijloace de transport auto; ora 11:00, pentru ţeavă recuperată aflată
în magazii; - în fiecare zi de joi: ora 10:00,
pentru ţeavă îngropată, până la epuizarea
stocului. Pentru mijloacele de transport
auto şi ţeava recuperată din magazii,
garanţia de participare la licitaţie este în
cuantum de 10% din valoarea bunurilor
pentru care ofertantul a optat să liciteze,
iar taxa de participare la licitaţie este de 50
lei. Pentru ţeava îngropată garanţia de
participare la licitaţie este în cuantum de
10% din valoarea acesteia, taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar taxa de
vizitare este în cuantum de 600 lei. Taxa
de vizitare şi taxa de participare sunt
nerambursabile. Garanţia de participare
se restituie ofertanţilor care nu întrunesc
condiţiile de participare la licitaţie,
precum şi celor care nu au adjudecat
bunuri la licitaţie. Taxa de participare,
taxa de vizitare şi garanţia de participare
se achită până la data licitaţiei, prin virament 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 informaţii privind condiţiile de
participare la licitaţie, modelul de
contract, lista bunurilor ce fac obiectul
licitaţiei accesaţi pagina web www.conpet.
ro, secţiunea Noutăţi/ Licitaţii vânzare
bunuri de interes general. Data limită
până la care se poate depune documentaţia 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 menţionate,
la sediul administrativ nr. I, str. Anul 1848
nr. 1-3, etaj 8.
l Cronos Team SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licitaţie publică pornind de la 30% din
preţul de inventar cu TVA inclus bunuri
mobile (firme luminoase - 2 buc = 907,2 lei,
rafturi - 3 buc = 210, pompa vin - 8 buc =
480 lei, scanner Symbol - 1 buc - 90 lei,
imprimanta 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
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pizza -1 buc = 1.410 lei, cuptor pizza - 1
buc= 1.410 lei, mobilier lemn (lambriu +
grinzi) - 1 buc = 2.100 lei). Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar in suma de
500 lei fara TVA şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va
avea loc în 21.07.2020, ora 10:00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800
e-mail:office@viainsolv.ro. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
ziua de 28.07.2020 si 04.08.2020 aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
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 Apoldu de
Jos, cu sediul în comuna Apoldu de Jos,
str. Principală, nr. 72, județul Sibiu, telefon/
fax 0269.588.101, email: apoldudejos@
gmail.com, cod fiscal 4678945. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
spațiu situat în comuna Apoldu de Jos, nr.
66-67, în suprafață de 10mp, cu destinația
de spațiu comercial -farmacie, înscris în
CF nr.100500, nr.top 208, 209 al comunei
Apoldu de Jos, aflat în proprietatea
privată a comunei Apoldu de Jos, conform
H.C.L.27/28.05.2020 și temeiului legal:
O.U.G.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: în baza unei solicitări scrise, contra cost, în format letric sau
electronic de la sediul Primăriei Comunei
Apoldu de Jos, biroul Secretariat general,
email: secretar@comunaapoldudejos.ro.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul
Secretariat general, Primăria Comunei
Apoldu de Jos, din comuna Apoldu de Jos,
str.Principală, nr. 72, județul Sibiu. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 10Lei,
la casieria Primăriei Comunei Apoldu de
Jos, județul Sibiu. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 05.08.2020, ora
14:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
11.08.2020, ora 12:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă
la Primăria Comunei Apoldu de Jos, str.
Principală, nr.72, județul Sibiu, biroul
Secretariat General. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul
la care se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 12.08.2020, ora
10:00, la sediul Primăriei Comunei Apoldu
de Jos, Strada Principală, nr. 72, județul
Sibiu. 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 Sibiu, Sibiu, Calea
Dumbrăvii, nr. 30, județul Sibiu, cod poștal
550324, telefon 0269.217.104, fax
0269.217.702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 13.07.2020.
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, persoana de contact: Comuna
Mirșid, comuna Mirșid, str. Principală, nr.
89, județul Sălaj, cod poștal 457250,
telefon/fax 0260.663.591, email: primaria@
comunamirsid.ro, cod fiscal: 4291603. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie vândut: imobil format din construcţie
98mp şi 2.900mp teren, înscris în CF
nr.51786 al comunei Mirşid, aparținând
domeniului privat al comunei Mirșid,
situat în extravilanul satului Popeni,
conform H.C.L.21/07.07.2020 și temeiului
legal: O.U.G.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: la cerere, de la
sediul instituției, Registru Agricol și
Cadastru sau se poate consulta pe site-ul:
www.comunamirsid.ro. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul
Registru Agricol și Cadastru din cadrul
Primăriei Comunei Mirșid, cu sediul în
comuna Mirșid, str.Principală, nr. 89,
județul Sălaj. 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: 250Lei/exemplar, ce se achită la
caserie, sau se poate descărca de pe site-ul
instituției: gratuit. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 27.07.2020, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
04.08.2020, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Mirșid, comuna Mirșid, str. Principală, nr.
89, județul Sălaj. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
05.08.2020, ora 11:00, Primăria Comunei
Mirșid, comuna Mirșid, str.Principală,
nr.89, județul Sălaj, sala de ședințe. 6.
Denumirea, adresa, numarul 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 Tribunaluui

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

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Sălaj, Zalău, str.Tudor Vladimirescu, nr.
10, județul Sălaj, telefon 0260.611.085, fax
0260.611.551, e-mail: tr-salaj-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 10.07.2020.

Bacău, strada Cuza Vodă, nr. 1, județul
Bacău, telefon 0234.207.604, fax
0234.525.211, e-mail: trbc-acte2civil@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 13.07.2020.

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: Consiliul
Local Dămienești, comuna Dămienești,
strada Vasile Morțun, nr. 78, județul
Bacău, telefon 0234.222.510, fax
0234.222.870, e-mail: primaria.damienesti@yahoo.ro, cod fiscal 4535848.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață totală de 51,34mp, compus din două
încăperi, situat în comuna Dămienești, str.
Dr.Augustin, nr. 15, carte funciară 60102,
ce aparține domeniului public al comunei
Dămienești, județul Bacău, conform
H.C.L.nr. 23/09.07.2020 și temeiului legal:
O.U.G.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: la cerere, direct de
la sediul Primăriei Dămienești, Compartimentul Secretariat General, strada Vasile
Mortun, nr.78, prin fax 0234.222.870 sau
prin e-mail: primaria.damienesti@yahoo.
com. 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: Compartimentul Secretariat
General din cadrul Primăriei Comunei
Dămienești, strada Vasile Mortun, nr. 78,
județul Bacău. 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: 20Lei/exemplar, se achită numerar
la casieria Primăriei Comunei Dămienești,
strada Vasile Mortun, nr. 78, județul
Bacău. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 03.08.2020, ora 16:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 04.08.2020, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Dămienești,
Compartimentul Secretariat General,
județul Bacău, strada Vasile Morțun, nr.
78, 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 și unul interior. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
04.08.2020, ora 13:00, Primăria Comunei
Dămienești, strada Vasile Mortun, nr. 78,
județul Bacău. 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 Bacău,

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: Unitatea Administrativ Teritorială Comunală Bucovăț, Str.
Principală, nr. 889, județul Dolj, e-mail:
consiliulbucovat@yahoo.com, telefon
0761.275.150, cod fiscal 4553321. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: 2
cabinete medicale în imobilul cu destinație
de Dispensar Medical, situate în satul
Palilula, comuna Bucovăț, județul Dolj,
aparținând domeniului public al Comunei
Bucovăț, conform H.C.L.nr.12/07.07.2020
și 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: la cerere, de la
sediul instituției. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariat, strada Principală, nr.
889, comuna Bucovăț, județul Dolj. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
150Lei, ce se achită numerar la casieria
unităţii. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 20.07.2020, ora 10:00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 04.08.2020, ora
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Unitatea Administrativ Teritorială Comunală Bucovăț, str.Principală,
nr.889, județul Dolj. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 2 exemplare original. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
05.08.2020, ora 10:00, la Unitatea Administrativ Teritorială Comunală Bucovăț,
Str.Principală, nr.889, județul Dolj. 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: Tribunalul Dolj, str. Brestei, nr.
12, Craiova, județul Dolj, telefon
0251.418.612, fax 0251.415.323, e-mail:
tr-dolj@just.ro, în termen de 15 zile. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 13.07.2020.

0259.408.887, 0259.437.000, +126, fax
0259.436.276, e-mail: primarie@oradea.ro,
spatii@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: 17 spații cu altă
destinație decât aceea de locuință/spații
comerciale, proprietate privată a municipiului Oradea și în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, în
suprafață totală de 1.598,92mp, conform
caietului de sarcini, conform O.U.G.nr.57
din 03.07.2019, H.C.L.nr.40 din 28.01.2020,
H.C.L.nr. 295 din 27.04.2020, H.C.L.nr.
486 din 25.06.2020 și H.C.L.nr.485 din
25.06.2020. 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 sediul instituției,
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale sau
se poate consulta site-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 caserie sau se
poate descărca de pe website (www.oradea.
ro): gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.07.2020, ora 09:00.
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 04.08.2020,
ora 09:00. 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:
04.08.2020, ora 13:00, 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: 10.07.2020.

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, municipiul Oradea,
Piața Unirii, nr. 1, județul Bihor, telefon

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, persoana de contact: Primăria
Comunei Șipote, cu sediul în comuna
Șipote, str.Alexandru Lăpușneanu, nr. 1,
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județul Iași, cod poștal 707485, telefon
0232.238.333, fax 0232.238.320, e-mail:
primariasipote@yahoo.ro, cod fiscal
4045291. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 3 apartamente
împreună cu cotele indivize teren și cotele
parte teren intravilan, proprietate privată
a Comunei Șipote, identificate astfel:
-apartamentul numărul 2, în suprafață de
64,99mp, nr.cadastral: 60009-C1-U1,
împreună cu cota indiviză de 151mp din
terenul de sub bloc și suprafața de 549mp
de grădină, nr.cadastral 60535, situat în
intravilanul satului Chișcăreni, comuna
Șipote, județul Iași; -apartamentul
numărul 3, în suprafață de 64,84mp, nr.cadastral: 60009-C1-U3, împreună cu cota
indiviză de 151mp din terenul de sub bloc
și suprafața de 543mp de grădină, nr.
cadastral 60536, situat în intravilanul
satului Chișcăreni, comuna Șipote, județul
Iași; -apartamentul numărul 4, în suprafață de 64,99mp, nr.cadastral: 60009-C1U2, împreună cu cota indiviză de 151mp,
din terenul de sub bloc și suprafața de
622mp de grădină, nr.cadastral 60537,
situat în intravilanul satului Chișcăreni,
comuna Șipote, județul Iași, conform
H.C.L.85/10.07.2020 și temeiului legal:
O.U.G.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: la cerere, de la
sediul instituției, Serviciul Administrare
Patrimoniu sau se poate consulta pe siteul: www.primariasipote.ro. 3.2. Denumirea
și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la
Serviciul Administrare Patrimoniu din
cadrul Primăriei Comunei Șipote, str.
Alexandru Lăpușneanu, nr.1, județul Iași.
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: 50Lei/exemplar, ce se achită în
numerar la casieria concedentului sau cu
o r d i n d e p l a t ă î n c o n t u l n r.
RO95TREZ24A705000200130X -Trezoreria Municipiului Iași. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 29.07.2020,
ora 12:00. 4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
04.08.2020, ora 09:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Șipote, str.Alexandru Lăpușneanu, nr. 1,
județul Iași, Registratură. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta:
într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat. 5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 04.08.2020, ora 12:00, Primăria
Comunei Șipote, str.Alexandru Lăpușneanu, nr.1, județul Iași, Clădire Cămin
Cultural -Sală. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea

litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Hârlău, oraș
Hârlau, str.Gheorghe Doja, nr. 1, județul
Iași, telefon 0232.722.344, fax
0232.722.622, e-mail: jud-hirlau-reg@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 10.07.2020.
l Primaria si Consiliu Local al Comuei
Recea, Judetul Maramures, organizeaza la
sediul primariei din localitatea Recea,
strada Primariei, nr. 2, in data de
31.07.2020 ora 12:00, Licitatie Publica Cu
Strigare, pentru concesionarea urmatoarelor suprafete de teren: - Teren in suprafata de 4000 mp. din nr. cadastral 58956
Sasar; - Teren in suprafata de 9158 mp.
din nr. cadastral 58957 Sasar. Terenurile
sunt situate pe malul drept al raului Sasar,
pe strada Sub Dura, avand ca destinatie,
conform PUG Recea Zona 1B – zona
preponderent industriala. Planul de
amplasare, caietul de sarcini, conditiile de
participare si informatii suplimentare se
pot obtine de la Primaria Comunei Recea,
telefon 0262287240, 0262287202 sau
E-mail primariarecea2000@yahoo.com.
l Estservices International S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, scoate la vanzare
prin licitatie, auto marca Renault, km:
925.000, nefunctional, piese lipsa, usor
avariat, la pretul de 2.000 euro. In prezent,
auto mai sus mentionat este inmatriculat
pe numele Intesa Sanpaolo Bank. Licitatia
se va organiza in data de 17.07.2020, ora
10:00, iar in cazul in care bunul nu va fi
valorificat, aceasta este reprogramata
pentru data de 20.07.2020, 22.07.2020,
24.07.2020, 27.07.2020, 29.07.2020,
31.07.2020, 03.08.2020, 05.08.2020,
07.08.2020. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 24 de ore inaintea datei tinerii
licitatiei, mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.
10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele de
telefon/fax: 0723.357.85, 0244.597,808,
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l Municipiul Piatra-Neamţ Anunţă Organizarea licitaţiei publice pentru închirierea
unui teren în suprafață de 1 mp, situat în
Piatra-Neamț, str. Mihai Eminescu, nr.14,
bl.E1. Denumirea și sediul autorității
administrației publice: Municipiul Piatra
Neamț, cod fiscal 2612790, str. Ștefan cel
Mare nr.6-8 Piatra Neamț, telefon
0233/218991; fax 0233/215374, e-mail
infopn@primariapn.ro; primariapn@
yahoo.com. Licitație publică pentru închirierea unui teren, proprietatea publică a
municipiului, în suprafață de 1 mp, situat
în Piatra-Neamț, Str. Mihai Eminescu,
nr.14, bl.E1. Documentația de atribuire
pentru elaborarea ofertei se obține de la
sediul Municipiului Piatra Neamț, str.
Ștefan cel Mare nr.6-8, registratură –
Direcția Patrimoniu. - costul unui exem-

plar din documentație este de 10 lei și se
poate achita direct la Casieria Municipiului Piatra-Neamț din str. Ștefan cel
Mare nr.6-8, sau în contul Municipiului
Piatra-Neamț: RO82TREZ
4915006XXX000150 deschis la Trezoreria
Municipiului Piatra-Neamț. - data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 31.07.2020
ora 14:00. Termenul de depunere a ofertelor: 10.08.2020 ora 16:30. - adresa la care
se transmit ofertele: Municipiul PiatraNeamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, registratură – Direcția Patrimoniu în două
exemplare (unul original și unul în copie);
- perioada de valabilitate a ofertelor: 120
de zile. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 11.08.2020, ora 12.00 la sediul Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare
nr.6-8. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este judecătoria în
a cărei rază teritorială se află sediul autorității publice locale.
l SC Ascent Activ Development SA, prin
lichidator, anunta vanzarea la licitatie
publica a urmatoarelor bunuri imobile
aflate in patrimoniul societatii, respectiv:
teren extravilan in suprafata din acte 5000
mp, masurata de 5002 mp, situat in
comuna Paulesti, jud. Prahova, la pretul
de 120.000 lei fara TVA, inscris in CF
20709 a com. Paulesti, si a terenului extravilan in suprafata din acte 4100 mp,
masurata de 4113mp , situat in comuna
Paulesti, jud. Prahova, la pretul de 98.700
lei fara TVA, inscris in CF 24983 a com.
Paulesti. Pretul de pornire al licitatiei este
cel stabilit in raportul de evaluare. Licitatiile publice au loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 07.07.2020 si vor
avea loc pe data de: 20.07.2020,
30.07.2020, 12.08.2020, 10.09.2020, orele
12:00, la sediul lichidatorului din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu nr.12, Bl.33S1, Cab.7B
Et.7. Conditiile de participare sunt mentionate in caietul de sarcini care poate fi
achizitionat de la sediul lichidatorului
judiciar la pretul de 4.000 lei fara TVA .
Relatii suplimentare la tel. 0344104525.
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: Consiliul
Local Jucu, comuna Jucu, strada Principală, nr. 112, județul Cluj, telefon
0264.233.084, fax 0264.233.086, e-mail:
office@primariajucu.ro, cod fiscal
4426212. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: teren agricol
situat în extravilanul localității Jucu de
Sus, în locul numit „Comori”, în suprafață
de 1,30ha, aflat în domeniul privat al
comunei Jucu, identificat în CF 56081,
conform H.C.L.100 din 30 iunie 2020 și
temeiului legal: O.U.G.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
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unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Registratură. 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: Se poate obține
de la Compartimentul Registratură din
cadrul Primăriei Comunei Jucu, strada
Principală, nr.112, județul Cluj. 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: 100Lei/exemplar, se
achită la casieria Primăriei Comunei Jucu.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.07.2020, ora 15:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05.08.2020, ora 10:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Jucu, Compartimentul
Registratură, strada Principală, nr. 112,
județul Cluj. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun în două exemplare în original. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
07.08.2020, ora 10:00, Primăria Comunei
Jucu, strada Principală, nr. 112, județul
Cluj. 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 Cluj, Cluj-Napoca,
Calea Dorobanților, nr. 2-4, județul Cluj,
telefon 0264.596.111, fax 0264.595.844,
e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
13.07.2020.
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 Jucu,
comuna Jucu, Strada Principală, nr. 112,
județul Cluj, telefon 0264.233.084, fax
0264.233.086, e-mail: office@primariajucu.
ro, cod fiscal 4426212. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren intravilan în suprafață de 453mp, situat în
localitatea Jucu de Mijloc, comuna Jucu,
județul Cluj, aflat în domeniului privat al
comunei Jucu, identificat în CF 57158
Jucu, conform H.C.L.nr. 99 din 30 iunie
2020 și temeiului legal:
O.U.G.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
Jucu. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Jucu,
comuna Jucu, Strada Principală, nr. 112,

GATA!
Simplu, nu?

județul Cluj. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Persoanele interesate pot
achita contravaloarea documentației de
atribuire de 400Lei la casieria instituției.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.07.2020, ora 15:00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05.08.2020, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Jucu, comuna Jucu, Strada
Principală, nr. 112, județul Cluj. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 2 exemplare în
original. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 07.08.2020, ora 10:00, la sediul
Primăriei Comunei Jucu, comuna Jucu,
Strada Principală, nr. 112, județul Cluj. 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 Cluj, Cluj-Napoca,
Calea Dorobanților, nr. 2-4, județul Cluj,
telefon 0264.596.111, fax 0264.595.844,
e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
13.07.2020.
l Consiliul Local Bratovoești, CIF
5046688, organizează licitație publică
pentru concesionarea pe o perioadă de 49
de ani a unui imobil-teren în suprafață
totală de 250mp, aflat în domeniul public
al comunei Bratovoești, sat Prunet, T5,
P166, lot 25, pentru construire casă de
vacanță. Documentația de participare se
poate solicita și obține de la sediul Primăriei Comunei Bratovoești, compartimentul
Achiziții Publice; prețul este de 10Lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.07.2020. Data limită de depunere
a ofertelor, într-un singur exemplar, este
05.08.2020, ora 09:30, la sediul Primăriei
Comunei Bratovoești, nr. 67, județul Dolj.
Ședința publică de licitație va avea loc în
data de 05.08.2020, ora 10:00, la sediul
Primăriei Comunei Bratovoești, telefon
0251.371.029.
l Consiliul Local Bratovoești, CIF
5046688, organizează licitație publică
pentru concesionarea pe o perioadă de 49
de ani a unui imobil-teren în suprafață
totală de 250mp, aflat în domeniul public
al comunei Bratovoești, sat Prunet, T5,
P166, lot 26, pentru construire casă de
vacanță. Documentația de participare se
poate solicita și obține de la sediul Primăriei Comunei Bratovoești, compartimentul
Achiziții Publice; prețul este de 10Lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.07.2020. Data limită de depunere
a ofertelor, într-un singur exemplar, este
05.08.2020, ora 09:30, la sediul Primăriei
Comunei Bratovoești, nr. 67, județul Dolj.
Ședința publică de licitație va avea loc în
data de 05.08.2020, ora 10:00, la sediul
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Primăriei Comunei Bratovoești, telefon
0251.371.029.
l Consiliul Local Bratovoești, CIF
5046688, organizează licitație publică
pentru concesionarea pe o perioadă de 49
de ani a unui imobil-teren în suprafață
totală de 250mp, aflat în domeniul public al
comunei Bratovoești, sat Prunet, T5, P166,
lot 27, pentru construire casă de vacanță.
Documentația de participare se poate solicita și obține de la sediul Primăriei
Comunei Bratovoești, compartimentul
Achiziții Publice; prețul este de 10Lei. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
31.07.2020. Data limită de depunere a
ofertelor, într-un singur exemplar, este
05.08.2020, ora 09:30, la sediul Primăriei
Comunei Bratovoești, nr. 67, județul Dolj.
Ședința publică de licitație va avea loc în
data de 05.08.2020, ora 10:00, la sediul
Primăriei Comunei Bratovoești, telefon
0251.371.029.
l Consiliul Local Bratovoești, CIF
5046688, organizează licitație publică
pentru concesionarea pe o perioadă de 49
de ani a unui imobil-teren în suprafață
totală de 250mp, aflat în domeniul public al
comunei Bratovoești, sat Prunet, T5, P166,
lot 28, pentru construire casă de vacanță.
Documentația de participare se poate solicita și obține de la sediul Primăriei
Comunei Bratovoești, compartimentul
Achiziții Publice; prețul este de 10Lei. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
31.07.2020. Data limită de depunere a
ofertelor, într-un singur exemplar, este
05.08.2020, ora 09:30, la sediul Primăriei
Comunei Bratovoești, nr. 67, județul Dolj.
Ședința publică de licitație va avea loc în
data de 05.08.2020, ora 10:00, la sediul
Primăriei Comunei Bratovoești, telefon
0251.371.029.
l Consiliul Local Bratovoești, CIF
5046688, organizează licitație publică
pentru concesionarea pe o perioadă de 49
de ani a unui imobil-teren în suprafață
totală de 250mp, aflat în domeniul public al
comunei Bratovoești, sat Prunet, T5, P166,
lot 29, pentru construire casă de vacanță.
Documentația de participare se poate solicita și obține de la sediul Primăriei
Comunei Bratovoești, compartimentul
Achiziții Publice; prețul este de 10Lei. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
31.07.2020. Data limită de depunere a
ofertelor, într-un singur exemplar, este
05.08.2020, ora 09:30, la sediul Primăriei
Comunei Bratovoești, nr. 67, județul Dolj.
Ședința publică de licitație va avea loc în
data de 05.08.2020, ora 10:00, la sediul
Primăriei Comunei Bratovoești, telefon
0251.371.029.
l Consiliul Local Bratovoești, CIF
5046688, organizează licitație publică
pentru concesionarea pe o perioadă de 49
de ani a unui imobil-teren în suprafață
totală de 250mp, aflat în domeniul public al
comunei Bratovoești, sat Prunet, T5, P166,
lot 30, pentru construire casă de vacanță.

Documentația de participare se poate solicita și obține de la sediul Primăriei
Comunei Bratovoești, compartimentul
Achiziții Publice; prețul este de 10Lei. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
31.07.2020. Data limită de depunere a
ofertelor, într-un singur exemplar, este
05.08.2020, ora 09:30, la sediul Primăriei
Comunei Bratovoești, nr. 67, județul Dolj.
Ședința publică de licitație va avea loc în
data de 05.08.2020, ora 10:00, la sediul
Primăriei Comunei Bratovoești, telefon
0251.371.029.
l Consiliul Local Bratovoești, CIF
5046688, organizează licitație publică
pentru concesionarea pe o perioadă de 49
de ani a unui imobil-teren în suprafață
totală de 3.000mp, aflat în domeniul public
al comunei Bratovoești, sat Prunet, T58,
P347, pentru desfășurare de activități turistice și de agrement. Documentația de
participare se poate solicita și obține de la
sediul Primăriei Comunei Bratovoești,
compartimentul Achiziții Publice; prețul
este de 10Lei. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 31.07.2020. Data limită de
depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, este 05.08.2020, ora 09:30, la sediul
Primăriei Comunei Bratovoești, nr. 67,
județul Dolj. Ședința publică de licitație va
avea loc în data de 05.08.2020, ora 10:00, la
sediul Primăriei Comunei Bratovoești,
telefon 0251.371.029.
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, persoana de contact: Primăria
Comunei Răcăciuni, cu sediul în comuna
Răcăciuni, str. Ștefan cel Mare, nr. 42,
județul Bacău, telefon 0234.251.212, fax
0234.251.586, e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro, cod fiscal 4670330. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 10 loturi de teren,
proprietate privată a comunei Răcăciuni,
identificate astfel: -lot de teren intravilan
în suprafață de 954mp, cu nr.cadastral
60679, situat în cătun Dumbrăveni, sat
Fundu-Răcăciuni, comuna Răcăciuni; -lot
de teren intravilan în suprafață de 944mp,
cu nr.cadstral 60727, situat în cătun
Dumbrăveni, sat Fundu-Răcăciuni,
comuna Răcăciuni; -lot de teren intravilan în suprafață de 922mp, cu nr.cadastral 60722, situat în cătun Dumbrăveni,
sat Fundu- Răcăciuni, comuna Răcăciuni;
-lot de teren intravilan în suprafață de
848mp, cu nr.cadastral 60694, situat în
cătun Dumbrăveni, sat Fundu-Răcăciuni,
comuna Răcăciuni; -lot de teren intravilan în suprafață de 886mp, cu nr.cadastral 60711, situat în cătun Dumbrăveni,
sat Fundu-Răcăciuni, comuna Răcăciuni;
-lot de teren intravilan în suprafață de
803mp, cu nr.cadastral 60740, situat în
cătun Dumbrăveni, sat Fundu-Răcăciuni,
comuna Răcăciuni; -lot de teren intravilan în suprafață de 811mp, cu nr.cadas-

tral 60751, situat în cătun Dumbrăveni,
sat Fundu-Răcăciuni, comuna Răcăciuni;
-lot de teren intravilan în suprafață de
1.107mp, cu nr.cadastral 60753, situat în
cătun Dumbrăveni, sat Fundu-Răcăciuni,
comuna Răcăciuni; -lot de teren intravilan în suprafață de 895mp, cu nr.cadastral 60777, situat în cătun Dumbrăveni,
sat Fundu-Răcăciuni, comuna Răcăciuni;
-lot de teren intravilan în suprafață de
562mp, cu nr.cadastral 60778, situat în
cătun Dumbrăveni, sat Fundu-Răcăciuni,
comuna Răcăciuni, conform H.C.L.Răcăciuni nr.35-44 din 30.06.2020 și temeiului
legal: O.U.G.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: la
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achiziții Publice sau se poate
consulta pe site-ul: www.comunaracaciuni.ro, secțiunea: anunturi/comunicari.
3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Se poate obține de la Compartimentul
Achiziții publice din cadrul Primăriei
Comunei Răcăciuni, str.Ștefan cel Mare,
nr. 42, comuna Răcăciuni, județul Bacău.
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: 50Lei/exemplar, ce se achită la
caserie. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 31.07.2020, ora 10:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10.08.2020,
ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Răcăciuni, str. Ștefan cel Mare, nr. 42, localitatea Răcăciuni, Compartimentul
Achiziții Publice. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
10.08.2020, ora 13:00, Primăria Comunei
Răcăciuni, str. Ștefan cel Mare, nr. 42,
Sala de ședințe, et.1, județul Bacău. 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 Bacău, Bacău, str. Ștefan cel
Mare, nr. 4, județul Bacău, cod poștal
600356, telefon 0234.514.419, fax
0234.525.211, e-mail: trbc-acte2civil@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 13.07.2020.
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 Comunei
Corbeni, cu sediul în comuna Corbeni, sat
Corbeni, strada Principală, nr. 6, județul

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Argeș, telefon/fax 0248.730.236, e-mail:
primaria_corbeni@yahoo.com, cod fiscal
117275. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: -spațiul în
suprafață de 66,4mp, aflat în domeniul
public al Comunei Corbeni, situat în satul
Poienari, comuna Corbeni, la etajul I al
imobilului „Fosta sală nașteri” (vila nr.2);
-spațiul în suprafață de 168mp, teren în
suprafață de 555mp și fosa septică în
suprafață de 7mp, aflate în domeniul public
al comunei Corbeni, în satul Oeștii Ungureni, punctul „Școala Generală Cantacuzino”. Închirierea se face conform art.333,
art.335 din O.U.G.57/03.07.2019 şi a Hotărârii Consiliului Local Corbeni
nr.18/30.06.2020. 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 solicitarea în scris,
către Primăria Comunei Corbeni. 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: Compartimentul Monitorizare și Gestionare Proceduri Administrative, din cadrul Primăriei
Comunei Corbeni, strada Principală, nr. 6,
județul Argeș. 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: 28.07.2020, ora
14:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
04.08.2020, ora 14:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Corbeni, sat Corbeni, strada Principală,
nr.6, județul Argeș. 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: 05.08.2020, ora 10:00,
Primăria Corbeni, sat Corbeni, strada
Principală, nr. 6, județul Argeș. 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
Argeș, Piteşti, B-dul I.C.Brătianu, nr. 7,
judeţul Argeș, telefon 0248.216.599, fax
0248.212.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 13.07.2020.
l Eurolemn Trans SRL - în reorganizare
anunta Vanzarea Prin Licitatie Publica a
bunurilor mobile/imobile reprezentand :
Camion Articulat VOLVO A 25 E=prêt
pornire licitatie=223.790 lei +T.V.A. si
respectiv Camion Articulat Volvo A 40 D
= prêt pornire licitatie =201.774 lei +
T.V.A. Pretul De Pornire Al Licitatiei Este
De 50% Din Pretul De Evaluare + T.V.A,
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la
sediul ales al administratorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon
0355-429 116, pretul caietelor de sarcini
fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea
loc in data de 22.07.2020, orele 09:00, la
sediul ales al administratorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr.
7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.

PIERDERI
l Pierdut certificat pregătire profesională
seria: 0286842002, emis de ARR Vâlcea pe
numele Băluică Adrian. Se declară nul.
l Pierdut atestat transport marfă CPI,
card tahograf, eliberat pe numele Tănase
Ion, eliberat de ARR București. Se declară
nule.
l Asociația Clubul Sportiv Unirea
Tricolor Dăbuleni, cu sediul în Dăbuleni,
str. Unirii, nr. 15, jud.Dolj, declară pierdute și nule umătoarele documente: Aviz
de constituire nr.23/06.02.2006, Autorizație
de funcționare nr. 23/06.02.2006, emise de
Guvernul României, Agenția Națională
pentru Sport; Certificat de înscriere a
persoanei juridice în scop patrimonialÎncheiere nr. 138 din data de 15.12.2005,
emis de Judecătoria Craiova, având Dosar
nr. 113/PJ/A/2005.
l Cabinet Individual de Insolvență
Grosariu Oana Raluca Mihaela, C.I.F.
30721742, cu sediul în mun. Iași, str. Ion
Creangă, nr.52, bloc S1, scara B, ap.17,
jud.Iași, număr de înscriere în registrul
formelor de organizare RFO I-1166, Tel
0728.350.612,declară pierdute certificatele
constatatoare originale si certificatul de
înregistrare original, pentru următoarea
societate: Til Immage S.R.L. cu sediul în
Municipiul Timişoara, Str. Spataru
Milescu, Nr. 2, JudetTimiş înregistrată la
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă
Tribunalul Timiș cu J35/5010/1992, CUI:
3044745.
l Cabinet Individual de Insolvență
Grosariu Oana Raluca Mihaela, C.I.F.
30721742, cu sediul în mun. Iași, str.Ion
Creangă, nr.52, bloc S1, scara B, ap.17,
jud.Iași, număr de înscriere în registrul
formelor de organizare RFO I-1166, Tel
0728.350.612,declară pierdute certificatele
constatatoare originale si certificatul de
înregistrare original, pentru următoarea
societate: Fox Moda S.R.L. cu sediul în
Municipiul Timişoara, Str. A. Imbroane,
nr. 9, Etaj 2, Ap. 62, Judet Timiş înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de
p e l â n g ă Tr i b u n a l u l Ti m i ș c u
J35/168/2009, CUI: 25009994.
l Vitro Tech SRL cu sediul in Bragadiru,
Sos. Alexandriei , nr. 229 , Clădirea C46,
Jud. Ilfov, având CUI 38112834, J
23/4357/2017, declar pierdut certificat
constatator nr.123458/28.12.2018 aferent
înregistrării datelor din declarația tipmodel 3 pe propria răspundere in registrul
comerțului.

